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چکيده
در  داده  تولید  و  انتخاب  گرو  در  طبیعی  پدید ه های  شناخت 
الگوریتم های  شناخت  راستا،  این  در  می باشد.  مناسب  مقیاس 
ساده سازی  الگوریتم های  از  آن ها  تمیز  و چگونگی  چندمقیاسی 
به  کمتر  کشور  در  تاکنون  که  است  مهّمی  موضوع  ساختاری، 
الگوریتم های  کاربست  تحقیق،  این  در  پرداخته شده است.  آن 
نرم افزار  در  میانگین ساده  و  پایین گذر  فیلتر  ساده سازی ساختارِ 
ArcMap برای شناخت فرآیند سیالب از طریق سه مدل رقومی 
با   ،1:1000000 و   1:50000  ،1:25000 مقیاس های  در  ارتفاع 
پدیده ی  در شناخت  تعمیم  الگوریتم های  این فرض که ساختار 
HEC- مدل  در  است،  خاّصی  مقیاس های  با  متناسب  سیالب، 

پژوهش  این  از  نتایج حاصل  آزمون کشیده شده است.  به   HMS
بیان گر نگا ه های کاماًل متفاوت فنون تولید نقشه های مکانی است 
که حرکات مقیاسی و یا نیل به بهترین تقریب از عوارض مکانی 
ارزیابی   معیارهای  مقادیر  مقایسات  نتایج  عرضه می دارند.  را 
ساده سازی  الگوریتم های  حّساسیت  سیالب،  شبیه سازی های 
ساختار را نسبت به مقیاس نقشه ی مبنا روشن ساختند. به عالوه، 
با  متناسب  لزومًا  چندمقیاسی،  الگوریتم های  اثر  مشّخص شد 
ساختار سلسله مراتبی مقیاس داد ه های ورودی نیست. در نهایت 
پیشنهاد شده است در بررسی پدیده ی سیالب در حوزه ی آبخیز 
جاماش، بهتر است از الگوریتم های فیلتر پایین گذر و میانگین ساده 
در ساده سازی مدل های رقومی ارتفاع با مقیاس های 1:25000 و 
در  الگوریتم ها  این  کارگیری  به  از  و  استفاده شود   1:1000000

مقیاس 1:50000 پرهیز شود. 
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مقدمه 

و  درک  امکان  مختلف،  مقیاس های  در  مکانی  داد ه های  نمایش 
تحلیل داد ه های مکانی را فراهم می آورد و بسیاری از نیازمندی ها را 
رفع می کند. لذا، استفاده از نمایش های چندمقیاسی، به ویژه همراه با 
نمایش های  به  اینترنت و دسترسی آسان  فناوری  رایانه و  پیشرفت 
دو  هم  هنوز  حال،  این   با  گذاشته است.  به  فزونی  رو   رقومی، 
دارد؛  چندمقیاسی وجود  نمایش های  با  ارتباط  در  عمده  محدودیّت 
در  را  مکانی  داد ه های  نمایش   اغلب عملیات های موجود،  نخست، 
تطابق  عدم  سبب  که  پشتیبانی می کنند  ثابتی  و  محدود  مقیاس های 
تبدیل  هنگام  به عالوه،  کاربر می شود.  موردنظر  مقیاس  با  نمایش ها 
نقشه های  دوم،  رخ می دهند.  پرش3 هایی  دیگر،  مقیاس  به  مقیاسی 
موجود در آژانس های مّلی نقشه، نیازمند به روزرسانی هستند؛ زیرا 
یا  سیالب(  یا  زلزله  )مثاًل  طبیعی  پدیده ی  هر  اثر  در  است  ممکن 
سطح  نوساز(،  ساختمان های  و  جاّده ها  )نظیر  انسانی  فعالیت های 
دستی  صورت  به  نقشه ها  حاضر،  درحال  شود.  تغییر  دچار  زمین 
زمان  نیرو،  اتالف  سبب  که  به روزرسانی می شوند  نیمه خودکار  یا 
روش  با  نقشه ها  که  زمانی  درواقع،  و  می گردد  بسیاری  هزینه ی  و 
مذکور تولیدشوند، منسوخ  شده محسوب می شوند و نیاز به نقشه های 
به روز هم چنان، بی پاسخ می ماند ]28[. در نمایش چندمقیاسی، تعمیم 
به عنوان فرآیندی بنیانی در فرآیند تبدیل داد ه های مکانی رخ می دهد 
]14[. ادبیّات موضوع این فرآیند از جوامع علمی امریکایی و اروپایی 
نشأت می گیرد. کارتوگراف ها از سد ه های پیشین با مشکالت ناشی 
از تعمیم و نمایش عوارض مکانی سطح زمین مواجه بوده اند. اّولین 
مستندات علمی که در حوزه ی تعمیم داد ه های مکانی به تبیین مسأله 
پرداخته اند مرتبط با اوایل قرن بیستم می باشند]22[؛ که از جمله ی 
آن ها، مقاله ی اکرت4، کارتوگراف آلمانی، ترجمه ی جرج5 است و 
محّقق تعمیم نقشه و در واقع هر نوع انتزاع را منتج از هنری می داند 
که پشتوانه ی علمی دارد ]7[. در واقع، اکرت سعی دارد در کتاب 
انتشاریافته   1921 سال  در  و  است  آلمانی  زبان  به  که  خود  قطور 
است، به تفهیم جایگاه تعمیم کارتوگرافیک بپردازد. او در کتاب خود 
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بیان می کند که تعمیم کارتوگرافیک، اتّصال حوز ه های هنر و علم را 
برقرارمی کند ]22[. اهمیّت بنیان های فکری اکرت به  قدری  است که 
سال ها بعد، شارف1، بر دیدگاه اکرت تأکید می کند و آن را نقطه ی 
تحّولی در علم کارتوگرافی آلمان می داند. وی در پی یافتن چگونگی 
توفیق اکرت در بیان ارتباط علم و هنر در کارتوگرافی است ]23[. 
زمینه ی  در  بسیاری  تحقیق های   1942 سال  اوایل  تا  حال،  هر  در 
قلم می زند که  رایت2، در فضایی  انجام شدند.  کارتوگرافیک  تعمیم 
که  دارد  عقیده  او  خودنمایی می کند.  نظامی  مقاصد  با  نقشه پردازی 
انسان نقشه  را تولید می کند و خود او هم از آن استفاده می کند. لذا در 
تعمیم کارتوگرافیک نقشه، عوامل ذهنی انسان دخالت مستقیم دارند 
]26[. با پیشرفت بیشتر در زمینه ی تعمیم، انگیزه ی تعمیم خودکار 
پررنگ تر گشت و نمایش چندمقیاسی به عنوان مسأله ای بنیادی در 
کار با داد ه های مکانی شناخته شد. در سال 1983، گروه کوچکی از 
دانشمندان در ایاالت متّحده ی امریکا با همکاری ناسا3 برای تعیین 
گردهم آیی  مکانی  داد ه های  با  ارتباط  در  مهم  تحقیقاتی  حوز ه های 
یکی  عنوان  به  نیز  چندمقیاسی  نمایش  نهایت،  در  و  تشکیل دادند 
از آن  مسائل مهم معرفی شد. از آن پس، این موضوع در دستورکار 
هم چنین  گرفت.  قرار  مکانی  اّطالعات  علوم  بین المللی  تحقیقات 
توّجه سازمان های دیگر نیز به تعمیم نقشه ی رقومی معطوف شد. در 
سال 1989، مرکز مّلی اّطالعات و تحلیل جغرافیایی4، تحقیقاتی با 
عنوان نمایش چندگانه را آغازکرد. پس از تأسیس گروه کاری توسط 
بین المللی  مجمع   ،1991 سال  در  کارتوگرافی5  بین المللی  انجمن 
فتوگرامتری و سنجش از دور6 نیز در سال 2000، گروه کاری دیگری 
بنانهاد ]14[. ارتباط تنگاتنگ سامانه ی  را برای نمایش چندمقیاسی 
ظهور  سبب   چندمقیاسی  و  مقیاس  مفاهیم  و  جغرافیایی  اّطالعات 
از  که  شده است  زمینه ها  این  در  امروز  به  تا  بسیاری  پژوهش های 
پیشروترین آن ها به لحاظ تأثیرگذاری می توان به تحقیقات باتنفیلد و 
مک مستر7 ]4[، مک مستر و شی8 ]22[، لی و اپن شا9 ]18[، گودچایلد 
و   ]9[ هی12  و  فی   ،]13[ هاردی11  و  لی   ،]11[  10 کوواتروچی  و 

داگالس و پوکر13 ]6[ اشاره کرد. 
در تحقیق حاضر سعی شده است، پس از بررسی طیف داد ه های 
و  آن ها  به روزرسانی  محدودیّت های  و  کشور  در  موجود  رقومی 
درک اهمیّت تأثیرگذار داد ه های مکانی در انواع مدل های شناخت، 
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شبیه سازی و پیش بینی سیالب، الگوریتم های چندمقیاسی مرتبط با 
پدیده ی خّطی آبراهه بر روی داد ه های مذکور به اجرا درآورده شود 
در  مقیاسی  الگوریتم های چند  اثر  و  کارکرد  نهایت، ساختار،  در  و 

فضای تعمیم داد ه های خّطی تبیین گردد. 

مواد و روش ها
مواد

منابع داده ای مورد نیاز برای پیشبرد عملیاتی تحقیق، شامل مدل های 
مقیاس های  با  رقومی  توپوگرافی  نقشه های  از  ناشی  ارتفاع  رقومی 
مدل  کشور،  جغرافیایی  سازمان  به  مربوط   1:50000 و   1:25000
ترا14  ناسا  ماهواره ی  از  منتج   1:1000000 مقیاس  با  ارتفاع  رقومی 
)شکل  1 و جدول 1(، آمار دبی های سیالبی مشاهده ای 15 دقیقه ای 
 1388/11/16 مورخ  رگبار  به  مربوط  که  جاماش  آبخیز  حوزه ی 
از  مذکور  رگبار  به  مربوط  دقیقه ای   15 بارش  داد ه های  می باشند، 
ایستگا ه های سرخا و سیخوران واقع در حوزه ی مطالعاتی، امکانات 
 HEC-Geo الحاقیه ی  و   10/2 و   9/3 نسخه های   ArcGIS نرم افزار 
 HEC- نرم افزار  آبخیز،  حوزه ی  مکانی  تحلیل  حیطه ی  در   HMS
 SPSS و نرم افزار Excel برای تحلیل سیالب، صفحه گسترده ی HMS
در تحلیل آماری نتایج می باشند. الگوریتم های ساده سازی ساختاری 
فیلتر پایین گذر و میانگین ساده نیز به عنوان چارچوب روشی کار در 

فضای نرم افزار ArcMap، نسخه ی 10/2 انتخاب شده اند.

جدول1- اّطالعات توصیفی مدل های رقومی ارتفاع
Table 1. Attribute table of digital elevation models

منبع مدل رقومی ارتفاع
Source of digital elevation model

مقیاس
scale

نقشه ی توپوگرافی رقومی
Digital topographic map1:25000

نقشه ی توپوگرافی رقومی
Digital topographic map1:50000

ماهواره ی ناسا ترا
NASA’s Terra satellite1:1000000

 

14. NASA’s Terra
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افزار در فضاي نرمنيز به عنوان چارچوب روشي كار ميانگين ساده 
ArcMapاند انتخاب شده 2/10ي ، نسخه.  

  

  
 At 1:25000 scale    1:25000مقياس 

  
 At 1:50000 scale   1:50000مقياس 

  
 At 1:1000000 scale   1:1000000مقياس 

  هاي رقومي ارتفاعمدل -1شكل 
Fig 1. Digital elevation models  

هاي رقومي ارتفاعالعات توصيفي مدلاطّ -1جدول
Table 1. Attribute table of digital elevation models  

 منبع مدل رقومي ارتفاع
Source of digital elevation model  

 مقياس
scale  

 ي رقوميي توپوگرافنقشه
Digital topographic map  

1:25000  

 ي توپوگرافي رقومينقشه
Digital topographic map  

1:50000  

 ي ناسا تراماهواره
NASA’s Terra satellite  

1:1000000  

  

  ي مورد مطالعهمعرفي منطقه

در . استشدهي آبخيز، عملياتيپژوهش حاضر با انتخاب حوزه
ي بر پديدهتحقيق ي را براي تمركز ي آبخيز، بسترواقع، حوزه

اي به عنوان ي آبراههشبكه است و در آنآوردهبراهه فراهمي آخطّ
ي آبخيز جاماش، انتخاب حوزه. استشدهدر نظر گرفته يك كل 

سر با تغييرات هاي كوهستاني و دشتتيپ بودن به لحاظ دارا
داشتن دو ر بر ريخت و فرآيند آبراهه و در پي آن، دربرشيب مؤثّ

ي لذا اين حوزه.  استآگاهانه بوده اي، گونه از ريخت آبراهه
ي حوزه. است العه واردشدهي عام در مطفرض نمونهآبخيز با پيش

ان و از توابع شهرستان آبخيز جاماش، واقع در استان هرمزگ
و 27 ◦ 55' 47"هاي جغرافيايي بين طول، اسبندرعب            

و  56 ◦ 18' 47"هاي جغرافيايي ي و عرضشمال 27 ◦ 29' 22"
اراي مساحت د و استشرقي قرار گرفته 56 ◦ 41' 51"

477/1047 2 شكل(باشد ع ميكيلومتر مرب .(  

  
  ي مورد مطالعهت منطقهموقعيي  ر نقشهيتصو -2 شكل

Fig 2. Map Display of location of case study area 

  هاروش

هـاي داراي تـراكم يـا    ي دادهمجموعـه چندمقياسي، امكان تركيب 
ــر  ــزاع متفــاوت را ف ــدمــياهمســطوح انت ممكــن اســت ايــن . كن

هـاي منطقـي از   ها در توليـد نمـايش  اي يا نقشههاي داده مجموعه
هـاي  باشند و يقيناً الگوريتمهاي مختلف، دچار مشكالتي ميپديده

ز تصاوير زمان اي هماستفاده. باشندگشا ميتعميم، در اين باب راه
ـ تفكيكبا قدرت سـازي  ات بـراي مـدل  ها يا سطوح مختلف جزئي

  .]12[شود ميها، تحليل چندمقياسي گفتهپديده

شکل 1- مدل های رقومی ارتفاع
Fig 1. Digital elevation models

معرفی منطقه ی مورد مطالعه
در  عملیاتی شده است.  آبخیز،  انتخاب حوزه ی  با  پژوهش حاضر 
واقع، حوزه ی آبخیز، بستری را برای تمرکز تحقیق بر پدیده ی خّطی 
آبراهه فراهم آورده است و در آن شبکه ی آبرا ه های به عنوان یک کل 
در نظر گرفته  شده است. انتخاب حوزه ی آبخیز جاماش، به لحاظ دارا 
بودن تیپ های کوهستانی و دشت سر با تغییرات شیب مؤثّر بر ریخت 
و فرآیند آبراهه و در پی آن، دربرداشتن دو گونه از ریخت آبرا هه ای، 
آگاهانه بوده است. لذا این حوزه ی آبخیز با پیش فرض نمونه ی عام 
استان  در  واقع  جاماش،  آبخیز  حوزه ی  واردشده است.  مطالعه  در 
هرمزگان و از توابع شهرستان بندرعبّاس، بین طول های جغرافیایی 
 47" ◦27 شمالی و عرض های جغرافیایی   29'  22" ◦27 و   55'  47«
مساحت  دارای  و  گرفته است  قرار  ◦56 شرقی   41'  51" و   56◦ 18'

1047/477 کیلومتر مربّع می باشد )شکل  2(. 

شکل 2- تصویر نقشه ی موقعیّت منطقه ی مورد مطالعه
Fig 2. Map Display of location of case study area

روش ها
یا  تراکم  دارای  داد ه های  مجموعه ی  ترکیب  امکان  چندمقیاسی، 
سطوح انتزاع متفاوت را فراهم می کند. ممکن است این مجموعه های 
داده ای یا نقشه ها در تولید نمایش های منطقی از پدید ه های مختلف، 
باب  این  تعمیم، در  الگوریتم های  یقینًا  دچار مشکالتی می باشند و 
راه گشا می باشند. استفاده ی هم زمان از تصاویر با قدرت تفکیک ها یا 
سطوح مختلف جزئیّات برای مدل سازی پدیده ها، تحلیل چندمقیاسی 

گفته می شود ]12[.
نمایش های چندمقیاسی به دو شیوه ی مجّزا تولیدمی شوند. اّولین 
شیوه، نمایش چندمقیاسی متریک1 است که مشابه نقشه، بر کّمیت 
متریک نمایش تأکید دارد و لذا نقش آن در اندازه گیری ها پررنگ تر 
است. در واقع، نمایش چندمقیاسی متریِک پستی و بلندی های سطح 
زمین، به معنی استخراج خودکار داد ه های پستی و بلندی های سطح 
منابع داده ای بزرگ مقیاس  از  با مقیاس های کوچکتر  متناسب  زمین 
فرآیندهای  این گونه  به روزرسانی می شوند.  خود می باشد که مکرراً 
تولید نمایش های مکانی در مقیاس های مختلف، تعمیم گفته می شوند 
و در تمام قسمت های نمایش بصورت یکسان اجرا می شوند. بنابراین 
نقاط نمایش از صّحت یکسانی برخوردارند. در حالی که در  تمام 
شیوه ی دوم، یعنی نمایش چندمقیاسی دیداری، مقیاس در قسمت های 
مختلف نمایِش واحد، مختلف و تابعی از فاصله ی دید است ]14[. 
گسسته  و  پیوسته  تغییرشکل  نوع  دو  مقیاسی،  حرکت های  در 
وجوددارند )شکل  3(. در نوع گسسته، فقط مقیاس هایی خاص در 
دیگر،  مقیاس  به  مقیاسی  از  شکل  تغییر  هنگام  و  هستند  دسترس 
پرش های مقیاسی2 رخ می دهند. اما در نوع پیوسته، تغییر شکل به هر 

مقیاسی امکان پذیر می باشد ]20[.

1. metric
2. transformation jumps
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الف- تغییر شکل پیوسته    ب- تغییر شکل گسسته
a) Continues transformation
b) Discrete transformation

شکل 3- انواع تغییرشکل ها در نمایش چندمقیاسی ]18[
Fig 3. Types of transformation of multi-scale representation

روش های نمایش چندمقیاسی متریک در محدوده ی مقیاسی پیوسته 
انطباقی  هموارسازی  خطوط،  ساختار  ساده سازی  فیلترکردن،  شامل 
مقیاس  از  ناشی  تعمیم  است(،  گفته شده  روش  دو  از  ترکیبی  )که 
تأثیر  از  الگوریتم هایی که  البتّه،  بر مبنای اصل طبیعی1 هستند ]14[. 
مقیاس مصون هستند، در حقیقت مرتبط با تعمیم نیستند ]15[؛ مثاًل 
در  سعی  کم اهمیّت،  جزئیّات  کاهش  با  نقطه،  کاهش  الگوریتم های 
حصول بهترین تقریب از نمایش مکانی اّولیّه را دارند. از این دست 
الگوریتم ها، تالش می کنند با کاهش حجم داد ه های مکانی و متعاقبًا 
سهولت پردازش های مرتبط با آن داده ها، کمینه ترین اختالف را بین 
نمایش های داد ه های مکانی اّولیّه و نهایی ایجاد کنند ]16[. از طرفی، با 
تغییر مقیاس، درک فرآیندهای طبیعی دچار تغییر می شود ]11[. در حالی 
که در الگوریتم هایی نظیر کاهش نقطه، ثبات درک فرآیند طبیعی مّدنظر 
است و این خود منتج از عدم تغییر مقیاس داد ه های مکانی است ]16[. 
در حقیقت، الگوریتم های کاهش نقطه، کارکرد وجین عوارض مکانی 
را دارند. ظهور این گونه الگوریتم ها در اوایل توسعه ی نمایش رقومی 
و به دلیل محدودیّت قدرت محاسبات بوده است. لذا، این الگوریتم ها 
آمده اند.  به وجود  داده ها  نگران کننده ی حجم  در جهت رفع مشکل 
برای  پس پردازشی  یا  پیش پردازش  می توان  را  الگوریتم ها  این  البتّه، 
تعمیم رقومی نقشه ها دانست. زیرا پس از تعمیم نقشه و بواسطه ی آن، 
کاهش مقیاس نقشه، از فضای نمایش عوارض مکانی کاسته می شود و 
عوارض، بسیار متراکم تر پدیدار می گردند. الگوریتم های ساده سازی در 
این قبیل مشکالت، راه گشا می باشند. خروجی پردازش الگوریتم های 
مذکور، نمایش  مکانی با مقیاس اّولیّه است. در حالی که، تعمیم ناشی 
از مقیاس، نوع خاّصی از عملیات هموارسازی داد ه های مکانی است 
اثر هموارسازی را بر مبنای مقیاس داد ه های ورودی و خروجی  که 
انتهای چنین فرآیندی به حفظ روند اصلی عوارض  محاسبه می کند. 

مکانی و حذف تغییرات کوچک می انجامد ]19[.
نمایش چندمقیاسی داد ه های مکانی، امری اجتناب ناپذیر در علوم 
از  متفاوت  مقیاس های  با  مکانی  داد ه های  نمایش   .]5[ است  زمین 
به  مسافرت  قصد  فردی  اگر  مثاًل  سودمندمی باشد.  بسیاری  جهات 
می خواهد  شخصی  نقلیه ی  وسیله ی  از  و  داشته باشد  دیگری  شهر 
نقشه ی  می باشد؛  نقشه  تعدادی  نیازمند  مطمئنًّا  استفاده کند، 
متوّسط مقیاس  نقشه ی  کّلی،  جهت  انتخاب  برای  کوچک مقیاس، 
برای  بزرگ مقیاس  نقشه ی  و  روزانه  توقّف گا ه های  یافتن  برای 

1. Natural Principle

مکانی  نمایش های  تغییرشکل  شهری.  جادّ ه های  شبکه ی  نشان دادن 
در مقیاس های مختلف با استفاده از عملگرهای تعمیم انجام می شود 
که به حذف پدید ه های2 نسبتًا بی اهمیّت، کاستن از پیچیدگی پدیده ی 

منفرد و جابه جایی پدید ه های بسیار نزدیک به هم می پردازد ]28[.
در انواع عملیات نقشه برداری، نقشه های محدودی با مقیاس های 
خاّصی تولید می شوند. هریک از نقشه ها که دارای مقیاس های مختلفی 
هستند در مقایسه با یکدیگر، جزئیّات متفاوتی از پدیده ها را نمایش 
می دهند ]17[. مسأله ی مهم در این زمینه تکّرر به روز رسانی نقشه ها 
و تولید نقشه ها با مقیاس های دلخواه است. بهینه ترین راه حل برای 
این مشکل، تولید و نگه داری نقشه های بزرگ مقیاس )به وسیله ی 
متعاقبًا  باال( و  تفکیک  با قدرت  یا تصاویر  نقشه برداری و  عملیات 
استخراج   .]14[ است  آن ها  از  کوچک مقیاس  نقشه های  استخراج 
نقشه های کوچک مقیاس از منابع داده ای بزرگ مقیاس مربوط به خود 
در مفهوم چند مقیاسی می گنجد که از آن به تعمیم نقشه، یاد می شود 

]26 و 17و 12و 22و 10و 21و 23[.
الگوریتم های چندمقیاسی

 الف- ابزار محاسبه ی آماری موضعی3: این ابزار رستر خروجی 
را به گونه ای محاسبه می کند که هر سّلول رستر خروجی، تابعی از 
توابع  باشد.  معیّن  همسایگی  احتساب  با  ورودی  رستر  سّلول های 
مجموع  یا  میانگین  حّداکثر،  قبیل  از  مواردی  شامل  مذکور  آماری 
این  اجرای  هنگام  در  هستند.  تعریف شده   همسایه ی  سّلول های 
الگوریتم، امکان همپوشانی همسایگی ها نیز وجوددارد، لذا سّلول های 
مثاًل،  کنند.  بازی  را  همسایگی  نقش  بار  چندین  می توانند  همسایه 
گرفته شود،  نظر  در   3×3 اندازه ی  با  شکل  مستطیل  همسایگی  اگر 
برای سّلول های  الگوریتم مجموع همسایه ها  اجرای  نتیجه ی  آن گاه 
همسایه با مقادیر فرضی نشان داده شده  در شکل  4 و سّلول پردازشی 
 )24  =  19+5 و   19=4+1+2+4+3+2+3  (  24 معادل   ،5 مقدار  با 
محاسبه می شود ]3[. شکل  5 نیز این محاسبه را برای تمام سّلول های 

رستر به نمایش گذاشته است.

    رستر خروجی             رستر پردازشی ورودی
  Input processing raster           output raster

شکل 4- نحوه ی اجرای الگوریتم مجموع با استفاده از ابزار 
محاسبه ی آمار موضعی برای سّلول منفرد رستری ]3[.

Fig 4. The Sum algorithm performance using focal statistics 
calculation tool for single cell in the raster

2. object
3. Focal Statistics
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   رستر خروجی             رستر پردازشی ورودی
   Input processing raster            output raster

شکل 5- نحوه ی اجرای الگوریتم مجموع با استفاده از ابزار 
محاسبه ی آمار موضعی برای تمام سّلول های رستر

 )کادر زردرنگ، نشان دهنده ی سّلول پردازشی و همسایه های 
آن، مشابه شکل 4 است.( ]3[. 

 Fig 5. The Sum algorithm performance using focal statistics
 calculation tool for all raster cells (The cells highlighted in
 yellow identify the same processing cell and neighborhood

as in the figure 4).
 ب- ابزار فیلتر پایین گذر1

بر  سپس  می پردازد؛  رستری  الیه های  هموارسازی  به  ابزار  این 
را شناسایی  کاربر، همسایگی ها  توّسط  تعریف شده  پنجره ی  اساس 
دخالت  رستر  مرکزی  سّلول  مقدار  برآورد  در  را  آن ها  و  می کند 
می دهد. این ابزار به حذف داد ه های پرت نیز کمک می کند )شکل  

.]3[ )6

 

رستر خروجی با فیلتر پایین گذر     رستر ورودی دارای داده ی پرت
Input with anomaly    Output smoothed by using    low option of 

filter  

شکل 6- عملکرد فیلتر پایین گذر ]3[
Fig 6. Low pass filter performance

ساده سازی  تعیین  برای  میانگین  آماری  تابع  از  تحقیق  این  در 
ساختار داد ه های مکانی، استفاده شده است ]3[.

تولید می کند.  اعشاری  ارقام  بصورت  را  رستر خروجی  میانگین: 
این ابزار امکان وزن دهی همسایه ها را نیز دارامی باشد.

هم چنین از همسایه های مستطیلی شکل برای محاسبات موضعی، 
استفاده شده است. همسایه های مستطیلی شکل با طول و عرضی که 
معادل تعداد سّلول ها یا واحدهای نقشه هاست تعریف می شوند. فقط 

1. Low Pass

سّلول هایی که درون پنجره ی تعریف شده قرارگرفته اند در محاسبات 
بین  در  واقع  پردازشی  سّلول   y و   x مختّصه های  واردمی شوند. 
توّسط  رستر،  باالی  و  چپ  سمت  از  مبدأ  احتساب  با  همسایه ها، 

رابطه ی )1( معیّن می شوند:
   )1(

                                           
اگر تعداد سّلول های ورودی یکسان باشند، مختّصه های x و y با 
کوتاه سازی محاسبه می شوند. مثاًل، در سّلول همسایه ی 5×5، مقادیر 
اگر 4×4، مقادیر 2 و 2 بدست می آیند  x و y، 3 و 3 می شوند و 

)شکل  7( ]3[. 

   همسایه ی 4×4                    همسایه ی 5×5
5×5 neighborhood              4×4 neighborhood

شکل 7- محاسبه ی توابع آماری با همسایه ی مستطیلی شکل ]3[
Fig 7. Focal statistics with rectangle neighborhood 

calculation

دچار  مقیاسی،  حرکت های  حین  در  ارتفاع،  رقومی  مدل های 
تغییرشکل هایی می شوند ]14[. لذا، پدیده ی خّطی آبراهه در هر مدل 
رقومی تولیدشده، به گونه ای متفاوت نمودمی یابد. دیدگاه نگارندگان 
در نیل به پایش تغییرات پدیده ی خّطی آبراهه، مدل سازی حوزه ی 
 HEC-Geo الحاقیه ی  هدف،  این  تحّقق  جهت  در  می باشد.  آبخیز 
هم چنین  بنظررسیده است.  راه گشا   ArcMap نرم افزار  در   HMS
برای مقایسه و درک اثر الگوریتم های چندمقیاسی بر پدیده ی خّطی 
آبراهه، کّمی سازی و تولید نمودهای بصری مدل حوزه ی آبخیز، از 

نرم افزار HEC-HMS استفاده شده است. 
و   HEC-HMS نرم افزار  توسط  شبیه سازی شده  سیالب  بررسی 
معیارهای  تبیین  نیازمند  مطالعاتی،  سیالب مشاهده شده در حوزه ی 
کّمی می باشند. مطالعات انجام شده  در این زمینه، معیارهای مختلفی 
انتخاب  آن ها  میان  از  معیار  پنج  تحقیق،  این  در  و  ارائه داده اند  را 
شده اند، که سه معیار، تغییرات دبی در کّل فرآیند سیالب، یک معیار، 
اید ه های  به عنوان  تغییر لحظه ای دبی و معیار دیگر، حجم دبی را 

تحلیلی ارضامی کنند )جدول 2(. 
شیوه ی اجرای فنّی این تحقیق به طور خالصه در شکل 8 ارائه شده است.

نتایج 
مکانی  الگوریتم های ساده سازی ساختار عوارض  اجرای  از  پس 
میانگین ساده و فیلتر پایین گذر بر روی مدل های رقومی ارتفاع، نتایج 

زیر بدست آمدند )شکل  9(. 
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جدول 2- مشّخصات معیارهای تحلیل نتایج
Table 2. Characteristics of the criteria to evaluate the results

معیار
Criteria

نحوه ی محاسبه
Formulate

پارامتر پایش شونده
Monitoring parameter

تابع درصد خطای دبی اوج
Percent Error in Peak Flow function (PEPF)دبی اوج

Peak discharge

تابع درصد خطای حجمی
Percent Error in Volume function (PEV)حجم دبی

Volume discharge

تابع میانگین قدرمطلق خطا
 Mean Absolute Error function (Mean Abs

Error)
مقادیر دبی

 Discharge values

تابع انحراف معیار وزنی دبی اوج
RMS Errorمقادیر دبی

Discharge values

تابع خطای نش- ساتکلیف
Nash- Sutcliffe Error function

مقادیر دبی
Discharge values
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  روندنماي تحقيق -8شكل 
Fig 8. Flowchart of the research

سازي ساختار عوارض مكاني هاي سادهپس از اجراي الگوريتم  نتايج 
هاي رقومي ارتفاع، گذر بر روي مدلميانگين ساده و فيلتر پايين

  . )9 شكل( آمدندنتايج زير بدست

   HEC-HMSهاي مدل توليد ورودي

Produce Inputs of HEC-HMS model 

HEC-HMSورود به مدل 

Import to HEC-HMS model

Flood simulationسازي سيالب    شبيه

Export simulations’ errorsسازي   استخراج خطاهاي شبيه

Analyze the resultsتحليل نتايج   

Data collection   هاآوري دادهجمع

1:50000و  1:25000هاي هاي توپوگرافي با مقياسنقشه  
Topographic maps at 1:25000 and 1:50000 scales 

هاي هيدرولوژيكيداده  
Hydrological data 

DEM  ناساترا با مقياس
1:1000000  

NASA Terra DEM at 
1:1000000 scale 

  1:50000و  1:25000هاي با مقياس DEM يدتول

Produce DEMs at 1:25000 and 1:50000 scales 

هاي بارش و دبيداده  
Precipitation and discharge data 

  سازيهاي سادهها با استفاده از الگوريتم DEM سازيساده

DEMs simplification using simplification algorithms 

HEC-Geo HMSي ه الحاقيهها ب DEM ورود

Import DEMs to HEC-Geo HMS Extension

شکل 8- روندنمای تحقیق
Fig 8. Flowchart of the research
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at 1:25000 base scale   1:25000 مبناي مقياس

  

  

  

  

  

  

  

at 1:50000 base scale    1:50000 مبناي مقياس

  

  

  

  

  

  

  

at 1:1000000 base scale       1:1000000مبناي  مقياس

  ميانگين ساده -گذر  جفيلتر پايين - سازي بساده قبلِ -الف

a) Before simplification       b) low pass filter
c) simple average 

رقومي  هايهاي چندمقياسي روي مدلاثر اجراي الگوريتم -9شكل 
هاي مختلفارتفاع با مقياس

Fig 9. Effect of multi-scale algorithms on digital elevation 
models at different scales  

  

سازي هاي سادهمبراي درك بهتر چگونگي عملكرد الگوريت
هايي از خطوط تراز مستخرج از هاي مكاني، شكلساختار داده

هاي مذكور هاي رقومي ارتفاع، قبل و پس از اجراي الگوريتممدل
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شکل 9- اثر اجرای الگوریتم های چندمقیاسی روی مدل های 
رقومی ارتفاع با مقیاس های مختلف

 Fig 9. Effect of multi-scale algorithms on digital elevation
models at different scales

ساده سازی  الگوریتم های  عملکرد  چگونگی  بهتر  درک  برای 
از  مستخرج  تراز  خطوط  از  شکل هایی  مکانی،  داد ه های  ساختار 
مدل های رقومی ارتفاع، قبل و پس از اجرای الگوریتم های مذکور 
قیاس بصری مدل های  منظور  به  تهیه شده اند )شکل  10(. هم چنین 
تصاویر  چندمقیاسی،  الگوریتم های  اجرای  حین  در  ارتفاع  رقومی 

سه بعدی آن ها در زیر ارائه شده اند )شکل  11(. 
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هاي مختلفارتفاع با مقياس

Fig 9. Effect of multi-scale algorithms on digital elevation 
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شکل 10- اثر الگوریتم های چندمقیاسی در ساده سازی داد ه های 
ارتفاعی )خطوط قرمز: قبل از ساده سازی و خطوط آبی: پس از 

ساده سازی(
Fig 10. Effect of simplifying multi-scale algorithms on the 
elevation values (red lines: before simplification and blue 

lines: after simplification)
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پس از اجرای الگوریتم های میانگین ساده و فیلتر میانگین توّسط 
 ،ArcMap نرم افزار  در  فیلتر  و  موضعی  آماری  محاسبه ی  ابزارهای 
نسخه ی 10/2، مقادیر منتج از شبیه سازی سیالب حاصل شدند. سپس 
شبیه سازی  در  چندمقیاسی  الگوریتم های  عملکرد  مقایسه ی  برای 

قسمت،  این  در  که  شد  استفاده  مختلفی  معیارهای  از  سیالب، 
مقایسه شده اند )جدول  تفکیک  به  مقیاس  ارزیابی در هر  معیارهای 
3(. بدینوسیله، اثر الگوریتم های ساده سازی در شبیه سازی سیالب با 
ساده سازی ساختاری و کاهش حجم داد ه های مکانی نسبت به مدل  
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)سازيساده

Fig 10. Effect of simplifying multi-scale algorithms on the 
elevation values (red lines: before simplification and blue 

lines: after simplification)  
  

        

 at 1:1000000     1:1000000مقياس          at 1:50000 scale      1:50000مقياس                   at 1:25000 scale      1:25000مقياس 

scale
پس از : هاي رديف دومو شكل سازيقبل از ساده: هاي رديف اولشكل( رتفاعهاي رقومي ااز مدل هاييبخش روشن-تصوير سايه: 11 شكل

.)اندهاي مختلفسازي كه متناظر با مقياس ساده
Fig11.   Hill shade picture of some parts of digital elevation models (first row: before simplification and second row: after 

simplification that regards to different scales)

ـ  پس از اجراي الگوريتم ط هاي ميانگين ساده و فيلتر ميـانگين توس
ــبه  ــاي محاس ــرم  ابزاره ــر در ن ــعي و فيلت ــاري موض ــزار ي آم اف

ArcMapسـازي سـيالب   ، مقادير منتج از شـبيه 2/10ي ، نسخه
هــاي ي عملكــرد الگــوريتمســپس بــراي مقايســه .شــدندحاصــل

 الب، از معيارهاي مختلفـي اسـتفاده  سازي سيچندمقياسي در شبيه

كه در اين قسمت، معيارهاي ارزيابي در هر مقياس به تفكيك  دش
سازي هاي سادهبدينوسيله، اثر الگوريتم). 3جدول (اند شدهمقايسه
سـازي سـاختاري و كـاهش حجـم     سازي سيالب با سـاده در شبيه

ه در است ك گشتهه پايشليرقومي او هاي مكاني نسبت به مدلداده
  .استفاده شده است 2شده در جدول آن از معيارهاي معرفي

سازي سيالبرزيابي در شبيهي نتايج معيارهاي امقايسه -3جدول 
Table 3. Comparison of the results of evaluation criteria in flood simulation  

  مقياس مبنا
Base scale

  سازيسادهروش 
Simplification method

RMS
(m3/s)

Mean Abs 
(m3/s)

Nash-
Sutcliffe

PEPF PEV

1:25000 Before simplification  53.1  30.1 0.937 8.197 5.655  سازيسادهقبل از 

1:25000 Simple average  ميانگين ساده 53.3  30.5 0.936 7.782 6.030

1:25000 Low pass filter  گذرفيلتر پايين 53.4 30.5 0.936 7.803 6.077

1:50000 Before simplification  85.1  39.3 0.837 42.352 25.992سازي  سادهقبل از 

1:50000 Simple average  ميانگين ساده 125.6  52.3 0.644 59.585 43.820

شکل 11: تصویر سایه-روشن بخش هایی از مدل های رقومی ارتفاع )شکل های ردیف اول: قبل از ساده سازی و شکل های ردیف دوم: 
پس از ساده سازی که متناظر با مقیاس های مختلف اند.(

Fig11.  Hill shade picture of some parts of digital elevation models (first row: before simplification and second row: after 
simplification that regards to different scales) 

جدول 3- مقایسه ی نتایج معیارهای ارزیابی در شبیه سازی سیالب
Table 3. Comparison of the results of evaluation criteria in flood simulation

مقیاس مبنا
Base scale

روش ساده سازی
Simplification method

 RMS
(m3/s)

 Mean Abs
(m3/s)

Nash-
Sutcliffe PEPF PEV

1:25000 Before simplification قبل از ساده سازی 53.1 30.1 0.937 8.197 5.655

1:25000 Simple average میانگین ساده 53.3 30.5 0.936 7.782 6.030

1:25000 Low pass filter فیلتر پایین گذر 53.4 30.5 0.936 7.803 6.077

1:50000 Before simplification قبل از ساده سازی 85.1 39.3 0.837 42.352 25.992

1:50000 Simple average میانگین ساده 125.6 52.3 0.644 59.585 43.820

1:50000 Low pass filter فیلتر پایین گذر 126 52.6 0.642 59.461 43.680

1:1000000 Before simplification قبل از ساده سازی 117.3 62.5 0.69 31.658 42.996

1:1000000 Simple average میانگین ساده 117 61.2 0/692 22.290 24.647

1:1000000 Low pass filter فیلتر پایین گذر 117 61/2 0/692 22/290 24/647
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رقومی اّولیّه پایش گشته است که در آن از معیارهای معرفی شده در 
جدول 2 استفاده شده است.

بحث و نتيجه گيری 
استافر1 و همکارانش ]24[، عقیده دارند که در فرآیند تعمیم، هر 
نوع ویرایش جزئیّات اّطالعات مکانی می تواند رخ دهد که عبارت اند 
از کاهش جزئیّات هندسی، طبقه بندی اّطالعات توصیفی و اغراق. 
هدف از تعمیم را می توان شامل موضوعیّت داده ها، پیچیدگی داده ها 
داد ه های  تعمیم  برای  مختلفی  دانست. روش های  مقیاس  کاهش  و 
رستری وجود دارند که شامل فیلتر مکانی، بازنمونه گیری، درون یابی 
و روش های اکتشافی هستند. تعمیم الیه های رستری سبب دو نوع 
تغییر مقیاس می شود، یک نوع آن، تغییر مشّخص در مقیاس است 
)مثاًل، بازنمونه گیری و درون یابی( و نوع دیگر، تغییر تلویحی مقیاس 
)مثاًل، فیلتر کردن و روش های اکتشافی(. به نظر استافر و همکارانش، 
تغییرات تلویحی قدرت تفکیک، در اندازه ی سّلول رسوخ نمی کنند 
و سّلول هایی با مقادیر x و y اّولیّه را تولید می کنند، با کاهش جزئیّات 

ارتفاعی، اثرات ساده سازی را نمودار می سازند ]24[. 
لی ]14[، دیدگاه کاماًل متفاوتی را نسبت به استافر و همکارانش 
]24[ ابرازمی کند. وی بر این باور است که الگوریتم های ساده سازی 
الگوریتم های  از  که  زمانی  واقع،  در  نمی گنجند.  تعمیم  مفهوم  در 
مقیاسی  تغییر  هیچ گونه  انتظار  نباید  می شود،  استفاده  ساده سازی 
مهم  عوارض  حفظ  با  ساده سازی  الگوریتم های  اساسًا،  داشت.  را 
به  نسبت  را  تقریب  شبیه ترین  کم اهمیّت، هدف  عوارض  و حذف 
می کند  اظهار  وی  می کنند.  دنبال  اّولیّه،  مقیاس  با  مکانی  داد ه های 
که تعمیم ناشی از مقیاس، نوعی هموارسازی محسوب می شود که 
در آن اثر هموارسازی از طریق دخالت مقیاس داد ه های ورودی و 

خروجی، محاسبه می گردد ]16[. 
ژو و دانگ2 ]27[، برخالف اظهارات لی، بیان داشته اند که یکی 
ارتفاع،  رقومی  مدل های  بازسازی چندمقیاسی  را ه های  مهم ترین  از 
به برخی  میان  این  الگوریتم های ساده سازی می باشند که در  همین 
بازنمونه گیری  روش های تعمیم گر موضعی )مثاًل، نقاط بسیار مهم، 
روش  )نظیر  سراسری  یا  و  ارتفاع(  اختالف  روش  و  داده ها 
اشاره می کنند  اکتشافی(  روش  و  سلسله مراتبی  اسکلت بندی، روش 

 .]27[
الگوریتم های  به  دیگر  منظری  از   ،]25[ ژائو3  و  وی  هم چنین 
داد ه های  کارکرد کاهش حجم  موافق  آن ها  نگریسته اند.  ساده سازی 
نمونه گیری  نظیر روش های  الگوریتم های ساده سازی  مکانی توسط 
و فیلترکردن، پاالیش، بعد فراکتال سطح و بی نظمی محّلی هستند. 
آسان  و  ارائه ی سریع  در  را  الگوریتم ها  این  اثر  بیشترین  هم چنین، 

داد ه های مکانی در حوزه ی بصری دانسته اند ]25[. 

1. Stauffer
2. Zhu and Dong
3. Wei and Zhao

پیکسل سایز  تغییرات  خود  تحقیق  در   ]2[ همکاران  و  عاشورلو 
بررسی  آبراهه  پدیده ی خّطی  استخراج  در  را  ورودی  های   DEM
در  ورودی  های   DEM پیکسل  انداز ه های  تغییر  با  آن ها  نمود ه اند. 
نرم افزار ArcGIS و ارزیابی آبراهه ها به این نتیجه رسیدند که اندازه ی 
پیکسل های بیش تر از 30 متر دارای الگوی هندسی متفاوتی نسبت به 
رودخانه ی اصلی می باشند. هم چنین، اندازه پیکسل های 5 و 10 متر، 
اندازه پیکسل های مناسب بوده اند و در سایر اندازه پیکسل ها خطای 

آبراهه ها از لحاظ طول، جابجایی و الگو افزایش یافته است ]2[. 
در  پیکسل سایز  تغییر  اثرات  نیز   ]1[ و همکاران  الوانکار  تحقیق 
شبیه سازی سیالب را آشکار نموده است. آن ها با بررسی تأثیر توان 
تفکیک مکانی یک مدل هیدرولوژِیک در شبیه سازی دبی اوج سیل 
به این نتیجه رسیدند که با افزایش اندازه ی سّلول ها از 30×30 متر 
مربّع به 960×960 متر مربّع، دبی اوج سیالب کاهش می یابد. میزان 
کاهش دبی اوج بستگی به توزیع مکانی عمق بارش و خصوصیّات 
بارش  یکنواختی  افزایش  با  که  به طوری  داشته است؛  زمینی حوزه 
یا نفوذ پذیری در سطح حوزه، تغییرات دبی اوج سیالب در اندازه 

سّلول های مختلف کاهش یافته اند [1]. 
عّفتی و همکاران ]8[ در تحقیق خود به معرفی روش استخراج 
شبکه ی زهکشی از DEM و ارزیابی اثر خطای DEM در استخراج 
سّلول های  شدید  کاهش  از  حاکی  نتایج  پرداختند.  عوارض  این 
تحقیق  این  بوده اند.  کم تر  با خطای  های   DEM در  حتّی  زهکش، 
بر دقّت انتخاب DEM در استخراج شبکه ی زهکشی تأکید دارد و 
حّساسیت زیاد نتایج را نسبت به تغییر DEM ها نشان می دهد ]8[. 
در پژوهش حاضر، اثر الگوریتم های ساده سازی ساختار عوارض 
مکانِی میانگین ساده و فیلتر پایین گذر در تقریب بهینه ی شبیه سازی 
 1:1000000 و   1:50000  ،1:25000 مبنای  مقیاس  سه  در  سیالب 
مکانی  عوارض  ساختار  ساده سازی  الگوریتم های  پایش شده است. 
که در این تحقیق استفاده شده اند، ساختار ریاضیّاتی یکسانی دارند؛ 
الگوریتم میانگین ساده، با همسایگی 3×3، به میانگین گیری می پردازد 
و عدد حاصل را به سّلول مرکزی پنجره ی محاسباتی انتساب می دهد 
)شکل  7(. الگوریتم فیلتر پایین گذر نیز دقیقًا همین عملیات ریاضیّاتی 
را اعمال می کند. اّما، ابزار محاسبه ی هر یک از الگوریتم های مذکور 
در نرم افزار ArcMap، نسخه ی 10/2 متفاوت می باشد. با این که هر 
دو ابزار در شاخه ی تحلیل گر مکانی این نرم افزار و بخش محاسبات 
اعمال می شوند.  مجّزایی  ابزار  بواسطه ی  اّما،  قراردارند،  همسایگی 
ابزار فیلتر پایین گذر برخالف ابزار میانگین  ساده، فاقد امکانات تغییر 
پنجره ی محاسباتی است. در این پژوهش به منظور تکرارِ و پایش 
یکسان  محاسباتی  پنجره ی  اندازه ی  با  الگوریتم  دو  هر  از  فرآیند، 
)3×3 سّلول( استفاده  شده  است و از این طریق، عملکرد این قبیل 

الگوریتم ها در شبیه سازی سیالب ارزیابی شده است. 
مقیاس های  در  مذکور  الگوریتم های  بیش تر  تشابه  گواه  نتایج 
مقیاس  در  که  صورتی  در  می باشند،   1:1000000 و   1:25000
بنابراین،  )جدول 3(.  بدست داده اند  را  نامتشابه تری  نتایج   1:50000
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از  نقشه  مقیاس  به  توّجه  الگوریتم هایی،  چنین  از  استفاده  در 
در  الگوریتم ها  این  عملکرد  زیرا  است.  برخوردار  بسیاری  اهمیّت 
مقیاس های مختلف، متفاوت خواهدبود. در واقع، ساختار نهانی این 
اولویّت بندی  امکان  که  است  گونه ای  به  چندمقیاسی  الگوریتم های 
در خروجی  آن ها  یا حذف  برای حفظ  را  مکانی  عوارض  مناسب 
برای مقیاس های خاّصی دارامی باشند و از این باب است که پیشنهاد 
می شود، دقّت در انتخاب الگوریتم مناسب داد ه های مکانی با مقیاسی 
هم چنین  قرارگیرد.  چندمقیاسی  تحلیل های  الزامات  از  مشّخص، 
مقیاس  با  هیدروگرافی  تحلیل  در  الگوریتم ها  این  نامناسب  کارکرد 
1:50000 و بالعکس، یعنی تقارب بهتر آن ها با مقیاس 1:1000000، 
دارد.  چندمقیاسی  تحلیل  در  مقیاسی  ترتیب  روند  فقدان  از  نشان 
مکانی،  داد ه های  مقیاس  کاهش  با  که  پنداشت  نمی توان  واقع،  در 
توصیه  نیز  انتها  در  نیز کاهش می یابد.  پدیده ی خّطی  تحلیل  دقّت 
می گردد که در شبیه سازی پدیده ی سیالب در حوزه ی آبخیز جاماش 
برای  ساده  میانگین  و  پایین گذر  فیلتر  ساده سازی  الگوریتم های  از 
از  شود؛  استفاده   1:1000000 و   1:25000 مقیاس های  با   DEM
 1:50000 مقیاس  با   DEM ساده سازی  در  الگوریتم ها  این  کاربرد 
پرهیز شود و بر پیش فرض روند سلسله مراتبی در دقّت باالتر ناشی 
از DEM های بزرگ مقیاس تر، کم تر تکیه شود. زیرا با توّجه به نتایج 
این تحقیق DEM با مقیاس 1:1000000 نسبت به مقیاس 1:50000 
الگوریتم های ساده سازی  از  از دقّت شبیه سازی باالتری در استفاده 
برخوردار بوده است. الزم به ذکر است که مبنای ارزیابی دقّت در 
این الگوریتم ها در این تحقیق، مقایسه ی معیارهای ارزیابی محاسباتی 
تحلیل سیالب حاصل از DEM ها، پیش و پس از ساده سازی بوده 

است. 
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Natural phenomena could be recognized through the selection and then produce the appropriate scale. The 

critical subject in this way that have been less studied in Iran is identifying the multi-scale algorithms and 
distinguish them from simplification algorithms. In this research, operation of each multi-scale algorithms 
at certain scales has supposed, then implementation of structural simplifying algorithms- low pass filter 
and simple average- have evaluated in order to identify the flood process using three Digital Elevation 
Models at 1:25000, 1:50000, and 1:1000000 scales in ArcMap software and HEC-HMS model. Results 
demonstrated that different approaches of map production make different results as the generalization and 
the best approximation of spatial data. Comparing the result of flood simulation proved sensitivity of such 
algorithms with respect to scale of basic map. It has been specified that the effect of generalization algorithms 
does not necessarily conform the hierarchical structure of scale of input data. Finally, we suggested to 
investigate the flood phenomena of Jamash watershed, we should use low pass filter and simple average 
algorithms to simplify DEMs at 1:25000 and 1:1000000 scales but using these algorithms at 1:50000 scale 
has have not suggested. 
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