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طبقهبندی ناهمواری ها با استفاده از شاخص موقعیت توپوگرافی و
بررسی ارتباط بین ناهمواریها و سازندهای زمینشناسی (بررسی
موردی :زیر حوضه بیرانشهر)
2

علیرضا سپه وند* ،1حسن احمدی ،2علی اکبر نظری سامانی ،3سادات فیض نیا

-1استادیار گروه مرتع و آبخيزداري ،دانشکده کشاورزي و منابع طبيعی ،دانشگاه لرستان
-2استاد گروه احيا مناطق خشک و کوهستانی ،پردیس کشاورزي و منابع طبيعی دانشگاه تهران
-3دانشيار گروه احيا مناطق خشک و کوهستانی ،پردیس کشاورزي و منابع طبيعی دانشگاه تهران
پذیرش مقاله1395/7/18 :
تأیيد نهایی مقاله1396/7/5 :
چكیده
هدف از انجام این تحقيق طبقهبندي ناهمواريها با استفاده از شاخص موقعيت توپوگرافی و بررسی ارتباط بين ناهمواريها
و سازندهاي زمينشناسی بود .در این تحقيق براي طبقهبندي ناهمواريها از شاخص موقعيت توپوگرافی ( )TPIاستفاده
شد و در ادامه با تغيير فاصله همسایه با روش انحراف ارتفاع متوسط ( )DEVبه بررسی تغيير مساحت ناهمواريها
پرداخته شد .در بخش دیگر تحقيق ،ارتباط بين سازندهاي زمينشناسی و نقشه طبقهبندي ناهمواريها مورد بررسی قرار
گرفت .نتایج نشان داد در منطقه مورد مطالعه بهترتيب طبقات درههاي باریک و آبراههها و طبقات شيبهاي پایينی با
 33/37و  5/63درصد ،بيشترین و کمترین مساحت را در منطقه دارند .عالوه بر این ناهمواريهاي دشت ،شيبهاي باز،
شيبهاي ميانی ،شيبهاي باالیی و یالهاي مرتفع به ترتيب  5/8 ،10/3 ،14/09و  30/79درصد از مساحت منطقه را
در بر گرفتهاند .دیگر نتایج نشان داد که با افزایش فاصله همسایه نقاط مرکزي ،مساحت متعلق به لندفرم درههاي باریک
و آبراههها داراي بيشترین تغييرات بوده است ،زیرا این لندفرم با  20/62درصد (در فاصله 50متر) به  55/7درصد (750
متر) رسيده است و در مقابل کمترین درصد تغيير مساحت متعلق به لندفرم زهکشهاي شيب ميانی ،درههاي کمعمق
بوده است ،زیرا از  6/4درصد ( 50متر) به  1/01درصد ( 750متر) کاهش یافته است .نتایج تحليل واریانس ()ANOVA
یکطرفه سازندهاي زمينشناسی و نقشه طبقهبندي ناهمواريهاي منطقه نشان داد که اثر سازند زمينشناسی بر روي
ناهمواريهاي منطقه با احتمال  99درصد معنیدار است و بيش از  60درصد سازندهاي آهکی منطقه باعث تشکيل
لندفرمهاي شيب ميانی ،شيب باالیی و یالها و قله کوههاي منطقه شدهاند.

واژههای کلیدی :حوضه بيرانشهر ،ژئومورفولوژي ،شاخص موقعيت توپوگرافی ( ،)TPIشاخص انحراف ارتفاع
متوسط (.)DEV
* -نویسنده مسئول09163679256 :

Email: Sepahvand1982@ut.ac.ir
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مقدمه
تکاملی آنها شده است (مکرم و نگهبان.)1393 ،
شناسایی لندفرمها در علوم مختلف از جمله زمين-
شناسی ،هيدرولوژي ،کشاورزي ،منابع طبيعی و
محيط زیست و همچنين در جغرافياي طبيعی به
دليل شناخت انواع خاکها ،انواع کاربريها و ...
مورد استفاده قرار میگيرد (مکرم و نگهبان،
 .)1393زبري سطح زمين یکی از متغيرهاي کليدي
مورد استفاده در علوم زمين میباشد که براي تعيين
و شناسایی لندفرمها و فرآیندهاي مرتبط با آنها
مورد استفاده قرار میگيرند .در ژئومورفولوژي،
زبري سطح زمين به وسيله سطوح ارتفاعی توصيف
شده و براي تعيين خصوصيات لندفرمها در مقياس-
هاي مختلف مورد استفاده قرار میگيرند
(گروهمانن و ریکومينی )2009 ،که با استفاده از
نقشه مدل رقومی ارتفاع ( DEM: Digital
 ،)Elevation Modelمیتوان لندفرمها را بهصورت
عناصر پستی و بلندي ساده توصيف و کمی کرد.
مدل رقومی ارتفاع ،مدلی رقومی یا نمایشی سه
بعدي از سطح زمين است که معموالً براي نمایش
ناهمواريهاي زمين و با استفاده از دادههاي ارتفاع
از سطح دریا تهيه میشود .این مدل بهمنظور
تجزیه و تحليل توپوگرافی و شکل اراضی قابل
استفاده است (توکر .)2001 ،با استفاده از مدل
رقومی ارتفاع میتوان پارامترهاي ژئومورفولوژي از
جمله شيب ،جهت شيب و  ...را تهيه کرد و این
پارامترها را براي طبقهبندي ناهمواريها به کار برد.
عالوه بر این سازندهاي زمينشناسی از عوامل مهم
و تأثيرگذار بر تشکيل انواع ناهمواريهاي سطح
زمين میباشند .بيش از چند دهه
ژئومورفولوژیستها براي توصيف و بررسی لندفرمها
از روشهاي کيفی استفاده میکردند اما در اوایل
دهه  ،1960روشهاي کمی وارد مطالعات لندفرمها
شد (شایان و همکاران1391 ،؛ پاولوپولوس و

لندفرمها یکی از عناصر اصلی چشم اندازهاي
طبيعی سطح زمين میباشند (بارکا و همکاران،
 )2011و سطوح پيوستهاي از زمين را میپوشانند
و در نتيجه بستري براي فعاليتهاي فيزیکی،
شيميایی و بيولوژیک روي سطح زمين محسوب
میشوند (مکرم و نگهبان )1393 ،که عناصر
ناهمواري سطح زمين شامل دامنهها ،کوهها ،قلهها،
درهها ،دشتها ،کانيونها و  ...میباشند (سيف،
 .)2014کلمه لندفرم بهوسيله مدلسازان علم زمين
بهعنوان بخشی از زمين که از ترکيب کيفيت همگن
و پيوسته پستی و بلندي که نتيجه فعاليت مشترک
فرآیندهاي زمينشناسی و شکلشناسی زمين
است ،مورد استفاده قرار میگيرد (بولونگارو و
همکاران .)2005 ،اهميت مطالعه لندفرمها تا آن-
جاست که امروزه موضوع مطالعه ژئومورفومتري
(بهعنوان زیر رشتهاي از ژئومورفولوژي) ،توصيف و
اندازهگيري کمی و کيفی لندفرمها براساس تحليل
تغييرات ارتفاعی تحتتأثير تابع فاصله است .اصل
اساسی که ژئومورفومتري بر آن تأکيد دارد ،ارتباط
بين شکل ناهمواري و پارامترهاي عددي مربوط به
آن براي توصيف چنين فرآیندهاي است که در
تشکيل و تحول لندفرمها نقش دارند .مطالعات
سنتی لندفرمها بر مورفولوژي و توصيف کيفی
اجزاي چشماندازها استوار بوده و مهمترین منبع
اطالعات درباره چشماندازها بوده است (شایان و
همکاران .)1391 ،فرآیندهاي متفاوتی از قبيل
حرکات تکتونيکی و فرسایش بر روي پوسته زمين
اثرات قابل مالحظهاي گذاشتهاند و همچنين تغيير
شرایط اقليمی تغييرات وسيعی روي ژئومورفولوژي
و هيدرولوژي براي تکامل لندفرمها برجاي
میگذارد .بنابراین فعاليتهاي تکتونيکی همراه با
فرآیندهاي هيدرولوژي و ژئومورفولوژي و همچنين
تغييرات اقليمی منجر به تغيير در لندفرمها و سير
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منطقه شامل  10نوع لندفرم (آبراهه ،درههاي
آبراهههاي ميانی ،زهکشهاي مرتفع ،باال رود،
درههاي  uشکل ،دشتهاي کوچک ،شيبهاي باز،
شيبهاي باالیی ،یالهاي مرتفع ،یالهاي شيب-
ميانی ،قلهکوه) است .بيشترین نوع لندفرم در
منطقه مورد مطالعه مربوط به آبراهه  32/19درصد
و بعد از آن قلهها  25/36درصد میباشد .تاگيل و
جنيس ( )2008به طبقهبندي لندفرمها و بررسی
ارتباط بين لندفرمها و پوشش گياهی و سازندهاي
زمينشناسی منطقه پلژه یازورن ترکيه پرداختند.
آنها از مدل رقومی ارتفاعی با تفکيک مکانی 20
متر استفاده کردند .آنها همچنين براي طبقهبندي
لندفرمها از  TPIو براي بررسی ارتباط بين لندفرم-
ها و پوشش گياهی و سازندهاي زمين شناسی از
 GISاستفاده کردند .نتایج این تحقيق نشان داد که
سازندهاي زمينشناسی منطقه یکی از مهمترین
عوامل در بهوجود آمدن لندفرمهاي مختلف هستند.
ایوانز و همکاران ( )2008با استفاده از مدل رقومی
ارتفاعی ،سنجش از دور و سيستم اطالعات
جغرافيایی ،اقدام به تفکيک واحدهاي مورد استفاده
در تهيه نقشههاي ژئومرفولوژي نمودند .آنها در
این مطالعه جهت تعيين و تفکيک عوارض مختلف
از لحاظ ویژگیهاي هندسی ،از بسط توابع چند
جملهاي استفاده کردند .ریو و همکاران ( )2013به
بررسی کاربرد شاخص موقعيت توپوگرافی براي
طبقهبندي لندفرمهاي مختلف در شمال غرب
بلژیک پرداختند .آنها در این تحقيق عالوه بر
طبقهبندي لندفرمها به بررسی کارایی  TPIو
انحراف ارتفاع متوسط ( )DEVپرداختند .نتایج این
تحقيق نشان داد که  DEVاز دقت بيشتري نسبت
به  TPIبراي طبقهبندي لندفرمها برخوردار است.
سيف ( )2014با استفاده از شاخص موقعيت
توپوگرافی به طبقهبندي ناهمواريهاي کوه گرین
پرداخت .در این تحقيق از مدل رقومی ارتفاعی با

همکاران .)2009 ،یکی از مطالعات علم
ژئومورفولوژي طبقهبندي پدیدهها و عوارض زمين
میباشد که هدف اصلی طبقهبندي در
ژئومورفولوژي ،استخراج و طبقهبندي تغييرات
واحدهاي سطح زمين (لندفرم) در اثر فعاليتهاي
طبيعی است .براي طبقهبندي لندفرمها روشهاي
زیادي وجود دارد که همه این روشها تقریباً مشابه
هستند .از جمله میتوان روش شاخص موقعيت
توپوگرافی ()TPI: Topographic Position Index
(تاگيل و جنيس2008 ،؛ ليو و همکاران2009 ،؛
ریو و همکاران2013 ،؛ مکرم و سيف2014 ،؛ سيف،
 )2014را نام برد .شاخص موقعيت توپوگرافی در
سال  2001توسط  Weissمعرفی شد و ابزاري مفيد
براي طبقهبندي موقعيت شيب و لندفرمهاست (ریو
و همکاران .)2013 ،در زمينه طبقهبندي
ناهمواريها در ایران و سایر نقاط جهان تحقيقاتی
انجام گرفته است که از آنجمله میتوان به
تحقيقات زیر اشاره کرد .تازه ( )1391به طبقهبندي
دشت سرهاي مناطق بيابانی براساس پارامترهاي
مرفومتري و بيوفيزیکی در منطقه خضرآباد یزد
پرداختند .در این تحقيق اقدام به معرفی و استفاده
از شاخصهاي ژئومرفومتري و تعيين دامنه کمی
براي این شاخصها در جهت تفکيک تيپهاي
مختلف دشت سر شد .نتایج این تحقيق نشان داد
که پارامترهاي شيب ،انحناي حداقل ،انحناي
مقطع ،انحناي طول و انحناي متقاطع به ترتيب از
کارایی بيشتري در تفکيک تيپهاي مختلف دشت
سر میباشند .مکرم و نگهبان ( )1393به
طبقهبندي لندفرمها با استفاده از شاخص موقعيت
توپوگرافی منطقه جنوبی داراب پرداختند .در این
تحقيق از روش  TPIاستفاده شد و دادههاي ورودي
در این مدل شامل شيب ،انحناي عرضی ،انحناي
حداقل و انحناي حداکثر است .نتایج طبقهبندي
مورفولوژیک منطقه مورد مطالعه نشان داد که
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ناهمواريهاي آن مورد تحقيق قرار نگرفتهاند به-
عنوان منطقه مطالعاتی انتخاب شد.

تفکيک مکانی  90متر استفاده شد .نتایج نشان داد
که مقادیر  TPIبين  128تا  161متغير بود که با
استفاده از این مقادیر ،ناهمواريهاي منطقه در 9
طبقه قرار گرفتند .با توجه به تحقيقات انجام گرفته
مشخص شد که شاخص  TPIیک شاخص مناسب
براي طبقهبندي ناهمواريها میباشد .برتري این
تحقيق نسبت به تحقيقهاي انجام شده این است،
که عالوه بر شاخص  TPIاز شاخص انحراف ارتفاع
متوسط ( )DEVبراي طبقهبندي ناهمواريها
استفاده شده است .عالوه بر این در تحقيقات
گذشته ارتباط بين نوع ناهمواريها و سازند زمين-
شناسی مورد بررسی قرار نگرفته است .لذا هدف از
انجام این تحقيق طبقهبندي ناهمواريها و بررسی
ارتباط بين ناهمواريها و سازندهاي زمينشناسی
در زیر حوضه بيرانشهر میباشد .الزم به ذکر است
که حوضه بيرانشهر بهدليل اینکه یکی از
زیرحوضههاي بزرگ حوضه کرخه است و اینکه

محدوده مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه از نظر ژئومورفولوژیکی در
بخش مرکزي سلسله جبال زاگرس در استان
لرستان قرار دارد که خود بخشی از زیر حوزه
آبخيزکرخه میباشد .زیر حوضه بيرانشهر با مساحت
 1144/99کيلومتر مربع مطابق شکل  1بين طول-
هاي جغرافيایی” 48ْ 11΄ 42تا ” 48 59΄ 06شرقی
و عرضهاي ” 33 23΄ 06تا ” 33 51΄18شمالی
قرار دارد .بلندترین نقطه حوضه در بخش شمال
غربی با ارتفاع  3559متر از سطح دریا و پستترین
نقطه حوضه در بخش غربی یعنی خروجی حوضه با
ارتفاع  1483متر از سطح دریا قرار دارد (شکل .)2
ميانگين بارندگی حوضه بين  400تا  500ميلیمتر
و داراي اقليم نيمهخشک و سرد میباشد.

شکل  :1موقعيت جغرافيایی منطقه مورد مطالعه روي نقشه استان لرستان

مواد و روشها
نرم

در این تحقيق براي طبقهبندي لندفرمها از مدل
رقومی ارتفاعی( DEM: Digital Elevation
 )Modelبا قدرت تفکيک مکانی  10متر در محيط

افزار( Information

Geographic

GIS:

 )Systemاستفاده شد که نقشه مدل رقومی
ارتفاعی منطقه در شکل  2نشان داده شده است.
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شکل  :2نقشه مدل رقومی ارتفاعی منطقه مورد مطالعه
شاخص موقعیت

که در آن :Z0 :ارتفاع نقطه مورد بررسی :𝑍̅ ،ارتفاع
ميانگين نقاط حاشيه :n ،تعداد نقاط اطراف  Z0که
در این تحقيق  8نقطه در نظر گرفته شد یعنی از
یک شبکه  3*3با شکل پنجره چهارگوش براي
تهيه  TPIاستفاده شد و  :Rشعاع تعيين شده براي
بررسی نقاط همسایه است (ریو و همکاران.)2013 ،
مطابق رابطه  1مقادیر  TPIمیتواند داراي سه
حالت منفی ،مثبت و صفر باشد .مقادیر مثبت نشان
میدهند که ارتفاع نقطه مرکزي بيشتر از ميانگين
ارتفاع نقاط اطرافش است (تپه) ،مقادیر منفی نشان
میدهند که ارتفاع نقطه مرکزي کمتر از ميانگين
ارتفاع نقاط اطرافش است (دره) و مقادیر صفر یا
نزدیک به صفر و شيب کمتر از  5درجه باشد نشان
دهنده مناطق هموار (دشت) است (شکل )3B
(مکرم و نگهبان1393 ،؛ ریو و همکاران.)2013 ،
عالوه بر این این محدوده مثبت ،صفر و منفی فقط
به تفاوت ارتفاع وابسته نيست بلکه به ميزان  Rهم
بستگی دارد (گروهمانن و ریکومينی .)2009 ،مقدار
باالي  ،Rواحدهاي اصلی را آشکار میکند در حالی
که مقدار کم  ،Rاشکال کوچک را نمایان میسازد
(مانند درههاي کوچک و لبهها).

توپوگرافی ( TPI: Topographic

)Position Index

شاخص موقعيت توپوگرافی ( )TPIنشان دهنده
ارتفاع هر سلول در یک مدل رقمی ارتفاعی ()DEM
که نسبت به ميانگين ارتفاع سلولهاي اطراف آن
سلول مورد بررسی قرار میگيرد (ریو و همکاران،
 )2013یا بهعبارتی اختالف بين ارتفاع هر سلول
نسبت به ميانگين ارتفاع سلولهاي اطراف آن می-
باشد (شکل ( )3Aتاگيل و جنيس TPI .)2008 ،به
وسيله فلس و زوبل ( )1995ارائه شد و در سال
 2001توسط  Weissتوسعه داده شد.
 TPIبه وسيله برنامه Land Facet Corridor
 Designerدر محيط نرمافزار  GISمحاسبه میشود
(جنيس و همکاران .)2013 ،براي محاسبه شاخص
موقعيت توپوگرافی ( )TPIاز رابطه  1و  2استفاده
میشود (ریو و همکاران.)2013 ،
رابطه )1
̅𝑍 𝑇𝑃𝐼 = 𝑍0 −

رابطه )2

1
𝑖𝑍 𝑅 ∈ 𝑖 ∑ 𝑛 = ̅𝑍
𝑅
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شکل  )A :3نمایش گرافيگی شاخص موقعيت توپوگرافی ( )B ،)TPIنوع ناهمواري با مقادیر مثبت ،منفی و صفر TPI

(وایز)2001 ،

طبقات ناهمواري استفاده شده در این تحقيق
مطابق جدول  1عبارتند از:
 )1درههاي باریک و آبراههها ،به فرورفتگیهاي
ميان دو کوه و به محل جریان آب گفته میشود.
 )2شيبهاي پایينی ،در انتهاي شيب بوده و مقعر
میباشند.
 )3دشت در ژئومورفولوژي ،به مناطق هموار دشت
گفته میشود .دشتها ممکن است در کف درهها یا
در ارتفاعات باال بهوجود آیند.
 )4دره معموالً در اطراف به درهها یا به کوه یا تپه
ختم میشوند.
 )5شيبهاي باز و شيبهاي ميانی ،بين شيبهاي
محدب و مقعر قرار دارند.
 )6شيبهاي باالیی ،در ابتداي شيب هستند و
محدب هستند.
 )7یالهاي مرتفع ،قله کوه ،زمينی نسبتاً بلند است
که در یک منطقه گسترده بوده و عموماً بلندتر و
شيبدارتر از تپه است که  24درصد خشکیهاي
زمين را شامل میشوند.
انحراف ارتفاع متوسط

ارتفاع (( )SDاسکيونه و همکاران2008 ،؛ ریو و
همکاران )2013 ،مطابق رابطه  3و  4محاسبه می-
کند.
رابطه )3
)”𝑀𝐸𝐷“ – ”𝑀𝐸𝐷𝑛𝑎𝑒𝑚“(
”𝑀𝐸𝐷𝑒𝑔𝑛𝑎𝑟“

= 𝐷𝑆

رابطه )4
𝐼𝑃𝑇
𝐷𝑆

= 𝑉𝐸𝐷

در رابطه  𝑚𝑒𝑎𝑛𝐷𝐸𝑀 ،3ميانگين مدل رقومی
ارتفاع 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒𝐷𝐸𝑀 ،محدوده مدل رقومی ارتفاع و
𝑀𝐸𝐷 مدل رقومی ارتفاع میباشد .شاخص انحراف
ارتفاع متوسط ( ،)DEVموقعيت توپوگرافی را به-
عنوان بخشی از مقادیر نرمال شدهي زبري سطح
اندازهگيري میکند .همانند  ،TPIمقادیر مثبت
 DEVنشان دهنده این است که پيکسل مرکزي
ارتفاعی بيشتر از پيکسلهاي اطراف دارد و مقادیر
منفی نشان دهنده ارتفاع کمتر است .عموماً مقادیر
 DEVدر محدوده  +1و  -1میباشد و مقادیر خارج
از این محدوده میتوانند ناهمگنیهاي مدل رقومی
ارتفاع را نشان دهد (ریو و همکاران.)2013 ،
طبقهبندی لندفرمها :روشها و الگوریتمهاي
ژئومورفولوژیک زیادي براي طبقهبندي مورفولوژیک

( DEV: Deviation from

)mean elevation

شاخص انحراف ارتفاع متوسط ( )DEVموقعيت
توپوگرافی را با استفاده از  TPIو انحراف معيار
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این تحقيق اقدام به تهيه نقشه زمينشناسی منطقه
در محيط نرمافزار  GISگردید .واحدهاي زمين-
شناسی منطقه مورد مطالعه در جدول  2آورده شده
است .در ادامه با تلفيق نقشه زمينشناسی و نقشه
طبقهبندي واحدهاي ژئومورفولوژي ،درصد سازند
زمينشناسی هر طبقه تعيين و مورد بررسی قرار
گرفت .در ادامه از آزمون تحليل واریانس
( )ANOVAبراي آناليز ارتباط بين نقشه طبقه-
بندي ناهمواريها و سازندهاي زمينشناسی
استفاده شد .براي انجام این بخش ابتدا با استفاده
از تابع  Zonal Statistics as Tableدر نرمافزار GIS
دادههاي نوع ناهمواري و زمينشناسی استخراج
شدند و براي تجزیه و تحليل آماري
 ANOVA :Analysis of Varianceاز نرمافزار
 SPSS19استفاده شد.

سيماي زمين وجود دارد (دنگ2007 ،؛ ایواهاشی و
پایک2007 ،؛ هنگل و روتر2009 ،؛ ریو و همکاران،
 .)2013در این تحقيق روش وایز ( )2001که
سيماي زمين را با انحراف معيار شاخص موقعيت
توپوگرافی بهطور مستقيم به کالسهاي موقعيت
شيب طبقهبندي میکند ،استفاده شد .عالوه بر این
براي تعيين لندفرمها از  DEVبا فاصله همسایهي
در اندازههاي متفاوت (،250 ،200 ،150 ،100 ،50
،650 ،600 ،550 ،500 ،450 ،400 ،350 ،300
 700و  750متر) استفاده شد و نتایج مورد آزمون
قرار گرفت که نتایج در  6طبقه لندفرم مطابق
جدول  1براي طبقهبندي تعریف شدند .در ادامه
ارتباط بين طبقات سيماي زمين (موقعيت شيب و
لندفرمها) و خصوصيات توپوگرافی (ارتفاع و شيب)
با استفاده از تابع  Zonal Statisticsنرمافزار GIS
تعيين شد (تاگيل و جنيس .)2008 ،در بخش دیگر

جدول  :1طبقات ناهمواريها براساس روش وایز ()2001

جدول  :2خصوصيات واحدهاي سنگشناسی منطقه مورد مطالعه
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بحث و نتایج
 5/63و  5/8داراي کمترین مساحت میباشند .با
توجه به نتایج لندفرمهاي درههاي باریک و آبراههها
و یالهاي مرتفع بيشترین بخش منطقه را تشکيل
داده و لندفرمهاي غالب منطقه محسوب میشوند و
توزیع مناسبی در قسمتهاي مختلف دارد ،ولی
لندفرمهاي طبقات شيبهاي پایينی با حداقل
مساحت فقط بخش محدودي از منطقه مورد
مطالعه را تشکيل میدهند.

جدول  3خصوصيات آماري نقشههاي طبقهبندي
توپوگرافی ،شيب ،ارتفاع و نسبت مساحت و شکل
 4نقشه ناهمواريهاي منطقه را نشان میدهد.
مطابق اطالعات جدول  ،3در منطقه مورد مطالعه
بهترتيب طبقات درههاي باریک و آبراههها و یال-
هاي مرتفع و قله کوه با  33/37و  30/79درصد
بيشترین سطح منطقه را پوشش دادهاند که این
مورد در نقشه نسبت مساحت نشان داده شده است
و طبقات شيبهاي پایينی و شيبهاي باالیی با

شکل  :4نقشه ناهمواريهاي منطقه مورد مطالعه
جدول  :3خصوصيات آماري نقشههاي طبقهبندي لندفرمها با  ،TPIشيب ،ارتفاع و نسبت مساحت منطقه مورد مطالعه
( :SDانحراف معيار)
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با افزایش اندازه پنجره ،محدوده ميزان  TPIکاهش
مییابد .مطابق این نتایج مناطق مرتفع مانند یال و
تپهها و قله کوه داراي مقادیر  TPIبيشتر از صفر
بوده و همچنين مناطق مسطح یا مناطقی با
تغييرات شيب کم داراي مقادیر  TPIصفر و یا
نزدیک صفر میباشند .عالوه بر این درهها داراي
مقادیر  TPIمنفی میباشند.

شکلهاي  )B( ،)A( 5و ( ،)Cنقشه شاخص موقعيت
توپوگرافی با اندازه پنجره بهترتيب  5*5 ،3*3و
 10*10منطقه را نشان میدهد .نتایج شکلهاي 5
( )B( ،)Aو ( ،)Cنشان میدهد که مقادیر  TPIبا
اندازه پنجرههاي مختلف منطقه مورد مطالعه ،به-
ترتيب بين  -27/76تا  -12/57 ،20/83تا 13/23
و  -6/01تا  8/28میباشد .این نتایج نشان داد که

شکل  :5نقشه شاخص موقعيت توپوگرافی  10*10 )C 5*5 )B ،3*3 )Aمنطقه مورد مطالعه

 700 ،650 ،600 ،550 ،500و  750متر آورده
شده است.

در زیر شکلهاي  6تا  20نقشه طبقهبندي لندفرمها
با استفاده از روش  DEVبا فاصله همسایه ،50
،450 ،400 ،350 ،300 ،250 ،200 ،150 ،100

شکل  :7طبقهبندي لندفرم با اندازه همسایه  100متر

شکل  :6طبقهبندي لندفرم با اندازه همسایه  50متر
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شکل  :8طبقهبندي لندفرم با اندازه همسایه  150متر

شکل  :9طبقهبندي لندفرم با اندازه همسایه  200متر

شکل  :10طبقهبندي لندفرم با اندازه همسایه  250متر

شکل  :11طبقهبندي لندفرم با اندازه همسایه  300متر

شکل  :12طبقهبندي لندفرم با اندازه همسایه  350متر

شکل  :13طبقهبندي لندفرم با اندازه همسایه  400متر

شکل  :14طبقهبندي لندفرم با اندازه همسایه  450متر

شکل  :15طبقهبندي لندفرم با اندازه همسایه  500متر
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شکل  :16طبقهبندي لندفرم با اندازه همسایه  550متر

شکل  :17طبقهبندي لندفرم با اندازه همسایه  600متر

شکل  :18طبقهبندي لندفرم با اندازه همسایه  650متر

شکل  :19طبقهبندي لندفرم با اندازه همسایه  700متر

شکل  :20طبقهبندي لندفرم با اندازه همسایه  750متر

فاصله همسایه  50متر هر لندفرم بين  4/4تا 24/6
درصد مساحت منطقه را در بر میگيرند که با تأثير
افزایش فاصله همسایه این درصد مساحت افزایش
یا کاهش مییابد .عالوه بر این لندفرم درههاي
باریک و آبراههها داراي بيشترین تغييرات درصد
مساحت بوده است ،زیرا این لندفرم با  20/62درصد

نتایج شکلهاي  6تا  20و نمودار شکل  21تغييرات
مساحت طبقات مختلف لندفرمها را نشان میدهد.
مطابق نتایج بهدست آمده با افزایش فاصله همسایه
نقاط مرکزي ،مساحت لندفرمهاي درههاي باریک و
آبراههها و قله کوه و یالهاي مرتفع افزایش و
مساحت  4نوع لندفرم دیگر کاهش مییابد .در
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نقشه طبقهبندي ناهمواريهاي منطقه را نشان می-
دهد .مطابق نتایج این جدول ،مشخص شد که
مقدار عامل معنیداري کمتر از  0/01است که این
نشان دهنده معنیدار بودن اثر سازندهاي زمين-
شناسی بر روي وجود ناهمواريها با احتمال 99
درصد میباشد .یا بهعبارتی تغيير در نوع سازندها
(متغير مستقل) باعث تغييرات معنیدار در نوع
ناهمواريهاي منطقه (متغير وابسته) میگردد.

(در فاصله 50متر) به  55/7درصد (750متر)
رسيده است و در مقابل کمترین درصد تغيير
مساحت به لندفرم زهکشهاي شيب ميانی ،دره-
هاي کمعمق بوده ،زیرا از  6/4درصد ( 50متر) به
 1/01درصد (750متر) کاهش یافته است .این
لندفرم ثابتترین لندفرم در مقابل تغيير فاصله
همسایه بوده است .جدول  4تحليل واریانس
( )ANOVAیکطرفه سازندهاي زمينشناسی و

جدول  :4تحليل واریانس  ANOVAیکطرفه سازندهاي زمينشناسی و نقشه طبقهبندي ناهمواريهاي منطقه

** معنیداري در سطح  99درصد :ns ،عدم معنیداري در سطح احتمال 0/05

شکل  :21نمودار تغييرات مساحت لندفرمها با فاصله همسایه متفاوت

به دست آمده مشخص شد که حدود  92درصد
دشتهاي منطقه در سازندهاي کواترنري یعنی

نتایج جدول  5ارتباط بين لندفرمها و سازندهاي
زمينشناسی منطقه را نشان میدهد و مطابق نتایج
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تشکيل لندفرمهاي شيب ميانی ،شيب باالیی و یال-
ها و قله کوههاي منطقه شدهاند .در بين سازندهاي
زمينشناسی منطقه بهترتيب سازندهاي آهک
سفيد ( )Jgr-vcو پادگانهها و مخروطههاي جوان
( )Qt2بيشترین و کمترین درصد  67/6و 34/2
درصد آنها باعث تشکيل لندفرمهاي شيب ميانی،
شيب باالیی و یالها و قله کوهها شده است (جدول
.)5

پادگانهها و مخروطههاي جوان ،واریزه و سنگریزه و
مخروط افکنه و پادگانه قدیمی (،)Qs ،Qt1 ،Qt2
حدود  5درصد در سازندهاي آهکی و حدود 3
درصد روي بقيه سازندهاي منطقه تشکيل شده
است .عالوه بر این مشخص شد که حدوداً بيش از
 60درصد سازندهاي آهکی منطقه (،El ،OMl
 )K1 ،OMas ،Jgr-vc ،TRkh ،K2 ،TRjmباعث

جدول  :5ارتباط بين لندفرم و زمينشناسی در منطقه مورد مطالعه

بحث و نتیجهگیری
جغرافيایی ( )GISابزاري مفيد براي مدیریت منابع
طبيعی است (تاگيل و جنيس .)2008 ،در این

بررسی لندفرمها و تکنيکهاي پهنهبندي بر پایه
ارزیابی ژئومورفولوژیک با سيستم اطالعات
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نشان داد که با افزایش فاصله همسایه نقاط مرکزي،
مساحت لندفرمهاي درههاي باریک و آبراههها و قله
کوه و یالهاي مرتفع افزایش چشمگيري داشته و
مساحت لندفرمهاي دیگر کاهش مییابد .این نتایج
میتواند بهاین دليل باشد که مساحت این دو
لندفرم از بقيه لندفرمها بيشتر است و با افزایش
فاصله همسایه بقيه لندفرمها در این فاصله همسایه
ناپدید میشوند .نتایج این بخش با نتایج ریو و
همکاران ( )2013مطابقت ندارد زیرا آنها در
تحقيق خود به این نتيجه رسيدند که با افزایش
فاصله همسایه مساحت شيبهاي باالیی و ميانی
افزایش و مساحت لندفرمهاي دیگر کاهش مییابد.
لذا براي تعيين دقيق فاصله همسایه ،میتوان با
استفاده از نقشه ژئومرفولوژي و پيمایش صحرایی
بهترین اندازه فاصله همسایه را جهت تعيين
مساحت هر لندفرم انتخاب کرد .تحليل واریانس
( )ANOVAیکطرفه بين سازندهاي زمينشناسی
و نقشه طبقهبندي ناهمواريهاي منطقه در سطح
یک درصد معنیدار بود یعنی وجود ناهمواريهاي
منطقه به طور مستقيم به نوع سازند زمينشناسی
در ارتباط بوده است و بهعبارتی تغيير در نوع
سازندها باعث تغييرات معنیدار در نوع
ناهمواريهاي منطقه میگردد .در بخش دیگر نتایج
مشخص شد که دشت شامل سازندهاي پادگانهها و
مخروطههاي جوان ،واریزه و سنگریزه و مخروط
افکنه و پادگانه قدیمی و بيش از  60درصد
ناهمواريهاي شيب ميانی ،شيب باالیی و یالها و
قله کوههاي منطقه از سازندهاي آهکی (،El ،OMl
 )K1 ،OMas ،Jgr-vc ،TRkh ،K2 ،TRjmتشکيل
شده است .عالوه بر این سازندهاي کواترنري ،یعنی
پادگانهها و مخروطههاي جوان ،واریزه و سنگریزه،
مخروط افکنه و پادگانه قدیمی ()Qs ،Qt1 ،Qt2
بيشترین تأثير را در بهوجود آمدن دشتهاي منطقه
داشتهاند .این نتایج نشاندهنده این مطلب است که

تحقيق ابتدا روش  TPIبراي طبقهبندي لندفرمهاي
زیر حوضه بيرانشهر مورد استفاده قرار گرفت و
سپس از روش  DEVبراي بررسی تغيير مساحت
لندفرمها با فاصله همسایه متفاوت ،استفاده شد.
نتایج شکلهاي  )B( ،)A( 5و ( ،)Cنقشه طبقه-
بندي ناهمواريهاي منطقه را با شاخص موقعيت
توپوگرافی با اندازه پنجره بهترتيب  5*5 ،3*3و
 10*10را نشان میدهد که مطابق نتایج ،مقادیر
 TPIبا اندازه پنجرههاي  5*5 ،3*3و 10*10
منطقه مورد مطالعه ،بهترتيب بين  -27/76تا
 -12/57 ،20/83تا  13/23و  -6/01تا  8/28می-
باشد .این نتایج نشان داد که با افزایش اندازه پنجره،
محدوده ميزان  TPIکاهش مییابد .که این کاهش
مقادیر به این دليل است که با افزایش اندازه پنجره،
برخی ناهمواريهاي کوچک حذف میشوند .منطقه
مورد مطالعه داراي سازندهاي کارستی میباشد که
رخسارههاي کارستی همانند دولين ،پلژه ،دره
کارستی و  ...در منطقه وجود دارد و با افزایش اندازه
پنجره ممکن است این رخسارهها نادیده گرفته
شوند و در نتيجه آن ،محدوده این شاخص کاهش
مییابد .لذا براي طبقهبندي ناهمواريهاي مناطق
کارستی بایستی از  TPIبا اندازه پنجره کم استفاده
شود ،زیرا با کاهش اندازه پنجره محدوده شاخص
موقعيت توپوگرافی افزایش یافته و جزئيات بيشتري
از ناهمواريهاي مناطق کارستی نشان میدهد.
عالوه بر این ،نتایج طبقهبندي با  TPIو اندازه پنجره
 3*3نشان داد که بيشترین و کمترین مساحت
لندفرمها بهترتيب به درههاي باریک و آبراههها و
طبقات شيبهاي پایينی ( 33/37و  5/63درصد)
تعلق دارد و مطابق نتایج درصد زیادي از منطقه
کوهستانی میباشد .محدوده مقدار  TPIتحتتأثير
زبري سطح میباشد و براي کاهش این تأثير ،روش
انحراف ارتفاع متوسط ( )DEVمورد استفاده قرار
گرفت (ریو و همکاران .)2013 ،نتایج روش DEV
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سازندهاي زمينشناسی میتواند بهعنوان روش
مفيدي براي تعيين مرز واحدهاي زمينشناسی
مورد استفاده قرار گيرد .عالوه بر این با داشتن نقشه
لندفرمها و اطالعات زمينشناسی میتوان در مورد
خصوصيات خاک منطقه بحث کرد و تهيه نقشه
لندفرمها براساس مدل رقومی ارتفاع ()DEM
منطقه ،کمک شایانی به تهيه نقشه پهنهبندي خاک
و نوع پوشش منطقه میکند (بارکا و همکاران،
 .)2011بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده در
این تحقيق ،میتوان از این طبقهبندي لندفرمها به-
عنوان یک الگو براي طبقهبندي و تعيين لندفرم-
هاي مناطق مختلف از جمله مناطقی که داراي
سازندهاي آهکی هستند ،و مدیریت منابع طبيعی
استفاده کرد.
(مطالعه موردي :استان لرستان)" )کد طرح:
 (93038031میباشد که اعتبار آن از سوي
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
تامين گردیده است .لذا بدین وسيله از آن سازمان
تشکر قدردانی مینمایم.

دشتهاي منطقه در اثر فرسایش ارتفاعات بهوجود
آمدهاند .در بين سازندهاي زمينشناسی منطقه،
سازندهاي آهک سفيد ،پادگانه و مخروطههاي
جوان بهترتيب بيشترین و کمترین نقش را در
تشکيل لندفرمهاي شيب ميانی ،شيب باالیی و یال-
ها و قله کوهها داشتهاند .این نتایج با نتایج تاگيل و
جنيس ( )2008همخوانی دارد ،زیرا در منطقه
مورد تحقيق آنها ،حدود  48درصد از سنگ آهک
منطقه شيبهاي باز و شيبهاي ميانی را بهوجود
آورده بود .بهطور کلی نتایج تحقيق تاگيل و جنيس
( )2008نشان داد که سنگ آهک و اگلومرا،
ناهمواريهاي منطقه مورد تحقيقشان را تشکيل
دادهاند .بنابراین این نوع طبقهبندي سيماي ظاهري
زمين و تعيين ارتباط بين واحدهاي لندفرمها با
سپاسگزاری
این مقاله حاصل انجام طرح پژوهشی با عنوان
"طبقهبندي کمی ناهمواريها و تعيين سایش
انحاللی و بار محلول در حوضههاي کارستی
منابع
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