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بندی انواع دشت سر مبتنی بر رویکرد ژئومورفومتری در منطقه اشکذر طبقه

 یزد
 دانشگاه خوارزمی تهران ،دانشکده علوم جغرافیایی ،استادیار گروه ژئومورفولوژی، احمد آبادیعلی 

 دانشگاه خوارزمی تهران ،دانشکده علوم جغرافیایی ،دانشجوی دکترای رشته ژئومورفولوژی، 1معصومه هاشمی

 

 چکیده 
آنها از طبقه بندی  شناسایی وو  محسوب شدهاز مهم ترین واحد های ژئومورفولوژی  دشت سر

دست  ؛دشت سر به سه تیپ بطورکلی واحد ،استبرخوردار زیادی در تهیه نقشه ژئومورفولوژی اهمیت 

رویکرد غالب در شناسایی انواع دشت سر مبتنی بر  .، آپانداژ و پوشیده تقسیم می شودسر فرسایشی

تفسیر بصری از روی داده های هوایی و ماهواره ای است که دارای سرعت کم و وابسته به دانش مفسر 

است. امروزه رویکرد ژئومورفومتری که بر مبنای سنجش و اندازه گیری اشکال ژئومورفولوژی است می 

از  رویکرد ژئومورفومتری و با استفاده بر اساس در این تحقیقماید. تواند در شناسایی لندفرم ها کمک ن

انواع دشت سر در منطقه  RTP، شاخصهای انحناء و شاخص  ASTERGDEMمدل رقومی ارتفاعی 

:  شاملژئومورفومتری  شاخص های نتایج نشان می دهداشکذر یزد شناسایی و استخراج شده است. 

، انحنای طولی و انحنای کلی به دلیل میزان اختالف میانگین های کانحنای پروفیل، انحنای پالنیمتری

دارند و دیگر از یکمناسبی برای تفکیک تیپ های مختلف دشت سر محاسبه شده قدرت تفکیک پذیری 

ر انحنای تپارام و در بین آنهاتوان با استفاده از این پارامترها به تفکیک واحد های دشت سر پرداخت می 

 دارند.تفکیک واحدهای دشت سر دقت بیشتری در  RTPو شاخص پروفیل پالنیمتریک و 

 

 .Rtp، شاخص دشت سر ،ارامترهای ژئومورفومتری، پکلیدی: اشکذر کلمات
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 مقدمه

. باشندمی ترین واحدهای ژئومورفولوژی در مناطق خشکها یکی از مهمدشت سر

 ،دشت سر جدا می شود مشخص می گردد این واحد از حد کوهستان که با خط کنیک از

دشت سرها رسوبات آبرفتی دوره چهارم می باشند. تحول دشت عناصر تشکیل دهنده 

. دشت سر از نظر وضعیت ضعیت حوزه آبخیز باالدست آن داردسر ها بستگی به و

ز ویژگی یکی اتقسیم می گردند.  ، رسوب و نحوه عمل فرسایش به سه تیپتوپوگرافی

هایی که در طبقه بندی دشت سر های مناطق بیابانی مورد استفاده قرار می گیرد ،سنگ 

فرش بیابانی است. سنگ فرش بیابانی یکی از مواردی است که در اغلب دشت های 

فرش بیابانی ، تابعی از شرایط های سنگ اطق بیابانی دیده می شود. ویژگیمن

وژیکی می باشد. سنگفرش بیابان با شیب کم بر روی لندفرم هایی مانند مخروط ژئومورفول

های آبرفتی قدیمی های بارانی گذشته و تراسافکنه، جریانات گدازه، سواحل دریاچه

های تحت تاثیر باد از هنگامی که پهنه (.1991و همکاران، 1)کوک گرددتشکیل می

باشد بواسطه عمل باد مواد ریزدانه از محل رسوبهای تخریبی ریز و درشت پوشیده شده 

خارج می شود و بیابانی که سطح آن پوشیده از قطعات نسبتاٌ درشت و زاویه دار است 

(. قطعات سنگی این بیابانها عمدتاٌ 1111)محمودی،  شودبصورت یک سنگفرش ظاهر می

ود تی بوجباشند که بر اثر عمل مشترک باد و آبهای جاری موقاز جنس کوارتزیت می

 (.1111)محمودی،  گویندنیز می 2رگ( به این پهنه دشت ریگی یا 1139اند)شایان، آمده

 درصد سطوح بیابانی در آمریکای شمالی سنگفرش بیابانی است 05بیش از 

منزله یک پوشش محافظ خاک زیرین در مقابل  سنگفرش بیابان، به .(1،1990)ایوناری

تـراکم و قطـر ذرات آن بیشتر باشد، عملکرد حفاظتی فرسایش بادی عمل کـرده و هرچـه 

بیشتری خواهد داشت. همچنین قطر ذرات سنگفرش بیابان با فاصـله گـرفتن از واحد 

ست د دشتی باالدست به سمت پایین عالوه، هرچه از مناطق یابد. به کوهستان کاهش می
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بعی از یابد. این تغییرات تا حرکت کنـیم، تـراکم ایـن پوشش سنگفرشی نیز کاهش می

سنگفرش بیابان از  (1192تازه و همکاران ،) است منطقهویژگیهای ژئومورفولوژی 

عنوان عامل ایمنی  مهمترین ویژگیهای ژئومورفولوژی دشتهای فالت مرکزی ایران به

عبارت دیگر سنگفرش در مناطق خشک و فراخشک نقش پوشش گیاهی  طبیعی است. به

را ایفا میکند. وجود سنگ و سنگریزه در سطح خاک خواص فیزیکی  در مناطق مرطوب

اده و عظیم ز)آفرین است  سازد و در کنترل فرسایش آبی و بادی نقشخاک را متأثر می

(. با توجه به 1199؛ فتوحی و همکاران، 1191؛ عظیم زاده و اختصاصی، 1191همکاران، 

سرهای لخت و اپانداژ با  تاً دشتهای آبخیز عمد اینکه سطوح وسیعی از اراضی حوزه

ای از سنگ و سنگریزه پوشیده شده است، توجه به پوشش سنگفرش  مقدار قابل مالحظه

سرهای لخت عمدتاً  از اهمیت دوچندانی برخوردار میباشد. ساختار سطحی در دشت

سرهای اپانداژ  سطح را پوشانیده است. در دشت %95-15سنگفرش درشت است که 

سطح را پوشش میدهد )عظیم زاده و  %15- 50متوسط در حدود  تراکم سنگفرش

دشت سر ها گسترده ترین واحد ژئومورفولوژی در دنیا می باشند .  .)1191اختصاصی، 

تلفی  مخ بستر زیستی و سکونت بشری را تشکیل داده و از لحاظ مواردمناطق دشتی 

، مهمترین و سایر عرصه ها مراتع، جنگل ها و همچون آب های زیر زمینی، منابع و معادن

تعریف ( طبق 1191 واحد از واحدهای ژئومورفولوژی می باشند )تازه و همکاران،

، دشت سر عبارت است از ادامه الیه سنگ اصلی کوهستان ژئومورفولوژیست آمریکایی

در امتداد دشت سر ها که به شکل سطح مقعری در قاعده ارتفاعات ظاهر می شود)احمدی 

جه که در 1تا  1، سطحی است با شیب مالیم بین بنابراین دشت سر( 1199 و همکاران،

. . چنین سطحی غالبا در مقطع طولی خود محدب می باشددرجه هم می رسد 11گاهی تا 

یل . تجزیه و تحل، تجزیه و تحلیل عوارض سطح زمین می باشدالزمه شناخت این واحدها

علم منابع طبیعی می باشد. عوارض سطحی زمین یکی از اساسی ترین بخش های 

حلیل تجزیه وتعوارض سطح زمین با مورفولوژی های مختلف قابل تفکیک می باشند. 

ا و ، نظریه ههاومتری می باشد. تاکنون فرضیهعوارض سطح زمین موضوع علم ژئومورف
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 وسعه و تکوین آنها ارائه شده استهای مختلفی نیز جهت شکل گیری و تمدل

 می مطالعات ژئومرفولوژی در طوالنی سابقه دارای دشتی مناطق مطالعات. (1،2515)پلتیر

 ارائه هادشت انواع بندی طبقه و تفکیک برای مختلفی نیز بندیهایطبقه و روشها باشند،

 تقسیم مختلف دسته به دو توان می کلی بطور را هادشت آنها، از یکی براساس .است شده

با  تماس محل در بستر سنگ کمتر مقاومت با مناطق گرفته در شکل دشتی سطوح نمود،

 جنس از معموالً و بوده شناسی یکسانی سنگ دارای که سنگی دشتهای و تندتر شیب های

ژئومورفومتری یک زیر . باشندمی دیگر سنگی تشکیالت و گرانودیوریت، کوارتر گرانیت،

گیری کمی و کیفی عوارض مجموعه از ژئومورفولوژی می باشد که دارای  رویکرد اندازه 

پارامترهای  (.5،1990دیاکو پیکه و؛ 1،2551؛دهن2،2552)پیکه سطح زمین می باشد

مورفولوژیک بیانگر مشخصات فرم و شکل سطح زمین و همچنین فرایندهای ایجاد کننده 

پایه اصلی ژئومورفومتری بر وجود ( 2555 و همکاران، 0)جامیسونآن شکل ها هستند 

همواری و پارامترهای عددی مذکور می باشد که در فرایند تکامل و شکل ارتباط بین نا

یه فرمها بر پا. بنیان و اساس شناسایی و طبقه بندی لندگیری لندفرمها نقش دارند

، از سی زمینژئومورفومتری به کمیت عناصر اصلی ریخت شناژئومورفومتری است. 

صر ، موقعیت مکانی عنا، ارتفاع و اختالف ارتفاع نسبی عناصر جمله شیب، جهت شیب

 ، وضعیت شبکه زهکشی و میزان تحدب و تعقر عناصر می پردازد )گرسک،نسبت به هم

ها در کار با مدل های لندفرمهای مختلف به دست از اهداف ژئومورفولوژیست (2515

م اشتقاق واحد های لندفر اشد.محیط می ب آوردن روابط بهتر درک واقعیت های فیزیکی 

ری، های مورفومتطبقه بندی پارامترتواند با استفاده از رویکردهای مختلفی شامل می

  ؛3،2555)اددیران ای و آمار چند متغیره باشدخوشه آنالیز، های مختلفاستفاده از فیلتر
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 (2،2555وسولبک 1اتزلمکولر

ت موقعی( اقدام به کمی کردن لندفرم های مختلف با توجه به 2550و همکاران ) 1سامرول

قرار گرفتن در مناطق باال دست و پایین دست نمودند. همچنین با استفاده از شبکه های 

عصبی مصنوعی می توان به مدل های نیمه خودکاری در جهت تجزیه و تحلیل عناصر 

 مختلف عوارض سطح زمین دست یافت.

رقومی ارتفاعی کاربرد مدل های  (2551)(و احسانی و کئول 2559) 0و رویتر 5هنگل

فسیر بصری تی ، در قرن حاضر در مواردی همچون در ژئومورفومتری و ژنومورفولوژ

یص ، تشخژئومورفومتریک خیص و تشریح عوارض، شامل تشمدل های رقومی ارتفاعی

ل استخراج و استفاده از ، شامویژگی های ژئومورفولوژیکیخودکار و کمی کردن 

و تجزیه و  (،ومتری کمی و عوارض سطح زمین)شیب، جهت، انحناپارامترهای مورف

استخراج خودکار لندفرم های ، ژئومورفولوژیکی و تشخیص ساختارهاتحلیل های 

یمه و نالگوریتمهای خودکار ، استخراج لندفرمها و اجزای لندفرمها با استفاده مختلف

 .می کنند خودکار دسته بندی

ه ها اقدام به ارائه روشی جدید در استخراج مخروط افکن (1191)و همکاران گورابی 

، مرز استخراجی روی تصاویر . برای ارزیابی دقت این روشاز مدل رقومی ارتفاع نمودند

ماهواره ای نقشه توپوگرافی و شبکه زهکشی منطقه هم پوشانی شده اند. نتایج پژوهش 

سرعت انجام و بهره  ،نتایج ، سادگی، از نظر دقت  Demدل قرینه روش منشان می دهد 

 . ه ها بر روش های دیگر برتری داردگیری از حداقل داد

ژئومورفومتریک به  ، اقدام به ارزیابی کارایی شاخص های(1191شایان و همکاران )

تحقیق آنها نشان داد . نتایج بندی لندفرمهای مناطق خشک نمودندروش وود در طبقه 

روش وود در زمینه ژئومورفومتری عمومی کارایی الزم را در استخراج طبقات اصلی 
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و کالس های اصلی را در یک سطح پیوسته با مورفومتریک منطقه کویر مرنجاب نداشته 

ری استخراج کرده است . ولی در زمینه ژئومورفومت srtmاستفاده از مدل رقومی ارتفاع 

 . یازمند توسعه و بهبود کارایی است، نراج لندفرمهای مجزاخاص و استخ

لوت را مورد بررسی قرار داده است ( ژئومورفومتری مگایاردانگ های 1199احسانی )

وی در مطالعه خود از داده های راداری در مدل های رقومی ارتفاعی با قدرت تفکیک 

ن پارامترها ، به عنوان ورودی در مطالعه خود از ای همچنینمتری استفاده کرده است . 95

 .بکه خود سازمان استفاده کرده استالگوریتم های ش

اس براس یزد( طبقه بندی دشت سر های مناطق بیابانی )عقدا، (1191تازه و همکاران )

اقدام به  وی در این تحقیق . است مورد بررسی قرار داده پارامترهای ژئومورفومتری 

جدید ژئومورفومتری تعیین دامنه کمی برای آنها در  از شاخص های معرفی و استفاده

ومورفومتری . شاخص های ژئ کرده استجهت تفکیک تیپ های مختلف دشت سر 

انحنای  انحنای حداقل، انحنای مقطع، سطح، انحنای د شیب ،مورد استفاده شامل درص

 نشان تحقیق این نتایج .باشندانحنای گوسی می و انحنای متقاطع، انحنای طولی حداکثر،

 انحنای حداقل، شیب، پارامترهای مذکور، پارامترهای ژئومورفومتری بین در دهد، می

 پارامترهای سایر از بیشتری کارایی دارای انحنای متقاطع و انحنای طول انحنای مقطع،

 .مختلف دشت سر می باشد تیپهای طبقه بندی در ژئومورفومتری

پارامتر های گرانولومتری سنگ فرش بیابان در ( مهم ترین 1191)تازه و همکاران 

رابطه با تفکیک تیپ های مختلف دشت سر خضر آباد مورد بررسی قرار داده است و 

نمونه از سنگ فرش های مناطق بیابانی در قالب تیپ دشت سر لخت ، آپانداژ  125تعداد 

 آنها انجام گرفتو پوشیده واقع در منطقه نمونه برداری و آزمایشات دانه بندی بر روی 

نقطه نشان داد شاخص  125ها در تمام  بندی و محاسبه این شاخصکه نتایج منحنی دانه

، کارایی بیشتری را نسبت به بقیه قطر ها در تفکیک %05و قطر  %20، قطر %25های قطر 

بندی سنگ فرش از خود نشان می تیپ های مختلف دشت سر بر اساس وضعیت دانه 

 تفکیک در ژئومورفومتری پارامترهای قابلیت بررسی به اقدام پژوهش این در .دهد
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 و پارامترها بجای ژئومورفومتری، ازپارامترهای استفاده با سر، دشت مختلف هایتیپ

یا  Topographic roughnessبه منظور استخراج و  است شده سنتی های روش

 (.1،2552)جننز استفاده کردیم  rtpزیری سطح از شاخص 

 

 منطقه مورد مطالعه 

تا  10پهنة مورد مطالعه، در حاشیة غرب تا شمال غرب مسیر یزد ـ اردکان در فاصلة 

نوب الیه ج طوری که شهر اشکذر در منتهی کیلومتری از شهر یزد، واقع شده است، به 20

ای  گونه ، بهکیلومتر مربع  1427.1شرق منطقه قرار گرفته است. این منطقه با مساحت 

انتخاب شده است که از تنوع ژئومورفولوژیکی خوبی برخوردار بوده و انواع مختلف 

سرهای مناطق بیابانی در آن وجود دارد. گسترة مطالعاتی دارای طول جغرافیایی  دشت

تا درجه  "23 '555 °11 .شرقی و عـرض جغرافیـایی  0 '11 °05"درجه  529 '19 01°"

خت، سر ل سر شامل دشت ق تیپهای مختلف دشتشمالی است در این تحقی 51 '9 12°

ر عمق سرفرسایشی سنگ بستر دمورد بررسی قرارگرفته است. دردشت  اپانداژ و پوشیده

 12-9سر بین  باشد. شیب طولی دشت کم قرارگرفته و یا در سطح خاک نمایان می

درصد رسیده و شیب عرضی آن تقریباً صفراست. رسوبات  25درصد که گاهی به 

باشد که ضخامت آن کم  شن می سنگ، قلوه سنگ، ریگ و صردرشت شامل تختهازعنا

سر  سراپانداژ، همان مشخصات دشت کند.دشت حداکثر از چندین متر تجاوز نمی و

 می ربه چند مت باشد، با این تفاوت که ضخامت مواد زیادتر است وفرسایشی را دارا می

 9تا  1سرها بین  طولی این دشترسد و عناصرتشکیل دهنده آن کوچکتراست. شیب 

کند. ضخامت درصد تغییر می 1-1سر پوشیده، بین  باشد. و شیب دشت درصد می

حظه ضخامت قابل مال شیب کم و رسوبات بیش ازصد متر است. بنابراین این دشت با

بافت ریزدانه بوده بطوریکه تمام اراضی  شود. خاک عمیق با رسوبات مشخص می

 .(1191)احمدی،  اند سر قرارگرفته طق بر روی این دشتکشاورزی در این منا

                                                           
1 Jenness 
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 موقعیت منطقه مورد مطالعه -8شکل 

 هاها و روشداده

به منظور استخراج شاخص های ژئومورفومتریک منطقه جنوب غرب اشکذر از مدل 

است در واقع  استفاده گردیده -متر 15منطقه با قدرت تفکیک اسمی   srtmرقومی ارتفاع 

ژئومورفومتری، علم کمی سازی عوارض توپوگرافی ، با تمرکز بر استخراج پارامترهای 

. داده ورودی در مطالعات راساس مدل رقومی ارتفاعی می باشدبعوارض سطح زمین 

ژئومورفومتری ، مدل رقومی ارتفاعی به صورت رستری و با سلول های مربعی می باشد 

، به منظور یافتن ارتباط بین اشکال هاها و انالیز مکانی دادهمواری. پارامتری کردن ناه

قواعد تعریف شده برای هرکالس (. 1،1993)وودواقعی و مقادیر عددی می باشد

ل رقومی ارتفاعی مورفومتری ، برپایه مقدار شیب و تعقر آن بنا شده که هر دو از مد

وصیف ت در تپیشرفتریک ، بیانگر . استفاده از پارامتر های مورفوماستخراج می گردد

زای مدل های رقومی ارتفاعی می باشد و این پارامتر ها به ویژگی های هر یک از اج

 باشدطور کامل بیان کننده ترکیب و ارتباط پیکسل ها در بیان لندفرمهای مختلف می

 .نحوه محاسبه پارامتر های مورفومتری بدین گونه است(. 2550و همکاران، 2)بلونگارو
                                                           

1 wood 
2 Bolongaro 
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 رابطه  پارامتر 

𝑝2𝑟 انحنای پروفیل  + 2𝑝𝑞𝑠 + 𝑞2𝑡

(𝑝2 + 𝑞2)(√1 + 𝑝2 + 𝑞2)      )3
 

 انحنای طولی 
−2( 

𝑝2𝑟 + 2𝑝𝑞𝑠 + 𝑞2𝑡

𝑝2 + 𝑞2
) 

 انحنای پالنیمتریک 

 

𝑝2𝑟 + 2𝑝𝑞𝑠 + 𝑞2𝑡

(√𝑝2 + 𝑞2)3
 

𝑟2 انحنای کلی  + 2𝑠2 + 𝑡2 

 

ر های پارامت ، ابتداندی واحد های دشت سر منطقه اشکذربه منظور طبقه ب

شاخص ژئومورفولوژیک 0در این تحقیق با به کارگیری  ژئومورفومتریک محاسبه شد .

اقدام به طبقه بندی لندفرمها شد و شاخص ها با استفاده از روابط جدول در قسمت 

نقشه هر یک از شاخص و  گردید محاسبه  GISتحلیل های ژئومورفومتریک نرم افزار 

یا زیری سطح  Topographic roughnessو سپس به منظور استخراج . بدست آمد

 که از این رابطه محاسبه شد کردیم استفاده  rtpاز شاخص ) 2552)جننز،
)dmin-d)/(maxdmin-d(s = RTP 

ds  شاخص معیار مدل رقومی ارتفاعsmosing 

dMin  مقادیری حداقل مدل رقومی ارتفاع 

d Max  مقادیری حداکثری مدل رقومی ارتفاع 

 

 نتایج و بحث 

 تخریبی مواد شامل از آبرفت زیادی ضخامت مطالعه مورد منطقه سرهای دشت در

 سرچشمه میگیرند کوهستانی مناطق از که آبی های جریان .می شود دیده متفاوت ابعاد در

 تیپ سه شامل واحد این. گردند پالیا  می یا دق وارد منطقه سرهای دشت طریق از

 اساس بر که است سر  پوشیده دشت و انتهایی سر دشت فرسایشی، سر مختلف دشت
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 رسوباتگردید.  تفکیک یکدیگر از آنها مرز شیب و نقشه 1:50000 توپوگرافی نقشه

 مقاومت فرسایشی عوامل مقابل در داشته و کمی ضخامت فرسایشی سر دشت تیپ

 های بخش در و ریگ سنگ، قلوه سنگ، تخته شامل اغلب آن رسوبات. ارند ند چندانی

می  دست پائین های بخش در سیلت گاه و ماسه و ، شن ریگ و باالدست و تر شیب پر

در دشت سر فرسایشی ، سنگ بستر در عمق کم قرار گرفته و یا در سطح خاک  باشد

نمایان می شود به طور کلی رسوبات دشت سر فرسایشی ضخامت چندانی نداشته و 

 رخساره تیپ، این در .متر می رسد 1-1امت رسوبات آن به اغلب سطحی بوده و ضخ

کاهش  شیب که کوهستان از آب خروج محل در و جوان قدیمی های افکنه مخروط

 مخروط این دهنده تشکیل ذرات . است گردیده تشکیل شده، انجام رسوبگذاری و یافته

 تفاوت که آپانداژ یا آب شبکه انتهایی سر است  دشت بوده درشت دانه اغلب ها افکنه

 بادی و آبی های آثار فرسایش مل شا سطح در ندارد، فرسایشی سر دشت چندانی با

شیب،  به توجه با و بوده متفاوتی ابعاد دارای آن بر فصلی جاری های آبراهه . است

 در فرسایشی سر دشت از سر آپانداژ دشت تفکیک . است متفاوت آب تخریبی قدرت

 تیپ .گرفته است صورت شیب اساس بر دست پائین در سر پوشیده دشت با و باالدست

 آبی فرسایش رخساره .تاس حمل رخساره منطقه و آبی فرسایش رخساره دو دارای

 .گیرند می منطقه سرچشمه جنوبی و شمالی ارتفاعات از که است خشک رودهایی شامل

 منطقه رخساره . دراست مشهود نیز بادی آثار فرسایش رخساره این از هایی بخش در

 هستند جابجایی و درحال انتقال که کوچکی بسیار نبکاهای بصورت حمل حمل، آثار

گیرد. به طور  می صورت باد توسط نیز جزئی اینکه برداشت ضمن .گردد می مشاهده

 پوشیده سر دشت . تیپین نوع دشت سرها بسیار جزئی استکلی تغییرات شیب در ا

 و سبک ریزدانه بافت عمیق، خاک دارای تیپ این .زیاد است ضخامت با رسوبات دارای

 یافته گسترش تیپ این روی بر اشکال مختلف با ای ماسه های تپه رخساره و است

 عامل این منطقه در باد . است فعال سر دشت این در بادی بنابراین فرسایش . است

 بادی های فرسایش از متاثر منطقه کلی شکل .است آن دهی شکل و فرسایش اصلی
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 نظر از که منطقه این .است نموده ایجاد را ای ماسه های تپه از مختلفی که اشکال است

عوامل  مقابل در خاک در کلوئیدی و آلی مواد بدلیل کمبود است فقیر بسیار بارندگی

 برجای محل نهایتاً و برداشت رسوب منشاء باد و بوده پذیر آسیب بسیار فرساینده

 شکل گیری آورد می وجود به را ای ماسه های که ناهمواری گردد می آن گذاشتن

 تپه .است داشته باد های ویژگی نزدیکی با ارتباط منطقه در ای ماسه های تپه اشکال

 متحرک ها بسیار تپه این .دارند زیادی گسترش منطقه مرکز در هاللی شکل ای ماسه های

در  که است ای ماسه های ناهمواری اشکال از مهمترین ها رخانب . باشند می حساس و

یه نقشه پارامترهای پس از تهمی آید  وجود به ماسه ذرات تجمع و بادی فرسایش نتیجه

، اقدام به بررسی تغییرات هر یک از این پارامتر ها در تیپ های مختلف ژئومورفومتری

در تیپ های مختلف مورد  دشت سر گردید و سپس تغییرات هر یک از این پارامتر ها

   بررسی قرار گرفت.

فکیک ، به تبه شده در هر یک از تیپ های دشتیدر ابتدا تغییرات پارامتر های محاس

. ترسیم و سپس تحلیل شدنوع تیپ دشت سر و پارامتر ژئومورفولوزی در نقشه های 

نقشه تغییرات پارامتر انحنای پالنیمتریک نشان می دهد این پارامتر و اغلب پارامتر های 

 و هرچه  .صورت مثبت و منفی تغییر می کنند ژئومورفومتری به

 ، نوسانات و تغییرات ارتفاعی در آن مناطقمطلق این پارامتر ها بزرگتر باشدمقدار قدر 

. به عبارت دیگر پارامتر های ژئومورفومتریک در نقاطی که دارای  هد بودبیشتر خوا

دب و یا به حفاصله بیشتری از مقدار صفر باشد ، شدید تر بوده و می تواند به صورت م

، اندازه ی تغییر جهت در طول یک منحنی انحنای پالنیمتریک . صورت مقعر تغییر کند

انحنای  . این مقادیر دررایی توپوگرافیکی استگرایی و همگمیزان را نشان داده و بیانگر وا

بوده و مقادیر آن به سمت دشت  کم پالنیمتریک میانگین در محدوده دشت سر لخت 

تفکیک  ن پارامتر بهکه می توان به خوبی با استفاده از ای یابدمی  افزایش سر پوشیده 

پالنیمتریک در واقع میزان تغییرات در انحنای  .های منطقه پرداختانواع دشت سر

دامنه تغییرات پارامتر میانگین انحنای پروفیل در تیپ دشت سر لخت  بالعکس می باشد
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زیاد بوده و به ترتیب تا دشت سر آپانداژ و پوشیده کاهش می یابد که نشان دهنده اندازه 

ر . تغییرات پارامتی  کاهش تغییر شیب منحنی میزان در طول یک مسیر جریان است

 ،ثر بوده و در تیپ دشت سر آپانداژ، حداکدر تیپ دشت سر لخت کلیمیانگین انحنای 

ت سر دش مقدار نسبی و همچنین تغییرات آن کاهش می یابد مقادیر این پارامتر در تیپ

از انجایی که دشت سر پوشیده اغلب مناطق با سطوح  می رسد. کمترین مقدار پوشیده به 

، پارامتر مناسبی در تشخیص و تفکیک دشت سر این پارامتر شکیل می دهد،اف را تص

 دامنه تغییرات انحنای طولی در تیپ پوشیده از سایر تیپ های دشتی محسوب نمی شود.

ن آپانداژ ، وپوشیده کاهش می یابد. ای دشت سر لخت زیاد بوده و به ترتیب تا دشت سر

 انحنا طولی -9شکل  انحنا کلی -1شکل

 

 انحنا پروفیل -1شکل 
 

 انحنا پالنیمتریک -5شکل 



 

 

 

 190                                یزد اشکذر منطقه در ژئومورفومتری رویکرد بر مبتنی سر دشت انواع بندیطبقه

ان یپ های مختلف دشت سر را از یکدیگر نشپارامتر نیز به طور نسبی تفکیک پذیری ت

( هر کدام از این )حداقل، حداکثر، میانگین هنده میزان انحناجدول زیر نشان د.می دهد

  .یپ های مختلف دشت سر ها می باشدپارامتر های ژئومورفومتریک در ت

 

 
 مساحت هر یک از لندفرم ها در منطقه مور مطالعه -1جدول 

  لندفرم مساحت به کیلومتر مربع
 1 کوهستان 39/159
 2 دشت سر لخت 21/251
 1 دشت سر آپانداژ 1/139
 5 دشت سر پوشیده 53/152

 

زبری مطرح اند که انواع مختلفی تخت عنوان برآمدگی های سطح زمین : rtpشاخص 

ارائه نمود که در  اولین تشریح از زبری را کوپرز . (1191)عظیم زاده و همکاران ، دارد

، سطح زبری به صورت مجموعه ای از نقاط تصور می شود. مطابق این تعریف انحراف آن

وانگ  ز وشده است .رومکن به عنوان شاخص زبری در نظرگرفته از معیار ارتفاع نقطه ها 

 میزان انحنا هر یک از پارامترهای ژئومورفومتریک -8جدول 
 دشت سر پوشیده دشت سر آپانداژ سر لختدشت  کوهستان لندفرم
     پارامتر

 555/5 29/5 29/5 52/1 انحنای پروفیل حداقل
 01/5 19/2 13/1 95/1 انحنای پروفیل حداکثر
 11/5 15/5 29/5 01/5 انحنای پروفیل میانگین

 99/5 19/1 99/5 99/1 انحنای پالنیمتریک حداقل
 11/01 95 11/01 11/211 انحنای پالنیمتریک حداکثر

 19/3 51/0 92/2 13/2 پالنیمتریک میانگین انحنای
 52/5 10/5 22/5 39/5 انحنای طولی حداقل
 11/5 13/1 15/2 90/2 انحنای طولی حداکثر
 59/5 12/5 22/5 52/5 انحنای طولی میانگین
 5 5 5 5 انحنای کلی حداقل
 551/5 59/5 25/5 59/5 انحنای کلی حداکثر

 55520/5 5553/5 551/5 512/5 کلی میانگینانحنای 
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پستی و بلندی های کوچک را براساس فراوانی و مساحت اشغال نموده در سطح معرفی 

ت دش. زبری در دشت سر های لخت دارای میانگین و انحراف از معیار بیشتر از کردند

اجزاء سطح زمین در سه رخساره . بررسی مورفولوژی سر های آپانداژ و پوشیده است

شی از وجود قلوه سنگ در دشت سر لخت عمدتا نا دشت سر نشان می دهد که زبری

، زیرا ناشی ر های لخت در طول سال پایدار استهای درشت است. زبری در دشت س

از پوشش اجزاء درشت سنگی است زبری موجود در دشت سر های پوشیده ناشی از 

 و فرایند های طبیعی در جابه جایی ذرات ماسه و خاک در سطح و فعالیت های انسان

. به سبب عدم وجود اجزاء سنگی در سطوح دخل و تصرف در سطوح طبیعی است

اراضی رخساره های دشت سر پوشیده و همچنین سرعت بیشتر باد در این عرصه نسبت 

به دشت سر های آپانداژ و لخت ، پتانسیل پوشش توسط ماسه های روان و سایش زبری 

ا به نحوی که ب .ت و پایدار نمی باشددر طول سال وجود دارد لذا زبری سطح موقتی اس

های آپانداژ دارای شرایط حد واسطی ن در طول سال متغیر است. دشت سرگذشت زما

. بدین های لخت و پوشیده را باهم دارند است زیرا دو ویژگی یاد شده در دشت سر

ترتیب که هم دارای پوششی متوسط از سنگ فرش است و هم سله ای با ضخامت تقریبا 

 لی متر را دارا می باشد می 0

به طور کلی زبری سطح در دشت سر های لخت و آپانداژ تحت تاثیر ویژگی های 

پوشش سنگ فرش بیابانی و در دشت سر های پوشیده وابسته به عوامل محیطی و نوع 

ناشی از تاخت و تاز باد و کاربری است . زبری موجود در دشت سر های پوشیده 

 .و تصرف در سطوح طبیعی است دخل های انسان وفعالیت

منطقه مورد مطالعه را از  و ،به زبری سطح منطقه مورد مطالغه می پردازد  rtpشاخص

های یمی توان به بررسی ویژگبا استفاده از این شاخص . نظر زبری سطح بررسی می کند

ها های مختلف آنپ های مختلف دشت سر و بررسی شاخصسنگ فرش بیابانی در تی

از تیپ های دشت سر پرداخت تا با تطابق ویژگی های سنگ فرش بیابانی  در هر یک

یک از انها مورد در تیپ های مختلف دشت سر و طبقه بندی آنها دامنه تغییرات هر
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ا  طبقه بندی دشت سر هبه می توان آیا و با استفاده از این شاخص  بررسی قرار گیرد

 .پرداخت

 

 
 rtpنقشه شاخص -0شکل

 

 rtpداده های انحنا شاخص  -9جدول 

 فرمدلن
 پارامتر

 سر پوشیده دشت دشت سر آپانداژ دشت سر لخت کوهستان

 rtp 123/5 119/5 531/5 15/5انحنای حداقل 
 rtp 929/5 913/5 999/5 999/5انحنای حداکثر 
 rtp 510/5 511/5 591/5 591/5انحنای میانگین 

 

این از می توان نشان می دهد که  rtpشاخص میانگین با نگاهی به داده های انحنای 

و کارایی زیادی در تفکیک انواع شاخص به تفکیک انواع تیپ های دشت سر پرداخت .

موثری در تفکیک ن شاخص می تواند به نحو که ایبه این ترتیب دارد  دشت سر ها

همانطور که مالحظه می شود ، در بیشتر  مختلف مورد استفاده قرار بگیرد وهای تیپ

دارای تفکیک پذیری  rtpاز این رو شاخص موارد از روند مشخصی پیروی می کنند .



 

  

 

 8931 زمستان و های جغرافیایی مناطق بیابانی، سال هفتم، شماره دوم، پاییزکاوش                          811

با استفاده  .تیپ های مختلف دشتی استفاده نمودتوان از آن در تفکیک  یمناسبی بوده و م

مختلف را در تیپ های   rtp، می توان میزان انحنای میانگین شاخص از جدول فوق

  .دشت سر مالحظه نمود

 

 گیرینتیجه

 که باشد می کمی ژئومورفولوژی حوزه در نوین علم یک عنوان به ژئومورفومتری

 محاسبات ازآنجاکه .میباشد کامپیوتر و ریاضی علم با ژئومورفولوژی علم از تلفیقی

 رقومی مدل پیکسل ابعاد میگیرد انجام ارتفاعی رقومی مدل روی بر ژئومورفومتری

 .دارد ژئومورفومتری پارامترهای مقادیر روی بر توجهی قابل تأثیر ارتفاعی

 استخراج جهت در ها داده ترین مهم از یکی عنوان به ارتفاعی رقومی مدلهای

 این رقومی پردازش .میباشند زمین سطح عوارض رقومی تحلیلهای و مختلف عوارض

 رقومی مدل روی بر عددی معادالت اعمال و ریاضی محاسبات انجام مبنای بر اطالعات

  .میباشد ارتفاعی

  ARC GISبا توجه به نقشه های ترسیم شده از پارامتر های ژئومورفومتری در محیط 

ک برای تفکی می توان  پارامتر های ژئومورفومتری از توان چنین تحلیل کرد که می

های مقادیر شاخصبا نگاهی به جدول استفاده کرد های مختلف دشت سر تیپ

ر از کوهستان به سمت دشت سانحنای تغییرات میتوان متوجه شد که دامنه مورفومتریک 

ت و در دشزیاد در کوهستان  انحنا ها  می یابد به گونه ای که میانگین پوشیده کاهش

رای بهای ژئومورفومتریک پارامتراز پس می توان  بسیار کاهش می یابد سر پوشیده 

 تفکیک تیپ های مناطق مختلف دشتی استفاده کرد. 

و  تشخیص کنون مطالعه اندکی در زمینه قابلیت پارامتر های ژئومورفومتری درتا

ی ا، از جمله استفاده از پارامتر های مذکور در تفکیک تیپ هتفکیک دشت سر انجام شده

های ع در تفکیک تیپانحنای مقط (1191همکاران )مختلف دشت سر در تحقیقات تازه و 

بررسی  .مختلف دشت سر قابلیت بیشتری نسبت به انحنای سطحی از خود نشان می دهند
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یزان اختالف میانگین این م با استفاده از ژئومورفومتری نیز نشان میدهد های پارامتر

های مختلف دشت سر از روی مقادیر قدرت تفکیک پذیری تیپ  توان به  یمها پارامتر

نیز برای محاسبه زبری سطح   rtpدر زمینه شاخص  پرداخت میانگین این پارامتر ها 

  نیز می تواند به عنوان یک شاخص کمی درمنطقه باید چنین بیان نمود این شاخص 

چرا که قدرت تفکیک پذیری این شاخص  یک تیپ های مختلف دشت سر بپردازدتفک

و میزان اختالف داده های مقادیر  به خوبی نشان داده می شود زبری سطح در زمینه 

ی دهد  که اختالف بارز ی بین انها دیده نشان مهای مختلف دشت سر میانگین در تیپ

در نهایت می توان از جمع بندی فوق چنین نتیجه گرفت که چنانچه استفاده از  .می شود

 باشد، مدنظر تنهایی به دشتسر، مختلف های -تیپ تفکیک در ژئومورفومتری پارامتر های

دقت بیشتری در تفکیک   RTPانحنای پالنیمتریک و پروفیل و شاخص پارامترهای

 دشتسر تیپهای تفکیک منظور به پارامترها این از میتوان بنابراین واحدهای دشت سر دارند.

 خود اولیة مراحل در ایران، در خصوص و به دنیا در مطالعات این ازآنجاکه نمود استفاده

 هایبررسی قابلیت منظور به زمینه، این در بیشتری مطالعات شود توصیه می لذا باشد، می

 اینکه به توجه با .گیرد ژئومورفولوژی صورت مطالعات در پارامترها این مختلف

رقومی  مدل پیکسل ابعاد و مقیاس از زیادی ی، تأثیرپذیریمتر ژئومورفو پارامترهای

 ارتفاعی رقومی مدل ابعادپیکسل ثیر تأ ،مطالعات سایر در شود می پیشنهاد دارند، ارتفاعی

 .بررسی شود آمده دست به نتایج روی
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Abstract 

Pediments are one of the most important natural formations whose 

identification and classification helps to make geomorphological maps. 

In general, pediments are divided into three types: eroded, mantled, and 

covered. The dominant approach in identifying types of plains is the 

visual interpretation of low-velocity aerial and satellite data and 

dependency on the interpreter's background knowledge. Nowadays, a 

geomorphometric approach based on measuring geomorphological 

forms can help to identify landforms. In this research, based on the 

geomorphometric approach and using the ASTERGDEM digital 

elevation model, the curvature indices and the RTP index of various 

plains in Ashkezar area of Yazd are identified and extracted. The results 

show that the geomorphometric indices including profile curvature, 

planimetric curvature, longitudinal curvature and general curvature 

have a good resolution to differentiate the different types of plains from 

one another. Due to the differences among the calculated mean values 

for the mentioned parameters, it is possible to classify pediments. Of 

the parameters studied, In addition, the profile and planimetric 

curvatures and the RTP index the most accurate parameters for the 

classification of pediments. 

Keywords: Ashkezar, Geomorphometric parameter, Pediment, RTP 

index. 
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