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 چکیده

 همچنین ارتباطو  آبخیز حکان حوزههاي مختلف در بندي لندفرمدر این پژوهش هدف شناسایی و طبقه
 حلیلیت –. پژوهش از نوع توصیفی باشدبررسی می مورد هاي زمین شناسیها و واحدبین هر یک از لندفرم

براي شناسایی و  TPIسازي است که در آن از روش افزاري و مدلنرم هاي کمی، میدانی،روش بر مبتنی
هاي ورودي در این مدل شامل شیب، . دادهه استهاي منطقه مورد مطالعه استفاده شدبندي لندفرمطبقه

با حداکثر و حداقل مقیاس  TPIبعد از تهیه نقشه انحناي عرضی، انحناي حداقل و انحناي حداکثر است. 
هاي منطقه مورد مطالعه به صورت اتوماتیک در ده کالس در )، نقشه لندغرم11*11و  5*5یب (به ترت
بندي مورفولوژیکی منطقه مطالعاتی نشان داد که منطقه مورد مطالعه نتایج طبقهعیین شد. ت GISمحیط 
، شکل uهاي درههاي مرتفع، باال رود، هاي میانی، زهکشهاي آبراههنوع لندفرم (آبراهه، دره 10شامل 
، هاي مرتفعهاي شیب میانی، یالهاي مرتفع، یالهاي باالیی، یالهاي باز ، شیبهاي کوچک، شیبدشت

ها ) و بعد از آن قله19/32قله کوه) است. بیشترین نوع لندفرم در منطقه مورد مطالعه مربوط به آبراهه ( %
شناسی هاي زمیند که منطقه مورد مطالعه شامل واحدها نشان داباشد. همچنین بررسی) می36/25( %

SPh, Qt2, Qf, Plb, OE, Mr, Mm, Ma, Kb, EK باشد. نتایج حاصل از بررسی ارتباط بین می
ی شناسهاي زمین شناسی و لندفرم در منطقه مورد مطالعه نشان داد که بیشترین درصد واحد زمینواحد
OE 1هاي کالس باشد. بعد از آن به جز لندفرماي بیشترین درصد میها داري لندفرمبوده که در همه 

داراي  1هاي کالس باشند. لندفرممی QFشناسی ها داراي بیشترین درصد واحد زمین(آبراهه) بقیه لندفرم
ها نسبت به بقیه لندفرم Qt2, Qf, OE, Mr, Mm, Kb, EKشناسیهاي زمیندرصد بیشتري از واحد

 است.
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 مقدمه  
ی و هاي درونعالوه فرایندها بهو مناظر آن زمینهایلندفرماي رشتهو بین سیستماتیکتوان علم مطالعه ژئومورفولوژي را می

اي جغرافیاي از رشته دهند، تعریف نمود. ژئومورفولوژي شاخهها را تغییر میکه اشکال را خلق کرده و آن کره زمینبیرونی 
امل پردازد و تغییرات حاصل از عومی زمیندر سطح  اشکال مختلف طبیعیوجود آمدن است که به بررسی چگونگی به طبیعی

آن نایل شود.  به پیش بینی آیندهها را تبیین نموده و کند تا بتواند رفتار آندرونی و بیرونی زمین را بر روي این اشکال دنبال می
باشد و از روش اصولی توصیف علمی ناهمواري شامل ها میهدف از این علم، مطالعه اجزاي اصلی تشکیل دهنده ناهمواري

بندي این عوارض ها و طبقهها، فرایندهاي ایجاد کننده آنی روابط بین آنو چگونگ زمینشناسایی اجزاي متفاوت عوارض 
 . )1383گیرد (محمودي، صورت سیستماتیک بهره میبه

ند. همچنین تغییر ااي گذاشتههاي متفاوتی از قبیل حرکات تکتونیکی، فرسایش بر روي پوسته زمین اثرات قابل مالحظهفرایند
). بنابراین Bull, 1991گذارد (ها میعی بر روي ژئومورفولوژي و هیدرولوژي براي تکامل لندفرمشرایط اقلیمی تغییرات وسی

ها منجر به تغییر در لندفرم هاي هیدرولوژي و ژئومورفولوژي و همچنین تغییرات اقلیمیونیکی همراه با فرایندتهاي تکفعالیت
شناسی، هیدرولوژي، کشاورزي، منابع طبیعی علوم مختلف از جمله زمینها در ها شده است. شناسایی لندفرمو سیر تکاملی آن

ها و .. استفاده ها، انواع کاربريو محیط زیست و همچنین در جغرافیاي طبیعی کاربرد دارد که از آن جهت شناخت انواع خاك
بیولوژیکی  هاي فیزیکی، شیمیایی وعالیتپوشانند و در نتیجه بستري جهت فاي از زمین را میها سطوح پیوستهکنند. لندفرممی

ها و عوارض زمین بندي پدیدههاي معمول در علم ژئومورفولوژي طبقهشوند. یکی از روشروي سطح زمین محسوب می
ر هاي سطح زمین (لندفرم) در اثبندي در ژئومورفولوژي، استخراج و طبقه بندي تغییرات واحدباشد که هدف اصلی طبقهمی
). 1391هاي زیست محیطی به توپوگرافی وابسته است (علیجانی و همکاران هاي طبیعی است. بسیاري از فعالیتیتفعال

ها تا حد زیادي مشابه یکدیگر هستند (ویلستون هاي ژئومورفیک وجود دارند که همه آنهاي مختلفی براي بیان تنوع واحدروش
  ،1نکشوند (زیهاي مختلف زمین شناسی ایجاد می، هیدرولوژي و پدولوژي، واحد). بر اثر تغییرات زمین شناسی2000وگاالت، 

1988.( 
هندسی  ترین اشکالها در علوم مختلف قابل استفاده است. شناسایی خاصبندي زمین بر اساس آنها و طبقهشناسایی لندفرم

د. دو مورد از این موارد شامل شناسایی مرزها شوهاي ژئومرفیک، از مهمترین مواردي است که توسط طبیعت تعریف میپدیده
اي هگیري و هندسه آنها، و دیگري اختصاص الگوریتمهاي ژئومرفیک، با حداکثر تغییرات در شکلهاي طبیعی پدیدهو محدوده

ارضه عباشد. حداکثر تشابه در محدوده داخل هر واضح براي تفکیک عوارض مختلف سطح زمین با حداقل تعداد پارامترها می
 ,Hammond(باشد ها و نظریه هاي ژئومرفولوژیکی میو حداکثر اختالف در مرز با محدوده مجاور، از موارد مهم در مدل

1964. Speight 1974  .( 
 هبندي نمودند. نتایج این مطالعات نشان داد کها را طبقههاي مورفومتریک لندفرمبا استفاده از ویژگی )2000( 2ونتورا و ایروین

طبقه بندي  2005هاي خودکار داراي دقت باالیی است. همچنین مورنو و همکاران در ها با استفاده از روشبندي لندفرمطبقه
 هاي مورفومتریک انجام دادند.با استفاده از ویژگی GISها را در محیط خودکار لندفرم

هاي ارتفاع، شیب، جهت، انحناي مماس و انحناي به این نتیجه رسیدند که با استفاده از پارامتر 2007در  3موسوي و همکاران
به  2000ها برد. جونز و همکاران بندي آنها و طبقهتوان پی به ویژگی لندفرمعمودي استخراج شده از مدل رقومی ارتفاع می
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2 Ventora and Irvin 
3 mousavi et al 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%81%D8%B1%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%81%D8%B1%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%81%D8%B1%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%81%D8%B1%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86


 طبقه بندي لندفرم ها بر اساس شاخص موقعیت  ...  نگهبان و مکرم 

 

77

با  2001ها و سیماي زمین داشته باشد. ویز در اي روي لندفرمتاثیرات عمده توانداین نتیجه رسیدند که فرسایش و رسوب می
ها را انجام داد و به این نتیجه رسید که این روش بسیار بندي اتوماتیک لندفرماستفاده از شاخص موقعیت توپوگرافی طبقه

 ها است.هاي معمولی براي طبقه بندي لندفرمتر از روشتر و دقیقآسان
-هاي هندسی ارتفاع، شیب، مقدارتشعشعات خورشیدي (جهت)، انحناي مقطع، تانژانت) و همکاران از پارامتر1997( 4ینایرو

نشده بندي نظارت،براي هر ناحیه زهکشی و روش طبقه3×3متر، و ابعاد پنجره محاسباتی 10انحنا، مدل رقومی ارتفاعی با ابعاد 
طبقه از روش  14بندي، یا طبقه از روش طبقه 12و  10، 8هاي حاصل شامل وده و گروهها استفاده نمبندي فازي متغیریا طبقه

لفی هاي مختبنديها و طبقهباشند، روشفازي، بود. مطالعات مناطق دشتی داراي سابقه طوالنی در مطالعات ژئومرفولوژي می
سته توان به دو دها را بطور کلی میز آنها، دشتها ارائه شده است. براساس یکی ابندي انواع دشتنیز براي تفکیک و طبقه

و  اي تند ترهمختلف تقسیم نمود، سطوح دشتی شکل گرفته در مناطق با مقاومت کمتر سنگ بستر در محل تماس با شیب
شناسی یکسانی بوده و معموال از جنس گرانیت، گرانودیوریت، کوارتز .و تشکیالت سنگی هاي سنگی که داراي سنگدشت

متري)، توپوگرافی  20متغیر مثل طبقات ارتفاعی 7هاي هندسی شکل () از پارامتر1998( 5و همکاران گیلزباشند. ر میدیگ
هاي ، متغیرNDVIمتغیر مثل میانگین 4هاي طیفی (هاي زمینی (مثل واریانس شیب)، ویژگیمتغیر مثل میانگین شیب)، متغیر3(

هاي هندسی شیب، جهت و مدل رقومی ارتفاعی با ) و همکاران، از پارامتر1999( 6). میلیارسیسNDVIطیفی (انحراف معیار 
سازي رواناب و معیار گسترش نواحی  استفاده نمود. بندي شبیهو روش طبقه 9×9متر و ابعاد پنجره محاسباتی  925ابعاد حدود 

هاي رض ژئومرفولوژیکی و تهیه نقشهها، آبخیزها بود. تفکیک عواهاي دشتی، کوهگروه شامل دامنه 3هاي حاصل گروه
 7. ال شیمی و همکاران)Evans, 1990(باشدژئومرفرولوژي، شالوده بسیاري از مطالعات ژئومرفولوژي و کاربردهاي آن می

را آن هايهاي مختلف تهیه مدل رقومی ارتفاعی و شبیه سازي عوارض سطح زمین پرداخته و قابلیت)، به معرفی روش2005(
هاي مختلف علوم زمین از جمله مخاطرات طبیعی، فرسایش، ژئومرفولوژي، اکولوژي، هیدرولوژي و غیره معرفی در زمینه

هاي رقومی ارتفاعی را که شامل هاي مختلف اطالعاتی حاصل از تجزیه و تحلیل مدلها و الیهاست. وي همچنین نقشهکرده
)، 2009( 8هاي مرفومتري را معرفی کرده است. هنگل و روتررامترهاي شیب، جهت، تقعر، تحدب، جهت جریان و سایر پانقشه

کنند. اول آنکه اشکال مختلف عوارض توان در تفکیک عوارض سطح زمین تعریف کرد، اشاره میبه سه مورد بدیهی که می
یک مقیاس  آینکه در تواند به مثابه تجزیه و تحلیل برروي سطوح هندسی پیوسته از پارامتر ارتفاع باشد. دومسطح زمین می

عوارض  هاي طبیعیمعین، عوارض سطح زمین ممکن است هرگز بیانگر ناپیوستگی نباشد که این ممکن است با توجه به مرز
اي ههاي عوارض سطح زمین، نتیجه فرآیندژئومرفیک، تشخیص داده شود. سوم اینکه این ناپیوستگی ها و سایر ویژگی

ها موثر یشناسی اغلب در این ناپیوستگهاي زمینباشد. استخراج ویژگیتاثیر نیروي ثقل میباشد که اغلب تحت مرفومتري می
ها را با استفاده از مدل رقومی ارتفاع و ضخامت خاك در جنوب غربی )، طبقه بندي لندفرم2011( 9و همکارانچارتین است. 

اي منطقه هبندي و خاكها را طبقهتوان لندفرملم مرفومتري میپاریس در فرانسه انجام دادند. نتایج نشان داد که با استفاده از ع
-هاي ژئومورفومتریک به روش وود در طبقه بندي لندفرمرا بر اساس ضخامت از یکدیگر متمایز نمود. ارزیابی کارایی شاخص

با استفاده از شاخص ها بندي و تفکیک لندفرم) انجام گردیده است.طبقه1391هاي مناطق خشک توسط شایان و همکاران (
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انجام شد. در  1391متر توسط علیجانی و همکاران در سال  30موقعیت توپوگرافی بر اساس مدل رقومی ارتفاع با رزولیشن 
این مطالعه شاخص موقعیت توپوگرافی ارتفاع هر نقطه در مدل رقومی ارتفاع را با متوسط نقاط اطراف مقایسه کرده و براي هر 

 را ارائه می دهد. بر این اساس تعداد هشت نوع لندفرم در منطقه شناسایی شد.  1تا  -1بین  منطقه مقادیر کمی
بندي هنتایج طبقها در جنوب شهرستان داراب استفاده نمودند. به منظور طبقه بندي لندفرم TPI) از روش 1393مکرم و نگهبان (

هاي مرتفع، هاي میانی، زهکشهاي آبراههآبراهه، دره(نوع لندفرم 10مورفولوژیکی منطقه مورد مطالعه نشان داد که منطقه شامل 
 )هاي شیب میانی، قله کوههاي مرتفع، یالهاي باالیی، یالهاي باز ، شیبهاي کوچک، شیبشکل، دشت u هايباال رود، دره

آمانی و  .باشد) می% 36/25ها (بعد از آن قله ) و% 19/32ست. بیشترین نوع لندفرم در منطقه مورد مطالعه مربوط به آبراهه ( ا
ي، نالیز مورفومترآهاي آبخیز لهندر واقع در  شرق استان گلستان را با استفاده از  حوزه) اولویت بندي زیر1393اد (ژنجفی ن

داراي وضعیت بحرانی تر بوده و نیاز به  A5  حوزهکه زیر  و چنین نتیجه گرفتند انجام دادند GISفنون سنجش از دور و 
 آبخیز نقش بسیار مهمی در تشخیص حوزهو ویژگی هاي مورفومتري یک  ها دارد حوزهمدیریت بیشتري نسبت به دیگر زیر 

) در پژوهشی 2015(10ویژگی هاي هیدرولوژیکی، وضعیت آب هاي زیر زمینی وغیره را نیز دارا می باشد. مکرم و همکاران
هاي منطقه کرسیا در داراب پرداختند و چنین نتیجه گرفتند که این منطقه با توجه به اینکه گنبد نمکی ندي لندفرمبه طبقه ب

هاي غرب طبقه بندي لندفرمهدف از این پژوهش  باشد.ها داراي تنوع بسیار زیادي میبزرگی در آن واقع شده از نظر لندفرم
اي ه. همچنین ارتباط بین هر یک از طبقات لندفرم با واحدباشدمیتوپوگرافی  استفاده از شاخص موقعیتبا  شهرستان جهرم 

 گردد.زمین شناسی بررسی می
 

 . محدوده مورد مطالعه
رودخانه شورجهرم شامل  حوزهاین شهرستان جهرم واقع شده است. باشد که در مرکز آبخیز حکان می حوزهمنطقه مورد مطالعه 

منطقه در عرض است. این  دشت جهرم) یشور قطب آباد(خروج ین دست تالقییتاپابارودخانه مند  یاز تالق
شرقی واقع شده است. مساحت منطقه   24̋26̊53'تا   53̊ 09̋ 00'شمالی و طول جغرافیائی   28̊ 43̋ 48'تا  28̊ 32̎ 24̎جغرافیائی

 ). 1باشد (شکل کیلومتر مربع می 62/336مورد مطالعه 

 

                                                           
10 Mokarram et al 
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 جغرافیایی منطقه مورد مطالعه: موقعیت 1شکل 

 

 

 :روش تحقیق

 مقیاس
براي  اي براي تعیین بهترین مقایسبا توجه به اینکه مقیاس در مطالعه لندفرم بسیار مهم است، ابتدا از روش توزیع چند جمله

 . )Wood, 1996(ها استفاده شدتفکیک لندفرم
استفاده کرد. در این روش از مشتقات شیب و انحنا براي طبقه بندي هاي مختلف براي محاسبه مقیاس اندازه) از 1996وود (
بدین صورت بود که ) 1998( 12) و اسچمیدت و همکاران1998( 11فلورینسکی کارهاي  ها استفاده کرد. بر طبق نتایجمقیاس

 اي درجه دوم مناسب است:حداقل مربعات براي یک تابع چند جمله
 

⎝
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                              1معادله 

  
 

N ) تعداد سلول ها در اندازه پنجره هاي انتخاب شده، و مجموع محاسبه شدند از مختصات سلولi, zi, yix .( کاربر باید یک
ها و مقیاس است نتخاب کند ، اگر جزئیات براي استخراج ویژگی هاي هندسی که مرتبط با ویژگی چشم اندازپنجره مناسب 

تر در نظر گرفت. با توجه به اندازه میانگین هر یک از عناصر خوبی از چشم انداز مورد نیاز باشد باید اندازه پنجره را کوچک
 حاصل ازاین روشهاي مختلفی را انتخاب کرد. نتایج تفاوت باید اندازه پنجره(چاله ها، قله ها و ...) براي مناطق مطالعاتی م

  .)Esmith et al, 2003. Sheriv et al, 2002( جهانی است خاص هاي مختلف دریک مقیاسانحنا شیب، با هاينقشه
 
 
 TPIروش  3-2

نوع لندفرم  10استفاده شد. تعداد  GISمتر در نرم افزار  30هاي منطقه از مدل رقومی ارتفاع با رزولیشن براي جداسازي لندفرم
 ). Weiss, 2006(یا شاخص موقعیت توپوگرافی شناسایی شد TPIبر اساس 

ی هاي همسایه بررسطبق معادله زیر ارتفاع هر سلول در یک مدل رقومی ارتفاع با میانگین ارتفاع سلول TPIبه منظورمحاسبه 
 شود. در نهایت ارتفاعمیانگین از مقدار ارتفاع در مرکز کم می شود.می

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 = 𝑍𝑍0 −
∑ 𝑍𝑍𝑛𝑛𝑛𝑛−1 𝑛𝑛� )2معادله (        

  

                                                           
11 Florinski 
12 Eschmidet 
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 که

𝑍𝑍0= ارتفاع نقطه مدل تحت ارزیابی 
𝑍𝑍𝑛𝑛= ارتفاع از شبکه 
n = تعدا کل نقاط اطراف در نظر گرفته شده در ارزیابی 

 
توان از در بندي بهتر می). براي طبقه1دهد تا انواع اشکال ایجاد شود (جدول در مقیاس کوچک و بزرگ اجاز می TPIترکیب 

 م. بندي بهینه براي چشم انداز منطقه مورد مطالعه داشته باشیبندي به صورت دستی انجام داد تا یک طبقهها نیز طبقهبین کالس
ند کپیکسل در مدل رقومی ارتفاع را با پیکسل مشخص اطراف آن پیکسل مقایسه می شاخص موقعیت توپوگرافی، ارتفاع هر

 ).2(شکل 
نشان دهنده  TPIها) و مقادیر منفی نشان دهنده مناطقی است که باالتر از نقاط اطراف قرار گرفته (تپه  TPIمقادیر مثبت 

ر و نزدیک صفر نیز نشان دهنده مناطق مسطح (جایی که مناطقی است که پایین تر از اطرافشان هستند (دره ها). مقادیر صف
 شیب نزدیک صفر است) یا مناطقی با شیب ثابت هستند.

 )2006(ویز، . نمایش شاخص موقعیت توپوگرافی2شکل 

 
 : طبقه بندي انواع لندفرم ها بر اساس شاخص موقعیت توپوگرافی1جدول 

 TPIمقدار  نوع لندفرم
 TPI≤ -1 دره هاي باریک، آبراهه ها

 TPI<1 > 1- زهکش هاي شیب میانی، دره هاي کم عمق
 TPI≥1 زهکش هاي مناطق مرتفع

 TPI≤ -1 شکل uدره هاي 
 -o1 < TPI<1  , Slope ≤ 5 دشت

 -o1 < TPI<1  , Slope > 5 شیب هاي باز
 TPI≥ 1 شیب هاي باالیی، مساها

 TPI≤-1 یال هاي موضعی، تپه هاي موجود در دره
 TPI<1 > 1- شیب میانی، تپه هاي کوچک موجود در دشت یال هاي

 TPI≥ 1 قله کوه، یال هاي مرتفع
 

 باشد:بندي براي لندفرم صورت گرفته است که به صورت جدول زیر مییک طبقه TPIبر اساس مقادیر 
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 TPI: طبقه بندي لندفرم ها بر اساس روش 2جدول 

 توصیفات نوع لندفرم

Canyons, Deeply Incised Streams هآبراه  

Midslope Drainages, Shallow Valleys هاي میانیهاي آبراههدره  

Upland Drainages, Headwaters هاي مرتفع، باال رودزهکش  

U-shaped Valleys  دره هايu شکل 

Plains Small هاي کوچکدشت  

Open Slopes هاي بازشیب  

Upper Slopes, Mesas باالییهاي شیب  

Local Ridges/Hills in Valleys یال هاي مرتفع 

Mid slope Ridges, Small Hills in Plains هاي شیب میانییال  

Mountain Tops, High Ridges هاي مرتفع، قله کوه یال  
 

 نتایج
ل زیر نشان ها در شکتفکیک لندفرماي به منظور انتخاب بهترین مقیاس به منظور نتایج حاصل از اعمال تابع توزیع چند جمله

(حداکثر  11*11(حداقل مقیاس) و  5*5شود که از دو پنجره مشخص می  4و  3هاي شماره داده شده است. با توجه به شکل
هاي منطقه مورد مطالعه استفاده شد. این دو مقیاس با توجه به و در نهایت تهیه نقشه لندفرم TPIمقیاس) به منظور تهیه نقشه 

 ها انتخاب شده است.نسبت به دیگر مقیاس RMSEوچکتر بودن مقادیر ک

 منطقه مورد مطالعه)5*5حداقل مقیاس (TPI: نقشه 3شکل  
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 منطقه مورد مطالعه)11*11حداکثر مقیاس (TPI: نقشه 4شکل  

 
براي مقیاس  6/248تا  -6/233و  5*5براي مقیاس  156تا  - 171منطقه مورد مطالعه بین  TPIدهد که مقادیر نتایج نشان می

می باشد از این مقیاس براي استخراج  11*11کمتر از مقیاس  5*5براي مقیاس  RMSEاست. با توجه به اینکه مقدار  11*11
اده شده است، مناطق مرتفع مانند یال و تپه ها نشان د 5هاي محدوده مورد مطالعه استفاده شد. همانطور که در شکل لندفرم

صفر و یا  TPIنزدیک به صفر هستند. همچنین مناطق مسطح یا مناطقی با تغییرات شیب کم داراي مقادیر TPIداراي مقادیر
 شده است.نشان داده  4گیرند که در شکل هاي طبقه بندي شده بخشی از منطقه را در بر میباشند. هر کدام از لندفرممنفی می

 
 : نقشه لندفرم هاي منطقه مورد مطالعه5کل ش
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هاي واقع در مناطق مرتفع داراي مقادیر ارتفاعی بیشتري نسبت به نقاط شود که لندفرممشخص می 5با توجه به شکل 
طرافشان اهاي تعیین شده در مناطق مسطح و پست داراي ارتفاع کمتري نسبت به نقاط باشند. همچنین لندفرماطرافشان می

 .آمده است 6و شکل شماره 3شماره  ها بر حسب کیلومتر مربع در جدولباشند. میزان مساحت هر یک از لندفرممی
 

 : مساحت هر یک از لندفرم ها در منطقه مورد مطالعه3جدول 

 مساحت بر حسب کیلومتر مربع نوع لندفرم

 139.63 آبراهه

هاي میانی-هاي آبراههدره  3.40 

مرتفع، باال رود هايزهکش  20.36 

 14.61 شکل uهاي دره

هاي کوچکدشت  0.00 

هاي بازشیب  5.09 

هاي باالییشیب  8.18 

هاي مرتفعیال  18.55 

هاي شیب میانییال  4.05 

هاي مرتفع، قله کوهیال  122.76 

62/336 مجموع  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 مطالعههاي منطقه مورد . درصد مساحت هر یک از لندفرم6شکل 

 
هاي میانی، زهکش هاي مرتفع، دره هاي آبراهه، آبراهههاي مشخص شده است، ده نوع لندفرم به نام 7همانطور که در شکل 

، دشت هاي کوچک، شیب هاي باز ، شیب هاي باالیی، یال هاي مرتفع، یال هاي شیب میانی، یال شکل  uهاي باال رود، دره
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لب منطقه هاي غاهاي آبراهه بیشترین بخش منطقه را تشکیل داده و لندفرمشناسایی شد.لندفرمدر منطقه هاي مرتفع، قله کوه 
هاي دشت کوچک با حداقل مساحت فقط بخش هاي مختلف دارد ولی لندفرمشوند و توزیع مناسبی در قسمتمحسوب می

 دهند.محدودي از منطقه مورد مطالعه را تشکیل می

 
 طقه مورد مطالعه: نقشه زمین شناسی من7شکل

 
د که در ه تهیه شها و واحد هاي زمین شناسی ابتدا نقشه زمین شناسی منطقه مورد مطالعبه منظور بررسی ارتباط بین لندفرم

 نشان داده شده است: 4هاي زمین شناسی در جدول توصیف مربوط به هر یک واحدآمده است.  7شکل 
 

 شناسیهاي زمین . ویژگی هر یک از واحد4جدول 

 توصیف واحد زمین شناسی

EK  
Kb Undivided Bangestan Group , mainly limestone and shale , Albian to 

Companion, comprising the following formations : Kazhdumi , Sarvak , 
Surgah and Ilam FORMATIONS ) 

Ma Brown to grey, calcareous, feature - forming sandstone and low 
weathering, gypsum - veind, red marl and siltstone (AGHAJARI FM.) 

Mm Low weathering grey marls alternating with bands of more resistant shelly 
limestone (MISHAN FM.) 

Mr  
OE Undivided Asmari and Jahrum Formation , regardless to  the 

disconformity separates them 
Plb Low weathering grey marls alternating with bands of more resistant shelly 

limestone (MISHAN FM.) 
Qf Low level piedmont fan and valley terraces deposit 
Qt2 Low level piedmont fan and valley terraces deposit 
SPh  
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نشان داده شده است. با توجه به نمودار مشخص می شود که  8درصد مساحت هر یک از واحد هاي زمین شناسی در شکل 
 باشد. می QT2و  OE ،QFبیشترین واحد زمین شناسی در منطقه مورد مطالعه 

 
 هاي زمین شناسیمساحت هر یک از واحد : 8شکل 

 
هاي زمین شناسی منطقه مورد مطالعه درصد مساحت مربوط هاي لندفرم با ویژگیبه منظور بررسی ارتباط بین هر یک از واحد

 نشان داده شده است: 9ها در هر یک از کالس هاي لندفرم تعیین شد که در شکل به هر یک از واحد

  

هاي آبراهه هاي میانیدره  آبراهه 

  

هاي مرتفع، باال رودزهکش شکل uهاي دره  
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باالییهاي شیب هاي بازشیب   

  

هاي شیب میانییال هاي مرتفعیال   

 

 

هاي مرتفع، قله کوهیال   
 هاي لندفرم منطقه مورد مطالعههاي زمین شناسی در هر یک از کالس. درصد واحد9شکل 

 
بوده  OEبیشترین درصد واحد زمین شناسی هایزمین شناسی و نوع لندفرم نشان داد نتایج حاصل از بررسی ارتباط بین واحد

ها داراي (آبراهه) بقیه لندفرم 1باشد. بعد از آن به جز لندفرم هاي کالس ها داراي بیشترین درصد میي لندفرمکه در همه
 ,Qt2هاي زمین شناسیصد بیشتري از واحدداراي در 1هاي کالس باشند. لندفرممی QFبیشترین درصد واحد زمین شناسی 

Qf, OE, Mr, Mm, Kb, EK ها است.نسبت به بقیه لندفرم 
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 گیرينتیجه

ه  هاي کمی و تقسیم سطح بتوان با  استفاده از روشها را میباشد، و این پیچیدگیهاي زیادي میسطح زمین داراي پیچیدگی
هاي آبخیز به بخش هاي یکنواخت حوزهتر نمود. با توجه به اینکه طبقه بندي لندفرم هاي واحدهاي کوچکتر و همسان، ساده

کند، استفاده از روش هاي کمی به آبخیز با دقت و سرعت بیشتر کمک شایانی می حوزهو همگن به مدیریت و برنامه ریزي 
در این پژوهش با استفاده از شاخص موقعیت توپوگرافی به طبقه بندي منظور طبقه بندي لندفرم ها ضروري به نظر می رسد. 

براي  156تا  - 171قه مورد مطالعه بین منط TPIنتایج نشان داد که مقادیر . هاي غربی شهرستان جهرم پرداخته شدلندفرم
ها داراي مقادیر نزدیک به صفر بوده بود که مناطق مرتفع مانند یال و تپه 11*11براي مقیاس  6/248تا  -6/233و  5*5مقیاس 
ها می ههها و آبرامسطح یا مناطقی با تغییرات شیب کم داراي مقادیر منفی بوده که نشان دهنده مناطق پست مثل دره و مناطق

 uهاي هاي مرتفع، باال رود، درههاي میانی، زهکشهاي آبراههدره، آبراههباشد. نتایج نشان داد که ده نوع لندفرم به نام هاي 
ر دهاي مرتفع، قله کوه هاي شیب میانی، یالهاي مرتفع، یالهاي باالیی، یالهاي باز ، شیبهاي کوچک، شیب، دشتشکل 

یر ارتفاعی ها داراي مقادهاي واقع در مناطق مرتفع مانند تپههمچنین با توجه به نتایج مشخص شد که لندفرممنطقه شناسایی شد. 
ها ا و گودالههاي تعیین شده در مناطق مسطح و پست مانند دشتباشند. همچنین لندفرمبیشتري نسبت به نقاط اطرافشان می

ک الگو براي توان به عنوان یها میمراشند. بنابراین از این نوع طبقه بندي لندفبداراي ارتفاع کمتري نسبت به نقاط اطرافشان می
ناسی و نوع هاي زمین شنتایج حاصل از بررسی ارتباط بین واحدهاي در مناطق مختلف استفاده نمود. بندي و تعیین لندفرمطبقه

باشد. بعد از آن ها داراي بیشترین درصد میلندفرمبوده که در همه ي OEبیشترین درصد واحد زمین شناسی لندفرم نشان داد 
هاي کالس باشند. لندفرممی QFها داراي بیشترین درصد واحد زمین شناسی (آبراهه) بقیه لندفرم 1هاي کالس به جز لندفرم

با .ها استنسبت به بقیه لندفرم Qt2, Qf, OE, Mr, Mm, Kb, EKهاي زمین شناسیداراي درصد بیشتري از واحد 1
هاي مناطق مختلف بندي لندفرمبه منظور طبقه TPIتوان به این نتیجه رسید که استفاده از روش توجه به مطالعه انجام شده می

ا با ههاي تهیه شده توسط این روش، ارتباط بین لندفرمبا استفاده از نقشهباشد. به طوري که می توانکاري آسان و کاربردي می
ز جمله جنس سازند، شوري خاك، پوشش گیاهی و ... بررسی نمود و در نهایت مشخص نمود هر یک از هاي مختلف اپارامتر
مله هاي مختلف از جبینی پارامترها در پیشهاي لندفرم داراي چه خصوصیاتی (خاك، پوشش گیاهی و ...) هستند و از آنکالس

 فاده نمود.نوع پوشش گیاهی، درصد پوشش گیاهی و ویژگی هاي خاك و ... است
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Abstract  
In the study area aim is determination and classification of landform in 
Hakan watershed. Also the aim of the study area is investigation of 
landform classification and geology. Landform is a complication of land 
or landscape the establishment of which is formed by natural processes 
that can be described and defined by diagnosis index and if detected, the 
Landform information about the restructure and composition, texture or 
its integrated offers. Landform variety and diversity of participants, 
mainly by changing the shape and position of the controls placed. So, 
classify and identify different areas according to their morphologic 
characteristics is essential. This research is analysis based on quantitative 
methods, field and modeling software Where the TPI method were used 
for the identification and classification of Landforms the study area. The 
model input data, including slope, curvature width, curvature minimum 
and maximum curvatures. The results of the study showed that the 
morphological classification of the study area includes 10 Landform 
(stream, mid-stream valleys, drainage, high, u-shaped valleys, plains 
small, open slopes, steep upper edge eight, middle edge of the slope, the 
high ridge, and mountain). Also in order to investigation of landform and 
characteristics of geology used geology map. In the study area geology 
units was consist of SPh, Qt2, Qf, Plb, OE, Mr, Mm, Ma, Kb, EK. The 
results show that OE had the highest area in the study that in the all of the 
landform classes was the highest. Also the results show that the landform 
of class 1 had the highest of Qt2, Qf, OE, Mr, Mm, Kb, EK. 
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