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 خطـر  بنـدي پهنـه  براي ژئومورفولوژي کاري واحدهاي تفکیک در نقشه مقیاس اثر  مقایسۀ
   )سبزوار آبادحارث منطقۀ: موردي مطالعۀ( جغرافیایی اطالعات سیستم از استفاده با بیابانزایی

  2 مجید اونق، *1سیالخوري اسماعیل
 

 گرگان طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه ،انیبیاب مناطق مدیریت ارشد کارشناسی دانشجوي. 1
  علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان دانشکاه طبیعی، منابع دانشکده استاد. 2
  

 
  مشخصات مقاله

 
  :پیشینه مقاله

  1390دي  5 :دریافت
  1391مرداد  25: پذیرش

 1392فروردین  25: دسترسی اینترنتی

 
 :هاي کلیديواژه
  بیابانزایی خطر

  کاري احدهايو
 ژئومورفولوژي

  جغرافیایی اطالعات سیستم
  آبادحارث

  چکیده
 

 زمین کره سطح از وسیعی هايپهنه در بیابانزایی فراگیر خطر حاضر قرن در بشر هايچالش مهمترین از
 اسـتفاده  بیابانزایی شدت ارزیابی براي روش ترینمناسب. است یافتهتوسعه تا نیافتهتوسعه کشورهاي از
 ایـن  از هـدف . است کاري واحدهاي تهیه مدل، اجراي براي مرحله اولین. است بیابانزایی هايمدل از

 به. است بیابانزایی خطر بنديپهنه براي ژئومورفولوژي واحدهاي تهیه در نقشه مقیاس اثر مقایسۀ تحقیق
 شـیب،  ارتفـاع،  طبقـات  نقشۀ) 1:50000 و 1:100000 ،1:250000( اجرایی مقیاس سه در منظور همین

 ژئومورفولـوژي  روش اسـاس  بـر  منطقـه  کـاري  واحدهاي هاآن ادغام با و تهیه شناسیزمین و جهت،
 بزرگتـر  بـا  که شد مشخص هانقشه پلیگون مساحت درصد و فراوانی تعداد مقایسه از بعد. آمد بدست
 خطـی  رابطـۀ  بـا  هاهنقش تمام براي هاپلیگون تعداد 1:50000 نقشه به 1:250000 نقشه از مقیاس شدن
 تنـوع  بین تفاوت آزمون. گرددمی بیشتر هاپلیگون تنوع و کوچکتر مطالعه سطح و داشت افزایشی روند

 درصـد  99 اطمینـان  سـطح  در اسکوئرکاي آزمون از استفاده با مقیاس، سه کاري واحدهاي فراوانی و
 بـه  1:250000 از نقشـه  مقیـاس  شدن ربراب 5/2 با که داد نشان مقیاس تغییر نسبت مقایسۀ. شد دارمعنی

 به 1:100000 از مقیاس شدن برابر 2 و 1:50000 به 1:250000 از نقشه مقیاس شدن برابر 5 ،1:100000
 بررسـی . کندمی تغییر نسبت همان با تقریباً کاري واحدهاي مساحت درصد و فراوانی تعداد، 1:50000

 از فضـایی  و هندسـی  نظـم  ایـن  کـه  داد نشـان  یاپال و سردشت کوهستان، واحد سه روي بر ترجزئی
 منطقـه  در بهینـه  مقیاس عنوان به 1:100000 مقیاس نهایت در. یابدمی افزایش پالیا سمت به کوهستان

 .گردید معرفی
 
 

 
*مکاتبات مسئولالکترونیکی  پست : Esi.sila@yahoo.com 
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  مقدمه
گير براي بسياري زايي معضلي گريباندر حال حاضر بيابان

باشد از كشورهاي جهان از جمله كشورهاي در حال توسعه مي
زايي بيان شده هاي زيادي در مورد بيابانكنون تعريفتا). 1(

جامعه ملل در باب  1992است، از جمله در كنفرانس سال 
را تخريب  زاييبيابان )UNCED( محيط زيست و توسعه

 خشك –مرطوب خشك و نيمهاراضي در مناطق خشك، نيمه
 تغييرات جمله از گوناگوني عوامل وسيله به كه نمود تعريف
 با زايي بيابان .)17( دهدمي رخ انساني هايفعاليت و اقليمي
 ميليارد 1 حدود زندگي كشور، 100 از بيش در اثرگذاري  دامنه
     نتيجه و داده قرار خود رتأثي تحت را جهان مردم از نفر

 تغييرات همچون مختلفي عوامل بين در پيچيده هايتعامل
  . )23( است انساني هاي فعاليت و اقليمي

 اقتصادي، خسارات به منجر زايي بيابان سريع گسترش
 و هرج و محلي سياسي ناپايدار شرايط زيست، محيط تخريب

 زايي بيابان يلدال ،اساس اين بر .است شده اجتماعي هايمرج
). 22( است گرفته قرار توجه مورد مطالعات از بسياري در

 سطح از درصد 40 از بيش خشكنيمه و خشك هايمحيط
 صورت هايبررسي طبق). 21( دهندمي پوشش را جهان مناطق
 IFAD )International Fund for Agricultural توسط گرفته

Development( ،ل اراضي زمين را درصد از ك 40زايي بيابان
ميليون هكتار از اراضي را زير تأثير  12تهديد نموده و ساالنه 
به  ميليارد دالر 42اين پديده ساالنه . دهدمستقيم خود قرار مي

ميليون  5و ساالنه موجب مهاجرت  اقتصاد جهاني زيان رسانده
     چنين است كه ). 11(شود نفر از شهر و خانه خود مي

چالش مهم جهاني، يكي از سه چالش  37ميان  زايي دربيابان
هاي مهم تغيير پس از چالش( 21اصلي فراروي بشر در قرن 

گمان، هنگامي كه بي. شودانتخاب مي) اقليم و كمي آب شيرين
شده و مقابله با  يبندطبقهاهميتي  ةموضوعي واجد چنين درج

رك شهروندان هاي مشتآن از جايگاه ممتازي در بين اولويت
آن  آثار، ارزيابي و پايش مستمر شناخت .زميني برخوردار باشد

  .)13( شودحياتي و تأثيرگذار قلمداد مي
 براي مدلي ةارائ منظور به ها شاخص و معيارها شناخت

 بر مؤثر عوامل مهمترين تعيين زايي، بيابان شدت تعيين
 است ضروري آن گسترش از جلوگيري و منطقه زايي بيابان

 شناسي، خاك اقليمي، شرايط به بسته منطقه هر در. )5(
 .)8( متفاوتند زايي بيابان در مؤثر فاكتورهاي و ژئومورفولوژيكي

 مطالعات زايي بيابان در هاآن پتانسيل و نقش به بردن پي جهت
 مختلف هاي مدل ةارائ آن حاصل كه گرفته صورت زيادي
 و تجسم در زايي بيابان مدلسازي. )20و  18( است زايي بيابان
 از). 19( است مهم بسيار محيطي انتظار مورد خطر بينيپيش
 مدل ،)1984( يونپ - فائو مدل به توان مي ها مدل اين  جمله
 ،)1999( مدالوس مدل ،)1997( گالسود مدل ،)1990( آسود
 اين كاربرد. كرد اشاره) 2005( گالدا مدل و) 2000( الدا مدل
در ايران  ).10( است مواجه محدوديت با ايران كشور در ها مدل
 ICD )Iranian Classification ofهايي از جمله مدل

Desertification( ،MICD )Modified Iranian Classification 

of Desertification ( وIMDPA )Iranian Model of 

Desertification Potential Assessment(   ارائه گرديده است
 يهاو پروژه يزيرمطالعات، برنامه يمبنا يواحدكار). 15و  4(

 يابين گام در ارزياول. شوديم محسوب يعيدر منابع طب ياجرائ
همگن است كه استفاده از روش  يه نقشه واحدهايته ييابانزايب

 يهااز روش يكي ين واحدكارييتع يبرا يژئومورفولوژ
  ).3و  2( باشديمرسوم م

ت شناسائي ابزاري جه ةمطالعات ژئومورفولوژي به منزل
   واحدهاي مختلف محيط طبيعي، حائز اهميت بسيار زياد 

  ها و مقايسه مطالعه و بررسي ژئومورفولوژي بيابان. باشدمي
ها را روشن ها با يكديگر، تأثير خشكي بر تكوين ناهمواريآن
عوامل مؤثر در  يعمدتاً به بررس يژئومورفولوژ). 9(سازد مي

 يهايناهموار يعبارترد و بهسطح توجه دا يشكل سازندها
ها ر شكل آنييكرده و علل و عوامل مؤثر در تغ ين را بررسيزم
 .دهديها را مورد مطالعه قرار ماز آن يناش يهاز نهشتهيو ن

 يارهايز معين ي، خاك و ژئومورفولوژياهيبر پوشش گعالوه
 يرات كمتريين عوامل تغيا. شونديابان قلمداد ميسنجش ب
  ). 16(م دارند ياقلنسبت به 
با  يهاستميد پدوژنز به مورفوژنز در مورفوسيشد يوابستگ
متفاوت ضرورت  يشيو رفتار فرسا ي، درجه همگنييابعاد فضا

كار  يرا به عنوان واحدها يژئومورفولوژ يتوجه به واحدها
، يبندو طبقه ييدر همه مراحل مطالعات خاك شامل شناسا

ش و رسوب، كامالً موجه يسات خطر فريريشدت و مد يابيارز
ل و يط تشكيد شرايل كنترل شدين واحدها به دليا. دينمايم
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ن واكنش به دخالت و يو همچن يطيتحول منابع و خطرات مح
و  يو درجه همگن يي، در ابعاد مختلف فضايتيرياقدامات مد

 ييت آنها با اعتماد بااليريتا مد يياز شناسا يابا حالت رتبه
ك ي ين آنها رخساره ژئومورفولوژياز ب. نداقابل استفاده

و  يزيربرنامه يليمطالعات تفص يمناسب برا يواحدكار
  ).7(رود يبشمار م يطيو خطرات مح يعيت منابع طبيريمد

 و مطالعه شدت اثر مقايسه تحقيق، اين انجام از هدف 
 مقياس سه در زاييبيابان خطر بنديپهنه در نقشه مقياس

با استفاده از سيستم  1:100000 و 1:250000 ،1:50000
  .است اطالعات جغرافيايي

  
  
  
  

  هامواد و روش
  منطقة مورد مطالعه

به صورت چهارگوش و با شكل  يمورد بررس ةمنطق
است، در  يجنوب –يشكل كه طول آن شمالليمستط يهندس

شهرستان سبزوار انتخاب كيلومتري از  5به فاصله جنوب غرب 
 163925000مورد مطالعه با مساحت  ةمنطق ).1شكل ( ديگرد

و  3981734تا  3981729 ييايت جغرافيمترمربع، در موقع
منطقه . قرار دارد UTMدر مختصات  557494تا  549592

 1515از ارتفاع  يكيژئومورفولوژ يك تواليمورد مطالعه در 
. ابدييا ادامه ميمتر در پال 900متر در كوهستان تا ارتفاع 

متر است و در يليم 200تا  150ساالنه منطقه  ين بارندگيانگيم
  ).12( سرد قرار دارد يابانيم خشك بياقل

  

  
  يدر شهرستان سبزوار و استان خراسان رضو مطالعه مورد منطقهت يموقع .1شكل

  
  
  ارتفاع طبقاتنقشه  ةيته

با فاصله خطوط  1:250000اس يدر مق ارتفاع طبقاتنقشه 
با فاصله  1:100000اس يدر مق ،طبقه 4متر در  200 يارتفاع

با  1:50000اس يو در مق طبقه 8متر، در  100خطوط ارتفاع 
افزار با استفاده از نرم، طبقه 17متر در  40فاصله خطوط ارتفاع 

ArcGIS® 9.3 ه شديته.  
  

  

  بيش ةنقش
شيب يكي از خصوصيات مهم توپوگرافي زمين بوده كه در 

واناب، فرسايش كيل رشتيندهاي سطحي زمين نظير آروند فر
ميزان تندي شيب . ثير مستقيم داردأخاك و رانش زمين ت

عبارت است از اختالف ارتفاع دو خط تراز ارتفاعي به فاصله 
سب درجه و يا درصد حبر  افقي بين همان دو خط كه معموالً

 ).6( گرددبيان مي
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 ArcGISافزار نقشه شيب، ابتدا با استفاده از نرم ةبراي تهي
نقشه شيبي . بدست آمد DEMتهيه و سپس نقشه  TIN نقشه

 6بندي مجدد به بدست آمد پس از كالس DEMكه از نقشه 
اين اشكاالت را شده تهيهشيب نقشه . بندي گرديدطبقه كالس

در طول خطوط تراز، موج سينوسي كه ناشي از داشت؛ 
   ست، باعث بوجود آمدن ا هااختالف ارتفاع در پيكسل

چرخش و شد، واقعي و گسسته در نقشه ميغيرهايي كالس

ها باعث بوجود آمدن خطوط تراز در ارتفاعات، در محل قله
 2كه در شكل . در منطقه شد) 0- 1(هاي نامتعارف كالس

آورده  ArcGISشده در محيط نقشة شيب منطقه تهيه) الف(
اقدام به  ILWISافزار براي حل اين مشكل، با نرم. شده است
مشاهده  )ب( 2همانطور كه در شكل . شيب گرديد تهية نقشه

به وجود آمده بود،  ArcGISگردد، مشكالتي كه در روش مي
  .رفع شده است

  

 
 ILWISدر محيط ) ب(، ArcGISدر محيط ) الف(؛ منطقه 1:100000شيب  ةنقش. 2شكل

  
فاصل  فرض محاسباتي نقشه شيب در روش دستي حد

حد فاصل  ArcGIS محيطي در باشد ولخطوط تراز متوالي مي
  .باشدمتفاوت مي از و نقطه الزم براي شيب با دامنةخطوط تر

ابزاري براي ميانيابي خطوط  ILWISافزار در محيط نرم 
توان از خطوط تراز نقشه رستري تراز تعريف شده است كه مي

   .تهيه نمود DEMارتفاعي 
 100 يبا خطوط ارتفاع 1:250000اس يب، در مقينقشه ش
متر و  50 يبا فاصله خطوط ارتفاع 1:100000اس يمتر، در مق

 20 يبا فاصله خطوط ارتفاع 1:50000اس يت در مقيدر نها

بودن  يل دشتيه و به دليته ILWISافزار متر، با استفاده از نرم
بر  يبندطبقهدرصد،  10ب كمتر از يقسمت اعظم منطقه با ش

، 3-8، 1- 3، 0- 1( طبقه 6در  يژئومورفولوژ ياساس واحدها
  .صورت گرفت) درصد12-25و  12-8

  
  شيب نقشه جهت

 1:100000تا  1:50000 يهااسيب در مقيجهت ش ةنقش
ه يته يدر چهار جهت اصل ArcGIS®9.3افزار توسط نرم

  .گرديد
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  يشناسنيزم ةنقش
كه توسط  1:250000و  1:100000 يشناسنيزم ةنقش

با  .ديگرد يرقوم ه شده بود،يكشور ته يشناسنيسازمان زم
 يسازجهت همسان، 1:50000 يشناسنيزم نقشه نبودتوجه به 

اس يدر مق يشناسنينقشه زم اس نقشه با شدت مطالعه،يسه مق
تصوير  :ديه گردير تهيز يهابا استفاده از روش 1:50000
، در تاريخ 7لندست   ماهواره +ETMاي سنجنده ماهواره

، 3، 2 ذب با تركيب بانديسپس تصاوير كا. تهيه شد 07/2003
. شناسي و ژئومورفولوژي بدست آمدبراي تفكيك سنگ 7

 2006تاريخ  Spotاي موزاييك شده همچنين از تصاوير ماهواره
براي تعيين واحدها و  Google Earthافزار در نرم 2011تا 

ت با استفاده از يدر نها .ها استفاده شدتصحيح مرزهاي آن
 يشناسنينقشه زم يده از نظر كارشناسباال و استفا يهاروش
گروه  29 نقشه،ن يا. ه شديتهمنطقه  يبرا 1:50000اس يدر مق
 يگروه سنگ 33را به  1:100000گون در نقشه يپل 48با  يسنگ
سر، ك در سه واحد دشتين تفكيا. ش داديگون افزايپل 55با 

   .انجام گرفت ياماسهو تپه يادامنهدشت
ترين عناصر پيكرشناسي برجسته سرها كه يكي ازدشت

شوند، در مناطق خشك، هاي داخلي ايران محسوب ميدشت
از به مطالعه يدر صورت ن ين گستردگيا. اندع و گستردهيوس
به  يبندب و دانهيرات شييها را بر اساس تغآنم يتقستر، يجزئ

. دارديمجاز م ينييو پا ياني، مييسر باالسه قسمت دشت
انجام  يشناسنيزم 1:50000ه نقشه يصورت تهكه در  يميتقس
ن يدر ا. اس نقشه شده استيمق يشد، و مغلوب بزرگيم

     نقشه ، در )Q2fg(سر كه با عنوان گراول ق دشتيتحق
سبزوار مشخص شده است، بر اساس  1:100000 يشناسنيزم
م يتقس ينييو پا ياني، مييسر باالب به سه دشتير در شييتغ
   .شد

از  ين ورقه قسمت اعظميز كه در اين ياماسههواحد تپ
 تفسيرگرفت با يم آباد را دربرحارث ياطراف روستا ياراض
 3و  ياماسهبه واحد تپه يو نظر كارشناساي ماهوارهر يتصاو

  .ك شديتفك يالبيس يرس يگون اراضيپل

فسنقر،  يروستا يكشاورز يت در شمال اراضيدر نها
 ينيرزميل سطح آب زيست كه به دلقابل مشاهده ا يامحدوده
ن منطقه كه يا. اندكردهباال، اقدام به احداث زهكش  يو شور

مجاور خود با  ياز اراض 1:100000 يشناسنيزم ةنقشدر 
شور با  ياراضك نشده بود، با نام يتفك يادامنهدشتعنوان 

  .مجاور خود جدا شد ياز اراض باال ينيرزميسطح آب ز
  
  يركا يواحدها ةنقش

توپوگرافي منطقه، مرز منطقه به  ابتدا با استفاده از نقشه
پس از . صورت چهارگوش از كوهستان تا پاليا بسته شد

هاي شيب، ها و اطالعات مورد نياز، نقشهآوري نقشهجمع
، 1:250000شناسي در سه مقياس شيب، ارتفاع و زمين جهت

واحدهاي  تهيه و ادغام شد تا در نهايت 1:50000و  1:100000
  . كاري منطقه بر اساس ژئومورفولوژي بدست آيد

  
  جينتا
  هانقشه ةسيمقا

ب، جهت، و يشطبقات ارتفاع،  يهاگونيابتدا تعداد پل
نتايج . تهيه گرديدو درصد مساحت هر كدام  يسازند سنگ

ها با كوچكتر گونيكه تعداد پل دهدنشان مي طبقات يفراوان
ها تمام نقشه يبرا 1:50000به  1:250000 اس نقشه ازيشدن مق

داشت، و سطح مطالعه را كوچكتر و تنوع  يشيروند افزا
هاي نقشه طبقات تعداد پليگون. كرديشتر ميها را بگونيپل

 ةپليگون بود كه در نقش 5، 1:250000ارتفاع در نقشه 
 20به  1:50000پليگون و در نهايت در نقشه  9به  1:100000

  ).3شكل ( پليگون افزايش يافت
پليگون در  33هاي نقشه شيب از فراواني پليگون 4در شكل 

، و 1:100000پليگون در مقياس  55، به 1:250000مقياس 
 .افزايش يافت 1:50000پليگون در مقياس  92درنهايت به 

پليگون در مقياس  17هاي نقشه جهت شيب از فراواني پليگون
و در نهايت به  1:100000پليگون در مقياس  27به  1:250000

  ).5شكل ( افزايش يافت 1:50000پليگون در مقياس  64

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  1391زمستان ) 4شماره / سومسال (در علوم منابع طبيعي  GISكاربرد سنجش از دور و 

96 

  
  1:250000  )ج(، 1:100000) ب(، 1:50000) الف(نقشه طبقات ارتفاعي؛  .3شكل

  

  
  1:250000  )ج(، 1:100000) ب(، 1:50000) الف(؛ ب يش طبقات نقشه .4شكل
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  1:250000  )ج( ،1:100000) ب(، 1:50000) الف(؛ نقشه طبقات جهت .5شكل

  
 10گروه سنگي با  9داراي  1:250000شناسي نقشه زمين

 48گروه سنگي با  29به  1:100000تكرار بود كه در نقشه 
تكرار افزايش  55گروه سنگي با  33تكرار و در نهايت به 

فضايي با كوچك شدن مقياس مطالعه تكرار و پراكنش . يافت
  ).6شكل ( هاي سنگي افزايش يافتگروه

  

  
  1:250000  )ج(، 1:100000) ب(، 1:50000) الف( شناسيزمين نقشه . 6شكل
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  شناسي در سه مقياسهاي زمينتعداد و فراواني پليگون .1جدول
  1:250000  1:100000  1:50000  

  33  29  9  گروه سنگي
  55  48  10  هافراواني پليگون

  22  19  1  يگون تكراريپل
  

واحد  50 يدارا 1:250000 يكار يت نقشه واحدهايدر نها
  در  تكرار و  151و   واحد  92با  1:100000در  تكرار،  78  با

  .تكرار بدست آمد 333واحد با  140و  1:50000نقشه 

  
  هاي مختلفتعداد و فراواني واحدهاي كاري در مقياس .2جدول

  مقياس نقشه  تعداد واحدها فراواني واحدها )متر مربع( ميانگين مساحت پليگون
9/2754040 59 42  1:250000 

1/1046633 151 92  1:100000 

534156 333 140  1:50000  
  
  

  
  1:250000  )ج(، 1:100000) ب(، 1:50000) الف(ي منطقه رواحدهاي كا نقشه. 7شكل
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  هاداده يآمارآناليز 
اسكوئر مورد يبا استفاده از آزمون كا طبقات يتفاوت فراوان

 P-valueر مقدار ير داخل جداول زيآزمون قرار گرفت و مقاد

درصد  99نان يباشد كه اگر در سطح اطميها من آزمونيا
 95نان يدار شده باشد، با دو ستاره و اگر در سطح اطميمعن

  .ك ستاره مشخص شده استيدار باشد با يدرصد معن
  

  متفاوت يهااسيدر مق طبقات يانداخل فراو يها براآزمون تفاوت .3جدول

  
1:250000  1:100000  1:50000  

  يفراوان
درصد 
  يفراوان

درصد 
  مساحت

  يفراوان
درصد 
  يفراوان

درصد 
  مساحت

  يفراوان
درصد 
  يفراوان

درصد 
  مساحت

 00/0** 00/0** 00/0** 00/0** 00/0**  0,046* 00/0** 00/0**  095/0  بيش

 00/0**  00/0** 00/0** 00/0**  00/0** 00/0**  00/0**  00/0** 010/0*  جهت

 00/0**  84/0  0/1 00/0**  285/0  998/0 00/0**/007**  89/0  ارتفاع

   .دار استدرصد معني 95در سطح  *و  99در سطح  **   
  

اسكوئر انجام شد، يكه با آزمون كا ييهااز آزمون تفاوت
دار يمعن 1:250000 يب برايش طبقات يتفاوت داخل فراوان

 99در سطح  1:50000و  1:100000نقشه  يبرا يبود ولن
و  يآزمون تفاوت داخل درصد فراوان .دار بوديدرصد معن
اس در سطح يهر سه مق يبرا ب و جهتيش طبقات مساحت

 طبقات يآزمون تفاوت داخل فراوان .دار بوديدرصد معن 99
در  يدرصد، ول 95در سطح  1:250000نقشه  يبرا جهت
دار يدرصد معن 99در سطح  1:50000و  1:100000 يهانقشه
  .بود

 يارتفاع و درصد فراوان طبقات يآزمون تفاوت داخل فراوان
ن طبقات جهت در نقشه يبه جز درصد ارتفاع ب طبقات

-ر نقشهيدار شد، در سايدرصد معن 99كه در سطح  1:250000

 يدارين عدم تفاوت معنيدار نبود و اياس معنيدر هر سه مقها 
باً هر يارتفاع كه در آن تقر طبقاتنقشه  يهاگونين تعداد پليب

و  يتوپوگراف يجه همگنيگون دارد، نتيك پليواحد تنها 
آزمون تفاوت داخل  .مساحت حوضه است كوچك بودن

هر سه  يبرا يارتفاع طبقات يهاگونيدرصد مساحت پل
  .دار بوديدرصد معن 99اس در سطح يمق

  
   يشناسنيزم يهاگونيپل يفراوان نيب تفاوت آزمون. 4جدول

  1:50000  1:100000  مقياس نقشه
1:250000  **001/0  **00/0  
1:50000  611/0  -  

  .دار استدرصد معني 99در سطح  **                                             
  

     يشناسنيزم يهاگونيپل ين فراوانيآزمون تفاوت ب
 1:50000با  1:250000و  1:100000با  1:250000 يهانقشه

و  1:100000 يهان نقشهيب يدار وليدرصد معن 99در سطح 
  .دار نبوديمعن 1:50000
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  هاآزمون تفاوت بين نقشه .5جدول

   1:100000و  1:250000بين  1:50000و  1:250000بين  1:50000و  1:100000بين 
مجموع 
فراواني 
  طبقات

مساحت 
  طبقات

فراواني 
  طبقات

مجموع 
فراواني 
  طبقات

مساحت 
  طبقات

فراواني 
  طبقات

مجموع 
فراواني 
  طبقات

مساحت 
  طبقات

فراواني 
  طبقات

  

  شيب 02/0*  00/0* 002/0** 00/0** 00/0** 00/0**  00/0**  00/0**  002/0**
 جهت 089/0  00/0**  00/0** 00/0** 00/0** 00/0**  00/0**  00/0**  00/0**

  ارتفاع  -  -  285/0  -  -  003/0٭  -  -  041/0
  .دار استدرصد معني 95در سطح  *  و 99در سطح  **  
  

 يهان نقشهيب بيش طبقات يفراوان يآزمون تفاوت برا
دار يدرصد معن 95نان يدر سطح اطم 1:100000و  1:250000

اس اختالف ين دو مقين ايجهت ب طبقات يفراوان يبرا يبود ول
و  طبقاتحت مسا يآزمون تفاوت برا. نداشت يداريمعن

 يهان نقشهين جهت بيب و همچنيش طبقات يمجموع فراوان
در  1:50000و  1:100000عالوه ه و ب 1:50000و  1:250000

   از خود نشان  يداريدرصد اختالف معن 99نان يسطح اطم
 يهانقشه طبقات يمجموع فراوان يآزمون تفاوت برا .داديم

دار، يدرصد معن 95در سطح  1:50000با  1:250000ارتفاع 
با  1:100000و  1:50000با  1:100000 يهان نقشهيب يول

اس در يش مقير نسبت افزايتأث يبررس .دار نبوديمعن 1:250000
  .دار بوددرصد معني 99در سطح  يكار يواحدها

  
 اسكوئريمختلف با استفاده از كا يهااسيدر مق يكار ين واحدهايآزمون تفاوت ب .6جدول 

  شهمقياس نق
1:100000  1:50000  

  واحدها يفراوان  تعداد واحدها  واحدها يفراوان  تعداد واحدها
1:250000  **00/0  **00/0  **00/0  **00/0  
1:50000  **002/0  **00/0  -  -  

  .دار استدرصد معني 99در سطح  **                      
  

در سطح  يهانقشه يكار ين واحدهايآزمون تفاوت بنتايج 
 تغييرات مقايسة ).7جدول (دار بود يدرصد معن 99نان ياطم

 تا كوهستان( ژئومورفيك واحدهاي تفكيك به هامقياس نسبت
  .آورده شده است 8در جدول  )پاليا

  
  

  ي واحدكاريهااس نقشهير مقيينسبت تغ. 7جدول
مقياس نقشه 1:250000 1:100000

واحدها يفراوان مساحت تعداد واحدها واحدها يفراوان مساحت    تعداد واحدها
- - - 63/2 55/2 2/2 1:100000 

96/1 20/2 53/1 15/5 68/5 34/3 1:50000 
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  ايسر و پالدر سه واحد كوهستان، دشت يكار ين مساحت واحدهايانگيو م يتعداد، فراوان. 8جدول

  ايپال دشت سر كوهستان

ن يانگيم
 مساحت

اوان
فر

 ي
دها

واح

دها
واح

داد 
تع

 

ساحتن ميانگيم

اوان
فر

 ي
دها

واح

دها
واح

داد 
تع

 

ن يانگيم
 مساحت

اوان
فر

 ي
دها

واح

دها
واح

داد 
تع

 

مقياس 
  نقشه

11/483479 16 11 06/3188362 39 28 45/9907313 3 3 1:250000  
55/352880 28 25 96/1018226 115 61 69/3883104 8 6 1:100000 

15/298896  43  33  60/465965  272  104  58/2126596  18  10  1:50000 

  
 

  يكار يو درصد مساحت واحدها ياس و تعداد، فراوانير مقييسه نسبت تغيمقا. 9جدول
1:100000 1:250000 

 واحدهاي كاري
فراواني واحدها مساحت  تعداد واحدها فراواني واحدها مساحت تعداد واحدها

- - - 65/2 65/2 2 1:100000 
  پاليا

83/1 25/2 67/1 65/4 6 33/3 1:50000 

- - - 13/3 95/2 18/2 1:100000 
  سردشت

19/2 36/2 72/1 15/1 96/6 71/3 1:50000 

- - - 38/1 75/1 28/2 1:100000 
  كوهستان

19/1 53/1 32/1 62/1 69/2 3 1:50000 

  
  يريگجهيبحث و نت

و درصد  ي، درصد فراوانيآزمون تفاوت داخل فراوان
 طبقات يز فراوانها به جب در تمام نقشهيش طبقاتمساحت 

دهنده تفاوت در دار شده بود كه نشانيمعن1:250000نقشه 
دار نشدن در ياما معن. اس نقشه استيسطح مطالعه بر اساس مق

اس يل بزرگ بودن سطح مطالعه در مقيبه دل 1:250000نقشه 
  .كوچك است

 يارتفاع و درصد فراوان طبقات يآزمون تفاوت داخل فراوان
ن عدم تفاوت يدار نبود و اياس معنيقدر هر سه م طبقات

ارتفاع كه در آن  طبقاتنقشه  يهاگونين تعداد پليب يداريمعن
 يتوپوگراف يجه همگنيگون دارد، نتيك پليباً هر واحد تنها يتقر

ن ياما آزمون تفاوت ب. و كوچك بودند مساحت حوضه است
درصد  99نان يدر سطح اطم طبقاتداخل درصد مساحت 

اس نشان ير مقييود كه تفاوت سطح مطالعه را با تغدار بيمعن
  .داديم

 1:100000نقشه  ياز رو 1:50000 يشناسنيچون نقشه زم
ن دو نقشه ين ايشده بود، آزمون تفاوت ب ساخته يشناسنيزم
 يبعد از بدست آمدن واحدهاو در مجموع  .دار نشديمعن
اس يمق آنها همه در سه يو فراوان يكار ي، تنوع واحدهايكار

دار يدرصد تفاوت معن 99نان يمورد مطالعه در سطح اطم
تا  1:250000اس مطالعه از يبا كوچك شدن مق. داشتند

- يش ميها افزاگونيتر و تنوع پليسطح مطالعه جزئ 1:50000
 يرا برا يج بهترياس مطالعه نتايح مقيابد كه انتخاب صحي

قشه از ن يهااسير مقييبا تغ .آورديمحقق به ارمغان م
سطح مطالعه،  يبرابر 5/2ش يبا افزا 1:100000به  1:250000

باً با يتقر يكار يو درصد مساحت واحدها يتعداد، فراوان
سطح  يبرابر 5ش يبا افزا .افتيش يافزا 5/2همان نسبت 
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و  يتعداد، فراوان، 1:50000به  1:250000مطالعه از نقشه 
 .افتييش ميافزابرابر  5باً يتقر يكار يدرصد مساحت واحدها

با دو برابر  1:50000به نقشه  1:100000و همانطور از نقشه 
 يو درصد مساحت واحدها ياس نقشه، تعداد، فراوانيشدن مق

ن نظم يدهنده اكه نشان. افتيش يافزا 2باً با نسبت يتقر يكار
تر يطور جزئاس نقشه، سطح مطالعه و بهير مقيياست كه با تغ
واحدها و درصد  يحاصله، فراوان يكار يتعداد واحدها

ر ييسه نسبت تغيمقا .كندير مييمساحت آنها با همان نسبت تغ
سر و در سه واحد كوهستان، دشت يكياس به طور تفكيمق
 شيافزان نظم يا ايپالكوهستان به سمت ا نشان داد كه از يپال
  .ابدييم

 140( يكار ياد واحدهايت با توجه به تعداد زيدر نها
نسبت به اطالعات  1:50000اس يدر مق) تكرار 333 واحد در

خطر  يبندمطالعه پهنه يبرا ياس مورد مناسبيموجود، مق
ل يبه دل 1:100000نقشه . باشدين وسعت نميدر ا ييزاابانيب

 ينيت زميشتر با واقعيتر و تطابق بآلدهيو ا يك جزئيتفك
از ب نامناسب يبا ترك يكه پراكنش 1:250000نسبت به نقشه 
ن يهمچن. شوديشنهاد ميح و پيداشت، ترج ايكوهستان تا پال

 يهااسيشود در سه واحد بدست آمده با مقيشنهاد ميپ
انجام و  ييزاابانيبا مدل ب ييزاابانيخطر ب يابيمتفاوت ارز

سه قرار گرفته، يخطر بدست آمده مورد آزمون و مقا يهانقشه
  .دينظر بدست آ مناسب با توجه به مدل مورد يتا واحدكار

  
  مورد استفاده منابع

 .زاييبررسي عوامل مؤثر در بيابان .1383 .حاحمدي،  .1
 .66 – 70): 1(62 ،مجله جنگل و مرتع

. 1380. وثوق. حو  سالجقه. ع جعفري،. م، .احمدي، ح .2
 هايحوزه در طبيعي منابع مطالعه هايروش مقايسه
: موردي مطالعه( بيدواز آبخيزداري حوزه اجرايي

 .1 –18): 1(6 بيابان،. )خراسان استان اسفراين،

: 2 جلد( كاربردي ژئومورفولوژي. 1387. ح احمدي، .3
 592 .تهران دانشگاه انتشارات ،)بادي فرسايش-بيابان
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ABSTRACT  
 
Today, desertification is one of the major challenges for this century. For evaluation and 
mapping of desertification, many researchers have been conducted leading to regional 
and local models. The first step for implementing the model working unit is prepared. 
The purpose of this study was comparing the effect of map scale in preparation 
geomorphological units for desertification hazard mapping. For this purpose, in three 
scales traditional executive of Iran (1:250000, 1:100000 and 1:50000) was prepared 
classes of height, slop, aspect and lithology maps. And then work unit map based on 
geomorphology obtained from them. With get bigger scale range from 1:250000 to 
1:50000 map polygon's number for all maps increased with a linear trend. And also, 
study range was smaller and increased in polygon diversity. For stochastic analysis 
between diversity of an abundance of work units in three scales, used chip-square test. A 
result showed that significant are at 99% confidence level. A comparison of scale 
changes, showed that by 2.5 times of a scale of 1:250000 to 1:100000, five times of a 
scale of 1:250000 to 1:50000 and two times of a scale of 1:100000 to 1:50000, the 
number, frequency and percentage of area in work units almost have changed with the 
same proportion. More detailed study on three unites: mountains, pediment and playa 
showed that the geometric and spatial disciplines increased in the mountains toward the 
playa. Finally, scale of 1:100000 scale was introduced as an optimal scale in the study. 
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