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  هاي زبري سطح در مدل سازي حوزه آبخیز شاخص کاربرد
 )حوزه آبخیز بجنورد: مطالعه موردي(
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  چکیده 
توپوگرافی و تغییرات . گیرد میدر ژئومرفولوژي کمی، زبري سطح با استفاده از ارزش سطوح ارتفاعی مورد استفاده قرار  

زیادي اخیرا استفاده از پارامتر زبري سطح در موارد . کند میناهمواري نقش کلیدي در عملکرد و ساختار اکوسیستم بازي 
سازي از مخاطرات طبیعی مثل سیل و انواع  هاي مختلف و همچنین براي مدل ا در مقیاسه از جمله براي توصیف لندفرم

کل و یا توابع خاص  در تمایز یک اکوسیستم به عنوان توپوگرافیهاي  تاثیر برجستگی .رود ها به کار می لغزش زمین
ه خوبی با جزئیات اثبات شده هاي خورشیدي یا آب و هوا ب تابش رطوبت خاك، توزیع دما، تعادل زیست محیطی مانند

نسبت سطح، انحناي مماسی و انحناي  ،هاي پراکندگی بردار قیق سعی در استخراج و معرفی شاخصدر این تح .است
در این بدین منظور . است هاي حوزه آبخیز شده ربردي مهم در محاسبات و مدل سازيکا هاي به عنوان شاخصپروفیل 

در حوزه آبخیز  )DEM(ارتفاع رقومی و بر پایه مدل  ArcGISبا استفاده از نرم افزار  گیري زبري سطح را پژوهش، اندازه
  .گرفتو مورد ارزیابی قرار  بجنورد بررسی کرده

  
  حوزه آبخیز بجنورد ،سازي مدل ،هاي زبري سطح شاخص: هاي کلیدي واژه

  
  همقدم -1

براي مدل . )Hobson)1972 زمین شناسی استزبري سطح یک متغیر کلیدي مورد استفاده در سراسر زمین و علوم  
محققان در بسیاري از ). 2000(و همکاران   Goversاستسازي از مخاطرات طبیعی، اطالعاتی در مورد زبري زمین مورد نیاز 

، سازماندهی مکانی رطوبت )2001(و همکاران   G´omez-Plazaزمینه هاي منابع طبیعی از جمله توزیع مکانی آب و خاك 
و  DEM ،Irvin، طبقه بندي خواص لندفرم ها از )2004( و همکاران Western ،)1997(و همکاران Graysonخاك 

و  Nolan، شناسایی عوامل موثر برشارژ آب زمین )2005( Topalو  Yesilnacarپهنه بندي لغزش  ،)1997(همکاران 
ین، براي زبري سطح در سطح کالن، می توان از مدل عالوه بر ا .از این شاخص ها استفاده کرده اند... و ) 2007(همکاران 

با این حال، . هموار شدن وابستگی زیادي به مشخصات محلی زمین داردآشفتگی و اثر . استفاده کرد (DTM)دیجیتالی زمین 
ت زیرا هر گونه تغییر در محاسبه شاخص توپوگرافی ممکن است بر دقت و صح ،ارزیابی شاخص توپوگرافی بسیار مهم است

در تمایز یک  توپوگرافیتاثیر برجستگی هاي . )Collins )2006 و Raaflaubبرنامه ها و نتیجه پیش بینی مدل تاثیر گذارد 
تابش هاي خورشیدي، یا آب و  رطوبت خاك، توزیع دما، تعادل محیطی مانند کل و یا توابع خاص زیست اکوسیستم به عنوان

براي کمی کردن ناهمواري . )1988(و همکاران  Swanson؛ )Bailey )2004  تهوا به خوبی با جزئیات شرح داده شده اس
این . توسعه یافته است)1983(و همکاران   Beasomتوسط  (LSRI)زیست شناسان شاخص ناهمواري سطح زمین  در میان

                                                        
*١ oliaye@ut.ac.ir 
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اندازه گیري . ه استشاخص بر اساس این فرض که ناهمواري تابعی از طول کل خطوط توپوگرافی می باشد، در منطقه داده شد
به عنوان یک نماینده براي زبري ) vector strength(  و بردار قدرت )vector dispersion(هاي مختلف بردار پراکندگی 

 ).2004( Roering و McKean و )2003( Guth؛ )1979( Day ؛ )Hobson )1972سطح مورد استفاده قرار گرفت 
Yong تحلیل اثر هموار شدن زمین و آشفتگی زمین و فاصله شبکه با تجزیه و  )2009(در  و همکاران DEM  بر شاخص

توپوگرافی دریافتند که اثر ناهمواري در اراضی صخره اي نسبتا باالتر است در حالی که اثر آشفتگی غالب درمناطق تخت می 
ویژه آب و هوایی و یا زبري سطح یک موضوع مهم در ارزیابی تعدادي از توابع زیست محیطی، شرایط همچنین  .باشد

خیز، و کاربرد گسترده این عوامل در شناخت بهتر حوزه آب هزینه پایینبنابراین با توجه به . باشدمی فرآیندهاي فرسایش 
  .اهمیت استفاده از این پارامترها افزون می گردد

  :مواد و روشها
  :منطقه مورد مطالعه

- شناسی هاي زمیناستان خراسان شمالی و در صفحه حوزه آبخیز بجنورد در شمال شرق کشور و بخش مرکزي
کیلومتر مربع می  1279مساحت این حوزه . گیردداغ قرار میبجنورد و شیروان قرار گرفته است و غالبا در زون کپه 1:100000

. رار گرفته استشمالی ق  35°37'تا  37°14'جغرافیایی  و  شرقی و عرض  57°40'تا  57°03'باشد که بین طول جغرافیایی 
 300میانگین بارندگی ساالنه حوزه . متر از سطح دریا می باشد 2966متر و  900ارتفاع کمینه و بیشینه این حوزه به ترتیب 

موقعیت منطقه مورد مطالعه و . باشد و  نوع اقلیم منطقه بر اساس تقسیم بندي دومارتن، از نوع نیمه خشک استمیلیمتر می
  .نشان داده شده است) 1(آن در شکل شماره چشمه هاي موجود در 

  
  منطقه مورد مطالعه - 1شکل

از اندازه گیري شاخصهاي شیب به دست آمده و به عنوان یک  اکثر روش هاي مورد استفاده براي تعیین کمیت ناهمواري،
از  (VRM)بردار ناهمواري  با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی، اندازه گیري .نتیجه، به شدت با شیب در ارتباط است

ناهمواري زمین  .اساس روش ژئومورفولوژي براي بردار پراکندگی اندازه گیري می شود که ارتباط کمتري با شیب داردزمین بر 
به طور کلی خصوصیات . ، شکستگی، یا صخره اي و شیب دار بودن شده استتوپوگرافیتعریف هاي مختلفی مثل ناهمواري 
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کارهاي قبلی در اندازه گیري و استفاده از زبري سطح در زمینه . پارامترهاي زبري سطح نامیده می شود ،حقوس ژئومتري سط
  ).1965(و همکاران  Stone؛  )1987( Franklin؛ )Daniels )1970 هاي زمین شناسی و ژئومورفولوژي عملیاتی شده است

متر در  30با دقت ) DEM(و بر پایه مدل ارتفاع رقومی  ArcGIS در این پژوهش شاخص هاي زبري سطح در نرم افزار      
انحاي مماسی و انحناي پروفیل نشان داده شده عاملهاي نسبت سطح، پراکندگی بردار، . حوزه آبخیز بجنورد به دست آمد

  ).2شکل(است
از یک در کمترین  یا پالن منطقه، که میزان این شاخصست از نسبت سطح واقعی منطقه به سطح هموار ا نسبت سطح عبارت

هنگامی که سطح یک منطقه کامال صاف و بدون شیب باشد، مقدار این شاخص برابر یک است و . مقدار بینهایت میل می کند
  .مقدار آن افزایش می یابدبا افزایش ناهمواري و شیب در منطقه 

تر از بردار هاي عمود بر سطح زمین پراکندگی بردار عبارت است از تنوع جهت بندي سطح زمین که براي نمایش این پارام
در مناطق صاف انتظار می رود که اندازه بردار باال بوده و پراکندگی بردارها پایین باشد که در این صورت و . استفاده می شود

راي ب ها روشاز شکل زیر، نمایش گرافیکی از قابلیت هر یک  در. هرچهمنطقه ناهموار تر باشد پراکندگی بردار زیاد می شود
با   LSRIشاخص ناهمواري سطح زمین  2در شکل . اندازه گیري ناهمواري به طور مستقل با استفاده از شیب می باشد

  .استفاده از چگالی خطوط کانتور در یک منطقه نشان داده شده است
اراي ناهمگونی از هر دو براي استفاده در یک سیستم اطالعات جغرافیایی است، که د  (VRM)اندازه گیري بردار ناهمواري     

، براي جنبه هاي )متعامد (بعدي بردار نرمال 3این اندازه گیري ناهمواري از پراکندگی . نظر شیب و جهت شیب می باشد
  .مسطح چشم انداز استفاده می کند

  

  
  

  )2007و همکاران  Sappingtonاز  تصویر برگرفته( نمایش گرافیکی از قابلیت محاسبه ناهمواري  با استفاده از بردار پراکنش  - 3شکل 
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  پارامتر هاي زبري سطح در منطقه مورد مطالعه: 3شکل 
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مقدار هاي   .انحنا در طول خط حداکثر شیب می باشد و این را به عنوان نرخ تغییر شیب تعریف می کند ،انحناي پروفیل
و ) به عنوان مثال هنگامی که آب جاري شود، در این شیبها سرعت کاهش می یابد(مثبت به شما می گوید انحناي مقعر است 

  .ارزش هاي منفی نشان می دهد انحناي محدب که در آن سرعت جریان افزایش می یابد
  

  
  انحناي پروفیل در دامنه - 4شکل 

 
نرخ "و از این به عنوان . می گوید که آیا مواد جریان همگرا خواهد شد و یا واگرا مده،در انحناي مماسی، عدد به دست آ

  .تعریف شده است تعریف می کنند و به نام انحناي افقی " تغییرات جهت

  
  انحناي مماسی در دامنه -  5شکل

  
بیش از این نقطه  می شود و به هنگامی که آب واگرا به عنوان مثال(وقتی عدد به دست آمده مثبت باشد انحناي محدب است

که در آن جریان همگرا میشود و به سمت یک نقطه متمرکز  ،ارزش هاي منفی نشان می دهد انحناي مقعر .)جریان می یابد
  .)می شود

به منظور رفع این مشکل از  .هنگامی که شیب تقریبا صاف است، مقادیر این انحنا تمایل به سمت مقادیر بسیار بزرگ دارد
tangential curvatureاستفاده شده است ١.  

 
Tangential curvature = plan curvature * sin (slope)                                                                       (1) 

    
 نتایج و بحث

قرار گیرد و می تواند براي توصیف در ژئومرفولوژي کمی، زبري سطح زمین با استفاده از ارزش سطوح ارتفاعی مورد استفاده 
 پیکسل هابه نسبت مساحت مسطح از  ،منطقه ارزیابی نسبت سطح واقعی. لندفرم ها در انواع مقیاس هاي مختلف به کار رود

در تمایز یک  توپوگرافیتاثیر برجستگی هاي  .. زبري سطح را نشان می دهد هاي توسط نقاط ورودي آنها شاخص ،تعریف شده

                                                        
 انحناي مماسی 1
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تغییر در رطوبت خاك، تفاوت در توزیع دما، بر  به صورت کلی و یا در بخشهاي خاصی سبب تغییرات محیطی مانند اکوسیستم
پارامترهاي مهمی براي مدیریت  شاخص هاي زبري سطح،. تابش هاي خورشیدي یا آب و هوا را باعث می شود هم زدن تعادل

این شاخص ها به خوبی نوع زبري . است آشکارنیز  ازي هیدرولوژیکیمنابع طبیعی است، همچنین تاثیر این پارامترها در مدلس
وجود نسبت سطح زیاد در هر منطقه، می تواند بیانگر ارتباط مساحت بیشتري از منطقه با . و یا همواري سطح را نشان می دهد

مجموعه اي از فواصل با . اردتاثیر زیادي د... عوامل محیطی باشد که در میزان نفوذ، میزان فرسایش، حرکتهاي توده اي و 
منظم مقادیر ارتفاعی را می توان به سطوح مسطح مثلثی و نرمال تقسیم کرد که این سطوح توسط بردارهاي واحد ارائه شده 

مناطق هموار و با در . را می توان براي هر سلول مربع محاسبه کرد) k(و پراکندگی ) r(مقادیر میانگین بردار قدرت . باشد
 ،شابه، انتظار می رود مقدار بردار قدرت زیاد و میزان بردار پراکندگی کم باشد و بر عکس در مناطق داراي زیري زیادارتفاع م

تنوع در قرائت ارتفاع در بردار قدرت  ،در مناطق زبر غیر سیستماتیک. میزان برایند بردار قدرت کم و بردار پراکندگی زیاد است
همچنین آگاهی از نوع انحنا در دامنه ها می تواند در بسیاري از مدل سازي هاي حوزه . دو بردارپراکندگی باال می باش ،کم

مانند دیگر مجموعه داده هاي  مشتق شده وDEM البته باید توجه داشت که شاخص زبري سطح نیز از . آبخیز کارآمد باشد
تباهات فاحش در طول جمع آوري داده ها، گرایش لذا به انواع مختلف از اشتباهات؛ از قبیل اش. مکانی داراي اشتباهاتی است

، دقت و صحت فاصله شبکه ، و استفاده  DEM، و همچنین موضوعات مربوط به )خطاي سیستماتیک(کمبود استریوتصاویر 
ادي استفاده از پارامتر زبري سطح در موارد زیبا این حال . تکنیک درون یابی و ویژگی هاي مورفولوژیکی زمین دچار خواهد بود

در مقیاس هاي مختلف و همچنین براي  ي شبیه سازي در حوزه آبخیز و یا مدیریت پایدار حوزه آبخیز،ها مدلاز جمله براي 
  .مدل سازي از مخاطرات طبیعی مثل سیل و انواع زمین لغزش ها به کار می رود
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