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 ها با استفاده از شاخص موقعیت توپوگرافی بندی خودکار لندفرماستخراج و طبقه
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 ده  یکچ

های زمین از نیازهای اساسی علوم محیطی است که از این طریق واحدهای کاری با سرعت و بندی و تشخیص خودکار لندفرمطبقه 

بال استخراج می  با استفاده از شاخص    دشت  در حوضه سفید هدف تشخیص خودکار عوارض زمین    با پژوهش حاضر  گردد.  دقت 

افزار  توپوگرافیک در    موقعیت از در    حاضر  نتایج پژوهشانجام شد.    SAGA GISنرم  در شناسایی شده  فرم  دلن  10نشان داد که 

ترین مساحت در بین  کیلومتر مربع  بیش   4/87و    7/106های باز به ترتیب با مساحت  ها و دامنه لندفرم دشت  محدوده مورد مطالعه

ترین  کیلومتر مربع کم   6/0و    3/3های  محلی به ترتیب با  های مرتفع و برآمدگی های زهکشیلندفرمها را دارد. همچنین  سایر لندفرم

ریزی  تواند در علوم مختلفی نظیر برنامه ها به خود اختصاص داده است. تهیه نقشه لندفرم زمین می مساحت را در بین سایر لند فرم 

 ی استفاده گردد.بینی بالیای طبیعمحیطی، حفاظت منابع طبیعی و پیش 
 SAGA GISبندی خودکار،  ، طبقهTPIمدل رقومی ارتفاع، حوزه آبخیز سفید دشت، لندفرم، : ید یلک یهاواژه
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Abstract 

Automatic classification and detection of landforms is one of the basic needs of environmental sciences, 

through which work units are extracted with high speed and accuracy. The aim of this study was to 

automatically detect landslides in Sefid Dasht basin using topographic position index in SAGA GIS 

software.  The results of the present study showed that out of 10 landforms identified in the study area, the 

plains and open slopes with an area of 107.7 and 87.4 square kilometers, respectively, have the highest area 

among other landforms. Also, upland Drainages landforms and local ridges with 3.3 and 0.6 square 

kilometers, respectively, have the lowest area among other landforms. Landform mapping can be used in a 

variety of sciences such as environmental planning, natural resource conservation, and natural disaster 

forecasting. 

Keywords: Landform, digital elevation model, Sefid Dasht watershed, TPI, Automatic Classification, 

SAGA GIS 
 مقدمه    1

و همکاران،    سنایمدر)  لند فرم عامل مهم تاثیرگذار شرایط فیزیکی است و همبستگی بالیی با شرایط توپوگرافی، فرایندها دارد

اطالعات جغراف  .(2020 سامانه  از  گذشته،  دهه  ارتفاع  ییایدر  طبقات  مدل   هالندفرم خودکار    ی بندطبقه   ی برا  (DEM)ی  و 

بندی و طبقه  هافرمهای مختلقی برای برای استخراج لند  (. امروزه روش2013ی و همکاران،  رو   ی د)  شده است  ی ا  ندهیاستفاده فزا
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ولوژی ای، آماری چند متغیره، مورفهای فیلتر، آنالیز خوشهتوان به روشها می های زمین وجود دارد که از جمله این روشرپارامت

های  طبقات ارتفاعی به عنوان پایگاه داده  ی هانقشه ریاضی، تجزیه و تحلیل چند مقیاس طبقات ارتفاعی اشاره کرد و همچنین  

و حجتی،    مکرمه )  کند ی مهای اساسی و پارامترهای زمین نقش مهمی ایفا  اطالعات جغرافیایی است که برای استخراج مولفه

به طبقه   نیبنابرا(.  2018 پژوهش حاضر  فرم  ی بند در  ارتفاعلند  نقشه طبقات  از  استفاده  با  و  به روش خودکار  شاخص    ،یها 

 پرداخته شد.  SAGA gis و نرم افزار (TPI)ی توپوگراف  تیموقع

 منطقه مورد مطالعه    2

  51°  16'  35"  تا  51°  4'  52"  ییایطول جغراف  نیب  های حوزه آبریز کارون است کهحوزه آبخیز سفید دشت یکی از زیر حوزه

 .  (1واقع شده است )شکل ، شمالی 32° 15' 10" تا 32° 1' 32" ییایو عرض جغراف شرقی

 

 
 منطقه مورد مطالعه )منبع نویسندگان(. 1شکل 

 ق ی روش تحق    3

های موجود در منطقه مطالعاتی به روش خودکار و با استفاده از نقشه طبقات ارتفاعی، در پژوهش حاضر به بررسی انواع لندفرم

پرداخته شد. به این منظور ابتدا    8.2.1نسخه   SAGA gis افزار  SAGA gisو نرم افزار    (TPI)شاخص موقعیت توپوگرافی  

تهیه شد و سپس به نرم    https://search.asf.alaska.eduاز سایت    5/12×  5/12نقشه طبقات ارتفاعی منطقه با اندازه سلولی  

الگوریتم   SAGA gisافزار   از  با استفاده  فرهای موجود در منطقه  دلن    TPI Based from classificationفراخوان شد و 

 ، ییبال   ی هاباز، دامنه   ی هاها، دامنه ها، دشت مرتفع، دره   ی های زهکش  ،یان یم  بیش   یها، زهکشانیجرطبقه )  10مطالعاتی به  

بیانگر  1رابطه )  (TPI)( تفکیک شد. شاخص موقعیت توپوگرافی  بلند  ی های مدگآو بر  یانی م  ی های مدگآ، بریمحل  ی هاپشته  )

تفاوت بین ارتفاع در یک سلول و ارتفاع متوسط سلول همسایه است که در این شاخص مقایر مثبت بیانگر سلول بالتر از سلول  

 (. 2018ها( است )نیر و همکاران، های همسایه )درهتر از سلولها( و مقادیر منفی بیانگر سلول پایین و قله همسایه )ستیغ
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 تعداد کل نقاط اطراف است.  nارتفاع شبکه و  nZ، ی ابیارتفاع نقطه مدل تحت ارز 0Zدر  معادله  فوق 

 یر یگجه ینت    4

های حوضه مطالعاتی با استفاده از شاخص موقعیت توپوگرافی و نقشه  بندی خودکار لند فرم نتایج حاصل از طبقه   2در شکل  

دیر شاخص های منطقه با توجه به مقاطبقات ارتفاعی نشان داده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش لند فرم

TPI    های های باز، دامنهها، دامنهها، دشتهای مرتفع، دره ، زهکشی شیب میانی، زهکشیهاانیجر طبقه )  10و به طور خودکار در

های هر یک از لند بندی شدند. همچنین نتایج مساحت های بلند( تقسیم های میانی و برآمدگی های محلی، برآمدگی بالیی، پشته 

کیلومتر مربع از   4/87و    7/106های باز به تریب با مساحت  ها و دامنه موجود در منطقه نشان داد که لندم فرم دشت های  فرم

های محلی به ترتیب  های مرتفع و برآمدگی های زهکشیها برخوردارند. همچنین لندفرمترین مساحت در بین سایر لند فرم بیش 

 ها دارند. را در بین سایر لند فرم ترین مساحتکیلومتر مربع کم   6/0و  3/3با 

 

 
 SAGA gisهای منطقه مورد مطالعه با استفاده از  بندی خودکار لند فرم طبقه . 2شکل
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