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چكيده
ژئومورفودایورسيتي بخشي از ژئودایورسيتي است كه به ارزیابي ژئومورفولوژیكي یک قلمرو از
نظر كميت و تعداد انواع مختلف لندفرمها به صورت بيروني و دروني ميپردازد .منطقه مورد
مطالعه شامل ميراث ژئومورفولوژیكي آتشفشان دماوند و پيرامون آن است .هدف اصلي مطالعه
حاضر بررسي ژئومورفودایورسيتي به صورت كمي و تهيه نقشههاي ژئومورفودایورسيتي منطقه
مورد مطالعه است .دادههاي تحقيق حاضر شامل زمينشناسي ،شبكه زهكشي ،شيب ،زبري
ناهمواري و لندفرمها است كه با تكامل چشمانداز فيزیكي منطقه مورد مطالعه مرتبط هستند.
ابزارهاي تصاویر ماهوارهاي لندست ،نقشههاي موضوعي 10 DEM ،متر و غيره براي دستيابي
به اهداف استفاده شده است .در این تحقيق براي ارزیابي از شاخص كمي ژئومورفودایورسيتي
( )GmIملهلي و همكاران ( ) 2017بهره گرفته شده و نتایج از طریق مقایسه با نقشه
ژئومورفولوژي و كنترل ميداني اعتبار سنجي شده است .نتایج شاخص ژئومورفودایورسيتي نشان
داد كه مناطق با ارزش ژئومورفودایورسيتي زیاد بين  20الي  25عمدتاً در ضلع شرقي دماوند و
در امتداد دره هراز قرار دارد .برعكس ،مناطق داراي ژئومورفودایورسيتي كم با ارزش بين  5الي
 10مربوط به شمال غرب دماوند در محل دشت سرداغ و مخروط آتشفشان دماوند است .عالوه
بر این ،دامنه ژئومورفودایورسيتي منطقه مورد مطالعه از محل درهها با ارزش حداكثر  25به سمت
قلهها با ارزش حداقل  5كاهش ميیابد .نتایج اعتبار سنجي نيز نشان داد كه همبستگي فضایي
خوبي بين مقادیر شاخص ژئومورفودایورسيتي ،تعداد انواع مختلف لندفرمها و ميانگين تعداد
لندفرمها وجود دارد .مناطق با ژئومورفودایورسيتي زیاد ،با یک مجموعه غني و منحصربهفرد از
انواع مختلف لندفرمها و فرایندهاي ژئومورفولوژیكي ،نيازمند توجه ویژه براي استفادههاي
ژئوتوریستي ،علمي-آموزشي ،ميراث ملي و جهاني و ژئوپارک هستند.

واژگان کليدي :ژئومورفودایورسيتی ،لندفرم ،ميراث ژئومورفولوژیکی ،ارزیابی کمی ،آتشفشان
دماوند.
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مقدمه

ژئومورفودایورســـیتی 1به عنوان "ارزیابی خاص از ویژگیهای ژئومورفولوژیکی یک قلمرو ،با مقایســـه آنها به صـــور
بیرونی (مقایســه با منا د دیگر و درونی (تنوع و پیچیدگی لندفرمها در منطقه و با توجه به ســطک کیفیت علمی آنها،
مقیاس تحقید و هدف پژوهش" تعریف شــده اســت (پانیزا 2009 ،2؛ به عبار دیگر ،ژئومورفودایورســیتی بخشــی از
ژئودایورسـیتی اسـت که با تنوع ژئومورفولوژیکی یا کمیت و تعداد انواع لندفرمها ارتباط دارد (ملهلی و همکاران. 2017 ،3
ژئومورفودایورسیتی تابعی از حساسیت چشمانداز و واکنش در برابر فرآیندهای غیر خطی و دینامیک در مقیاسهای زمانی
و مکانی مختلف (توماس 2012 ،4است که اجزای آن در شکل  1نشان داده شده است.

شكل  :1اجزاي ژئومورفودایورسيتي (توماس)2012 ،

منا قی با ژئودایورســـیتی زیاد میتوانند یف وســـیعی از خدما از جمله تأمین کننده( 5تولید کاال و مواد غذایی تنظیم
کننده( 6تنظیم فرســـایش و حمایت کننده (زمین و آب به عنوان یک پلت فرم برای فعالیتهای انســـانی را ارائه دهند
(گری 2011 ،7؛ این خدما برای ژئومورفودایورســیتی که بخشــی از ژئودایورســیتی اســت نیز صــاد اســت .در ســطک
منطقهای یا ملی ،آن ها همچنین میتوانند خدما فرهنگی مانند ژئوتوریســـم و زی بایی های چشـــمانداز (گری،2012 ،
ســارنووســکی و همکاران ، 2016 ،8الهام هنری (کت ، 2017 ،9دانش درک فرآیندهای فیزیکی و منشــأ لندفرمها (گری،
 2012را ارائه دهند .تمام این خدما فو حاکی از اهمیت منا د با ژئومورفودایورسیتی زیاد است .با این حال ،چارچوب
مفهومی و روششناختی آن هنوز در مرحله اولیه قرار دارد.
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در ایران اگرچه مطالعاتی در ارتباط با ژئومورفولوژی منطقه مورد مطالعه (منصـــوریان و همکاران1387 ،؛ زارعی نژاد،
1389؛ مقیمی و همکاران2008 ،؛ قنواتی و همکاران ،1393 ،مق صودی و همکاران 1397 ،و ژئودایور سیتی سایر منا د
در پهنه بیعی ایران (گلی مختاری و همکاران1397 ،؛ مقصــودی و همکاران 1398 ،صــور گرفته؛ اما تاکنون مطالعه
مدونی در مورد ژئومورفودایور سیتی آن صور نگرفته ا ست .در سالهای اخیر تعداد کمی از مطالعا خارجی به م سائل
روش شناختی مربوط به ارزیابی ژئومورفودایور سیتی پرداختهاند .مطالعا ژئومورفودایور سیتی و به ور کلی ژئودایور سیتی،
شــامل مســائل روششــناختی کلیدی همانند آنهایی اســت که برای مشــاهدا علمی در ژئومورفولوژی (نمونهبرداری،
اندازهگیری ،مقیاس ،مقیاس بندی ،بقهبندی و خطاها مورد اســـتفاده قرار گرفته اســـت (چورچ ،2011 ،1گری. 2018 ،
ای جاد یک ب قهب ندی و ارز یابی جامع ژئومورفودایورســـیتی میتوا ند بهویژه در افزایش آ گاهی در مورد اهم یت
ژئومورفودایورسیتی برای مطالعا اکولوژیکی ،ارضی و چشمانداز و درک ارتباط آن با توسعه انسانی مفید باشد (لوکسی و
جاردینو ،2012 ،2گری . 2018 ،در این دیدگاه ،تکنیکهای نمایه سازی و نق شهبرداری ژئومورفودایورسیتی میتوانند نقش
مهمی در ارتقاء یک اکوسیستم جامع و یکپارچه و رویکرد خدما ژئوسیستم ،حمایت از مدیریت پایدار سیستمهای بیعی
داشته با شند (گوردون و بارون2013 ،3؛ گوردون و همکاران2012 ،4؛ گری و همکاران . 2013 ،عالوه بر این ،نمایه سازی
و نقشهبرداری ژئومورفودایورسیتی برای توسعه گردشگری (به عنوان مثال ،ال هادی و همکاران2015 ،5؛ گوردون2012 ،؛
کوه و همکاران2014 ،6؛ توماس2012 ،؛ زوولین سکی2010 ،7؛ زولین سکی و ا ستا شویاک 2012 ،8مهم ا ست .از نگاهی
دیگر ،ژئومورفودایورســـیتی برای مدیریت منا د حفا ت شـــده (برای مثال ،اســـر و همکاران2012 ،9؛ بروککس و
سمنیوک2007 ،10؛ ملهلی2014 ،؛ پلیترو و همکاران2014 ،2010 ،11؛ شارپلس ، 2002 ،12ارتقاء میراث زمین شناختی و
به ور خاص میراث ژئومورفولوژیکی (برای م ثال اســـر و هم کاران2012 ،؛ بوالتی و هم کاران2015 ،13؛ فررو و
همکاران2012 ،14؛ گری2008 ،؛ پریرا و همکاران2013 ،15؛ روچا و همکاران2014 ،16؛ رینارد و همکاران ،2016 ،17رینارد
و بریلها2018 ،18؛ کوراتزا و هوبلی 2018 ،19ب سیار حائز اهمیت ا ست .عالوه بر این ،شنا سایی و تعیین محدودههایی با
ژئومورفودایورسیتی زیاد میتواند جهت تقویت ارزشهای ژئوتوریستی منا د مختلف ایران (امری کا می1388 ،؛ نکوئی
صدری1388 ،؛ مقصودی و همکاران2018 ،1393،؛ مختاری1394 ،؛ مرادی پور 1398 ،بسیار ارزشمند باشد.
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ژئومورفودایورســیتی آتشــفشــان دماوند و پیرامون آن نیاز به توجه ویژه برای شــناســایی ،مدیریت و حفا ت ،جلوگیری از
تخریب و ساختو ساز در منا د آ سیبپذیر دارد .افزایش شناخت ژئومورفودایور سیتی میتواند ا العا مفیدی را درباره
مدیریت میراث ژئومورفولوژیکی و چگونگی حفا ت بهتر آن ها در مقابل فعال یت های انســـانی تخر یبگر و مخا را
محیطی فراهم آورد .همچنین تهیه نقشـههای ژئومورفودایورسـیتی ،تشـخی منا قی که دارای پتانسـیل باالی توسـعه
منطقهای و ژئوتوریســم هســتند ،فراهم آوردن ا العاتی جامع برای راحان ،برنامهریزان و ســازمانهای مســئول در این
منا د و ایجاد راهحلهایی برای پیچیدگیهای محیطی منطقه مورد مطالعه ضروری ا ست؛ بنابراین هدف ا صلی مطالعه
حا ضر شنا سایی و ارزیابی ژئومورفودایور سیتی به صور کمی و تهیه نق شههای ژئومورفودایور سیتی منطقه مورد مطالعه
اســت .عالوه بر این ،با بهرهگیری از  GISو مدلهای ارتفاعی رقومی ( DEMsبرای به دســت آوردن بیان ریاضــی
اتوماتیک و بی رفانه و ترکیب آن با نتایج کارهای میدانی ،برای نقش ژئومورفودایورســـتی در تهیه برنامههای عملیاتی
هدفمند به منظور تقویت میراث ژئومورفولوژیکی گامی نو برداشته میشود.
منطقه مورد مطالعه

آتشفشان دماوند در سیزدهم تیرماه سال  1387به عنوان نخستین اثر بیعی ایران در فهرست آثار ملّی در سازمان میراث
فرهنگی به ثبت ر سید .منطقه مورد مطالعه شامل میراث بیعی ملی دماوند و پیرامون آن ا ست ( شکل  . 4این منطقه از
دیدگاه تقسیما کشوری ،در بخش الریجان شهرستان آمل در استان مازندران قرار دارد .دماوند در مرکز رشتهکوه البرز
در جنوب در یای ماز ندران جای دارد .مخروط فعلی د ماو ند (د ماو ند جوان در دوره کواترنر در جنوب د ها نه کهنتر و
فر سایش یافته با نام دماوند کهن ساخته شده ا ست (دیوید سون و همکاران . 2004 ،1عالوه بر فرایندهای درونی (زمین
ســاختی و آذرین  ،فرایندهای بیرونی نیز ی دوره کواترنر فعال بوده و موجب شــکلگیری ،تغییر و تحول ژئومورفولوژی
منطقه شده ا ست .رودخانه تینه در شمال ،رودخانه هراز در جنوب و شر و رودخانه الر و دیو آ سیاب در غرب منطقه
مورد مطالعه جاری ه ستند .از دماوند در ا سا یر ایران (از جمله شاهنامه فردو سی و آثار ادبی فار سی (ازجمله گر شا سپ
نامه اسدی وسی و اشعار ناصرخسرو فراوان اشاره شده است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شكل  :2موقعيت منطقه مورد مطالعه

روش تحقيق

دادههای تحقید حا ضر شامل متغیرهایی ا ست که با تکامل چ شمانداز فیزیکی منطقه مورد مطالعه مرتبط ه ستند .این
دادهها در جدول  1ارائه شدهاند .در مرحله اول با توجه به بازدیدهای میدانی ،تف سیر ب صری و یفی ت صاویر ماهوارهای،
مدل رقومی ارتفاع ( DEMو نقشههای پایه (نقشه زمین شناسی ،توپوگرافی  ،فرم و فرایندهای ژئومورفولوژیکی منطقه
مورد بررســـی قرار گرفت .ســـپس بر اســـاس شـــاخ ژئومورفودایورســـیتی( 1ملهلی و همکاران 2017 ،نقشـــه
ژئومورفودایورسیتی به عنوان زیربنای میراث ژئومورفولوژیکی منطقه تهیه شد .این شاخ یک ابزار کلیدی برای ارزیابی
پیچیدگیهای محیطی منطقه ا ست .در ادامه ارزش ژئومورفودایور سیتی منطقه در بخشهای مختلف به صور کیفی-
کمی مورد تجز یهوتحل یل قرار میگیرد .روش های کیفی -کمی مبتنی بر ترکیبی قوی از داده های کمی (به عنوان مثال،
ال
دیجی تال و داده های ع لت-معلول ( به عنوان م ثال ،راب طهای و توضـــیحی اســـت .روش های کمی-کیفی احت ما ً
پیشــرفتهترین و بهترین راه حل فنی برای ارزیابی ژئومورفودایورســیتی و به ور کلی ژئودایورسـیتی اســت (زولینســکی و
همکاران . 2018 ،بقهبندی پارامترهای کمی با ا ستفاده از روشهای خودکار مانند الگوریتم شک ستهای بیعی 2انجام
میشود (جنکس ، 1967 ،از ذهنی بودن ارزیابی اجتناب میکند و اجازه بررسی نتایج آن را میدهد (زولینسکی و همکاران،
 . 2018تجزیهوتحلیل ف ضایی در سی ستم ا العا جغرافیایی ،ه سته این مرحله ا ست .با این حال ،محدودیت حل ن شده
این روشها مشـکل اعتبار آنهاسـت که در مطالعه حاضـر با تأیید میدانی مسـتقیم و اعتبار سـنجی با اسـتفاده از نقشـه
ژئومورفولوژی منطقه انجام شده است .نقشه ژئومورفولوژی در این تحقید با استفاده از تصاویر ماهوارهای لندست ،گوگل
ارث ،نقشــههای زمینشــناس ـی و پیمایش میدانی منطقه مورد مطالعه تهیه و ترســیم شــده اســت .در مجموعه دادههای
ژئومورفولوژیکی ،هر لندفرم به عنوان یک بردار (نقطه ،خط یا چند ضلعی نمایش داده شده است .نقشه ژئومورفولوژی به
منظور محا سبه فراوانی لندفرم و مقای سه آن با نق شه ژئومورفودایور سیتی ،مورد ا ستفاده قرار گرفته ا ست .رابطه بین تعداد
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Geomorphodiversity index

1

Natural Breaks Algorithm

2
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لندفرم و مقادیر ژئومورفودایورســیتی با اســتفاده از ابزار آمار فضــایی (ابزار آمار کانونی در نرمافزار  ARC GISمورد
ارزیابی قرار گرفت.
جدول  :1دادههاي مورد استفاده در تحقيق حاضر

مقياس/قدرت تفكيک

دادهها

1:25000

کار میدانی

ژئومورفولوژی

1:25000

سازمان نقشهبرداری کشور

ژئومورفومتریکی

ناهمواری ،شیب ،خمیدگی

 10 DEMمتر

سازمان نقشهبرداری کشور

زمینشناسی

لیتولوژی و ساختارها

1:100000

سازمان زمینشناسی کشور

لندست  - 8سنجده OLI

 30متر

USGS

گوگل ارث

متغیر

گوگل

توپوگرافی

تصاویر ماهوارهای

لندفرمها

منبع

منحنی میزان با فواصل  10متر
شبکه زهکشی

شاخص ژئومورفودایورسيتي ()GmI

شاخ ژئومورفودایور سیتی ( GmIتو سط ملهلی و همکاران ( 2017ارائه شده ا ست .ارزش ژئومورفودایور سیتی از
مجموع پنج عامل محا سبه می شود (معادله  1؛ همه آنها شبکههای پارامترهای مختلف ناهمواری سطک زمین ه ستند
(شکل . 3
GmI = Geov + Ddv + Rgv + Spv + Lcv

)1

که در آن:







 GmIشاخ ژئومورفودایورسیتی 1است.
 Geovنقشه رستری بقهبندی شده فاکتور تنوع زمینشناسی 2است.
 DdVنقشه رستری بقهبندی شده فاکتور تنوع تراکم زهکشی 3است.
 Rgvنقشه رستری بقهبندی شده فاکتور تنوع زبری ناهمواری 4است.
 Spvنقشه رستری بقهبندی شده فاکتور تنوع شاخ وضعیت شیب 5است.
 LcVنقشه رستری بقهبندی شده فاکتور تنوع بقهبندی لندفرم 6است.

تنوع V( 7در این فرمول به پنج بقه ( V1خیلی کم ( V2 ،کم ( V3 ،متوسط ( V4 ،زیاد و ( V5خیلی زیاد بقه
بندی شده است.
فاكتور تنوع زمينشناسي ()Geov

برای به دست آوردن شاخ ژئومورفودایورسیتی که میتواند اثرا فرایندهای مدل سازی را بر ناهمواری بیان کند ،الزم
ا ست فاکتور بیان کننده تنوع ف ضایی ویژگیهای ا صلی ب ستر در نظر گرفته شود (ملهلی و همکاران 2017 ،؛ بنابراین،
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Geomorphodiversity index

1

Geological diversity factor

2

Drainage density diversity factor

3

Roughness diversity factor

4

Slope position index diversity factor

5

Landform category diversity factor

6

Variety

7
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زمین شنا سی منطقه مورد مطالعه شامل 1260ویژگی لیتولوژیکی ا ست ،با توجه به نوع سنگ یا ر سوبا و ویژگی در
شرایط پاسخ توپوگرافیکی (چسبندگی ،نفوذپذیری ،استایل تکتونیکی به فرایندهای فرسایشی بقهبندی شدهاند .به این
ترتیب  10بقه به د ست آمد که به ترتیب از  1دارای کمترین تا  10دارای بی شترین شرایط پا سخ توپوگرافیکی ه ستند:
رســوبا آبرفتی محدود به مس ـیرهای رودخانه ( ، 1رســوبا آبرفتی پادگانهای ( ، 2رســوبا آبرفتی مخروطافکنهای(، 3
مجموعه آتشفشانی ( ، 9مجموعه کربنا ها( ، 5مجموعه ترکیبی عمدتاً ماسه سنگ ،کنگلومرا ،شیل و آهک ( ، 6رسوبا
واریزهای( ، 4ر سوبا یخچالی ( ، 7دریاچه ( 8و منطقه م سکونی ( . 10الیه نهایی به یک شبکه با اندازه سلولی  25متر
تبدیل شد .سپس ارزش تنوع با ا ستفاده از ابزار تابع کانونی 1در محیط  ARC GISمحا سبه گردید و یک شبکه عدد
صحیک با فرمت رستری که در آن ارزش زمین به هر پیکسل یا سلول اختصاص داده شده به دست آمد .این شبکه عدد
صحیک از  1با کمترین شرایط پاسخ توپوگرافیکی تا  10با بیشترین شرایط پاسخ توپوگرافیکی زمین شناسی منطقه بدست
آمده ا ست .در نهایت بر ا ساس الگوریتم شک ستهای بیعی (جنکس 1967 ،در پنج کالس شامل  1( V1و V2 ، 2
( 6 ،5( V4 ، 4( V3 ، 3و 7و  10 ،9 ،8( V5بقهبندی شد.
فاكتور تنوع تراكم زهكشي ()DdV

در این تحقید ا ستخراج رودخانهها از  10 DEMمتر و با ا ستفاده از نرمافزار  WMSا ستخراج شده ا ست .خروجی از
رید نق شههای توپوگرافی  25000و گوگل ارث کنترل شده ا ست .به این ترتیب یک الیه برداری خطی به د ست آمد.
روابط توپولوژیکی بین بخشهای شبکهها با تبدیل الیه به یک الیه برداری سهبعدی ا ضافه شد .برای محا سبه مقدار
تراکم زهکشـی ،ابزار تراکم خطی 2در  ArcGISمورد اســتفاده قرار گرفت .مقدار در هر واحد ســطک از ویژگیهای الیه
خطی (رودخانهها که در ا راف هر یک از سلولهای ر ستری خروجی قرار دارد ،به عنوان خروجی ،دادهای شبکهای ،به
دسـت آمد .تراکم در واحدهای ول در واحد سـطک محاسـبه شـد .در نهایت به پنج کالس شـامل V2 ، 0-0/35( V1
( 0/1-96/29( V4 ، 0/0-67/96( V3 ، 0/0-35/67و  1/2-29/16( V5بقهبندی شد.
فاكتور تنوع زبري ناهمواري ()Rgv

زبری ناهمواری ،3اندازهگیری یک سطک توپوگرافی نامنظم است (هانی و همکاران . 2011 ،مقادیر باالی زبری ناهمواری
مشخ کننده منا قی هستند که درهها و یالها اغلب متناوب هستند و با بستر زمین شناسی ناهمگن یا با فعالیت شدید
ژئومورفولوژیکی مرتبط هســـت ند (ملهلی 2014 ،؛ ب نابراین ،م قدار ز یاد زبری ناهمواری ،دارای احت مال بیشـــتری برای
تشخی لندفرمها است .ویژگیهای زبری ناهمواری با اندازه سلولی  25 × 25متر با استفاده از  10 DEMمتر استخراج
گردید .م ساحت برای یک سلول با توجه به ارتفاع این سلول به همراه ارتفاعا  8سلول مجاور محا سبه شد (جنس،4
 . 2004فضای سهبعدی از نقاط مرکزی هر سلول شروع میشود و به  9ستون با ارتفاع مناسب با ارزش ارتفاعی هر سلول
میرسد .سپس فا صله اقلید سی ،در یک فضای سهبعدی ،بین نقاط مرکز سلول کانونی و نقاط مرکزی هر یک از ه شت
سلول ا راف محا سبه گردید و به پنج کالس شامل  605-266( V4 ، 266-72( V3 ، 72-36( V2 ، 36-0( V1و
 1151-605( V5بقهبندی شد.
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Focal function of variety

1

Line density

2

Roughness

3

Jenness

4
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فاكتور تنوع شاخص وضعيت شيب ( )ScVو فاكتور تنوع طبقهبندي لندفرم ()LcV

دو مورد آخر در فرمول  GmIاز یک مقدار معمول مورفومتر یک به عنوان یک شـــاخ موقع یت توپوگرافیTPI( 1
تعریف شده است (دریو و همکاران2013 ،؛ وایس( TPI . 2001 ،بین  -1تا  +1به عنوان تفاو بین مقدار ارتفاع سلول
و میانگین ارتفاع در یک منطقه مجاور ا راف سلول (انحراف معیار تعریف شده است .مقادیر  TPIمثبت مربوط به ارتفاع
باالتر سلول و  TPIمنفی با پایینترین و نزدیک به ارتفاع صفر در منا د مسطک همراه است .لندفرمهای استخراج شده
به  6بقه برای وضعیت شیب (جدول  2و به  10بقه برای بقهبندی لندفرم تقسیم گردیدند (جدول  . 3برای وضعیت
شیب و بقهبندی لندفرم تابع کانونی تنوع اعمال گردید و شبکههای حا صل بر ا ساس الگوریتم شک ست بیعی به 5
کالس از  V1تا  V2تقسیم شدند.
جدول :2طبقات شيب در فاكتور وضعيت شيب (وایس)2001 ،
TPI
طبقات

طبقات

*TPI ≤ -1 SD

دره
شیب
کم
شیب
مسطک

-1 SD < TPI ≤ -0/5 SD
-0/5 SD < TPI < 0/5 SD,
Slope ≤ 5°

شیب
متوسط
شیب
تند

TPI

-0/5 SD < TPI < 0/5 SD,
Slope > 5°
0/5 SD < TPI ≤ 1 SD

ستیغ

TPI > 1 SD

*  SDانحراف معیار است که بین  1تا  -1متغیر است.

جدول  :3طبقات لندفرم در فاكتور طبقهبندي لندفرم (وایس)2001 ،
TPI
واحدهاي
واحدهاي مورفولوژیكي
مورفولوژیكي

TPI

کانیونها و آبراهههای
عمید بریده شده

TPI ≤ -1

دامنههای باز

-1 < TPI < 1
شیب > 5°

زهکشیهای دامنهای،
درههای کم عمد

-1 < TPI
<1

دامنههای بلند و مزاها

TPI ≥ 1

زهکشهای باالدست و
سرچشمهها

TPI ≥ 1

درههای  Uشکل

TPI ≤ -1

قلههای محلی ،درهها و
تپهها
یالهای متوسط شیب و
تپههای کوچک در دشتها

TPI ≤ -1

دشتها

-1 < TPI
<1
شیب ≥ 5°

قلههای کوهها ،یالهای
بلند

-1 < TPI < 1
TPI ≥ 1
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)Topography position index (TPI

1
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شكل  :3مراحل اجراي شاخص ژئومورفودایورسيتي (ملهلي و همكاران)2017 ،

بحث و یافتهها

تنوع عوامل مؤثر در ژئومورفودایور سیتی منطقه مورد مطالعه در شکلهای  4و  5ن شان داده شده ا ست .هر عامل تنوع
( Vبه پنج بقه تقســیم شــده اســت تا وزن یکســان برای هر پارامتر در جمع نهایی مشــخ شــود .در عامل زبری
ناهمواری ،کمترین بقه یعنی  V1برابر  12در صد؛  39 ،V2در صد؛  38 ،V3در صد؛  10 ،V4در صد و باالترین بقه
یعنی  V5نیز  1در صد از م ساحت منطقه را شامل می شوند ( شکلهای  4و  . 5پنج بقه زبری با کمترین مقادیر متعلد
به توپوگرافی هموار در سطک دشتها (دشتهای آبرفتی و دشتهای گدازهای و فال های دامنهای مطابقت خوبی دارد.
برعکس ،بیشترین میزان تنوع نیز مربوط به سطوح پرتگاهی با تراکم زیاد در ارتفاعا باال (شمال شر مخروط دماوند و
ارتفاعا جنوب سد الر و شر گزنک توزیع میشود.
در تنوع عامل زمین شناسی ،کمترین تنوع ( V1برابر  25درصد؛  5 ،V2درصد؛  14 ،V3درصد؛  23 ،V4درصد و V5
نیز  29در صد از م ساحت منطقه را در برگرفته ا ست ( شکلهای  4و  . 5مقادیر پایین تنوع در این عامل مربوط به ب ستر
زمینشناسی مقاوم در برابر فرسایش (مانند گدازههای تراکی آندزیتی و کمترین مقادیر تنوع نیز مربوط به رسوبا آبرفتی
در امتداد درهها و مجموعه کربنا ها ا ست .تنوع تراکم زهک شی دادههای ا صلی را به پنج بقه تق سیم میکند که در آن
 V1برابر  27در صد؛  21 ،V2در صد؛  23 ،V3در صد؛  19 ،V4در صد و  10 ،V5در صد از کل منطقه را ن شان میدهد
( شکلهای  4و  . 5باالترین مقدار ( V4و  V5به ور عمده در امتداد دره هراز و دره ناندل رخ داده ا ست .تنوع زهک شی
واب سته به میزان تراکم آبراهههای ا ستخراج شده ا ست که در تحقید حا ضر در مقیاس  25000برابر با تراکم آبراههها در
نقشههای توپوگرافی  25000در نظر گرفته شده است.
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شكل  :4تنوع عوامل مؤثر در ژئومورفودایورسيتي منطقه مورد مطالعه

در تنوع موقعیت شیب  V1برابر  4درصد؛  5 ،V2درصد؛  31 ،V3درصد؛  53 ،V4درصد و  7 ،V5درصد از کل مساحت
منطقه را در برگرفته ا ست ( شکلهای  4و  . 5هر دو  V1و  V2تنها  9در صد از منطقه را پو شش میدهند که دلیل آن
توپوگرافی ناهموار منطقه و در نتیجه دشتهای کوچک و مساحت اندک سطوح کم شیب است .نتایج بقهبندی لندفرمی
بر ا ساس جدول  2نیز به پنج بقه تق سیم شده ا ست که در آن  V1برابر  17در صد؛  25 ،V2در صد؛  25 ،V3در صد؛
 18 ،V4درصد و  15 ،V5درصد از کل مساحت منطقه را شامل میشوند (شکلهای  4و  . 5شایان ذکر است که در سه
عامل زمینشناسی ،موقعیت شیب و بقهبندی لندفرمی ،باالترین درصد مساحت در بقههای باالی تنوع نسبت به سایر
پارامترهای معادله ژئومورفودایورســـیتی (معادله  1را نشـــان میدهند .در عامل زمینشـــناســـی به دلیل مســـاحت زیاد
مجموعههای کربناته و آبرفتی ا ست .در دو عامل دیگر ،روند متفاو متغیرها ب ستگی به منطقه هم سایگی مورد ا ستفاده
برای برآورد آنها و همچنین توزیع فضایی متغیرها دارد (ملهلی و همکاران. 2017 ،
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شكل  :5درصد مساحت تنوع عوامل مؤثر در ژئومورفودایورسيتي منطقه مورد مطالعه

نقشه نهایی ژئومورفودایورسیتی منطقه مورد مطالعه (شکل  6بر اساس معادله  1محاسبه شده است .مجموعه دادهها در
فرمت شبکهای با اندازه سلولی  25 × 25متر ا ست که در واقع در یک رزولو شن  25متری به د ست آمده ا ست .ارزش
ژئومورفودایورسیتی ( شبکه خروجی از حداقل  5تا حداکثر  25است .سلولهایی با مقدار برابر  5با حداقل تنوع برای تمام
پارامترهای ورودی ه ستند .مقادیر برابر  25ن شان میدهد که تمام دادههای ورودی حداکثر تنوع را دارند .در محدوده  5تا
 25ت مام ترکی با احت مالی وجود دارد .ارزش عددی ژئومورفودایورســـیتی منط قه مورد م طال عه بر اســـاس الگوریتم
شــکســتهای بیعی (جنکس ، 1967 ،همانند تمام بقهبندیهای قبلی که در دادههای ورودی انجام شــده ،به  5بقه
( V1تا  V5تقسیم شده است (شکل  . 6در ژئومورفودایورسیتی منطقه مورد مطالعه بقه  V1برابر  5/01درصد؛ ،V2
 25/84در صد؛  37/17 ،V3در صد؛  22/14 ،V4در صد و  4/84 ،V5در صد از کل م ساحت منطقه را در برگرفته ا ست
(شــکل  . 7توزیع ژئومورفودایورســیتی منطقه مورد مطالعه عمدتاً با وضــعیت توپوگرافی ارتباط دارد؛ به ور کلی مقادیر
ژئومورفودایورســیتی به ســمت درهها (با ناهمواری باال افزایش و به ســمت قلهها و دشــتهای مرتفع کاهش مییابد.
کمترین مقادیر ژئومورفودایور سیتی ( V1مربوط به مخروط آت شف شان دماوند بهویژه د شت گدازهای در شمال غرب آن
اســـت .بیشـــترین مقادیر ژئومورفودایورســـیتی ( V5نیز مربوط به امتداد دره هراز ،جایی که محل تالقی انواع مختلف
فرایندهای ژئومورفولوژیکی از جمله رودخانهای ،دامنهای ،یخچالی ،آتشفشانی و غیره بوده است؛ به عبار دیگر ،افزایش
ارزش ژئومورفودایوروســیتی در امتداد دره هراز میتواند به عنوان نتیجهای از فراوانی حضــور فرایندهای ژئومورفولوژیکی
تف سیر شود .بینظمی ف ضایی اجزای  5عامل مورد برر سی (ورودی مدل در ول گذار بین قله کوهها تا خطالقعر درهها،
علت اصلی بقا مختلف ( V1تا  V5ژئومورفودایورسیتی منطقه است .بقا ژئومورفودایورسیتی  V3 ،V2و  V4در
منا د تپهای و دامنهای با حضور زهکشهای دامنهای ،حرکا دامنهای ،فال های دامنهای و غیره توزیع میشوند .بقه
ژئومورفودایورسیتی  V2در مخروط آتشفشان دماوند نتیجه اثر الیهبندی جریانهای گدازهای بوده است.
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شكل  :6نقشه نهایي ژئومورفودایورسيتي منطقه مورد مطالعه

شكل  :7مساحت طبقات ژئومورفودایورسيتي منطقه مورد مطالعه

به منظور اعتبار سنجی نتایج ،مقای سه نق شه ژئومورفودایور سیتی با نق شه ژئومورفولوژی و تعداد لندفرم انجام شده و از
رید کارهای میدانی نیز کنترل گردیده اســـت .بقهبندی لندفرم با در نظر گرفتن  1تعداد لندفرم و  2میانگین تعداد
لندفرم در محدوده دایرهای با  1کیلومتر مربع محاسبه شده است .همان ور که در شکل  8نشان داده شده است ،هرچقدر
مقادیر ژئومورفودایورســـیتی افزایش یافته تعداد لندفرمها نیز افزایش مییابد .عالوه بر این ،مقدار ژئومورفودایورســـیتی با
میانگین تعداد لندفرم ارتباط بســـ یار خوبی دارد (شـــکل  8الف  .نتایج اعتبار ســـنجی نشـــان میدهد که شـــاخ
ژئومورفودایور سیتی قادر به ارائه ب سیار خوب و با درجه باالیی از دقت تنوع لندفرمها ( R2=0/90در منطقه مورد مطالعه
است.
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شكل  :8نتایج اعتبار سنجي بين مقادیر ژئومورفودایورسيتي و تعداد انوع مختلف لندفرم (سمت چپ) و
ميانگين تعداد لندفرم (سمت راست)

در پیمایش میدانی منطقه مورد مطالعه نیز نتایج شاخ ژئومورفودایورسیتی مورد تأیید قرار گرفت .گستردهترین منطقه با
کمترین ژئومورفودایور سیتی ( شکل  6در شمال غرب دماوند و در محل د شت سرداغ ( شکل  9قرار دارد .برعکس ،در
امتداد دره هراز که بیشــترین مقدار ژئومورفودایورســیتی را دارد ،انواع مختلف لندفرمها از جمله ،پادگانههای رودخانهای،
پادگانههای دریاچهای ،زمینلغزش ،مخروطهای واریزهای ،منشورهای بازالتی ،درههای عمید ،لندفرمهای تراورتنی ،تراکم
زیاد آبراهه و غیره وجود دارد .عالوه بر این در ســایر بخشهای منطقه مورد مطالعه منا قی با ژئومورفودایورســیتی زیاد
وجود دارد ( برای مثال :دره نمار ستا در شمال منطقه و دره الر در جنوب که در واقعیت نیز تراکم لندفرمهای آن منطقه
زیاد است (شکل  . 9به ور کلی در منطقه مورد مطالعه مقادیر باالی ژئومورفودایورسیتی عمدتاً در محل تالقی گدازههای
آت شف شانی دماوند با رودخانهها واقع ا ست .م سدود شدن م سیر رودخانهها تو سط جریانهای گدازهای دماوند (ت شکیل
دریاچه و سپس ر سوبگذاری و در مراحل بعدی که بخ شی از آنها حمل شده و دره عمیقی تو سط رودخانه به وجود
آمده ،موجب شکلگیری پادگانههای دریاچهای در محل گردیده که بر ژئومورفودایور سیتی ضلع جنوبی و شرقی دماوند
ب سیار افزوده ا ست .سنگهای کربناته سازند الر و تیزکوه یالها درهها ،صخرهها و دامنههای پر شیبی را در منطقه مورد
مطالعه تشــکیل دادهاند .در دامنههای پرشــیب کوهها ســنگریزهها در ابعاد مختلف و اغلب منفصــل ،واریزهها را به وجود
آوردهاند .انواع مختلف لندفرمهای ناشـــی از فرایندهای دامنهای ازجمله زمینلغزش ،مخروط واریزهای یا تالوس ،جر یان
سنگی ،ریزشهای بلوکی و غیره بهوفور قابل م شاهده ا ست .شواهد محلی ژئومورفولوژی ن شان میدهد که فرایندهای
رودخانهای در بخشها ی مختلف منطقه مورد مطالعه در گذ شته و حال فعال بوده ا ست .این فرایندها موجب شکلگیری
انواع مختلف لندفرمهای رودخانهای از جمله درههای عمید تا کمعمد ،مخروطافکنههای کوچک ،پادگانههای رودخانهای
و غیره شده ا ست ( شکل  . 9زهکشهای دامنهای نیز در اثر بارش باران و ذوب برف در ارتفاعا به صور موقتی فعال
بودهاند و مواد تخریبی دامنهای را به پاییندســت منتقل کردهاند .تجمع جریان در مســیر رودخانهها موجب شــکلگیری
بسترهای سیالبی شده است که در حال حاضر نیز سیالبهای مختلفی در منطقه رخ میدهد .شواهد فعلی ژئومورفولوژی
یخچالی نشــان میدهد که فرایندهای یخچالی در ارتفاعا ا راف دماوند ی کواترنر فعال بودهاند .از جمله این شــواهد
میتوان به سیرکهای یخچالی و یخرفتها اشاره کرد که در دره هراز نیز قابل مشاهده هستند.
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شكل  :9ژئومورفولوژي منطقه مورد مطالعه )1 :دشت سرداغ و دماوند )2 ،نقشه ژئومورفولوژي )3 ،تنگ تاریون )4 ،پادگانههاي
روستاي نياک )5 ،تراورتن آبسک و دخمههاي سنگي كافر كلي )6 ،نمایي از دره هراز در ارتفاع  4600متري قله دماوند

همب ستگی فضایی خوب بین مقادیر شاخ ژئومورفودایورسیتی ،تعداد انواع مختلف لندفرمها و میانگین تعداد لندفرمها،
کیفیت و ا ستحکام روش کمی ملهلی و همکاران ( 2017را تأیید کرد .با این وجود ،نتایج تفاو هایی را با مطالعه موردی
ملهلی و همکاران ( 2017در منطقه اومبر یا (ای تال یا نشـــان میدهد .برخالف منطقه اومبر یا ،در این تحقید منا د با
ژئومورفودایورسیتی زیاد با مجموعه کربنا ها تطابد ندارد و عمدتاً بر بستر زمینشناسی آبرفتی در محل تالقی گدازهها و
آبرفتها منطبد ا ست .عالوه بر این ،دامنه ژئومورفودایور سیتی منطقه مورد مطالعه از محل درهها به سمت قلهها کاهش
مییابد در حالی که در اومبریا از سمت قلهها به سمت دشت کاهش مییابد .این اختالف به دلیل تفاو توپوگرافیکی دو
منطقه مورد مطالعه ا ست که در این تحقید در واحد کوه ستان قرار دارد ولی در اومبریا واحد د شت و حو ضههای انتهایی
نیز و جود دارد .عالوه بر این ،اینکه در منطقه مورد مطالعه فرایندهای ژئومورفولوژیکی در درهها و ارتفاعا پایینتر نقش
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بیشــتری در افزایش ارزش ژئومورفودایورســیتی کل داشــتهاند ،با نتایج مطالعه کت ( 2017در حوضــه ترونی در کشــور
له ستان مطابقت دارد .با این وجود ،نتایج چندین مطالعه (زولین سکی ،2010 ،گری و همکاران2013 ،؛ کت 2017 ،ن شان
داده ا ست که تنوع لندفرمها و فرایندها در محدودههای با ژئودایور سیتی و ژئومورفودایور سیتی زیاد پتان سیل ب سیار زیادی
برای ارائه خدما مختلف ژئوسی ستمی دارند و میتوانند به عنوان شاخصی برای شناسایی و ارزیابی تنوع چشمانداز مورد
استفاده قرار گیرد .آنها نیاز به مدیریت مناسب و حفا ت دارند تا برای نسلهای آینده حفظ شوند.
نتيجهگيري

ژئومورفودایورســیتی آتشــفشــان دماوند و پیرامون آن ،یکی از مهمترین ثرو های این منطقه اســت .تراکم لندفرمهای
ژئومورفولوژیکی در این منا د به حداکثر رسـیده و یک مجموعه کمنظیر ژئومورفولوژیکی را ارائه میدهند .محدودههایی
با ژئومورفودایورســـیتی زیاد یک مجموعه غنی و منحصـــربهفرد از انواع مختلف لندفرمها و فرایندهای ژئومورفولوژیکی
هســتند که نیازمند توجه ویژه برای اســتفادههای ژئوتوریســتی ،علمی-آموزشــی ،میراث ملی و جهانی ،ژئوپارک و غیره
ه ستند .ا ستفاده از روشهای ارزیابی ژئومورفودایور سیتی بر مبنای دادههای مورفومتریکی (حا صل  DEMو نق شههای
زمین شنا سی میتواند در شنا سایی منا د با ژئومورفودایور سیتی باال ب سیار مؤثر با شد زیرا نق شههای ژئومورفولوژیکی در
مقیاس بزرگ برای کشــور ایران و خیلی از منا د دیگر جهان تهیه نشــده و در دســترس نیســت .عالوه بر این ،تهیه
نقشههای ژئومورفولوژی برای منا د وسیع بسیار پرهزینه و زمانبر است .مزیت اصلی استفاده از شاخ مورد استفاده
در مطالعه حا ضر ،در د سترس بودن دادههای ورودی آن ا ست .هرچقدر دادهها دقت باالتری دا شته با شند (برای مثال:
 DEMبا قدر تفکیک کمتر از  10متر شنا سایی و ارزیابی ژئومورفودایور سیتی نیز با دقت بی شتری انجام خواهد شد؛
بنابراین دقت نق شههای خروجی ژئومورفودایور سیتی واب سته به مقیاس و دقت دادههای ورودی ا ست .با این وجود ،نتایج
دقید شاخ ژئومورفودایور سیتی برای منطقه مورد مطالعه ن شان داد که این شاخ دارای انعطافپذیری خوبی برای
منا د کوهستانی است .همبستگی خوب بین چشمانداز فیزیکی و عوامل ژئومورفودایورسیتی در منطقه مورد مطالعه تأیید
میکند که مفهوم ژئومورفودایور سیتی ،راه دیگری برای برر سی و تحلیل چ شماندازهای ژئومورفولوژیکی ا ست .عالوه بر
این ،تعیین محدوده های با ژئومورفودایورســـیتی زیاد راه دیگری برای افزودن بر ارزش های میراث ژئومورفولوژیکی یک
منطقه ا ست؛ به عبار دیگر ،ژئومورفودایور سیتی مبنایی برای شنا سایی و ارزیابی میراث ژئومورفولوژیکی برای اهداف
مختلف ژئوتوریســـم ،میراث ملی و جهانی ،ژئوپارک ،حفا ت از میراث ژئومورفولوژیکی و غیره اســـت .برای ا مینان از
اینکه ارزشهای این منا د بتواند برای نسلهای فعلی و آینده حفظ شود ،مدیریت و حفا ت از آنها بسیار اهمیت دارد.
با این وجود ،م طال عا ژئومورفودایورســـیتی در مرح له اب تدایی اســـت و ن یازم ند ک مک و بازتاب بیشـــتری توســـط
ژئومورفولوژیستها با همکاری سایر محققان علوم زمین است.
سپاسگزاري

این مقاله مستخرج از رساله دکتری ،مصوب در دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران است .بدینوسیله از صندو حمایت از
پژوهشگران و فناوران کشور ( INSFو پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری جهت حمایت مالی رساله و تحقید حاضر
کمال تشکر را داریم.
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