


 
 
 
 

 لندفرم ها ان مشهد بر پايه تحليل درجه حساسيتتهيه نقشه تنوع زميني شهرست
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 مشهد يدانشگاه فردوس يدروژئومورفولوژي،ارشد ه يكارشناس يدانشجو -1

 مشهد يدانشگاه فردوس يست،ز يطو مح يعيدانشكده منابع طب ياراستاد -2

 مشهد يدانشگاه فردوس جغرافيا، گروه ياردانش -3

◊◊◊◊◊◊◊ 
 :چكيده 

و ) يشناخت ينزم يها يژگيو( ياز خواص مادر يكه ناش يو هوازدگ يشها به فرسا لندفرم يتدرجه حساس يهپژوهش، بر پا يندر ا
 ين شناسيارتفاع و زم ي،ومورفولوژژئ نقشهدر ابتدا . شده است يهشهرستان مشهد ته ينيمنطقه است، نقشه تنوع زم يژئومورفولوژ

ماه  2014سال  +ETMبا استفاده از تصاوير سنجنده  ينهمچن. شدند تهيهلندفرم  يتحساس يارمع منطقه مطالعاتي جهت توليد نقشه
. تهيه شدندحفاظت لندفرم  يارمع جهت توليد نقشه ياراض يكاربرنقشه و  )NDVI(ياهي نرمال شده شاخص پوشش گجوالي، 

و نقشه تنوع زميني انجام  ياييجغراف اتها در سامانه اطالع نقشه يقو تلف يللندفرم با استفاده از تحل يتحفاظت و حساس يها نقشه يقتلف
مناطق  يرنسبت به سا يباالتر ينياز درجه تنوع زم ينشان داد كه مناطق كارستي و آهك يجنتا. شدمحدوده شهرستان مشهد تهيه 

در ارتفاعات  ينيتنوع زم يشترينب يكهدر تنوع دارد، بطور ييباال يرلندفرم، تأث يانرژ يشاع با توجه به افزاارتف ينهمچن. برخوردارند
 .باالتر قرار دارند
  شهرستان مشهدحفاظت لندفرم حساسيت لندفرم،  تنوع زميني، :كليد واژه ها
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Abstract: 
 
In this research, has been provided geodiversity map of Mashhad based on landform sensitivity which refer to 
lithology and geomorphology characteristics. In the first step two criteria including landform sensitivity and 
landform conservation were provided. To prepare landform sensitivity map, geology, geomorphology and DEM 
maps were combined. For providing landform conservation using ETM+ imagery data, NDVI index and landuse 
maps were developed. Ultimately the geodiversity map was developed by integration of landform sensitivity 
and conservation layers. The results indicated that Karst and limestone zones categorized in high class of 
geodiversiry. Also the areas with more altitude show high class of geodiversiry.  
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 :مقدمه 
تنوع زميني به ). 1391عباس نژاد، (به منظور توصيف تنوع در عالم غير جاندار مطرح شد  1990اصطالح تنوع زميني از دهه 

شود  هاي ساخته دست بشر گفته مي ها، خاك فعاليت و فرايند ، لندفرم)سنگ بستر(هاي زمين شناسي  يي تنوع طبيعي، ويژگ محدوده
هاي فرايندي و زمان وقوع فرايندها و تابعي از حساسيت چشم اندازها است  تنوع زميني بازتاب پيچيدگي سيستم). 2002زاوالنسكي، (
 ؛است قابل بررسي زمينحيات و در تاريخ بوده حال و  هاي گذشته محيط عالوه بر اين تنوع زميني شامل شواهد). 1391سپهر، (

تنوع زميني با افزايش . بسيار ضروري است شود، بشريت ناميده مي  درك اهميت اين اسناد و حفظ آنچه كه ميراث مشترك بنابراين،
ترين متغيرهاي پيشرفت و  اساسيبه اينكه  وجهبا ت و دهد ميي انسان از سياره زمين را افزايش  زمين قدرت استفاده ي دربارهدرك 
، لذا مطالعه تنوع زميني در جهت ثبت و نگهداري از ميراث متعلق به مردم آن كشور است شناسايي، ي همه جانبه هر كشوري، توسعه

اين اصل  حفاظت ميراث زميني بر روي). 1390نكويي صدر، حاج عليلو، (حفظ و شناسايي ميراث زمين شناسي امري ضروريست 
الزم است با اقداماتي نظير بهره برداري  بنابراين، هاي آينده را ضايع كند؛ توسعه پايدارتاكيد دارد كه توسعه كنوني نبايد حقوق نسل

تهديدها  تأثير ،هاي با ارزش ميراث طبيعي معرفي پديده و هاي مناسب و وضع قانون سياست كاربري صحيح اراضي، حفاظت، پايدار،
گون گونا شناسي زمين هاي توپوگرافي متنوع، ويژگيو  اقليم نظير، بيي ايران با طبيعت). 1393قنواتي و همكاران ( دهيمرا كاهش 

هاي زمين  بعنوان ميراث ر سراسر كشورد )ها ژئوتوپ(هاي زمين شناختي  از پديده تواند ميو وسعت پهنه  وتنوع زمين شناختي



 
 
 
 

ساز  كار ابزاري عنوان به و كند برداري بهره گردشگري هاي زيرساخت تدارك از پس تعددم ي بالقوهها شناختي در قالب ژئوسايت
در اين بين استان خراسان رضوي نيز مستثني از اين موضوع  .ها استفاده كند ژئوپارك تأسيساز آن در راستاي توسعه ژئوتوريسم و 

بسيار  هاي سنگاز ، بسيار شده است هاي دگرگونيدستخوش  زمين شناختي، هاي دوراندر گذر  اين استان به طور كلي .باشد نمي
 وجودب يهاي زمين شناخت عارضه محل بسيار مناسبي را جهت ديدناند و  نقش داشتهدر تشكيل اين سرزمين  ها آنكهن تا جديدترين 

ه نقشه تنوع و همچنين تعريف در ارتباط با تهي. باشد هدف اصلي اين پژوهش تهيه نقشه تنوع زميني شهرستان مشهد مي. ه استآورد
0Fگريتوان به كارهاي  هاي انجام شده در ساير كشورها طي سالهاي اخير، مي پژوهش و توصيف تنوع زميني در

، ارهارتيك )2004( 1
1Fو زورن

2F، مارن و همكاران)2012( 2

3F، كوزلووسكي)2006( 3

 .اشاره داشت) 2015( 4
هاي كارپات لهستان از توان فرسايش پذيري و هوازدگي  تنوع زميني كوه پژوهشي به منظور تهيه نقشهدر ) 4F5 )2002يزاوالنسك

نقشه پتانسيل هوازدگي هاي انرژي،  بوسيله همپوشاني نقشهها در برابر هوازدگي بهره برد و  ها و نيز توان حفاظتي لندفرم لندفرم
بسيار باال تا "ها شامل پنج دسته از تنوع  ك از نقشههر ي .نقشه تنوع زميني را بدست آورد ،ها و حفاظت لندفرم) حساسيت(ها  لندفرم

 13سه نقشه فوق در منطقه مورد مطالعه،  در نتيجه تجزيه و تحليل همپوشاني. نمايش داده شدند 5تا  1با مقادير كمي  "بسيار پايين
 .آوردامتياز بدست  15تا  3دسته به عنوان مجموع مقادير از سه نقشه در محدوده 

5Fنجورزاوالنسكي و 

هايي مانند توپوگرافي، شاخص همگرايي ارتفاع  ايي به منظور تهيه نقشه تنوع زميني از فاكتور در مطالعه) 2014( 6
ارزيابي معيارهاي با استفاده از روش  ها آنارزش دادن به با و ها، زمين شناسي، اصول هيدروگرافي استفاده كرده  نسبي، انرژي لندفرم

در  به اين نتيجه رسيدند كه دو دره ايل گرابن و دربرانس GISزميني در محيط  هاي تنوع شه نهايي لندفرمو توليد نق )MEC(چندگانه 
 .هايي با اهميت طبيعي در نظر گرفته شوند بعنوان ژئوسايت توانند مي هاي سوئيس و لهستان كوهستان

6Fكالو و همكاران

اي بر اساس عوامل  منطقه –م يك طبقه بندي زمين براي انجا )GIS( يك روش سيستم اطالعات جغرافيايي) 2009( 7
، يك )كالس 10(استفاده كردند و فرايند طبقه بندي منجر به توليد يك نقشه مورفومتريك ) شبه جزيره ابيري(تنوع زميني را در 

 )union(ات همپوشاني شد، اين سه نقشه با استفاده از يك عملي) طبقه 15(و يك نقشه زمين شناسي ) كالس 5(نقشه مورفوكليماتيك 
 .براي توليد نقشه نهايي تنوع زميني تركيب شدند

                                                 
1. Gray 

2. Erhartic & Zoren 
3. Marry et all 

4 Alexanderowicz & kozlowski 
5. zowolinski 

6. zowolinski & najwer 

7. Calva 



 
 
 
 

7Fسرانو و فلنو

با استفاده از تركيب ) ايالت سوريا، اسپانيا(زميني را براي يك چشم انداز در جنوب حوضه دوئرو  نقشه تنوع) 2009( 8
نقشه خاك، زمين شناسي، (صر فيزيكي از در اين مطالعه عنا. رابطه بين عناصر فيزيكي و زبري و واحد سطح توليد كردند

 .و زبري توسط نقشه شيب محاسبه شدند) هاي فرسايشي شناسي و فرايند هاي ريخت  ژئومورفولوژي، سيستم
8Fو همكارانديامانينا 

علم تنوع زميني در رودخانه زينگو، حوضه و نقشه برداري و تجزيه و تحليل به ارزيابي  اي درمطالعه ) 2014( 9
در اين كار يك نقشه به عنوان . را استيهاي توليد شده اين حوضه روش ارائه شده توسط پري پايه و اساس نقشه. اند رداختهآمازون پ

زميني و با استفاده از يك شبكه پوشش كه منطقه مورد مطالعه را تقسيم كرده براي اياالت پارانا در   اي از چندين شاخص تنوع نتيجه
 .توليد شد لجنوب برزي

 
 :روش تحقيقث و بح

 موقعيت منطقه مطالعاتي
 38دقيقه و  60ثانيه تا  52درجه و  5دقيقه و  59در  )1392آمارنامه خراسان رضوي ( مربع يلومترك 67/9141 با وسعت شهرستان مشهد

رض شمالي قرار گرفته ثانيه ع 7دقيقه و  59درجه و  36ثانيه تا  15دقيقه و  43درجه و  59دقيقه و  35ثانيه طول شرقي و  8درجه و 
محدوده مطالعاتي مشهد به لحاظ جايگاه زمين شناسي در حد ).  ، موقعيت شهرستان مشهد در استان خراسان رضوي1شكل ( است

رسوبي، آذرين  هاي اي از سنگ شامل مجموعهزون كپه داغ هاي  رخساره. شود يفاصل دو زون زمين شناسي كپه داغ و بينالود واقع م
به دليل سرگذشت زمين  و اند حركات تكتونيكي قرار گرفته يرهاي مختلف زمين شناسي تحت تأث كه طي دوره باشد يو دگرگوني م

خصوصيات زمين ساختي و چينه شناسي رخنمون يافته در  ،)پس از دوران دوم زمين شناسي تا كنون(شناسي متفاوت اين دو زون 
هاي مربوط به  از وسعت شهرستان مشهد را سازند 53/56در حدود . باشد يتنوع قابل توجهي برخوردار ماز سطح محدوده مطالعاتي

درصد مربوط به  89/1درصد نيز مربوط به دوران دوم زمين شناسي و تنها  58/41دوران سوم زمين شناسي در بر گرفته است و 
  .باشد يمهاي دوران اول  سازند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8. Flano & serrano 

9. Diamantina 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 يت شهرستان مشهد در استان خراسان رضويموقع :1 شكل

 روش كار
هاي اوليه، مانند  به منظور تهيه نقشه تنوع زميني شهرستان مشهد، ابتدا پس از انجام عمليات ميداني و بازديد عملي اطالعات و نقشه

ي زماني دورهامربوط به  8ي لندست ا هاي هوايي و تصاوير ماهواره ، عكس)1:50000(، توپوگرافي )1:250000(نقشه زمين شناسي 
May  وJune  مرحله نخست تعيين . هاي پايه، پژوهش در سه مرحله انجام يافت پس از تهيه اطالعات و نقشه. تهيه شد 2014سال

ي ي معيارهاي انتخابها نقشهدر تنوع زميني با توجه به نظر كارشناس و مطالعات صورت گرفته و سپس تهيه  مؤثرمعيارهاي اصلي 
هاي  تلفيق اليهشامل ها و مرحله سوم  ي و امتياز دهي مجدد اليهرستربه اليه ) معيارها(هاي وكتوري  يهالمرحله دوم، تبديل . مذكور

 . هاي نهايي بوده است يهالطبقه بندي شده و اولويت بندي 
 



 
 
 
 

معيار اصلي در ارتباط با استعداد محدوده مورد  5ي هاي ميداني و بر پايه روش دلف بنابراين ايتدا با توجه به شرايط منطقه و بازديد
يارهاي انتخابي شامل نقشه حفاظت و حساسيت براي معهاي مربوط به هر كدام از  در مرحله بعد نقشه. مطالعه به تنوع مشخص شد

در تنوع زميني را در  مؤثر انتخابي معيارهاي، نقشه كيفي 2شكل . تهيه و ترسيم شدند GISطبقه بندي و ارزيابي تنوع زميني در محيط 
مورد پردازش قرار  GISهاي ورودي، طي مراحل متعدد، براي آناليز بيشتر درمحيط  مجموعه نقشه. دهد يممنطقه مطالعاتي نشان 

 . گرفت

 مشهد شهرستان در زميني تنوع به ها لندفرم قابليت و استعداد در شده گرفته نظر در معيار هفت كيفي نقشه. 2 شكل
 

 .ها از همپوشاني نقشه پوشش با توجه به انواع پوشش طبيعي زمين و شاخص پوشش گياهي ساخته شده است حفاظت لندفرمنقشه 
 
 
 



 
 
 
 

 هاي حفاظت و حسايت نحوي طبقه بندي و امتيازدهي شاخص. 1جدول 

  
براي توليد نقشه . در سه كالس طبقه بندي شده است 2ها در مقابل تغييرات محيطي بصورت جدول  حساسيت و ارتجاع لندفرم

9Fبا استفاده از رقومي كردنحساسيت ابتدا 

نقشه  GISزمين شناسي مربوط به استان خراسان رضوي در محيط  1:250000صفحات  10
اي، نقشه  زمين شناسي مربوط به شهرستان مشهد را تهيه كرديم، سپس با استفاده از نقشه زمين شناسي تهيه شده، تصاوير ماهواره

10Fو نرم افزار گوگل ارث 1:50000توپوگرافي 

11Fستفاده از مدل رقومي ارتفاعنقشه ژئومورفولوژي ساخته شد و نقشه انرژي با ا 11

و  12
 .تهيه شد GISهاي پيشنهاد شده توسط كارشناس در محيط  كالس

 .توليد شدند 2هاي جدول  سيت و حفاظت با طبقه بنديها نقشه حسا هاي ذكر شده و تلفيق آن در نهايت پس از ساخت نقشه
 

 نحوي طبقه بندي و امتيازدهي نقشه حفاظت و حساسيت: 2جدول 

 

                                                 
10. Digit 

11 .Google earth 

12.Digital model elevation 

 ها شاخص

 در تنوع زميني مؤثرهاي معيار
 بندي طبقه كالس

 حساسيت پذيري لندفرم  حفاظت لندفرم

 اراضي اربريك
 پوشش شاخص

 گياهي
 ژئومورفولوژي شناسي زمين انرژي

 كالس
 كيفي

كالس 
 كمي

 1500 _ 0/00 _ 0/5- شهري سكونتگاه كشاورزي، 1
 _ آذرين

 دگرگوني
 i كم اثرات انساني

 0/3 _ 0/00 ، بيشه زارمرتع 2
1500 - 
2000 

 ii متوسط فرسايش بادي - بيآ رسوبي

3 
 بستر ،جنگل سنگي، رخنمون

 اي رودخانه
 كربنات آهك 2000 _ 0/6 _ 3 /0

 ،كارست گسل،
افكنه،  مخروطه

 حركات دامنه اي
 iii ,زياد

 رديف
 زميني تنوع اليه بندي طبقه كالس ها هيال

 كالس كيفي زميني تنوع كالس كمي كالس كيفي حساسيت حفاظت
 كم 3 _ 1 كم 3-4 3 _ 1
 متوسط 4 - 3 2 متوسط 3-6 4 - 3 2
 زياد 6 - 4 3 زياد 6-9 6 - 4 3



 
 
 
 

و حفاظت شامل سه دسته از تنوع  يتشه حساسدو نق يو همپوشان يلو تحل يهتجز يقها از طر لندفرم يشناخت ينتنوع زم يينقشه نها

 "زياد"تا  "كم" يشناخت يناز تنوع زم يفيك يها طبقه ينا. ارائه شده است شهرستان مشهد يني، نقشه تنوع زم3شكل در  .باشد مي

 .داده شد يشنما 3تا  1 يكم يربا مقاد يببه ترت

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 نقشه تنوع زميني شهرستان مشهد: 3شكل 

 :گيري نتيجه 
قرارگيري در . دهد كه باالترين ميزان تنوع زميني در شهرستان مشهد در نيمه شمالي شهرستان قرار دارد يمنتايج به دست آمده نشان 

ي آهكي و دولوميتي مزدوران است، نوع اقليم و وجود سازندهاشامل  عمدتاًهاي جغرافيايي، نوع سازندهاي زمين شناسي كه  عرض
هاي  در نقشه تنوع زميني به دست آمده مشخص شد كه لندفرم. باشد يمعوامل اصلي در شكل گيري تنوع زمين هاي از  ناهمواري

درصد  16/86دهد در حدود  يمنتايج به دست آمده نشان . تحت نفوذ طبقه اول يعني تنوع زميني كم قرار دارد عمدتاًشهرستان مشهد 
 45/8همچنين . باشند يمشامل نواحي سكونتگاهي و اراضي كشاورزي  عمدتاًاز وسعت شهرستان مشهد داراي تنوع زميني كم كه 

هاي  بر روي سازند عمدتاًباشد كه اين محدوده  يمدرصد نيز داراي تنوع باال  39/5و درصد از وسعت منطقه داراي تنوع متوسط 
 .اند ضخيم اليه آهكي و كارستي منطقه كالت منطبق شده
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