مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان
سال پنجم ،شماره یازدهم ،تابستان  ،5931صفحه 17ـ66

حساسیت آنها به فرسایش (مطالعۀ موردی :شمال شهرستان داراب)
مرضیه مکرم

1

تاریخ پذیرش5931/4/2 :

تاریخ دریافت5934/55/57 :

چکیده
یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر روی فرسایی ،صوویاییس سا
س

ش یسی حوزۀ آبخی میتوان دانس

مهیلعیس فرسیی ،و حفیظ

که واک  ،س

صیک بررسی ویژگیهیی س

هی نسب

ش یسای حاوزۀ آبخیا اسا  .بای توهاه باه صوویاییس

به فرای د هاوازدگی و فرسایی ،در م ه اه نهوناه اسا  .در

ش یسی م ه ۀ مورد مهیلعاه بساییر مهام اسا  .بای توهاه باه ای کاه

شهرستین داراب در م یطق صشک و نیمهصشک کشور قرار دارد و مستعد فرسیی ،آبی اس
سیزندهیی زمینش یسی حسیسی

هدف از این مهیلعه بررسی ویژگای

سیزندهی و تعیین م یطق حسیس به فرسیی ،آبی در شمیل شهرستین داراب اس  .همچ این در

این پژوه ،ارتبیط بین سیزندهیی زمینش یسی شکل زمین و شیصص تفیضلی نرمیلشدۀ پوش ،گیایهی ( )NDVIبررسای شاد.
پس از تهیۀ ن شۀ زمینش یسی م ه ه و تعیین نوع سیزندهیی موهود در م ه ه می ان حسیسی
در روشهیی مذکور ن شۀ مربوط به حسیسی
می ان حسیسی

سیزندهیی موهود در م ه ه ترسیم شد .درنهیی

آنهی بی است ید به هداول ارائهشاد
باهم ظاور بررسای ارتبایط باین

سیزندهیی موهود در م ه ه و می ان شیصص پوشا ،گیایهی  NDVIاز توایویر مایهوار ای ل دسا

 1931استفید شد .همچ ین بهم ظور تهیۀ ل دفرمهی از شیصص موقعی
ورودی شیصص موقعی

 8در آباین

توپوگرافی ( )TPIدر محای  GISاساتفید شاد .داد هایی

توپوگرافی ( )TPIشیمل شیب انح یی عرضی انح یی حداقل و انح یی حداکثر بود .نتییج نشاین داد کاه

نهیر نوع کالس حسیسی پذیری در م ه ه از کم تی زیید وهود دارد .بهطوریکاه  19/11 24/11 22/81 14/22کیلومترمربا از
م ه ۀ مورد مهیلعه بهترتیب دارای حسیسی

کم متوس

 NDVIدر سیزندآسمیریاههرم ( )4/154بی درهه حسیسی

زیید و صیلی زیید به فرسیی ،اس  .همچ ین مشخص شد که بیشاترین
کم قرار گرفته اس ؛ ب یبراین این سایزند مکاین م یسابی بارای رشاد

پوش ،گییهی بهحسیب میآید .نتییج طب هب دی مورفولوژیکی م ه ۀ مهیلعیتی نشین داد که م ه اۀ ماورد مهیلعاه شایمل  14ناوع
ل دفرم اس

که شیمل آبراهه در هیی آبراهههیی میینی زهک،هایی مرتفا بایو رود در هایی  uشاکل دشا هایی کوناک

شیبهیی بیز شیبهیی بیویی ییلهیی مرتف ییلهیی شیب میینی ییلهیی مرتف و قلاۀ کاو اسا  .بیشاترین ناوع ل ادفرم در
م ه ۀ مورد مهیلعه مربوط به آبراهه (11/92درید) و بعد از آن قلههی (99/98درید) و کمترین مرباوط باه دشا هایی کوناک
(4/12درید) اس .
کلمات کلیدی :سیزندهیی زمینش یسی فرسیی ،آبی شیصص  NDVIشیصص  TPIشهرستین داراب.
 .1استیدییر دانشکد کشیورزی و م یب طبیعی داراب دانشهی شیرازEmail: m.mokaram@shiraz.ac.ir /
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هون  1و همکیران ( )2444ارتبیط بین ل ادفرمهای و میا ان

مقدمه
فرسیی ،در اثر عوامل فرسیی د بار روی ماواد تشاکیلده ادۀ
سااهز زمااین ب اهوهااود ماایآیااد .از بااین عواماال ماارثر باار
مهم در فرسیی ،بهحسیب میآید؛ ب یبراین بی توهه به م یوما
متفیوس سیزندهیی مختلف اشکیل مختلف فرسیی ،در م یطق
مختلف ایجید میشود .باهطاور کلای یکای از عوامال مهام و
تأثیرگذار بر روی فرسیی ،صوویییس س
آبخی اس  .بی توهه به صوویییس س
که واک  ،س

میتوان دانس

ش یسای حوضاۀ

ش یسی حوزۀ آبخیا
به فرای د هوازدگی و

هی نسب

فرسایی ،در م ه ااه نهونااه اسا  .در مهیلعاایس فرساایی ،و
حفیظ

صیک بررسی ویژگیهیی سا

مهیلعه بسییر مهم اس

ش یسای م ه اۀ ماورد

(عبداللهی و فیضنیی .)2411

عبدالهی و فیضنیی ( )2411ن شۀ حسیسی

به فرسایی ،را

بی توهه به سیزندهیی زمینش یسی در حوضۀ زیدش

یکی از

زیرحوضههیی حوزۀ آبخی طیل ین انجیم دادند .در این مهیلعاه
بی توهه به م یوم
س

س

هی از نظر م یوم

واحدهیی س

هایی مختلاف نساب

باه فرسایی،

ت سیمب ادی شادند و باه ایان ترتیاب

ش یسی زیرحوزۀ مذکور از نظار حسیسای

فرسیی ،طب هب دی شدند .نتییج نشاین داد کاه قسام
حوضه در معار

باه
اعظام

فرسایی ،قارار دارد و اقادامیس مادیریتی

بهم ظور هلاوگیری از فرسایی ،صایک و کایه ،کیفیا

آب

احساایس ماایشااود .شاایرانی و همکاایران ( )2412حسیساای
سیزندهیی زمینش یسی حوضۀ آبری میرون باه فرسایی ،را بای
استفید از سیستم اطالعیس هغرافیییی بررسای نمودناد .نتاییج
نشین داد که سیزندهیی آغیهیری میشین گچسایران بختیایری
و آسمیری بهترتیب از سیزندهیی حسیس باه فرسایی ،آبای و
تولید رسوب بهحسیب میآی د .م یمی و همکایران ( )2415بای
توهااه بااه ها س ساایزندهیی زمااینش یساای در حااوزۀ آبخیا
رودصینۀ حیهیآبید هرم گین می ان فرسیی ،آبی در م ه اه را
مشخص نمودند .نتییج نشاین داد کاه حوضاه دارای فرسایی،
زییدی اس

و باه ارائاۀ راهکایر و مادیری

رودصینۀ حیهیآبید نییز دارد.

در حاوزۀ آبخیا

فرسیی ،و رسوب میتواند تأثیراس عمد ای روی ل دفرمهای و
ساایمیی زمااین داشااته بیشااد .باای توهااه بااه اهمی ا
روشهیی مختلفی برای تعیین می ان حسیسی
دارد؛ مثالً میتوان به طب هب دی س
آنهاای نسااب

س

موضااوع
هی وهاود

هی بی توهه باه حسیسای

بااه فرساایی ،اشاایر کاارد (فاایضنیاای و زارع

صاااوشاقبااایل  .)2445مهیلعااایس متعاااددی در زمی اااۀ
حسیساای پااذیری و میا ان فرساایی ،ساایزندهیی مختلااف در
داصاال و صاایرج از کشااور انجاایم شااد اساا  .م ییسااۀ
حسیسی پاذیری و تولیاد رساوب واحادهیی سا هی توسا
میرعلوی و اصتوییی ( )2411انجیم شد .نتاییج نشاین داد کاه
س

هیی آهکی سایزند تفا

درحیلیکه س

در کاالس م ایوم قارار دارناد

هیی گرانیتی درید پییداری کمتری را نساب

به فرسیی ،نشین میده د.
بی توهه به ای کاه م ه اۀ ماورد مهیلعاه (شامیل شهرساتین
داراب) در م یطق صشاک و نیماهصشاک کشاور قارار دارد و
مستعد فرسیی ،آبای اسا
حسیسی

هادف ایان م یلاه تعیاین میا ان

سیزندهیی م ه ه به فرسیی ،آبی اس  .همچ ین در

این مهیلعه ارتبیط باین سایزندهی و شایصص پوشا ،گیایهی
 NDVIکه نشینده دۀ می ان پوش ،گییهی اس

بررسی شد.

مواد و روشها
منطقۀ مورد مطالعه
م ه ۀ مورد مهیلعه در شمیل شهرستین داراب در  51درهاه و
 94دقی ه تی  51درهه و  19دقی ۀ طول هغرافیییی و  28درهاه
و  19دقی ه تی  28درهه و  51دقی اۀ عار
شد اس

(شکل  .)1مسایح

هغرافیاییی واقا

م ه اۀ ماورد مهیلعاه 144/51

کیلومترمرب اس  .این حوضه از شمیل باه کاو هایی بایل ،و
آبهاال از ه ااوب بااه شااهر داراب و روسااتیی ک یرحاایهی و
دانشهی پییمنور از شرق به م ه ۀ ویمای ،کاو گ ایگاو و
روستیی نمنمروارید و از غرب به روستیهیی نرد شاهر کاو
پیرمراد و رودصینه رودبیل محدود شد اس  .هاید ای کاه را
1. Jones
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فرسیی،پذیری ه س زمین (سیزندهی) بهع وان یکی از عوامل

حسیساای

ساایزندهی را بررساای کردنااد .نتااییج نشااین داد کااه
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ایلی دسترسی به م ه ۀ طار محساوب مایشاود از طریاق

13

تعیین حساسیت سنگها به فرسایش آبی

مسیر شیرازا داراب بود و حدوداً  284کیلومتر طاول دارد کاه

در این مهیلعه بهم ظور تعیین حسیسی

را ایلی درههیک محسوب میشود .را هیی ارتبیطی موهاود

فرساایی،پااذیری از روش فاایئو (( )1344هاادول  )1روش

مشرف باه حوضاه از مرکا شاهر داراب و اطاراف آن عباور

میرتین ( )1331و فیرگایس و همکایران (( )1334هادول )2

ت

استفید شد.

کتویه و آب ههین نی دارد (مهیلعیس طر بیزنهری ک ترل

جدول ( :)5اندیس مقاومت سنگشناسی (فائو )5377

سیالب حوضۀ شهری داراب .)2414

نوع س

سیصتیر زمین ش یسی م ه اه متشاکل از سا

های و ناین

صااوردگیهاایی دورارن دوم و سااوم زمااینش یساای بااود و
تشکیالس آن شیمل سایزندهایی آسامیری ههارم ا گاور پای ا

هیی سخ

س

اندیس م یوم

توییف

س

س

هیی آذرین اسیدی

س

هیی آذرین بیزی

س

ش یسی
4-2
2-1

هیی دگرگونی

میسه س

بختیایریا آغیهاایریا کااوارترز اسا  .همچ ااین هدیاادتاارین

1-5

هیی مستحکم

1

و دولومی

تشکیالس زمینش یسای م ه اۀ ماورد مهیلعاه متلعاق باه دورۀ
نهیرم اس

های نساب

س

که شیمل بختییری اس .

س

هیی سس

5-2

هیی بسییر سس

2-4

مواد صمیری

4-8

ت هارس زال لاک

میرن غیر تبخیری

8

ژیپس و رس

3

انجیر وحشی گون صرزهر کال میرحسن آویشن صیرشتر

میرن تبخیری

14

پوشاا ،گیاایهی م ه ااه بیشااتر باایدام وحشاای پسااته
وحشی(ب ه) سرو کاوهی ارژن لخونا
گ زیتون وحشی و ...اس

.

هیی نرم

س

نهشتههیی آبرفتی

1-8

کواترنری زیرین
نهشتههیی آبرفتی

4-3

کواترنری بیویی

جدول ( :)2ردههای خطر تولید رسوب و میزان حساسیت سنگها به
فرسایش آبی (روش مارتین  ،5334فارگاس و همکاران)5337 ،
کالس

احتمیل صهر

ضریب صهر تولید رسوب

1

کم

>14

2

متوس

14-24

9

زیید

24-94

1

شدید

94-14

5

صیلی شدید

<14

شاخص موقعیت توپوگرافی ()TPI
در این مهیلعه بهم ظاور طب اهب ادی ل ادفرمهای از شایصص
موقعی
شکل ( :)5موقعیت منطقۀ مورد مطالعه

توپوگرافی ( )TPIاستفید شاد .بارای محیسابۀ

TPI

طبق معیدلۀ ( )1ارتفیع هر سلول در یک مدل رقاومی ارتفایع
بای میاینهین ارتفایع سالولهایی همساییه بررسای مایشااود.
درنهیی

ارتفیع میینهین از م دار ارتفیع در مرک کم میشاود

(وی .)2442
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میک د .محدودۀ مهیلعیتی سه روستی به نیمهایی سا

نایرک

سا

باه
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()1

TPIi  Z0   Z n / n

توس ا کرایهلاار 1و همکاایران ( )1323مااورد اسااتفید قاارار

n

تغییااراس در بیااومس م اادار

n 1

که  Z0ارتفیع ن هۀ مدل تح

ارزییبی  Znارتفیع از شبکه و

تعدا کل ن یط اطراف در نظر گرفته شد در ارزییبی اس .
رقومی ارتفیع را بی پیکسل مشخص اطراف آن پیکسل م ییسه
میک د .م یدیر مثب

 TPIنشینده دۀ م یط ی اس

که بایوتر

از ن یط اطاراف قارار گرفتاه (تپاههای) و م ایدیر م فای
نشینده دۀ م یط ی اس

TPI

که از اطرافشین پییینترند (در های).

م یدیر یفر و ن دیک یفر نیا نشاینده ادۀ م ایطق مساهز
(هییی که شیب ن دیاک یافر اسا ) یای م ایط ی بای شایب
ثیب اند .براسیس م یدیر  TPIیک طب اهب ادی بارای ل ادفرم
یورس گرفته که به یورس هدول ( )9اس :
جدول ( :)9طبقه بندی لندفرمها براساس روش ( TPIویز)2006 ،

کلروفیل و ت  ،در م ادار آب تایج پوشا ،واکا  ،نشاین
میدهد .شیصص  NDVIبی توهه به تغییراس پوشا ،گیایهی
به امواج الکترومغ یطیس بیین شد اس  .این شایصص

نسب

بهوسیلۀ رابهۀ ( )2بهدس

میآید:

  Re ad
NDVI  Near
 Near  Re ad

()2

که  PNearو  PReadبه ترتیب انعکیسیس اماواج الکترومغ ایطیس
در بیند میدون قرم ن دیک و قرمرند.
م یدیر این شیصص بین  -1و  +1اس

که م ایدیر بیشاتر

نشینده دۀ پوش ،گییهی غ ی در م ه ه اس .

نتایج

نوع ل دفرم

مقدار TPI

بهم ظور تهیۀ ن شۀ زمینش یسی م ه ۀ مورد مهیلعه از اطالعیس

در هیی بیریک آبراهههی

TPI≤ -1

موهود در سیزمین زمینش یسی و اکتشیفیس معدن استفید شاد.

زهک،هیی شیب میینی در هیی
کمعمق

ش یص
-1 < TPI<1

زهک،هیی م یطق مرتف

TPI≥1

در هیی  uشکل

TPI≤ -1

ویژگی هیی زمینش یسی حوضه هایی آبخیا اهمیا

ویژ ای در ش یسییی می ان رسوب و فرسایی ،در م ه اه دارد.
در واق فرسیی ،و حسیسپذیری سیزندهی وابساته باه ها س
ساایزندهیی تشااکیلده اادۀ آن اساا  .باای توهااه بااه ن شااۀ
زمینش یسی (شکل  )2و م یوم

س

هی به فرسیی( ،هادول

-1 < TPI<1 , Slope ≤ 5o

 )1مشخص میشود که  8نوع واحد زمینش یسای (

شیبهیی بیز

-1 < TPI<1 , Slope > 5o

 )Kpes, Kr, Kt, Qc1, Qc2, Qr, Qssgدر م ه ۀ مورد مهیلعاه

شیبهیی بیویی مسیهی

TPI≥ 1

وهود دارد .بیشترین سیزند م ه ۀ سایزند آسامیریاههارم بای

دش

ییلهیی موضعی تپههیی موهود
در در
ییلهیی شیب میینی تپههیی
کونک موهود در دش
قله کو ییلهیی مرتف

مسیح
TPI≤-1
-1 < TPI<1

EMas-ja,

 14/282کیلومترمرب که اکثر م یطق شامیل و ه اوب

م ه ه را دربرگرفته اس

(هادول  .)1ایان سایزند مرباوط باه

دوران میوسن بود که شیمل دولوم
رص مونهیی س

وس

آهک ضاخیم بای

میدر اس .

TPI≥ 1

شاخص تفاضلی نرمالشدۀ پوشش گیاهی ()NDVI
در این مهیلعه بهم ظاور تهیاۀ شایصص تفیضالی نرمایلشادۀ
پوش ،گییهی ( )NDVIاز تویویر س ج دۀ  ETM+مایهوارۀ
ل دس

سیل  2415استفید شد .این شیصص برای اولاینبایر

1. Kriegler
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شیصص موقعی

توپوگرافی ارتفیع هر پیکسال در مادل

گرفا  .ایاان شاایصص نسااب

15

بررسی شکل زمین و میزان  NDVIدر سازندهای زمینشناسی...

حسیسی

صیلی کم به فرسیی ،اس

حسیسی

زیید به فرسیی ،دارد.

و ت هی 19درید از م ه اه

شکل ( :)9نقشۀ کالسهای حساسیت سازندهای منطقۀ مورد مطالعه

جدول ( :)4راهنمای نقشه زمینشناسی منطقۀ مورد مطالعه
واحد
زمینش یسی

سن

مسیح

ویژگی

Kr

کرتیسه

Qssg

کواترنری

Qr

کواترنری

Qc1

کواترنری

Qc2

کواترنری

نرس س
س
سیل

به فرسایش آبی

2

( )km

آهک و

آهک ش ی

جدول ( :)1مساحت هریک از کالسهای حساسیت به فرسایش برای

1/25

منطقۀ مورد مطالعه

و شن و گراول

1/98

حسیسی

Kt

نهشتههیی آبرفتی

میستریشین

Kpes

EMas-ja

میوسن

و

رس

سینتونین ا

پلیستوسن

9/29

هورشد

س
س

آهک و میرن
آهک و سیل

دولوم

و

کم

14/22

14

متوس

22/81

22/24

18/19

زیید

24/11

24

صیلی زیید

19/11

19/99

کل

144/51

144

آهک

ضخیم بی رص مونهیی
س

19/93
13/24

دولومی
وس

کیلومترمرب

درید

2/44

میسههیی گرد و
گراول شن سیل

سیزند

مسیح

برحسب

مسیح

برحسب

همچ ین بهم ظور تهیۀ ن شۀ ل دفرم م ه ۀ مورد مهیلعه از

14/28

میدر

شیصص موقعی

توپوگرافی استفید شد .بی توهاه باه شاکل

باه

( )1و ( )5مشخص میشود کاه از دو م یایس ( 5×5حاداقل

فرسیی ،پذیری از روش فیئو ( )1344استفید شاد (هادول  1و

م ییس) و ( 15×15حداکثر م ییس) بی توهاه باه کوناکتار

 .)2همینطور که در شاکل ( )9نشاین داد شاد م ه اه شایمل

به دیهر م ییسهی برای تهیۀ ن شۀ

در این مهیلعه بهم ظور تعیین حسیسی

نهیر کالس حسیسی

س

های نساب

به فرسیی ،از کم تی صیلای زیاید اسا .

اکثر بخ،هیی م ه ۀ مورد مهیلعه حسیسی

کمی باه فرسایی،

آبی داشته و ف

بخ،هیی کاونکی از شامیل و شامیل غارب

دارای حسیسی

به فرسیی ،اس  .همینطور کاه در

زیید نسب

هدول ( )5نشاین داد شاد حادود 14دریاد از م ه اه دارای

بودن م یدیر  RMSEنسب
 TPIو درنهیی
استفید شد.

تهیۀ ن شۀ ل دفرمهیی م ه اۀ ماورد مهیلعاه
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شکل ( :)6نقشۀ لندفرمهای منطقۀ مورد مطالعه

هریک از ل دفرمهی برحساب کیلومترمربا

می ان مسیح

در هدول ( )2آمد اس :
جدول ( :)6مساحت هریک از لندفرمها در منطقۀ مورد مطالعه
ل دفرم

شکل ( :)1نقشۀ  TPIمنطقۀ مورد مطالعه (مقیاس )41×41

نتییج نشین میدهد که م یدیر  TPIم ه ۀ مورد مهیلعه بین
 -32/52تی  111/59برای م ییس  5×5و  -935/23تی 224/35
م ییس  15×15اس  .همینطور که در شاکل ( )2نشاین داد
شد م یطق مرتفا مین اد یایل و تپاههای دارای م ایدیر

TPI

ن دیک به یافرند .همچ این م ایطق مساهز یای م ایط ی بای
تغییراس شیب کم م یدیر  TPIیفر و یی م فی دارناد .از

مسیح

()%

مسیح

()km2

آبراهه

11/92

11/24

در هیی آبراهههیی میینی

4/51

4/51

زهک،هیی مرتف بیو رود

2/29

2/22

در هیی  uشکل

1/81

1/84

دش هیی کونک

4/12

4/12

شیبهیی بیز

4/11

4/15

شیبهیی بیویی

1/12

1/12

ییلهیی مرتف

4/12

4/12

ییلهیی شیب میینی

1/14

1/14

ییلهیی مرتف

99/98

99/52

مجموع

144

144/51

TPI

بی م ییس  5×5و  15×15برای استخراج ل دفرمهیی محادودۀ

همینطور که در شکل ( )4مشخص شد ل دفرمهیی آبراهاه

مااورد مهیلعااه اسااتفید شاااد .هرکاادام از ل اادفرمهااایی

بیشترین بخ ،م ه ه را تشاکیل داد اناد و ل ادفرمهایی غیلاب

طب هب دیشد بخشی از م ه ه را دربرمیگیرند کاه در شاکل

م ه ه محساوب مایشاوند .ایان ل ادفرمهای توزیا م یسابی در

( )2نشین داد شد اس .

قسم هیی مختلف دارند ولی ل ادفرمهایی دشا
حداقل مسیح
تشکیل میده د.

ف

کوناک بای

بخ ،محدودی از م ه ۀ ماورد مهیلعاه را
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شکل ( :)4نقشۀ  TPIمنطقۀ مورد مطالعه (مقیاس )1×1

19

بررسی شکل زمین و میزان  NDVIدر سازندهای زمینشناسی...
جدول ( :)7فراونی بین شاخص  NDVIو هریک از واحدهای
زمینشناسی منطقۀ مورد مطالعه
م دار

بهم ظور ارتبیط بین حسیسی

سیزند بی می ان پوش ،گییهی

در م ه ۀ مورد مهیلعه از شیصص  NDVIاستفید شد؛ ب یبراین بی
توهه به شکل ( )8قسم هیی سب تیر م یدیر مثب
دارند که نشینده دۀ پوش ،گییهی انبو تر اس

ب رگتری

(شکل .)8

زمینش یسی

حداقل

حداکثر

میینهین

)Kt (limestone, marly limestone

-4/4499

4/1132

4/22

)Qssg (Silt, sand gravel

4/4112

4/954

4/24

Kpes (marlston, siltstone,
))limestone

4/4448

4/1512

4/21

)Qc2 (gravel, sand, silt, clay

4/4129

4/1142

4/21

EMas-ja (limeston, dolomite

4/4129

4/154

4/29

Kr(chert, limestone, sandy
)limestone

4/4255

4/119

4/29

)Qc1(pebble, gravel

4/4552

4/194

4/24

)Qr (stream

4/4951

4/1142

4/22

شکل ( :)3میزان شاخص  NDVIدر واحدهای زمینشناسی

همچ ین بی توهه باه شاکل ( )3و هادول ( )8مشاخص
شکل ( :)8نقشۀ شاخص  NDVIمنطقۀ مورد مطالعه

درنهیی

در محی  GISمی ان حداقل حداکثر و میینهین

شیصص پوش ،گیایهی  NDVIبارای هریاک از واحادهیی
زمینش یسی و کالسهیی حسیسی

میشود که بی اف ای ،م یدیر  NDVIمی ان حسیسای
به فرسیی ،کیه ،میییبد.

جدول ( :)8فراوانی بین شاخص  NDVIو میزان حساسیت سازندها
در منطقۀ مورد مطالعه

تعیین شد.

همینطور که در هدول ( )4و شکل ( )3نشین داد شاد
بیشترین م ادار شایصص پوشا ،گیایهی مرباوط باه واحاد
آسمیری اههرم ( )4/154اس  .ب یبراین میتوان بهطاور کلای
پی،بی ی کرد که در این سیزند پوش ،گییهی زیید اس .

سایزند

حسیسی

می ان

NDVI

حداقل

حداکثر

میینهین

کم

4/4495

4/154

4/12

متوس

4/44481

4/151

4/15

زیید

4/41291

4/194

4/11

صیلی زیید

4/4491

4/11

4/94
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 میییبد (مکرم و سایزییمورثی،پذیری در م ه ه کیه،فرسیی
.)2415 ؛ ابوالفتحی و همکایران1338 ؛ یمینی و م یدی2412
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همچ ااین نتااییج حییاال از ارتباایط بااین نااوع ساایزندهیی
 نشاین داد کاه بیشاترینNDVI زمینش یسی و م دار شایصص
. ) اسا4/154(  مربوط به واحد آسمیریاههارمNDVI م دار
بی ی کرد که وهود ایان سایزند در م ه اه،ب یبراین میتوان پی
 همچ ین نتاییج حییال.  گییهی بیشتر اس،نشینده دۀ پوش
 نشاین داد کاهTPI از طب هب دی ل دفرم بی اساتفید از شایصص

 در کالسهای مختلف حساسیتNDVI  مقادیر مختلف:)50( شکل

 م ه اه را تشاکیل داد و،ل دفرمهایی آبراهاه بیشاترین بخا
 ولای ل ادفرمهایی.ل دفرمهیی غیلب م ه ه محسوب میشوند
 محادودی از،ف ا بخا

کونک بی حاداقل مسایح

دش

.م ه ۀ مورد مهیلعه را تشکیل میده د

بحث و نتیجهگیری
 باهم ظاور بررسای تاراکمNDVI در این مهیلعاه از شایصص
 نتییج. استفید شد، گییهی و ارتبیط آن بی می ان فرسیی،پوش
باه

 و کاالسهایی حسیسایNDVI حییل از ارتبیط م ادار

 میا انNDVI  میا ان، آبای نشاین داد کاه بای افا ای،فرسیی
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Abstract
One of the important factors affecting on the erosion is lithological characteristics in the
watershed. Due to the characteristics of the watershed can be considered reaction of rock to
the process of weathering and erosion in the study. In the research of erosion and soil
conservation investigate the lithological characteristics of the study area is very important.
According to the study area (north of the Darab city) is located in arid and semi-arid and it is
able to water erosion, the aim of the study area is investigation the characteristics geological
formations, determination of sensitive the area to water erosion in the northern of Darab city.
Also in the research, relationship between lithological characteristics and Normalized
Difference Vegetation Index (NDVI) was determined. After preparing the geology map and
determining the type of formations in the region, based on resource was obtained sensitivity
of formations in the study area. Finally, relationship between NDVI and sensitivity of
geological formations to water erosion using Landsat 8 images in 2015 was determined. Also
for preparing the landform map used topography position index (TPI) in the study area. The
inputs data for preparing the TPI was slope, min curvature, max curvature, plan and profile.
The results showed that there were 4 classes of sensitivity that consist of low sensitivity,
medium sensitivity, high sensitivity and very high sensitivity in the study area. So that 40.22,
26.81, 20.11 and 13.41 km2 were in classes of low sensitivity, medium sensitivity, high
sensitivity and very high sensitivity to water erosion respectively in the study area. Also the
results showed that EMas-ja with low sensitivity had the highest NDVI (0.457). So the EMasja was suitable for growing of vegetation and had low erosion in the study area. The results
showed that the study area was classified ten classes that consist of canyons, deeply incised
streams, midslope drainages, shallow valleys, upland drainages, headwaters, u-shaped valleys,
plains small, open slopes, upper slopes, mesas, local ridges/hills in valleys, midslope ridges,
small hills in plains, mountain tops, high ridges. The highest area of landform was canyons,
deeply incised streams (44.36%) and mountain tops, high ridges (33.38%). While the lowest
area of landform was plain small (0.12%).
Keywords: Geological Formations, Water Erosion, NDVI Index, Index TPI Index, Darab
City.
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