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1دانشآموخته دکتری گروه علوم خاک ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان2 ،استاد گروه علوم خاک ،دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی گرگان3 ،دانشجوی دکتری گروه آبخیزداری و مدیریت مناطق بیابانی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
4استادیار گروه آبخیزداری و مدیریت مناطق بیابانی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تاریخ دریافت1398/03/12 :؛ تاریخ پذیرش1398/06/26 :

چکيده

1

سابقه و هدف :درک فرآیندهای بومشناختی و ژئومورفولوژی نهفته در توزیع مکانی نهشتههای لسی و رخسارههای
مربوطه و همچنین تحلیل الگوی مکانی آنها در مناطق خشک و نیمهخشک ،برهمکنش آنها را در این محیطها
آشکار میسازد .فالت لسی استان گلستان نیز منطقهای با توپوگرافی منحصربهفرد و پیچیده که با پوشش گیاهی مرتعی
در منطقه نیمهخشک واقع شده است .تحلیل الگوی نقطهای جهت دامنه و آبراهه و بررسی اثرات متقابل آنها با
استفاده از آمارههای اختصاری مختلف در بخشی از فالت لسی استان گلستان از اهداف این پژوهش میباشد .با توجه
به فواصل اندک بین تپهها و پیچیدگیهای پستیوبلندی منطقه ،تکنیک عکسبرداری بدون سرنشین ( )UAVبرای
تهیه عکس هوایی دقیق از منطقه مطالعاتی بهمنظور استفاده در تحلیل نقطهای بهکار گرفته شد .الزم به ذکر است با
توجه به اهداف گفتهشده ،این پژوهش نسبت به مطالعات پیشین نوآوری داشته و در مطالعه الگوی مکانی رخسارههای
لسی گامی به جلو محسوب میشود؛ به عبارتی این پژوهش تالشی برای یافتن ارتباط مؤثر دامنه و آبراهه بر گسترش
فرسایش آبراههای برای مطالعات آتی در این منطقه میباشد.
مواد و روشها :منطقه مطالعاتی به لحاظ شرایط اقلیمی دارای رژیم رطوبتی و حرارتی زریک خشک و ترمیک است.
تکنیک  UAVبرای تهیه عکس هوایی رنگی با دقت مکانی و زمانی باال ،بهمنظور مدلسازی الگوی نقطهای جهت
دامنه و تراکم آبراههها در منطقه استفاده شد .مشتقات اولیه و ثانویه توپوگرافی از مدل رقومی ارتفاع ( )DEMتهیهشده
توسط  UAVبا تفکیک مکانی  20×20سانتیمتری استخراج گردید .تحلیل نقطهای تک و چندمتغیره (مدلسازی)
متغیرها با استفاده از بستههای تخصصی در محیط نرمافزار  Rو  Programitaانجام گرفت .در نهایت ،از تابع
همبستگی نشاندار ( ،)MCFبهمنظور بررسی پرسشهایی در زمینه کاهش اندازه وابسته به تراکم ،استفاده شد.
* مسئول مکاتبهemaleki67@gmail.com :
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یافتهها :نتایج حاصل از توابع تکمتغیره ) g(rو ) O-ring(rنشان داد جهتهای مختلف شیب شامل :مسطح ،شمالی،
جنوبی ،شرقی و غربی در کل فاصلهها در دامنه انتخابی از منطقه موردمطالعه ،دارای الگوی مکانی کپهای میباشند .این
مهم بیانگر آن است دامنههای با جهتهای یکسان در محدوده تحتتأثیر عوامل مختلف بیشتر در مجاور یکدیگر
پراکنش داشته و نظم آنها از الگوی خاصی پیروی میکند .عالوه بر آن ،روابط متقابل بین آبراههها و جهت دامنههای
شمالی در قطعه نمونه با استفاده از تابع دومتغیره ) g12(rو ) ،O12(rارتباط مثبت و تجمع آبراههها و دامنههای شمالی
در همه فاصلهها در کنار یکدیگر را تائید کرد .تحلیل  MCFنیز نشان داد که شیب بهعنوان یک عامل مؤثر دارای
ارتباط متقابل مثبت با تراکم آبراههها بودند و احتمال وجود تراکم بیشتر آبراههها در شیبهای بیشتر ،بهمراتب
زیادتر از حالتی است که در آن شیب منطقه کم است .این موضوع بیانگر آن است که در شیبهای تندتر احتمال
تشکیل آبراهه زیادتر از اراضی مسطح میباشد.
نتیجهگیری :بهطورکلی ،با توجه به انرژی برشی آب در شیبهای تند ،تعدد آبراههها نیز بهمراتب بیشتر خواهد بود.
در نتیجه هدررفت خاک در شیبهای تند بیشتر از زمینهای مسطح خواهد بود .نهایتاً ،استفاده از فناوری UAV

برای بررسی دقیق الگوی مکانی نهشتهها بهمنظور مشاهدات و دادههای با دقت باال و تصمیمگیری مدیران منابع طبیعی
در جهت کاهش فرسایش خاک توصیه میشود.
واژههای کلیدی :الگوی نقطهای ،آماره اختصاری ،تحلیل مکانی ،عکسبرداری بدون سرنشین
مقدمه

سرانجام حمل مواد معلق و محلول در آب از نقطهای

رسوبات لسی یکی از تشکیالت مهم عصر

به نقطه دیگر را تعیین میکند و نقش مهمی در تعادل

یخبندان هستند که حدود  10درصد از سطح زمین را

خاک (خاکسازی و فرسایش) ایفا میکند (.)19

پوشش داده و اغلب در عرضهای جغرافیایی  30تا

بهطوریکه واعظی و همکاران ( )2016درصد سیلت

 60درجه نیمکره شمالی ،موسوم به کمربند لس قرار

و تندی شیب بهعنوان یک خصوصیت توپوگرافی را

گرفتهاند ( .)25استان گلستان با سطحی بالغ بر 22

مهمترین عوامل بروز فرسایش شیاری در حوزه آبخیز

هزار کیلومترمربع ،دارای تشکیالت لسی گستردهای

تهمچای ،استان زنجان میدانند (.)40

میباشد که عمدتاً در حوزههای آبخیز اترک و

در اقلیم نیمهخشک فالت لسی استان گلستان،

گرگانرود قرار گرفتهاند ( .)1مطالعات اخیر انجامشده

جهت دامنه نقش مهمی را در تکامل خاک از طریق

در فالت لسی استان گلستان نشان میدهند این لسها

حفظ رطوبت در جهتهای شمالی ایفا میکند؛

حاوی اطالعات مفیدی برای تغییر اقلیم و تکامل

بهطوریکه تقریباً جهتهای جنوبی فاقد پوشش

زمیننما برای دوره میانی تا انتهایی کواترنری میباشند

گیاهی و در مقابل شیبهای شمالی حاوی پوشش

()42؛ افزون بر این توپوگرافی یکی از پارامترهای

گیاهی متراکم میباشند (( )32شکل  1الف) .ضمن

تأثیرگذار در تشکیل خاکهای منطقه است که مقدار

این سطوح شیبدار معموالً پوشیده از رخساره

آب واردشده در خاک ،نگهداری آب در خاک ،کاهش

میکروتراس (تردد دام) (شکل  1ب) هستند .با توجه

مواد از خاک بهوسیله فرسایش ( 30 ،23و  )39و

به اینکه اغلب اوقات سال ،سطح خاک در مقابل
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بارندگیها بدون پوشش گیاهی میباشد (فاقد پوشش

مقدمات هر پژوهشی جهت شناخت تغییرات و پایش

دائمی) که یکی از عوامل تشدیدکننده سیالب و ایجاد

متغیرهای مربوطه بهشمار میآید ( .)45شایانذکر

فرسایش در منطقه است ،مطالعه روابط متقابل بین

است که مطالعات اندکی در ارتباط با الگوی مکانی در

متغیرهای طبیعی در این منطقه جهت مدیریت مناسب

خاکهای لسی انجام شده است ( .)18ازاینرو در این

لسها از اهمیت باالیی برخوردار است.

پژوهش سعی شده است الگوی مکانی جهت دامنه و

یکی از راههای بررسی نحوه قرار گرفتن نقاط

آبراهه و روابط متقابل آنها با استفاده از تابع

نسبت به هم و آرایش مکانی آنها ،تعیین الگوی

همبستگی نشاندار و تابعهای متداول ()O-ring(r

مکانی است ( 9و  )14که آگاهی از آن در عرصههای

و ) )g(rدر بخشی از فالت لسی استان گلستان

خشک و نیمهخشک بهدلیل وقوع تغییرات ناگهانی در

موردمطالعه قرار گیرد.

این مناطق و ناهمگنیهای محیطی ( )6از ضروریات و

( Bب)

( Aالف)

شکل  -1تأثیر جهت شیب بر تراکم پوشش گیاهی (عکس گرفتهشده توسط کهل( )2014 ،الف) و میکرو تراسهای به وجود آمده در
اثر چرای دام (عکس گرفته شده توسط ملکی( )1394 ،ب) در منطقه مطالعاتی.
Figure 1. Effect of slope aspect on vegetation density (photo was taken by Kehl, 2014) (A) and micro-terraces
which created by sheep and goat (photo was taken by Maleki, 2015) (B) in the study area.

با توجه به وجود تغییرات زیاد جهات و شیب

آنالیزهای ارزانتر مهیا مینمایند ( 41 ،33 ،32و .)46

منطقه ،یکی از مهمترین ابزارهای اطالعات مکانی،

پژوهشهای قبلی نیز اهمیت و دقت این تصاویر را

مدل رقومی ارتفاع ( )DEMمیباشد که برای

در تهیه دادههای محیطی و نقشه کاربری اراضی (،)27

استخراج پارامترهای مهمی مانند نقشههای شیب،

مطالعات میکروتوپوگرافی و تشخیص اثرات هیدرولوژیکی

جهت شیب ،میزان انحنای زمین و جهت جریان بکار

( ،)26مدلسازی فرسایش خاک ( ،)11نقشه لندفرم و

میرود ( .)34از دیگر سو ،دادههای ارتفاعی میتوانند

شناسایی عوارض زمینی ( ،)3نقشه سهبعدی توپوگرافی

از سه طریق به دست بیایند .1 :مطالعات میدانی؛

( ،)7نقشه ژئومرفولوژی ( ،)32مدلسازی نقشه خاک

 .2نقشههای توپوگرافی موجود ()12؛ و  .3دادههای

( ،)31تهیه تصاویر و دادههای توپوگرافی با دقت باال

سنجشازدور و عکسهای هوایی ( .)16روشهای

بهمنظور تشخیص فرسایشهای گالی ( )20و مدلسازی

عکسبرداری نوین همانند پرندههای هدایتپذیر از

الگوی مکانی گالی ( )19نشان داده است .از دیگر

راه دور (پهپاد )UAV ،نیز برای تهیه  DEMبهکار

سو ،نتایج کرام و همکاران ( )2017نشان داد که برای

گرفته میشوند که توانایی ارائه اطالعات و دید دقیق

تهیه نقشه ژئومورفومتری و استخراج خصوصیات

از منطقه را در زمان کوتاهتر ( ،)20سریعتر و

توپوگرافی در فالت لسی استان گلستان به تصاویر با
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دقت باال نیاز هست ()24؛ بنابراین یکی از اهداف این

میباشد و بر روی پهپاد فانتوم  2ساخت شرکت DJI

پژوهش استفاده از تکنیک  UAVبرای تهیه  DEMو

( )8نصب شده بود انجام گردید (شکل  .)3قبل از

عکس هوایی از منطقه مطالعاتی خواهد بود .الزم به

انجام پرواز و تصویربرداری ابتدا اقدام به جانمایی

ذکر است با توجه به اهداف گفته شده ،این پژوهش

نقاط کنترل زمینی ( )GCPتوسط دستگاه  GPSدو

نسبت به مطالعات پیشین نوآوری داشته و در مطالعه

فرکانسه ( )DGPS Trimble R3گردید و سپس با

الگوی مکانی رخسارههای لسی گامی به جلو

استفاده از نرمافزار Trimble Business Centerمورد

محسوب میشود؛ زیرا در بررسی الگوی مکانی ،تنها

پردازش قرار گرفت .نقاط کنترل زمینی در مناطق

درک ساختار مکانی نهشتهها هدف نیست؛ بلکه مهمتر

مختلف (دره و تپهها) با ارتفاع و موقعیتهای مختلف

از این موضوع ،آشکار ساختن برخی ویژگیهای

انتخاب شدند .خروجی این مرحله نقاط کنترل

ریختشناسی و روابط بین آنها موردنظر است که در

هدفگذاری شده و تعیین مسیرهای پروازی بود که

مدیریت دارای اهمیت است.

برای منطقه تهیه گردید .مسیرهای پرواز مطابق با
محدوده موردنظر جهت نقشهبرداری به نرمافزار

مواد و روشها

هدایت خودکار پرنده معرفی شده و پرنده بر اساس

معرفی منطقه موردمطالعه :منطقه مطالعاتی به مساحت

همین اطالعات ،مأموریت پروازی خود را انجام

تقریبی  200هکتار در بین طولهای جغرافیایی

میدهد (.)31

" 55ْ 08' 55تا " 55ْ 09' 47شرقی و عرضهای

یکی از موارد مهم در تکنیک  UAVتعیین ارتفاع

جغرافیایی " 37ْ 37' 10تا " 37ْ 37' 49شمالی در

مناسب پرواز میباشد که بر تفکیک مکانی تصاویر و

فالت لسی استان گلستان قرار گرفته است (شکل .)2

دقت خروجیها بسیار تأثیرگذار است ()20؛ بنابراین

میانگین بارش و دمای ساالنهی منطقه بهترتیب 350

ارتفاع پرواز بهصورت دقیق براساس وضعیت

میلیمتر و  17درجه سانتیگراد میباشد .رژیمهای

توپوگرافی منطقه تعیین گردید .درنهایت پرواز در

رطوبتی و حرارتی خاک منطقه مطالعاتی ،به ترتیب،

شرایط آفتابی ،بدون ابر و بارندگی در منطقه مطالعاتی

زریک خشک و ترمیک میباشند .از دیدگاه

انجام گردید.

ژئومورفولوژی ،منطقه موردمطالعه ،دو سیمای

پس از انجام عملیات پرواز و برداشت تعداد 212

سرزمینی مختلف شامل اراضی تپهماهوری 1و دره 2را

تصویر ،تصاویر جهت پردازش آماده شد؛ بهطوریکه
تصاویر ناکارآمد از تمامی تصاویر حذف گردید.

دربرمیگیرد.

بهعبارتی تصاویری که دارای کشیدگی هستند و یا در

مراحل تولید عکس هوایی و  DEMمنطقه با

هنگام نشست و برخاست پرنده اخذ شدهاند و یا

استفاده از روش فتوگرامتری پهپاد :آبانماه ،1395

بهطورکلی هر تصویری که باعث کاهش کیفیت نتیجه

تصویربرداری از منطقه جهت تهیه  DEMو تصاویر

پردازش و یا افزایش بیهوده زمان پردازش شود باید از

عکس هوایی  RGBبا قدرت تفکیک مکانی 20×20

لیست تصاویر حذف شوند ( .)28پردازشها نیز شامل

سانتیمتر بهوسیله دوربین تجاری Gopro Hero3 plus

توجیهات داخلی ،نسبی و مطلق ،خودکار بوده که

که قادر به ثبت تصویر با رزولوشن  12مگاپیکسل

منجر به تهیه ابر نقاط منطقه ،ارتوفتو و  DEMشدند.
نکته دارای اهمیتی که باعث میشود سامانه پهپاد

1- Hillslope
2- Valley
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فتوگرامتری را از دیگر روشهای تهیه نقشه متمایز سازد،

پردازش گردید تا به توان خروجیهای موردنیاز برای

پردازشهای خودکار تصاویر بوده که سرعت تهیه نقشه

بررسی منطقه را استخراج نمود .در نهایت پس از اتمام

را به مقدار قابلتوجهی افزایش میدهد .بهطوریکه با

پردازش تصاویر از تلفیق خروجیهای مختلف تولیدشده،

توسعه سختافزارها و نرمافزارهای کامپیوتری فرآیند

نقشههای موردنیاز تهیه گردید .روند کار بدینصورت بود

پردازش تصاویر بهصورت خودکار پیادهسازی شده است

که از ابر نقاط یا  DEMجهت تولید منحنیهای میزان ()4

به شکلی که بهجای مشاهده همزمان دو عکس توسط

و همچنین با ترسیم بر روی تصویر قائم ،نقشه مسطحاتی

اپراتور و تناظریابی و عمقیابی نقاط مختلف

تهیه شد .پس از تهیه  ،DEMویژگیهای اولیه و ثانویه

قابلمشاهده ،نرمافزارهای فتوگرامتری همزمان چندین

پستیوبلندی مورداستفاده در این پژوهش مانند شیب،

عکس را مورد مقایسه قرار داده و به پیکسلهای مختلف

جهت ،شبکه آبراهه ،انحنای شیب ،شاخص خیسی

مشترک در تصاویر با استفاده از محاسبات کامپیوتری (بر

توپوگرافی و جریان تجمعی با استفاده از محاسبات در

مبنای مهندسی فتوگرامتری) مختصاتدهی فضایی

محیط سامانه جغرافیایی ()http://www.saga-gis.org

(سهبعدی) میکنند ( .)31در این پژوهش نیز مبنای

 SAGAاستخراج گردید .روش استخراج پارامترهای

کار فتوگرامتری برد کوتاه بوده است به شکلی که

مزبور از  DEMدر مقاله هنگل و همکاران ()2003

تصاویر اخذشده توسط پهپاد به کمک نرمافزار

شرح داده شده است (.)15

)Pix4Dmapper 2.0.100 (https://pix4d.com
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شکل  -2موقعیت منطقه مطالعاتی .موقعیت استان گلستان در ایران (الف) ،منطقه مطالعاتی در استان گلستان (ب) و موزاییک عکسهای
هوایی تهیه شده توسط تکنیک  UAVبا قدرت تفکیک مکانی  20سانتیمتری (ج).
Figure 2. Location of the study area. Location of Golestan province in Iran (A), the study area in Golestan
province (B), the orthoimagery which prepared by UAV technique in a 20-cm spatial resolution (C).
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(الف) A

(ب) B

شکل  -3تصویری از پهپاد فانتوم ( 2الف) و پهپاد در حال پرواز در منطقه مطالعاتی (ب).
Figure 3. The DJI Phantom 2 (A) and the UAV taking off (B) in the study area.

روشهای تحلیل الگوی مکانی :در سالهای اخیر،

تحلیل الگوی نقطهای با استفاده از آمارههای

تحلیل الگوهای نقطهای بهطور قابلمالحظهای پیشرفت

اختصاری تکمتغیره () g(rو ) )O-ring(rو دومتغیره

داشته است ،بهنحویکه اکنون با استفاده از روشهای

() g12(rو ) )O12(rدر محیط نرمافزار Programita

آماری مناسب میتوان ناهمگنیهای محیطی را در

در این پژوهش شامل دو مرحله میباشد .مرحله اول،

بررسی روابط متقابل لحاظ نمود ( 43 ،21 ،10و )44

استفاده از تابع تکمتغیره همبستگی جفتی (()g)r

(در این مطالعه جهت دامنه و آبراههها) .در پژوهش

میباشد که یکی از مشتقات تابع  Kریپلی است و

پیشرو ،ابتدا  5جهت دامنه اصلی مسطح ،شمالی،

بیانگر تراکم نقاط (جهت دامنه و آبراهه) در دایره با

شرقی ،جنوبی و غربی در منطقه موردمطالعه شناسایی

شعاع  rو مرکز تصادفی در محدوده موردبررسی است

شدند و نقشههای آنها با استفاده از تصویر پهپاد و در

( .)21با توجه به اینکه از تابع  Kمشتق گرفته میشود

نرمافزار  ArcGISتهیه و بهمنظور تعیین الگوی مکانی

(رابطه  ،)1تغییرات در فاصلههای مکانی مختلف بهتر

هر یک از شیبهای موجود در منطقه ابتدا یکی از

نشان داده میشود .همچنین این روش در مقایسه با

دامنههای تیپیک تعیین و آنالیزهای آماری با استفاده از

روشهای دیگر (تابع  L ،Kو  )...حساسیت بیشتری

پکیج " "spatstatدر نرمافزار  )37( Rو نرمافزار

نسبت به تغییرات الگوی مکانی در هر نقطه دارد.

 )43( Programitaانجام گرفت .استفاده از این
نرمافزارها که براساس اطالعات دقیق  DEMمستخرج

()1

)1 dK(r
2r dr

= )g(r

از پهپاد و موقعیت مکانی رخسارههای موردنظر
میباشند ،رویکرد جدیدی در پژوهشهای ژئومرفولوژیکی

که در آن dk(r) ،و  drمشتق تابع  Kریپلی و  rشعاع

ایجاد میکند که به درک جامعی از پویایی رخسارهها

است .مقدار این تابع در یک الگوی مکانی تصادفی

و ارتباط آنها با تغییرات محیطی میانجامد ،روابط

برابر یک بوده و بیشتر بودن این تابع از یک ،بیانگر

بین رخسارههای موجود در طبیعت را شبیهسازی

الگو مکانی خوشهای و کمتر بودن آن نشاندهنده

کرده و آنها را بهصورت مدلهایی با قابلیت فهم باال

الگوی مکانی پراکنده است.

ارائه میدهد.
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مرحله دوم شامل استفاده از تابع دومتغیره

که این حدود می تواند معنی دار بودن یا غیرمعنیدار

همبستگی جفتی () )g12(rکه ازجمله توابع همبستگی

بودن توزیع توابع را نشان دهد .درصورتیکه خط

مکانی میباشد و بهمنظور بررسی اثرات متقابل بین

تابع خارج از محدوده مونت باشد ،نتایج در

جهت دامنه و آبراهه و مطالعه اجتماعپذیری آنها

سطح  0/05معنیدار میباشد و درصورتیکه خط

مورداستفاده قرار میگیرند (رابطه  5( )2و :)36

تابع در داخل محدوده مونتکارلو قرار داشته باشد،
بیانگر غیرمعنیداری تابع در محدوده موردنظر و نبود

)1 dK(r
2r dr

()2

اختالف با حالت تصادفی است (.)21

= )g12 (r

نتایج و بحث

بیشتر بودن مقدار این تابع از یک ،بیانگر روابط
متقابل مثبت و کمتر بودن آن نشاندهنده روابط متقابل

الگوی مکانی جهتهای دامنه و آبراههها با استفاده

منفی است.

از تابع تک متغیره همبستگی ) g(rو ):O-ring(r

در نهایت ،از تابع همبستگی نشاندار (،)1MCF

نتایج نشان داد که الگوی مکانی جهتهای دامنه

بهمنظور بررسی پرسشهایی در زمینه کاهش اندازه

(شکلهای  4و  )5و آبراههها (شکل  )6براساس

وابسته به تراکم ،استفاده شد .تابع  MCFنرمال شده

توابع گفته شده در منطقه موردمطالعه در همه فاصلهها

از تابع آزمون ،جفت نمونهای از نقاطی است که

کپهای و مقدار آن در خارج از محدوده مونتکارلو

بهوسیله فاصله  rاز هم جدا شدهاند .برای محاسبه

قرار داشت و بیانگر این است که تجمع جهتهای

تابع  ،MCFاز رابطه  3استفاده میشود.

دامنه و آبراههها تا مقیاس فاصلهای مذکور به لحاظ

 
E m, m 

Eij mi , m j

()3

'

آماری و در سطح  0/05معنیدار است؛ بنابراین
K mm r  

دامنههای با جهتهای یکسان در محدوده مطالعاتی
تحتتأثیر عوامل مختلف بیشتر در مجاور یکدیگر

که در آن E ،امید ریاضی است و  mو ' mنشانهای

پراکنش داشته و نظم آنها از الگوی خاصی پیروی

تصادفی هستند که از محدوده نشانها انتخاب

میکند .همچنین آبراههها نیز بهتبع آن و جاری شدن

میشوند.

بارندگی در جهت دامنه از این الگو تبعیت کرده و
تحتتأثیر شیب قرار دارند.

عالوه بر آن ،روند تغییرات الگوی نقطهای تعیین
شده با استفاده از تابع های مختلف آماری با
بازه شبیه سازی ،برای توزیع تصادفی مقایسه شدند.
برای شبیه سازی بازه تصادفی با توزیع پواسون
همگن از آزمون مونتکارلو با  199تکرار و در
سطح  0/05استفاده شد .حدود باال و پایین برای
آزمون مونتکارلو مقدار عددی  5در نظر گرفته شد
1- Mark correlation function
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(ب) B

(الف) A

(د) D

(ج) C

(ه) E

شکل  -4تابع ) g(rنشاندهنده پراکنش مکانی :اراضی مسطح (الف) ،جهت شمالی (ب) ،جهت شرقی (ج) ،جهت جنوبی (د) و جهت
غربی (ه) ،در محدوده موردمطالعه .خط بنفش بیانگر تغییرات مشاهدهشده و خطوط خاکستری محدوده شبیهسازیشده با  199بار تکرار
آزمون مونتکارلو و خطچین نشاندهنده حالت پیشفرض است.
Figure 4. Spatial point analysis based on the univariate summary statistics g(r): flat- facing slope (A), northfacing slope (B), east- facing slope (C), south- facing slope (D) and west- facing slope (E). The observed changes
are indicated by purple line, the simulation envelopes by gray lines with a 199-repeat Monte Carlo and the
expectation of the null model by a red dotted line.

رابطه متقابل بین آبراهه و دامنههای شمالی و

بین آبراهه و دامنههای جنوبی تا فاصله  50متر

جنوبی در منطقه موردمطالعه با استفاده از تابع

معنیدار نیست ،اما پراکنش آنها از فاصله حدود 50

دومتغیره همبستگی جفتی ) g12(rو ) :O12(rنتایج

متر تا فاصله  100متر در خارج از حدود مونتکارلو

استفاده از توابع دومتغیره نشاندهنده ارتباط مثبت

قرار داشته که بیانگر ارتباط مثبت معنیدار آنها در

تجمع آبراههها و دامنههای شمالی در همه فاصلهها در

سطح  0/05است؛ بنابراین دامنههای جنوبی دارای

کنار یکدیگر بود (شکل )7؛ بنابراین دامنه شمالی

تراکم آبراهه کمتری نسبت به دامنههای شمالی

دارای تراکم آبراهه بسیار زیادی است که این تراکم

هستند؛ بهطوریکه این مهم بر روی توزیع مکانی

به لحاظ آماری در سطح  0/05معنیدار است که نقشه

برخی از ویژگیهای الیه باالیی خاک مانند جذب و

جهت دامنه و آبراهههای منطقه نیز این مطلب را تأیید

نگهداشت آب ،بهطور غیرمستقیم بر ویژگیهای

مینمایند (شکل  .)8در ارتباط با دامنههای جنوبی نیز

فیزیکی و شیمیایی خاک (بهعنوانمثال  ،pHهدایت

نتایج تابع دومتغیره ) g12(rنشاندهنده ارتباط مثبت

الکتریکی ،کربن آلی خاک) ( )30و نهایتاً تکامل خاک

تجمع آبراهه و این دامنهها در همه فاصلهها در کنار

در منطقه تأثیر میگذارد.

یکدیگر بود (شکل  9الف) .هرچند که رابطه متقابل
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(الف) A

(ج) C

(ب) B

(ه) E

(د) D

شکل  -5تابع ) O-ring(rنشاندهنده پراکنش مکانی :اراضی مسطح (الف) ،جهت شمالی (ب) ،جهت شرقی (ج) ،جهت جنوبی (د) و
جهت غربی (ه) .خط قهوهای بیانگر تغییرات مشاهدهشده و خطوط خاکستری محدوده شبیهسازیشده با  199بار تکرار آزمون
مونتکارلو و خطچین قرمز نشاندهنده حالت پیشفرض است.
Figure 5. Spatial point analysis based on the univariate summary statistics O-ring(r): flat- facing slope (A),
north- facing slope (B), east- facing slope (C), south- facing slope (D) and west- facing slope (E). The observed
changes are indicated by brown line, the simulation envelopes by gray lines with a 199-repeat Monte Carlo
and the expectation of the null model by a red dotted line.

(الف) A

(ب) B

شکل  -6الگوی مکانی آبراههها :براساس تابع ) ،g(rخط مشکی بیانگر تغییرات مشاهدهشده (الف) و براساس تابع ) ،O-ring(rخط
آبی تیره بیانگر تغییرات مشاهدهشده (ب) .خطوط خاکستری محدوده شبیهسازیشده با  199بار تکرار آزمون مونتکارلو و خطچین
قرمز نشاندهنده حالت پیشفرض است.
Figure 6. Spatial point analysis of stream density based on the univariate summary statistics: g(r), the
observed changes are indicated by black line (A) and O-ring(r) (B), the observed changes are indicated by
dark blue. The simulation envelopes by gray lines with a 199-repeat Monte Carlo and the expectation of the
null model by a red dotted line.

پژوهشهای ملکی و همکاران ( )2018در بخشی

 Typic Calcixereptsو در دامنه جنوبی خاکهای

از فالت لسی استان گلستان نشان داده است که تجمع

انتیسولز در سطح زیرگروه  Typic Xerorthentsبا

بیشتر آبراههها در جهت شمالی منجر به حفظ بیشتر

تکامل و عمق کم خاک شده است ( .)32افزون بر این

رطوبت و متعاقباً سبب تشکیل خاکهای اینسپتیسولز

ضخامت کم افق سطحی ( )Aدر جهتهای جنوبی

در دو سطح زیرگروه  Typic Haploxereptsو

نشاندهنده فرسایش شدید خاک در این موقعیتها
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میباشد که ناشی از عدم وجود پوشش گیاهی و

جهتهای شمالی را عامل اصلی حفظ پوشش گیاهی،

تراکم آبراهه کم است ( .)22همسو با این نتایج،

وجود خاکهای با کیفیت و تکامل باالتر میدانند

تکا و همکاران ( )2015و لوزاناگارسیا و همکاران

( 29و .)38

( )2016نیز وجود تراکم آبراهه و رطوبت بیشتر در

(ب) B

(الف) A

شکل  -7ارتباط متقابل تراکم آبراههها و دامنههای شمالی :براساس تابع ) ،g12(rخط آبی بیانگر تغییرات مشاهده شده (الف) و براساس
تابع ) ،O-ring12(rخط سبز بیانگر تغییرات مشاهدهشده (ب) .خطوط خاکستری محدوده شبیهسازیشده با  199بار تکرار آزمون
مونتکارلو و خطچین قرمز نشاندهنده حالت پیشفرض است.
Figure 7. Interaction among stream density and north-facing: based on the bivariate summary statistics g12(r),
the observed changes are indicated by blue line (A) and O-ring12(r), the observed changes are indicated by
green line (B). The simulation envelopes by gray lines with a 199-repeat Monte Carlo and the expectation of
the null model by a red dotted line.

(الف) A

(ب) B

شکل  -8نقشه جهت شیب (الف) و نقشه شبکه آبراهه (ب) در منطقه مطالعاتی.
Figure 8. Slope aspect map and (A) and drainage network map (B) in the study area.

تابع دومتغیره ) O-ring12(rتا فاصله  100متر در

پیشتر توضیح داده شد ،دامنههای شمالی رطوبت

درون محدوده مونتکارلو قرار داشته که نشاندهنده

بیشتری را بهدلیل دریافت تابش کمتر نور خورشید

ارتباط مثبت معنیدار (سطح  )0/05تجمع آبراهه و

نسبت به سایر جهات حفظ مینمایند و تشکیل و

جهت دامنههای جنوبی در همه فاصلهها در کنار

توسعه آبراهه در ارتباط مستقیم با عامل رطوبت و

یکدیگر بود (شکل  9ب)؛ بنابراین همانگونه که

بارندگی در یک منطقه میباشد در این منطقه نیز
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بارندگی با روانابی که در سطح شیب ایجاد کرده است

با یکدیگر میباشند .در خصوص سایر جهتها و

بر تشکیل و توسعه این رخساره تأثیر مثبتی داشته

ارتباط آنها بر آبراهههای موجود نیز این موضوع

است .همچنین آبراهه میتواند با افزایش عمق و

صدق میکند .حسینعلیزاده و همکاران ( )2018bنیز

توسعه بیشتر ،موجب ایجاد دو دامنه مجزا از یکدیگر

در تحلیل الگوی نقطهای فرسایشهای پایپینگ در

در سطح منطقه شود که هر دامنه دارای جهتهای

منطقه آقچاتال استان گلستان نشان دادند که الگوی

مختلف خواهد بود .بهعبارتی با طوالنی شدن طول

مکانی پایپینگها در کل عرصه موردمطالعه بهصورت

دامنه نقش دبی جریان نسبت به باران در فرآیند جدا

خوشهای بوده و عوارض خطی آبراهه و خطالرأس

نمودن و انتقال ذرات خاک پررنگتر شده و با تشدید

در سطح  5درصد ،رابطه معکوس و معنیداری با

شدت بارندگی و درجه شیب ،از دست رفت خاک در

پایپینگها داشته و با کم شدن فاصله پایپینگها نسبت

دامنههای جنوبی بیشتر فراهم میشود ()47؛ بنابراین

به آبراهه و خطالرأس ،تعداد آنها افزایش یافته است

شکلگیری هر یک از این دو عامل در ارتباط مستقیم

(.)18

(ب) B

(الف) A

شکل  -9ارتباط متقابل تراکم آبراههها و دامنههای جنوبی :براساس تابع ) ،g12(rخط قهوهای بیانگر تغییرات مشاهدهشده (الف) و
براساس تابع ) ،O-ring12(rخط بنفش بیانگر تغییرات مشاهدهشده (ب) .خطوط خاکستری محدوده شبیهسازیشده با  199بار تکرار
آزمون مونتکارلو و خطچین قرمز نشاندهنده حالت پیشفرض است.
Figure 9. Interaction among stream density and south-facing: based on the bivariate summary statistics g12(r),
the observed changes are indicated by brown line (A) and O-ring12(r), the observed changes are indicated by
purple line (B). The simulation envelopes by gray lines with a 199-repeat Monte Carlo and the expectation of
the null model by a red dotted line.

نتایج تحلیل تابع همبستگی نشاندار ( )MCFنیز

انرژی برشی آب در حالت تند شیبها که موجب

نشان داد که شیب بهعنوان یک ویژگی کمی در

کنده شدن مقدار زیادتری از خاک میشود تعدد

قطعهنمونه موردمطالعه میتواند برکنار هم قرار گرفتن

آبراههها نیز بهمراتب بیشتر خواهد بود .درنتیجه

تراکم آبراههها تأثیر بگذارد .شیب در فاصلههای  1تا

هدررفت خاک در شیبهای تند بیشتر از زمینهای

 50متر دارای ارتباط متقابل مثبت با تراکم آبراههها

مسطح خواهد بود .در پژوهشی مطابق با پژوهش

بودند و احتمال وجود تراکم بیشتر آبراههها در

پیشرو ،حسینعلیزاده و همکاران ( ،)2018aبه تحلیل

شیبهای بیشتر ،بهمراتب زیادتر از حالتی است که

فضایی الگوی نقطهای و مدلسازی توسعه تپههای

در آن شیب منطقه کم است (شکل  .)10این موضوع

ماسهای نبکا در دشت صوفیکم استان گلستان

بیانگر آن است که در شیبهای تندتر احتمال تشکیل

پرداختند ( .)17نتایج تحلیل مکانی نبکاها با استفاده از

آبراهه زیادتر از اراضی مسطح میباشد .با توجه به

توابع تک و چندمتغیره بیانگر الگوی مکانی نبکاها در
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دشت صوفیکم بهصورت کپهای بود .ازجمله مشخصه

نتایج تحلیل تابع  MCFبرای پارامترهای طول

عمده الگوی مکانی کپهای ایجاد شرایط تسهیلگری

نبکا ،کجشدگی رسوبات و ماده آلی خاک نبکاها

است که یک رخساره بر خود و محیط اطرافش

بیانگر تأثیر این متغیرها بر الگوی پراکنش آنها بوده

میگذارد که این عامل موجب ایجاد پراکنش بیشتر

است.

عارضه موردنظر در بخش مشخصی از منطقه میشود.

شکل  -10تأثیر شیب بر تشکیل آبراههها با استفاده از تابع همبستگی نشاندار.
Figure 10. Effect of slope on steams formation based on the mark correlation function (MCF).
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با توجه به نتایج بهدست آمده و چندمتغیره بودن،
روابط پیچیده و یا تأثیرات غیرخطی همراه با مکانیزمهای

تحلیل پراکندگی نهشتههای لسی با توجه به

بازخورد بسیاری از سیستمهای ژئومورفیک در طبیعت

کاربری اراضی در منطقه موردبررسی ،بیانگر آن است

( ،)35استفاده از این روشهای آماری برای کاهش

که در حال حاضر بخش پهناوری از نهشتههای لسی

خطا در تصمیمگیری همراه با افزایش سطح عینیت،

پوشیده از مراتع هستند .ضخامت قابلتوجه لس در

فرموله کردن و آزمون فرضیات ضروری بهنظر

این منطقه و تشکیل شدن آنها از سیلت و رس که

میرسد ( 2و  )13که میتوان از طریق آنها ،الگوی

دارای توان جذب و حفظ رطوبت باالیی هستند و

پراکنش رخسارهها در اراضی لسی را شناسایی و به

همچنین رخداد درصدی از آنها در شیب پایین،

تحلیل روابط متقابل بین آنها بهمنظور شکلگیری

سبب شده است که زمینهای زیرپوشش آنها برای

آنها پرداخت؛ بنابراین ،میتوان بیان نمود که استفاده

کشاورزی مناسب باشد؛ بنابراین بهنظر میرسد بهترین

از این توابع میتواند اطالعات ارزشمندی را به

راهکار برای جلوگیری از شدت یافتن فرسایش ،درک

سادگی و بهصورت قابل فهم در رابطه با سیستمهای

فرآیندهای طبیعی نهفته در ساختار مکانی نهشتههای

پیچیده در اختیار ما قرار بدهد .از اینرو پیشنهاد

موجود در شرایط محیطی طبیعی باشد تا با استفاده از

میشود در اراضی با بسترهای لسی که در معرض

آن بتوان به درک درستی از تغییرات انسانی مؤثر در

خطر فرسایش هستند این روشها بیشتر مورد

منطقه رسید و راهکارهایی را جهت مدیریت بهنگام

استفاده قرار گیرد تا کارایی آنها بررسی شده و

در این عرصهها ارائه داد .در این پژوهش مشخص

بتوانند بهعنوان راهحل مناسب به مدیران در

گردید نهشتههای لسی تحتتأثیر عوامل مختلف،

تصمیمگیریهای کالن کمک مؤثر نمایند.

الگوی پراکنش متفاوتی دارند .جهتهای مختلف
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در تصمیمگیری مدیران منابع طبیعی در جهت کاهش

تحتتأثیر بارندگی تغییر شکل داده و از الگوی کپهای

.فرسایش و هدررفت خاک مؤثر واقع شود

پیروی میکنند همچنین آبراههها با شیبهای مختلف
همبستگی باالیی داشته و در شیبهای تند دارای

سپاسگزاري

تعدد بیشتر از زمینهای مسطح میباشند؛ بنابراین

پژوهش حاضر با اعتبار پژوهشی دانشگاه علوم

 استفاده از الگوی،تراسبندی زمینهای شیبدار

کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با شماره شناسه

کشت مناسب در مجاورت آبراههها و استفاده از
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Abstract1
Background and Objectives: Understanding the ecological and geomorphological processes of
the spatial distribution of loess deposits helps us to find their interactions in the arid and semiarid regions. The Iranian loess plateau with a unique landscape and complex topography also
located in steppe vegetation with semi-arid climate. The aims of present study are point pattern
analysis of hillside, stream and their interactions using different summary statistics in the
particular part of Iranian loess plateau. As there is a small distance between hillslope and
complex topography in the study area, unmanned aerial vehicle (UAV) imagery used to prepare
precise colored aerial photos for statistical analyses. Further, regarding to the mentioned
purposes, this research has enough novelty compare with previous studies, and thus, it is a new
step in studying the spatial pattern of loess facies; In other words, this study attempts to find the
effective relationship between the hillside and streams in terms of the expansion of channel
erosion in the study region.
Materials and Methods: The study area has dry Xeric soil moisture and Thermic soil
temperature regimes. The UAV technique used to prepare the precise colorful images with
highly spatial/temporal resolution to model the spatial patterns of hillside and streams density.
The topographic attributes (primary and secondary) obtained from digital elevation model
(DEM) applied with a spatial resolution of 20×20 cm. The univariate and bivariate point
analyses (modelling) used for variable analyses in Spatstat package in R and Progammita
software. Finally, Mark correlation function (MCF) used to investigate the question of reducing
the size of density dependent.
Results: The results of univariate g(r) and O-ring (r) showed that different hillside facing i.e.
flat, north, south, east, and west have the aggregated pattern in all distances in the study area.
These implied that the same directions are distributed more closely next to each other and their
arrangements follow the special pattern. In addition, the interaction between streams and northface using the bivariate g12(r) and O12(r) confirmed the positive interaction between streams and
north-face in all distances in the study area. The MCF analysis also showed that the slope as the
effective factor has positive interaction with streams, and steep slopes are more aggregated
compare with the low slopes. This suggests that the steeper slopes are more likely to form
streams than flat lands.

* Corresponding Author; Email: emaleki67@gmail.com
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صدیقه ملکی و همکاران

Conclusion: Generally, the streams probability form in the steep slopes more than flat areas due
to their shear energy, which leads to more soil losses. Further, the soil loss on the steep slopes is
more than flat terrain. Finally, UAV technologies are recommended in the study of spatial
pattern of deposits for detailed observations, highly accurate data, and deciding natural resource
managers to reduce soil erosion.
Keywords: Point pattern, Spatial analysis, Summary statistics, Unmanned aerial vehicle
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