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  چکیدُ

ّبی هختلف ػلَم صهیي ثِ ػٌَاى یىی اص هٌبثغ اصلی دس پشداصؽ (DEM) هذل استفبػی سلَهی

یىی اص خصَصیبت اػبػی ٍ فیضیىی  مِهغبلؼبت ثىبسگشفتِ ؿذُ اػت. ػبهل ؿیت هتَػظ یه هٌغ

ی هشتجظ ثب ػلَم صهیي ضشٍسی اػت. اص ایي ّبوبهی عشحتهحبػجِ ٍ تؼییي ایي ػبهل دس  ثَدُ ٍ هْن 

دٍ سلَهی استفبػی اثتذا ّبی ؿیت ثب اػتفبدُ اص هذل  سٍ دس ایي پظٍّؾ ثِ هٌظَس اسصیبثی الگَسیتن

ی خبف دس ًظش گشفتِ ؿذ. ػپغ ثشای ّشیه اص ایي هٌبعك ّباػبع ؿشایظ ٍ ٍیظگیهٌغمِ ثش

(DEM) 30  ٍ90 هتشی SRTM  .ّبیتنیالگَس تَىیپبوذًَیؼی دس هحیظ ثب اػتفبدُ اصتْیِ گشدیذ 

ٍ   timeاص وتبثخبًِ ٍ حذاوثش هحبػجِ  ػشاؿیجی ٍ حذاوثش ؿیت دٍم، دسخِ ّوؼبیگی، خولِ اص تیؿ

اػتفبدُ ؿذ. ثب اػتفبدُ اص  ؼتنیػ یٍ حبفظِ هصشف تنیالگَسهحبػجِ صهبى  یثشا تشتیتثِ  psutilوتبثخبًِ

. ًتبیح ثِ دػت لشاس گشفتٌذ ؼِیهَسد همب یاص ًظش هىبً تیؿ یّب تنیالگَس فشض ؾیًمبط پ یتؼذاد

الگَسیتن ؿیت حذاوثش همبدیش  ٍ ػشاؿیجی حذاوثش همبدیش ثبالتش ،ؿیت هحبػجِ الگَسیتنآهذُ ًـبى داد 

تشی سا ًؼجت ثِ ػبیش الگَسیتن ّب وؼت ًوَدُ اػت. ّوچٌیي اصًظش صهبًی الگَسیتن ػغح دسخِ پبییي

هحبػجِ  ثبًیِ (13/7) ٍ الگَسیتن ػشاؿیجی حذاوثش دس ثبالتشیي صهبى ثبًیِ (02/4) دٍ دس ووتشیي صهبى

 سا دس هٌغمِ اٍل ٍ ثب اػتفبدُ اص (RAM)ػشاؿیجی حذاوثش ًیض ثبالتشیي همذاس حبفظِ  گشدیذ. الگَسیتن

(DEM )30 ًوبیذ. پشداصؽ اؿغبل هی سا ٌّگبم هگبثبیت 01/532ثِ هیضاى  هتشی 

  زهیي الگَریتن، ضیب ،(GIS) عات جغرافیاییساهاًِ اطال ،(DEM) رقَهی یٍاژگاى کلیدی: هدل ارتفاع
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 هقدهِ -1

ّبی هختلف ػلَم هیالدی دس پشداصؽ 50اص دِّ ) odelElevation MDigital(هذل استفبػی سلَهی  

ثِ ّوشاُ هـتمبت  ّبایي هذل (.3) اػتصهیي ثِ ػٌَاى یىی اص هٌبثغ اصلی هغبلؼبت ثىبس گشفتِ ؿذُ 

آًبلیضّبی  آى ّوچَى ؿیت ٍ خْت ؿیت دس ػلَم هختلف هٌْذػی اػتفبدُ ؿذُ ٍ اهىبى اًدبم

ّب ضشٍست تؼییي دلت هختلف ثش سٍی ػغح صهیي سا فشاّن وشدُ اػت. گؼتشؽ اػتفبدُ اص ایي هذل

ی ثصَست آصاد اص ّبی استفبػی سلَهی خْبًی هتؼذدوٌذ. اهشٍصُ هذلآًْب سا ثیؾ اص پیؾ ًوبیبى هی

ثِ ػٌَاى دٍ ًوًَِ اص  SRTM ٍGDEMتَاى اصثِ ػٌَاى هثبل هی .ثبؿٌذعشیك ٍة لبثل دػتشع هی

 اص هحصَالت ػٌؼَس ىیی GDEM (.7د )ثشّبی خْبًی دس دػتشع ًبم پشوبسثشدتشیي هذل

ASTERثبؿذطاپي هی ٍSRTM  (Topography Mission Shuttle Radar )یه دس   2000ًیض دس ػبل

اص دٍ  DEMتَاى گفت وِ یه تْیِ ؿذ. ثغَسولی هی NASA  ٍNGAالوللی ثب ّوىبسیپشٍطُ ثیي

ّبی ّبی هحبػجبتی تـىیل ؿذُ اػت. ثذیي هؼٌی وِ اثتذا دادُػبت اٍلیِ ٍ هذلالخضء اصلی یؼٌی اع

ؿًَذ. ٍسی هیآٍ غیشُ اص هٌبثغ هشثَعِ خوغ هیضاى ّبیاستفبػی، هٌحٌی اٍلیِ هَسد ًیبص هبًٌذ ًمبط

گشدد. دلت هذل حبصل، ّبی دسًٍیبثی هٌبػت، هذل استفبػی سلَهی ایدبد هیػپغ ثب اػتفبدُ اص هذل

تبثؼی اص دلت ّش یه اص ایي هشاحل خَاّذ ثَد. دس ٍالغ دلت هؼغحبتی، دلت استفبػی، تَصیغ، 

یض ػبختبس دادُ ثىبس ّبی دسًٍیبثی ٍ ًّبی اٍلیِ، خصَصیبت الگَسیتنچگبلی ٍ الگَی پشاوٌؾ دادُ

ٍُ ثش ایي دس هَاسدی وِ هذل ثب الگزاسد. ػگشفتِ ؿذُ، ثش سٍی دلت ٍ صحت هذل ایدبد ؿذُ تبثیش هی

-تْیِ هی (Light Detection and Rangingٍ لیذاس) ّبی فتَگشاهتشی یب اػىي لیضسیاػتفبدُ اص تىٌیه

-هذل ایدبد ؿذُ دس هٌبعك ثب ٍیظگیصحت  ت ٍضایی دس دلؼتَاًٌذ تأثیش ثبت هیظحالؿَد ثشخی ه

هذل استفبػی سلَهی وبسثشدّبی هتؼذدی داسد، دس ایي آًدبیی وِ  اص .(8) ّبی هختلف داؿتِ ثبؿٌذ

 ٍ تؼییي ثشای هتؼذدی تدشثی سٍاثظ ؿذُ اػت.تْیِ ًمـِ ؿیت پشداختِ  دسثِ وبثشد آى  پظٍّؾ

 وبسؿٌبع ًظش ٍ ػلیمِ اػبع ثش فهختل ّبیعشح دس. داسد ٍخَد هٌغمِ یه هتَػظ ؿیت ثشآٍسد

 هتفبٍت ّن ثب سٍاثظ ٍ ّبؼبدلِه ایي اص حبصل ًتبیح. ؿَدهی اػتفبدُ سٍاثظ ایي اص ثؼضی اص هشثَعِ،

 داخلی ػغح دس تبوٌَى وِ اػت آى اص حبوی ؿذُ اًدبم ّبیثشسػی .داسًذ اختالف ثب ّن ٍ ثَدُ

 (5) ّوىبساى ٍ غفَسیبى. اػت ًـذُ اًدبم ثشسػی هَسد هَضَع خصَف دس صیبدی تحمیمبت

 ّبیسٍؽ اًَاع آثخیض حَصُ یه دس هتَػظ ؿیت تؼییي ّبیسٍؽ اسصیبثی ػٌَاى پظٍّـی تحتدس

 سا ؿیت هحبػجِ دس سٍؽ ثْتشیي پبیبى دس ٍ .ُ اًذداد لشاس همبیؼِ هَسد یىذیگش ثب سا ؿیت هحبػجِ

 ّبیحَضِ ؿیت تخویي ّبیسٍؽ همبیؼِ ًبم ثب ایهغبلؼِ ( دس1) ّوچٌیي چبًگ .ًوَدُ اًذ شفیهؼ

 ایبلت آثخیض حَصُ 13 هتَػظ ؿیت ثشسػی ایي دس. اػت پشداختِ ؿیت هحبػجِ ًحَُ ثشسػی ثِ آثشیض

 ایي اص حبصل ًتیدِ. اػت گشفتِ لشاس همبیؼِ هَسد ٍ ؿذُ ثشآٍسد هتؼذد ّبیسٍؽ اص آهشیىب هتحذُ



 اصَلی گیشیًوًَِ تشاص، خغَط ؿجىِ َى(،)َّست تشاص خغَط عَل ّبیسٍؽ وِ ثَدُ ایي همبیؼِ

 اسائِ ّبحَصُ هتَػظ ؿیت ثشای سا ّن ثِ ًضدیه همبدیش تشاص، خغَط عَل ؿذُ ػبدُ سٍؽ ٍ ؿیت

 ؿیت هحبػجِ ثِ (31) اػىیذهَساػت. ّوچٌیي  ؿذُ ؿٌبختِ سٍؽ ثْتشیي ػٌَاى ثِ ًتیدِ دس دادُ

-الگَسیتن همبیؼِ ًبم ثِ ایهغبلؼِ دس (11خًَض) .ِ اػتپشداخت سلَهی استفبػی هذل ثب اػتفبدُ اص صهیي

 ٍ ؿیت ثشآٍسد ًحَُ چگًَگی ثِ ، DEMتصَیش اص تپِ ؿیت هحبػجِ ثشای اػتفبدُ هَسد ّبی

 دس ؿیت ّبیالگَسیتن تأثیش ػٌَاى تحت ایهمبلِ دس (2ّیؼىی) ٍ داى .اػت پشداختِ آى ّبیالگَسیتن

 ثب پظٍّـی دس (6ّیؼىی)  .پشداخِ اًذ ؿیت هحبػجِ ّبیالگَسیتن همبیؼِ ثِ  GISدس ؿیت ثشآٍسد

  .پشداختِ اػت ؿیت ثشآٍسد تحلیل ٍ تدضیِ ثِ GIS ثشای ؿیت عَل ٍ ؿیت صاٍیِ ّبیحل ساُ ػٌَاى

 هیضاى دس افضاسّبًشم ایي ؿَد،هی هحبػجِ هختلف افضاسّبیًشم اص اػتفبدُ ثب ؿیت ػوَهبً وِ آًدب اص

 .دٌّذهی ًـبى خَد اص سا هختلفی ػولىشد فضبیی ٍ صهبًی هضیت ،RAM حبفظِ وشدى اؿغبل دلت،

 ّبی تْیِ ًمـِ ؿیت اص هذل استفبع سلَهیهمبیؼِ الگَسیتنایي پظٍّؾ ثغَس ولی ّذف اص اًدبم 

 (: فرآیٌد اًجام پژٍّص1ضکل )
Fig. (1): The process of conducting research 



(DEM) ّبی هختلف ؿیت هَسد ثشسػی لشاس گشفتِ ٍ ایي پظٍّؾ الگَسیتناص ایي سٍ دس  ثبؿذهی

شفتِ گهَسد اسصیبثی لشاس ّبی هختلفى حبفظِ اػتفبدُ ؿذُ دس الگَسیتناصًظش صهبًی ٍ هىبًی ٍ هیضا

  .( آٍسدُ ؿذُ اػت1فشآیٌذ اًدبم پظٍّؾ دس ؿىل ) اػت

 

 هَاد رٍش -2

 هٌطقِ هَرد هطالعِ -1-2

( دس هحذٍدُ وـَس ایشاى 1ٍ2هٌغمِ ) دّذ. دس ایي پظٍّؾ دٍ( هٌغمِ هَسد هغبلؼِ سا ًـبى هی2ؿىل)

ّبی هختلفی چَى وَّؼتبى، دؿت، تپِ، دسیبچِ ٍ... سا اًذاص وِ چـنُ اػت گشدیذای اًتخبة ثِ گًَِ

 تیؿ یىٌَاختیّش داهٌِ داسای ، هٌبػت ثشخَسداس ثبؿذ تیّش داهٌِ اص عَل ؿ ّوچٌیي دسثش ثگیشد

هؼبحت ّشیه اص هٌبعك دس خذٍل  هتفبٍت ثبؿٌذ. ّبیتیاالهىبى داسای ؿ حتی ّبداهٌٍِ  الصم ثبؿذ

 ( اسائِ ؿذُ اػت.1)

 

 ّای هَرد استفادُدادُ -2-2

هَلؼیت  دٍثبؿذ وِ دس  هی (SRTM )یي پظٍّؾ هذل سلَهی استفبػی صهیيّبی هَسد اػتفبدُ دس ادادُ

ّبی  . هـخصبت هشثَط ثِ دادُُ اػتهتشی اػتفبدُ گشدیذ 90ٍ  30هتفبٍت ٍ ثب لذست تفىیه هىبًی 

  ؿذُ اػت.اسائِ ( 1اػتفبدُ ؿذُ دس خذٍل )

 

 

 هَرد هطالعِ(: هٌطقِ 2)ضکل 
Fig. (2): Study area 



 

 ّای هَرد بررسی در پژٍّص ( داد1ُجدٍل )
Table (1): Data and times studied in the research 

 تعداد پیکسل قدرت تفکیک هکاًی (2km) هساحت  رقَهی ارتفاعی ًَع هدل هَقعیت

 1هٌطقِ 

 

SRTM30 
783.658 

 1073436 هتش 30

SRTM90 90235335 هتش 

 2هٌطقِ

 

SRTM30 
3536.992 

 4725072 هتش 30

SRTM90 90526473 هتش 

 

 ّای ضیبالگَریتن -3-2

 یگیّوسا تنیالگَر -1 -3-2

  ) Consortiumییبی  هٌبثغ خغشاف لیٍ تحل ِیتدض یجبًیپـت ؼتنیٍ ػ  ESRIتَػظ ؿشوت تنیالگَس يیا

CERL ) of European Research Libraries  ػ ِ دس ػ ِ   ( هبػ ه )پَؿؾ  هیثِ وبس سفتِ اػت ٍ اص

 تیهؼبدل ِ ؿ    ِیاص ّـت ػلَل ّوؼ ب  یػلَل هشوض تیؿ یٌیثؾیپ یثشا DEM هی یهتحشن ثش سٍ

 .(1)ساثغة  وٌذیاػتفبدُ ه (تیدسصذ ؿ) یػلَل هشوض (حشوت تیًشخ صؼَد/ ضش)

 

   √  
      

                                                                                     ]1[ 

 ؿَد.( هحبػجِ هی2) ساثغةثشاػبع  غشة ثِ ؿشق تیؿ هحبػجِ

     
           )           )

     
                                           ]2[  

    

 ؿَد.( هحبػجِ هی3) ساثغةثشاػبع  ؿوبل ثِ خٌَة تیؿ هحبػجِ

     
            )           )

     
                                                                                          ]3[ 

 

ثبؿذ.  هی ٍضَح ػلَل  d،9تب  1 یّباستفبع ػلَل   z2تب z1 صذ،ثِ دس تیؿًؼجت   Sدس آى وِ

  (.4)شدیگیػِ سا دس ًظش ًو دسػِ  (پَؿؾ)دس هشوض هبػه  یگیّوؼب تنیالگَس

 الگَریتن سطح درجِ دٍ -2-3-2



ػِ دس ػِ  (پَؿؾ)ًمغِ استفبع دس هبػه  9 تَاى ثشای ػجَس دلیك اصاص یه هؼبدلِ دسخِ دٍم هی

، 4) ٍاثظثب تَخِ ثِ خْت ؿیت اػت وِ تَػظ س  zاٍلیي هـتك (ثِ دسصذ) ؿیت (.12) اػتفبدُ وشد

 .ؿَد هحبػجِ هی (5ٍ6

 

   (√     )                                                                                      ]4[

  

  
      

   
                                                                                                     ]5[

  

  
     

   
                                             ]6[

     

 

ایي سٍؽ ثبؿذ.  هی  ٍضَح ػلَل  d،9تب 1ّبیاستفبع ػلَل  2zتب 1z،ًؼجت ؿیت ثِ دسصذ Sدس آى  وِ

گیشد، ثٌ بثشایي دس هحبػ جِ ؿ یت    ػلَل هشوضی سا دس ًظش هی  1Z ،2Z ،6Z  ٍ8(Z(ّوؼبیِ هدبٍس 4فمظ

ّ بی رات ی سٍؽ ّوؼ بیگی ًی ض دس     ٍُ، ّو بى هح ذٍدیت  الػ  ثِ اعشاف ػلَل هشوضی هحذٍد اػت.

 ؿَد.الگَسیتن ػغح دسخِ دٍ اػوبل هی

 الگَریتن ضیب حداکثر -3-3-2

پیـٌْبد وشدًذ وِ  (10) گیشد. سا دس ًظش هی  Z)9( تخویي ؿیت استفبع ػلَل هشوضی ایي الگَسیتن ٌّگبم

ثِ   Z)8تب 1Z(ٍ ّـت ّوؼبیِ آى  Z)9(ػلَل هشوضی ثیي )حشوتضشیت  /ًشخ صؼَد (حذاوثش ؿیت

ؿَد. حذاوثش ؿیت ػِ اػتفبدُ  دسػِ  )هبػه(ػٌَاى ثشآٍسد ؿیت دس ػلَل هشوضی ثِ ػٌَاى پَؿؾ 

 .ؿَدهحبػجِ هی (7)ساثغة  اص (ثِ دسصذ)

     
|     |

  
                                                                                                             ]7[

  

 

اؿىبل اصلی سٍؽ حذاوثش  ثبؿذ. هی 8، ...3 ،2 ، 1 ،فبصلِ ثیي ًمبط هیبًی ػلَل ّوؼبیِ    خبیی وِ

ؿَد، اص عشیك استفبع اًدبم هی )پَؿؾ(ّب اػت. ٌّگبهی وِ هبػه تخویي ثیؾ اص حذ ؿیت ؿیت،

ؿَد صیشا ّش وذام ّبی هدبٍس هحبػجِ هیهمبدیش ؿیت ثشاثش اًذاصُ، اهب دس خْت هخبلف، ثشای ػلَل



ؿَد، یه ثبس ثشای یه ػلَل هشوض پَؿؾ خَد ّؼتٌذ. ثِ عَس هَثش، یه ؿیت تٌذ دٍ ثبس ؿوشدُ هی

ّبی ؿیت ثٌبثشایي، صاٍیِ اػت. ی ٍ دیگشی ثشای ػلَل هدبٍس دس خْت ػشاصیشیالیدس خْت ػشثب

 ؿًَذ.ثشای آى هٌغمِ اص صهیي ثیؾ اص حذ تخویي صدُ هی

 الگَریتن ضیب سراضیبی حداکثر -4 -3-2

 تب  1Z(ٍ ّوؼبیگبى آى Z)9(ایي سٍؽ ؿجیِ الگَسیتن ؿیت حذاوثش اػت اهب تفبٍت ثیي ػلَل هشوضی

8(Z حذاوثش همبدیش ؿیت ػشاصیشی ثشای پَؿؾ ػِ دس ػِ سا ثب  . دس ػَض(6)وٌذسا هحبػجِ ًوی

 .ذوٌهحبػجِ هی (8) ساثغةاػتفبدُ اص 

 

     
     

  
                                                           ]8[

  

سٍؽ ؿیت ػشاؿیجی حذاوثش  ثبؿذ. هی 8، ... 3، 2، 1، فبصلِ ثیي ًمبط هیبًی ػلَل ّوؼبیِ   خبیی وِ

ؿَد، ّبی هیبًگیي همبیؼِ هیوٌذ. ٌّگبهی وِ ثب الگَسیتنح هیالایشادات سٍؽ ؿیت حذاوثش سا اص

هضیت اصلی ایي سٍؽ ایي اػت وِ تٌَع ؿیت ثب دس ًظش گشفتي ػلَل هشوضی ٍ یه ّوؼبیِ حفظ 

ّب حفظ هیسیتن، تٌَع هحلی تخویي ثیؾ اص حذ ؿیتِ دس ایي الگَالصؿَد. ثٌبثشایي، ثِ عَس خهی

 ؿَد.

 رٍش کار -3-2

دس ایي پظٍّؾ پغ اص تؼییي دٍ هحذٍدُ هغبلؼبتی ثش اػبع ؿشایظ روش ؿذُ دٍ ًَع هذل سلَهی 

 یؼیًَثشًبهِ صثبىّب اص تناًتخبة گشدیذ. ٍ ثِ هٌظَس هحبػجِ الگَسی SRTMهتشی  90ٍ  30استفبػی 

اص هختلف  یّبسؿتِ یتخصص یّبٍاسد حَصُ آى یّبثِ لغف وتبثخبًِ اػتفبدُ ؿذ. ایي صثبى تَىیپب

 ؼتنیػ تَىیاػتفبدُ اص پب ثب اػت تَاًؼتِ GDAL اػت. وتبثخبًِ لذستوٌذخولِ ػلَم هىبًی ؿذُ 

سا گؼتشؽ دّذ ٍ ثِ لذست آى   (Geographic Information System – GIS) ییبیاعالػبت خغشاف

ّبی ؿیت هَسد ّبی هَخَد دس پبیتَى الگَسیتناص ایي سٍ دس ایي پظٍّؾ ثب اػتفبدُ اص وتبثخبًِ. ذیافضیث

ٍ    time( اص وتبثخبًِ RAMظِ هصشفی) هحبػجِ لشاس گشفت. ّوچٌیي ثِ هٌظَس اسصیبثی صهبًی ٍ حبف

ٍ .  اػتفبدُ ؿذفی ػیؼتن حبفظِ هصش الگَسیتن ٍ ثشای صهبى هحبػجِ ثِ تشتیت psutil وتبثخبًِ

ًظش هىبًی هَسد همبیؼِ لشاس الگَسیتن ّبی ؿیت  اص  ؛دسًْبیت ثب اػتفبدُ اص تؼذادی ًمبط پیؾ فشض

 گشفتٌذ.

 



 ّاتحلیل یافتِ- 3

 دّذ.ًـبى هی سا ّبی هَسد ثشسػیتنیاػبع الگَسثش (1)هٌغمِ  تیؿذُ ؿ یثٌذ ًمـِ عجمِ (3ؿىل )

، ػغح دسخِ ّوؼبیگی اػبع الگَسیتنثش  (SRTMهتشی ) DEM  30اص  ؿیت ثِ دػت آهذُحذاوثش 

ثِ دػت  سدسصذ ٍ اًحشاف هؼیب 11/79ٍ  78، 72، 75 ػشاؿیجی حذاوثش ثِ تشتیت دٍ، ؿیت حذاوثش ٍ

 DEM  30اص  ثبؿذ. اصایي سٍ ثبالتشیي ؿیت هحبػجِ ؿذُهی 36/8ٍ  21/8، 32/9 ،98/9آهذُ ثِ تشتیت 

ػغح  پبییي تشیي همذاس آى هشثَعِ ثِ الگَسیتن ػشاؿیجی حذاوثش ٍ  هشثَط ثِ الگَسیتن (SRTMهتشی )

اػبع ثش (SRTMهتشی ) DEM  90اص  ثبؿذ. ّوچٌیي حذاوثش ؿیت ثِ دػت آهذُدسخِ دٍ هی

 5/57، 33/60ػشاؿیجی حذاوثش ثِ تشتیت  ی، ػغح دسخِ دٍ، ؿیت حذاوثش ٍالگَسیتن ّوؼبیگ

ٍ ثبؿذ. هی 6/8ٍ 21/8، 99/7، 52/8ذ ٍ اًحشاف هؼیبسثِ دػت آهذُ ثِ تشتیت دسص  25/79ٍ 25/68ٍ

ػشاؿیجی حذاوثش ٍ پبییي  الگَسیتن( هشثَط ثِ SRTMهتشی ) DEM  90ثبالتشیي ؿیت هحبػجِ ؿذُ اص 

ؿذُ  یثٌذ عجمِ ًمـِ (4ؿىل ) .(2خذٍل) ثبؿذتشیي همذاس آى هشثَعِ ثِ الگَسیتن ػغح دسخِ دٍ هی

اص  دّذ. حذاوثش ؿیت ثِ دػت آهذُّبی هَسد ثشسػی سا ًـبى هی تنیالگَس عاػبثش (2)هٌغمِ  تیؿ

DEM  30 ( هتشیSRTM)  ػشاؿیجی  ی، ػغح دسخِ دٍ، ؿیت حذاوثش ٍاػبع الگَسیتن ّوؼبیگثش

، 32/9، 98/9ثِ دػت آهذُ ثِ تشتیت دسصذ ٍ اًحشاف هؼیبس  11/79ٍ  78، 72، 75حذاوثش ثِ تشتیت 

 ( هشثَط ثِ الگَسیتنSRTMهتشی ) DEM  30ثبؿذ. ثبالتشیي ؿیت هحبػجِ ؿذُ اص هی 36/8ٍ  21/8

ثبؿذ. ّوچٌیي حذاوثش ػشاؿیجی حذاوثش ٍ پبییي تشیي همذاس آى هشثَعِ ثِ الگَسیتن  ػغح دسخِ دٍ هی

 ی، ػغح دسخِ دٍ، ؿیتاػبع الگَسیتن ّوؼبیگثش  (SRTMهتشی ) DEM  90اص  ؿیت ثِ دػت آهذُ

دسصذ ٍ اًحشاف هؼیبسثِ دػت   25/79ٍ 25/68ٍ 5/57، 33/60ػشاؿیجی حذاوثش ثِ تشتیت  حذاوثش ٍ

 DEM  90ثبؿذ. اصایي سٍ ثبالتشیي ؿیت هحبػجِ ؿذُ اص هی 6/8ٍ 21/8، 99/7، 52/8آهذُ ثِ تشتیت 

َسیتن ػغح ػشاؿیجی حذاوثش ٍ پبییي تشیي همذاس آى هشثَعِ ثِ الگ ( هشثَط ثِ الگَسیتنSRTMهتشی )

 .(2خذٍل)ثبؿذدسخِ دٍ هی

 (1ٍ2ثِ دػت آهذُ هٌغمِ ) بسیٍ اًحشاف هؼ تیحذاوثش ؿ (:2)خذٍل
Table (2): Maximum Slope and Standard Deviation  

 

 هَقعیت

 

ًَع هذل سلَهی 

  استفبػی

 الگَریتن

 ػشاؿیجی حذاوثش  ؿیت حذاوثش ػغح دسخِ دٍ ّوؼبیگی

حذاوثش 

 )دسخِ(ؿیت

اًحشاف 

 هؼیبس

حذاوثش 

 )دسخِ(ؿیت

اًحشاف 

 هؼیبس

حذاوثش 

 ؿیت

 )دسخِ(

اًحشاف 

 هؼیبس

حذاوثش 

 )دسخِ(ؿیت

اًحشاف 

 هؼیبس

 1هٌطقِ 

 

 SRTM (30)36/8 11/79 21/8 78 32/9 72 98/9 75 هتش 

SRTM (90)6/8 25/79 21/8 25/68 99/7 5/57 52/8 33/60 هتش 



 2هٌطقِ

 

SRTM  (30)8/9 2/88 96/8 23/76 32/9 2/80 86/9 41/80 هتش 

SRTM (90)02/9 21/79 9/8 25/75 36/8 32/64 79/8 67/63 هتش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (1)منطقه شیب  بندی شدهطبقه نقشه :(3شکل )
Fig. (3): The classified map of the slope of the region (1) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (2)منطقه شیب  بندی شدهطبقه نقشه :(4شکل )
Fig. (4): The classified map of the slope of the region (2) 

 



 بیض ّایتنیالگَر یهکاًارزیابی  -1-3

ًمغِ دس ػغح هحذٍدُ ثِ صَست  20، (1ٍ2)دس هٌغمِ  تیؿ یّبتنیالگَس یهىبً یبثیثِ هٌظَس اسص

ػغح  ،یگیّوؼب یّبتنیاػبع الگَسثِ دػت آهذُ ثش تیٍ ػپغ همذاس ؿ ذیپشاوٌذُ اًتخبة گشد

ثِ دػت  تیؿ حی. ًتبذیاص ًمبط اػتخشاج گشد هیحذاوثش دس ّش یجیحذاوثش ٍ ػشاؿ تیدسخِ دٍ، ؿ

دّذ وِ یًـبى ه یهتش 30 (SRTM) یاستفبػ یاػبع هذل سلَهثش تیؿ یّبتنیالگَس صآهذُ ا

ّب ثِ خَد اختصبف دادُ تنیالگَس شیسا ًؼجت ثِ ػب یثبالتش بًًؼجت شیهمبد ؛حذاوثش یجیػشاؿ تنیالگَس

ًمبط  تیؿ يیبًگیه يی. ّوچٌثبؿذ یدسصذ ه 11/22 تنیالگَس يیًمبط دس ا تیؿ يیبًگیاػت ه

 تیؿ تنیٍ الگَسدسصذ  45/22 دٍػغح دسخِ  تنیالگَس دسصذ، 01/19یگیّوؼب تنیالگَس

-تنیثِ دػت آهذُ اص الگَس تیؿ حیًتب يیػالٍُ ثش ا (.5اػت ؿىل) ثِ دػت آهذُدسصذ 93/15حذاوثش

 یجیػشاؿ تنیدّذ وِ الگَسیًـبى ه یهتش 90(SRTM) یاستفبػ یاػبع هذل سلَهثش تیؿ یّب

 تیؿ يیبًگیّب ثِ خَد اختصبف دادُ اػت هتنیالگَس شیسا ًؼجت ثِ ػب یًؼجتب ثبالتش شیهمبد ؛حذاوثش

 تنیًمبط الگَس تیؿ يیبًگیه يیّوچٌ.ثبؿذ یه دسصذ22 /05 تنیالگَس يیا دس ًمبط

دسصذ 87/13حذاوثش  تیؿ تنیالگَسٍ  دسصذ،39/20 ػغح دسخِ دٍ تنیالگَس صذ،دس95/16یگیّوؼب

سلَهی استفبػی  ثش خالف هذل تنیالگَس يیا تیؿ حی(. ًتب5اػت ؿىل) ثِ دػت آهذُ

(SRTM)30ىؼلیتؼذاد پ تَاًذ ثِ ػلتیهْن ه يیدّذ وِ ایسا ًـبى ه یتش يییًؼجتب پب شیهمبد هتشی-

 ثبؿذ. آى يییپب یّب
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 (1مکانی الگوریتم های شیب منطقه ) ارزیابی :(5شکل )

Fig. (5): Spatial evaluation of slope algorithms in the region (1) 

 

 



 

اػبع هذل سلَهی استفبػی ّبی ؿیت ثشًتبیح ؿیت ثِ دػت آهذُ اص الگَسیتن (2ّوچٌیي دس هٌغمِ )

(SRTM )30 همبدیش ًؼجتب ثبالتشی سا ًؼجت ثِ ػبیش  ؛دّذ وِ الگَسیتن ػشاؿیجی حذاوثشهتشی ًـبى هی

ثبؿذ.  دسصذ هی 86/30 اختصبف دادُ اػت هیبًگیي ؿیت ًمبط دس ایي الگَسیتنّب ثِ خَد الگَسیتن

ٍ دس  20/29الگَسیتن ػغح دسخِ دٍ دسصذ،  76/25ّوچٌیي هیبًگیي ؿیت ًمبط الگَسیتن ّوؼبیگی

 یثشاػبع هذل سلَه (.6ؿىل)ثِ دػت آهذُ اػت دسصذ  68/22الگَسیتن ؿیت حذاوثش 

 شیسا ًؼجت ثِ ػب یًؼجتب ثبالتش شیحذاوثش همبد یجیػشاؿ تنیالگَس یهتش  30 (NASA)یاستفبػ

. ثبؿذ یدسصذ ه 07/32 تنیالگَس يیًمبط دس ا تیؿ يیبًگیّب ثِ خَد اختصبف دادُ اػت هتنیالگَس

دس  ، 42/30ػغح دسخِ دٍ،  تنیالگَس، 97/26یگیّوؼب تنیًمبط الگَس تیؿ يیبًگیه يیٌّوچ

 (.6اػت ؿىل) ت آهذُثِ دػدسصذ 23/ 9حذاوثش  تیؿ تنیالگَس
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 (2ارزیابی مکانی الگوریتم های شیب منطقه ) :(6شکل )

Fig. (6): Spatial evaluation of slope algorithms in the region (2) 

 



 بیض ّایتنیالگَرارزیابی زهاًی  -2-3

دّذ. ؿیت ثِ دػت آهذُ اص هذل سلَهی ًـبى هی( 1)ّبی ؿیت دس هٌغمِ اسصیبثی صهبًی الگَسیتن

( ثبًیِ ٍ الگَسیتن 5.36هتشی دس الگَسیتن ػغح دسخِ دٍ دس ووتشیي صهبى ) 30( SRTMاستفبػی صهیي)

ّوچٌیي الگَستین ػشاؿیجی  ( ثبًیِ ثِ دػت آهذُ اػت.7.16ثبالتشیي صهبى)ػشاؿیجی حذاوثش دس 

 ّوچٌیي هگبثبیت سا اؿغبل ًوَدُ اػت. 532.01سا ثِ هیضاى  (RAM)حذاوثش ًیض ثبالتشیي همذاس حبفظِ 

هتشی دس الگَسیتن ػغح دسخِ دٍ دس  90( SRTMؿیت ثِ دػت آهذُ اص هذل سلَهی استفبػی صهیي)

( ثبًیِ ثِ دػت آهذُ 4.02( ثبًیِ ٍ الگَسیتن ػشاؿیجی حذاوثش دس ثبالتشیي صهبى)5.36ووتشیي صهبى )

هگبثبیت  432سا ثِ هیضاى  (RAM)اػت. ّوچٌیي الگَستین ػشاؿیجی حذاوثش ًیض ثبالتشیي همذاس حبفظِ 

 .(3خذٍل) سا اؿغبل ًوَدُ اػت

ؿیت ثِ دػت آهذُ اص هذل  (2)ّبی ؿیت دس هٌغمِ اسصیبثی صهبًی الگَسیتن ًتبیح ثشاػبعایي ثشػالٍُ 

( ثبًیِ ٍ 02/4هتشی دس الگَسیتن ػغح دسخِ دٍ دس ووتشیي صهبى ) 30( SRTMسلَهی استفبػی صهیي)

( ثبًیِ ثِ دػت آهذُ اػت. ّوچٌیي الگَستین 03/5الگَسیتن ػشاؿیجی حذاوثش دس ثبالتشیي صهبى)

 هگبثبیت سا اؿغبل ًوَدُ اػت 02/421سا ثِ هیضاى (RAM) ػشاؿیجی حذاوثش ًیض ثبالتشیي همذاس حبفظِ

 .(2خذٍل)

 

 الگوریتم های شیب منطقه  زمانیارزیابی  :(3) جدول

Table (3): Time evaluation of slope algorithms  

 هَقعیت

 

ًَع هذل سلَهی 

 استفبػی

 الگَریتن

 ػشاؿیجی حذاوثش  ؿیت حذاوثش ػغح دسخِ دٍ ّوؼبیگی

اؿغبل 

حبفضِ 

(MB) 

صهبى 

 پشداصؽ)ثبًیِ(

اؿغبل 

حبفضِ 

(MB) 

صهبى 

 پشداصؽ)ثبًیِ(

اؿغبل 

حبفضِ 

(MB) 

صهبى 

 پشداصؽ)ثبًیِ(

اؿغبل 

حبفضِ 

(MB) 

صهبى 

 پشداصؽ)ثبًیِ(

 1هٌطقِ 

 

m)30(SRTM 01/512 15/6 21/509 36/5 28/517 11/7 01/532 13/7 

m)90(SRTM 2/419 21/4 23/416 02/4 1/421 26/5 1/432 34/5 

 2هٌطقِ

 

m)30(SRTM 2/413 08/4 36/408 02/4 69/419 56/4 12/421 03/5 

m)90(SRTM 2/512 45/4 35/510 23/4 36/517 6/5 32/521 02/6 

 

 گیریًتیجِ -4

هٌغمِ  دٍّبی ؿیت ثب اػتفبدُ اص هذل سلَهی استفبػی اثتذا  دس ایي پظٍّؾ ثِ هٌظَس اسصیبثی الگَسیتن

؛ (DEM) دٍػپغ ثشای ّشیه اص ایي هٌبعك  اًتخبة گشدیذ.ّبی خبف ثش اػبع ؿشایظ ٍ ٍیظگی



الگَسیتن  GISًَیؼی پبیتَى دس  تْیِ گشدیذ. ٍ ثب اػتفبدُ اص ثشًبهِ SRTMهتشی  SRTM  ٍ90هتشی 30

یذ. ٍ ّبی ؿیت اص خولِ ّوؼبیگی، دسخِ دٍم، ؿیت حذاوثش ٍ ػشاؿیجی حذاوثش ؿیت هحبػجِ گشد

-اص ًمـِ آهذُاػبع ًتبیح ثِ دػت ثش دس ًْبیت اص ًظش صهبًی ٍ هىبًی ًتبیح هَسد اسصیبثی لشاس گشفت.

تشی ًؼجت ثِ هشاتت ًتبیح سا ثِ دلت هٌبػت  SRTMهتشی   30ّبی سلَهی ثٌذی ؿذُ هذلّبی عجمِ

یح ثِ دػت آهذُ ًتب یيّوچٌ دّذ.تش ًـبى هیّبی سلَهی استفبػی ثب لذست تفىیه هىبًی پبییيثِ هذل

ًـبى  ثشاػبع الگَسیتن ّبی ّوؼبیگی، دسخِ دٍم، ؿیت حذاوثش ٍ ػشاؿیجی حذاواص هحبػجِ ؿیت ثش

ثبؿذ لذست تفىیه هىبًی  دّذ وِ اص خولِ هَاسدی وِ دس هیضاى ػشػت ٍ دلت ؿیت تبثیش گزاس هی هی

DEM ؿَد. ّوچٌیي هؼبحت هی، وِ ثِ تؼذاد پیىؼل ّبی تـىیل دٌّذُ تصَیش یب ػَاسض هشثَط

ؿیت دس هیضاى  ًوبیذ. هحذٍدُ هَسد ًظش ٍ لذست پشداصؿگش ػشػت اًدبم هحبػجبت سا تؼییي هی

ثبؿذ.  ّبی هَسد ثشسػی هتغیش ثَدُ ٍ ّشچِ هیضاى سصٍلَؿَى ثبالتش ثبؿذ اختالف ووتش هیهحذٍدُ

الگَسیتن ؿیت ػشاؿیجی  دادّبی هَسد ثشسػی ًـبى ّبی ؿیت دس هحذٍدُاسصیبثی هىبًی الگَسیتن

حذاوثش همبدیش ًؼجتب ثبالتشی سا ًؼجت ثِ ػبیش الگَسیتن ّب ثِ خَد اختصبف دادُ اػت ٍ الگَسیتن 

ًتبیح اسصیبثی صهبًی  تشی سا ًؼجت ثِ ػبیش الگَسیتن ّب وؼت ًوَدُ اػت.ؿیت حذاوثش همبدیش پبییي

ؿیت ثِ دػت آهذُ اص هذل سلَهی  دّذّبی هَسد ثشسػی ًـبى هیّبی ؿیت دس هحذٍدُالگَسیتن

هتشی دس الگَسیتن ػغح دسخِ دٍ دس ووتشیي صهبى ٍ الگَسیتن ػشاؿیجی  90ٍ  30استفبػی صهیي

حذاوثش دس ثبالتشیي صهبى ثِ دػت آهذُ اػت. ّوچٌیي الگَستین ػشاؿیجی حذاوثش ًیض ثبالتشیي همذاس 

 ًوبیذ. سا ٌّگبم پشداصؽ اؿغبل هی (RAM)حبفظِ 
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