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 چکیده

حفاظت از منابع و پایداری توسعه است.  آبخیز حوضۀکارهای مدیریت جامع راهترین  مهماز  ها هحوضزیربندی  اولویت

محسوب  بنیادین ی، نیازپایدار توسعۀپتانسیل تخریب در سطوح کوچک برای های  زونگذاری از طریق عالمت طبیعی موجود

در نتیجه این  ؛ریزی، اقتصادی نیستپتانسیل تخریب برای اجرای اقدامات حفاظتی آبخیز، بدون برنامههای  زون. طرح شود می

اخیر های  سالهزینه و سریع در کم یعنوان روش بهآنالیز مورفومتری  ست.ها هحوضزیربندی  اولویتنیازی برای پذیرش  پیش

تپه در استان  مراوهآبخیز  حوضۀی ها هحوضزیر بندی اولویت ،تحقیق هدف اینا به خود جلب کرده است. توجه زیادی ر

. در آنالیز مورفومتری پارامترهای ضریب فشردگی، ضریب گردی، ضریب است GISگلستان با آنالیز مورفومتری و استفاده از 

، طول جریان و طول هحوضعاب، بافت زهکشی، شکل انش نسبتشکل، ضریب کشیدگی، فراوانی آبراهه، تراکم زهکشی، 

 ۀرابطپارامترهای خطی ) ۀدستاند که این پارامترها به دو محاسبه شده Arc Hydroو  ARCGISاز طریق  جریان روی زمینی

با  ها هحوضعکس با فرسایش( تقسیم شدند. در نهایت اولویت هر یک از زیر ۀرابطمستقیم با فرسایش( و پارامترهای شکلی )

 Cint1 حوضۀو زیر ،وضعیت بحرانی دچار C3 حوضۀکه از این نظر زیر شدمیانگین کل پارامترهای مورفومتری تعیین  توجه به

 حوضۀ، چراکه زیردهد میخوبی نشان  بهبود. مطالعات میدانی نتایج کار را  ها هحوضدارای وضعیت مناسب نسبت به دیگر زیر

C3  گروهفرسایش و خاک  حددارای بیشترین( هیدرولوژیکی  ضعیفC )از این نوع تحقیقات که هم  توان می رو ازاین. است

 کرد. بندی اولویت اقدامات آبخیزداری منظور به و آبخیزها را بهره گرفت اند و هم سریعهزینه  کم
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 مقدمه

آل برای مدیریت منابع طبیعی آبخیز یک واحد ایده حوضۀ

. شتر  اول  ]16[ استت پایتدا    توستعۀ برای دستییابی بت    

کنیرل عوامت  ررساییتی و بوبتود وضتعیت بیرانتی یتک       

 دچتا  ی هتا   حوضت ، شناستایی منتاطو و ریر  حوضۀ آبخیتز 

تتا د  وتو      آنواستت بنتدی   اولویتت تر و  وضعیت بیرانی

بییتیر متدن ر    دا ، نیرلی، مناطو اولویتت اجرای عملیا  ک

ایتن قبیت  منتاطو     بتر ی حفتاتیی  هتا   و برنام گیرندقرا  

ی آبخیتز شتام    هتا   حوضبندی  اولویت. ]8[میمرکز شوند 

براساس وضعیت و شترای  موجتود و    ها  حوضریربندی   ده

شد  ررسایش است ک  د  نوایت ب  عملیتا  حفتاتیی و   

منجتتر  تتتر موتت ستتاس و ی حهتتا  حوضتتآبخیتتزدا ی د  ریر

ی هتا   حوضت ی بز گ ب  ریرها  حوض. تقسی  ]35[ شود می

 ستب   هتا   حوضت ایتن ریر بنتدی   اولویتمیعدد و مطالع  و 

ی اجرایتی عملیتا  آبخیتزدا ی و    هتا   کاهش رمان و هزین

 .]37[ شود ها می همچنین کا ایی بیییر این طرح

بتترای ر ؤثمتتهتتای آنتتالیز مو رتتومیری یزتتی ار  و  

د بیتانرر وضتعیت   توانت  میک   ستها  حوضریربندی  اولویت

یزتتی ار  عامتت ایتتن  .]14[باشتتد   حوضتترهزیتتی  ۀشتتبز

بدون نیار ب  بر سی  ها  حوضریربندی  اولویتابزا های مو  

. شتز   ]25[  ود شتما  متی   نیتز بت   خاک د  منطقت    ۀنقی

و رمتان تمرکتز و الرتوی     ،خیتزی ستی   ۀکننتد  بیان  حوض

شناستی و نتوخ ختاک    ت رمتین وضعی ۀدهندنیانرهزیی 

پا امیرهای مو رتومیری   ۀمطالع. بنابراین ]14[ استمنطق  

و میتزان مستاعد بتودن شترای        حوضوضعیت  ۀکنندبیان

و تعیین شتد  ررستایش د  منطقت     پذیری  ررسایشبرای 

. این خصووتیا  شتام  تعتداد ریتادی پتا امیر      ]14[است 

بیییری د  ر ثیأتاست ک  د  تیقیو حاضر پا امیرهایی ک  

 ریا   و وضعیت ررساییی دا ند انیخاب شدند.بندی  اولویت

ی مو رتومیری بترای   هتا  صبا توج  بت  شتاخ   حوضۀ آبخیز

و بنتابراین رون   استت راکیو های ا ریابی حفاتیی میفاو  

اولویتتت بتترای اجتترای اقتتداما  حفتتاتیی حیتتاتی    دا ای

پا امیرهتتا  دیرتتر. شتتز  آبخیتتز و ]2[شتتود میتتخص متتی

تی  با راکیو های ا ریابی خطر مانند  واناب، ررستایش  تر ب 

 .]36[ختتاک و ریتتره همبستتیری منفتتی و مدبتتت دا نتتد   

رهزیی مانند خصوویا   ۀشبزتیلی  خصوویا   و تجزی 

د   اهمیت ریتادی  ...مو رومیریک، هید وژئولوژی، رمین و 

تخصیص، طراحی و اجرای اقداما  حفاتیی د  واحتدهای  

مقیاس دا نتد. شتناخت خصووتیا      کوچکهید ولوژیزی 

 بترای  ضترو ی هتای   ار اولتین گتا    حوضتۀ آبخیتز  ریزیزی 

 ۀمطالعت بر سی هیتد ولوژیزی ماننتد ررستایش و  ستوب،     

. استت   حوضت منتابع آب و دیرتر مستائ      توسعۀسیالب و 

  همتراه بتا   حوضت خصووتیا  ریزیتوگراری یتک     آگاهی ار

ر تصتتوی ،هتتوایی منطقتت  و آبداشتتین اطالعتتاتی ار شتترای  

نستتبت دقیقتتی ار کتتا کرد کمتتی و کیفتتی سیستتی      بتت 

 . ]3[دهد  میدست     بحوضهید ولوژیزی آن 

ی آبخیتز  هتا   حوضبندی  اولویتریادی د  مو د  تیقیقا 

بت  متوا د ریتر     تتوان  متی طو  مخیصر  ب انجا  گرری  است ک  

پتتا امیر  نتت ار طریتتو  ]2[آهتتر و همزتتا ان  : کتترداشتتا ه 

پتاگگون د  هنتد  ا ار طریتو    پتی   حوضۀ آبخیزمو رومیریزی 

 85/60کردند. نیایج نیان داد کت   بندی  اولویت FAHPیند ارر

و میوست  تتا خیلتی ریتاد قترا  دا د       ۀطبقت   د  حوض د ود

با استیفاده   ]36[تاکا  و دیمن  .استاقداما  حفاتیی  نیارمند

 GISار آنالیزهتتتای مو رتتتومیری و رنتتتون ستتتنجش ار دو  و 

هندوسیان انجا   1مُر حوضۀ آبخیزهیت ریر  ا د بندی  اولویت

د  کانتا ا   ی آبخیتز هتا   حوضت ریر ]14[دادند. جاود و همزا ان 

  مو رتتومیری و کتتا بری اهندوستتیان  ا براستتاس خصووتتی 

بتا   ]17[ند. کوما  جتان و داس  کردبندی  اولویتا اضی منطق  

ررسایش و  ستوب بتا استیفاده ار     شد و  SYIمقدا   ۀمیاسب

RS  وGIS ،د  هندوستتیان  ا هانتتا و  ی آبخیتتزهتتا  حوضتتریر

واحتدهای منتابع    ]1[ آدینا یانا و همزا ان ند.کردبندی  اولویت

 من تو   بت   SYIی ار متدل  کمّ نیم  و   ب  ا ( IRUsیزپا چ  )

د  رال  رربی و مناطو  ها  های اولویت ریرحوضتعیین کالس

قیقتا   ای پانیسوگی هند تیزی  دادند. تیاگروکلیماتیک تپ 

 SYIمدلستاری  ی هتا   جنبت میاب  دیرر بر ررستایش ختاک و   

 35[نتد  بندی مناطو تیت تأثیر ررسایش میمرکزبرای کالس

گوهیتا   ۀحوضت  ]16[خان و همزتا ان  . ]15، 23، 24، 26، 29،

و همچنین بتا   SYIپذیری و ررسایش شد د  هند  ا براساس 

د. نتتکردبنتتدی  اولویتتت GISو  RSاستتیفاده ار رنتتون مرستتو  

 GISبتتتا تلفیتتتو ستتتنجش ار دو  و  ]20[متتتا تین و ستتتاها 

ررستایش   شتد   و نتد  ا انجتا  داد  هتا   حوضریربندی  اولویت

بترآو د کردنتد. جمتالی و     USLEخاک  ا با استیفاده ار متدل   

 ،احتتداس ستتدهای تتتو ی ستتنری  من تتو  بتت  ]13[همزتتا ان 

بنتدی   اولویتت مراتبتی   سلستل  براساس تیلیت    ا  ها  حوضریر

                                                           
1. Mohr   
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پتذیری و ستطوح   ررستایش آنتان،  نیایج پژوهش پایۀ بر .ندکرد

. ستت ها  حوضت مؤثرترین عوام  د  بیرانی بودن ریر ناپذیرنفوذ

ی آبخیتز  هتا   حوضت بنتدی   اولویتت ذکرشتده،  های  پژوهشد  

تتأمین آب د  منطقت  انجتا      من و  ب و است بعدی  یکبیییر 

 ءگرریتت  و تیییتترا  کتتا بری ا اضتتی و پوشتتش گیتتاهی جتتز 

ای اولی د  تعیتین وضتعیت منطقت  د  ن تر گرریت       پا امیره

براساس گرایش و تخریت  ایتن پا امیرهتا    بندی  اولویتشده و 

ی هتا   حوضت انجا  پذیرری  است. هدف این پژوهش تعیین ریر

 GISشتترای  بیرانتتی ار طریتتو آنتتالیز مو رتتومیری و   چتتا د

کنیرل انواخ ررسایش موجود د  منطقت  و همچنتین    من و  ب 

ی آبخیتزدا ی و  ها هپروژ ۀهزینو کاهش  ها های پروژاجرتسریع 

( ابتتزا  RSو ستتنجش ار دو  ) GIS هتتای  و  .استتترلتتی کنی

 هستیند  هتا   حوضمو رومیریک ریربندی  شاخصمفیدی برای 

 ا ار  هتتا  حوضتتریر ]22[مییتترا و ستتین  . ]3،9،28،31،33[

مدل ابزا  ا ریابی آب  کمک ب ی مو رومیریک ها صطریو شاخ

( د  آبخیزهای چندپوشیی کوچک د  یتک  SWATو خاک )

کردنتد. د   بنتدی   اولویتت مرطوب هند  نیم گرمسیری  ۀمنطق

  و براستاس   هتا   حوضت ریربنتدی   اولویتت بعضی تیقیقتا   

. د  ایتن  ]27،10، 36[ استت  گرریت  ی مرک  انجتا   پا امیرها

ها براساس مقادیر مرک  یا میتانرین  بندی اولویتها،  تب  و 

هتا بتر ورن    رولوژیزی است و تمرکتز ایتن  و   ومیییرهای م

مرتب  با میییرهایی استت کت  کنتا  گذاشتی  شتده بودنتد و       

 بندی شود.همین امر موج  خطا د   تب  ممزن است

یتک   توسعۀمو  طراحی و  عوام براساس بندی  اولویت

 ۀشتبز هتای ریزیتوگراری،    ار جملت  ویژگتی   حوضۀ آبخیتز 

 بری ا اضتی، پوشتش   رهزیی، ژئومو رولتوژی، ختاک، کتا   

د  ایتن    و ارایتن گیترد.   رمین و منابع آب منطق  انجا  متی 

عنوان یزی  ب اسیان گلسیان  ۀتپ مراوه حوضۀ آبخیزتیقیو 

 ( حوضت ریر 31  )حوضت ریر ریادد ای دا ای تعدها  حوضار 

د   انیخاب شد. با وجتود انتواخ ررستایش   بندی  اولویتبرای 

 من تو   بت   ها  حوضریرندی ب اولویتتپ ،  مراوه حوضۀ آبخیز

 ناپذیر است.عملیا  آبخیزدا ی امری مو  و اجیناب اجرای

 هامواد و روش

دقیقت    54د جت ،   55جیراریایی  ۀمیدودد   تیقیو ۀمنطق

ثانی  طول شترقی   60دقیق  و  9د ج ،  56ثانی  تا  27/31و 

دقیقت    55د ج ،  37ثانی  تا  7/18دقیق  و  46د ج ،  37و 

اولی  یها  عرض شمالی واقع شده است. آبراه ثانی  1/12و 

بتا جوتت کلتی جنتوب بت  شتمال       تپت    متراوه  حوضۀ آبخیز

ر  قومی کتردن  س اد. پکنن آو ی می ا جمعجوی  های با  

، مستاحت و  ARCGIS  ارزاد  نر  ها  حوضو ریر  حوضمرر 

 9/425 هزیتا  و  156/19444ترتیت    بت    حوضمیی  ک  

تترین و   د. اختیالف ا تفتاخ بتین پتایین    دستت آمت    ب کیلومیر

  حوض. حداکدر ا تفاخ استمیر  1140  حوض ۀباگترین نقط

میتر و حتداق  ا تفتاخ آن د  خروجتی      1340ار سطح د یتا  

 تپت   متراوه  حوضتۀ آبخیتز  ستت. موقعیتت   میر ا 200  حوض

 1شتز   د    حوضت همراه واحتدهای هیتد ولوژیزی ایتن     ب 

 6و   حوضتتریر 25 دا ای  حوضتتآو ده شتتده استتت. ایتتن  

 اوتلی کا بری  است. ()وابسی  ب  چند ریرحوره ای حوض بین

تتد یج   بت  های میراک  استت و  جنر   ،حوضمناطو جنوبی 

هتای کیتاو ری و ختاک    سمت شتمال منطقت  بت  رمتین     ب 

 . سد می ریادنامرروب با تنوخ 

ها ار آنالیز  بندی ریرحوض  یو برای اولویتد  این تیق

حوضۀ آبخیز اسیفاده  ]5 ،37،19،16،14،7،6[ مو رومیری

های مو رومیری د  هر یک ار  شده است. ابیدا شاخص

تپ  میاسب  شد و سپس  های آبخیز مراوه ریرحوض 

ررسایش  شد ها ار ن ر عملیا  آبخیزدا ی و  ریرحوض 

این  اجرایبرای  کا  ری  ب . پا امیرهای شدندبندی  اولویت

 ست:شرح ریر ا مو د ب  11تیقیو 

ها ار  حوض  ۀبرای مقایس :1بررسي شکل آبخیز

من و   . ب ]18[شود  ضرای  مربو  ب  شز  اسیفاده می

شام   گر تعیین شز  حوضۀ آبخیز ابیدا میخصا  

مساحت، میی  و طول واحدهای هید ولوژیزی حوضۀ 

تعیین و سپس ضری   ARCGISارزا  آبخیز توس  نر 

هو تون و شیو   های گراولیوس، میلر،  و  شز  ب 

 شد.میاسب  

این ضری   )روش گراولیوس(: 2ضریب فشردگي

 ۀست ار نسبت میی  حوض  ب  میی  یک دایرا عبا  

، 34[ ررضی ک  مساحیی برابر مساحت حوض  داشی  باشد

 شود: ار طریو ررمول ریر میاسب  می ک  ]18

(1) /C

P
C

A

 
  

 
0 28  

 

                                                           
1. Basin Shape 

2. Compactness coefficient 



 1394، بهار 1، شمارۀ 2اکوهیدرولوژی، دورۀ  94

 

 در استان و ایران تپه مراوه حوضۀ آبخیز ۀبراهآ ۀشبکموقعیت و  .1 شکل

بت     حوضت مساحت  A(، کیلومیر)  حوضمیی   Pک  د  آن 

ضری  ریردگی است. این ضری  برای  CC( و کیلومیر مربع)

های کییده بیش   حوضو برای  1ب    های گرد نزدیک  حوض

 ۀدهنتد نیتان . ایتن ضتری    استت (  5/2تا  5/1)حدود  1ار 

ک  مقدا  آن هتر  است ای دایره ۀحوضبخیز ار انیراف شز  آ

حالتت    حوضت تتر شتود(    )بتز گ باشد چ  ار عدد یک دو تر 

تری خواهد یارتت و هتر چت  ایتن ضتری  بت  واحتد        کییده

 تر خواهد شد. نزدیک شود شز  آبخیز ب  دایره نزدیک

د  این  و  (: ]21[ 2روش میلر) 1ضریب گردی

ر میاسب  آبخیز توس  ررمول ری ۀحوضضری  شز  

 شود: می

(2) /C

A
R

P

 
  

 
2

12 56  

  حوضت مستاحت   A(، کیلتومیر )  حوض میی P ک  د  آن 

نسبت گردی میلر استت. هتر چقتد      RC( و کیلومیر مربع)

                                                           
1. Circularity coefficient 

2. Miller 

RC   بتت  عتتدد یتتک نزدیتتک باشتتد شتتز  آبخیتتز بتت  دایتتره

 تر خواهد بود. نزدیک

د  ایتن  و   (: ]11[ 4روش هورتون) 3ضریب شکل

 شود: شرح ریر میاسب  می ب ضری  شز  

(3) C

A
R

L
 2

 

  حوضتتطتتول  L،  حوضتتضتتری  شتتز    RCکتت  د  آن 

. استت ( کیلومیر مربع) حوضۀ آبخیزمساحت  A(، کیلومیر)

هتر چت  طتول میتو  آبخیتز      ک  دهد  نیان می باگ ۀمعادل

یعنتی اگتر    ؛استت  بییتیر وسعت پونای آبخیز  ،کمیر باشد

احیمتال ستیالبی و طییتانی     ،حد تجاور کندعام  رر  ار وا

بودن ریادتر است. برعزس هتر چت  ار واحتد کمیتر باشتد      

چ  حاو  کستر بت     طییان و سیالب کمیر خواهد بود. هر

عدد یک نزدیک شتود شتز  آبخیتز متو د ن تر بت  مربتع        

 نزدیک خواهد بود.

                                                           
3. Form factor 

4. Horton 
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 و  (: ]30[ 2روش شرریو ) 1ضررریب کشرریدگي

 :است 4شرح ررمول  ب آن  ۀمیاسب

(4) 
A

π
Re

L

 
 
 



2

 

 Lو  (کیلتومیر مربتع  ) حوضتۀ آبخیتز  مساحت  Aک  د  آن 

 است. (کیلومیر)بر حس    حوضطول 

هتا د  یتک    آبراه  همۀنسبت طول : 3تراکم زهکشي

نامنتد   ب  مساحت آن  ا تراک  آبراهتتتت  متی   حوضۀ آبخیز

ررمتول ریتر    بتا اساس تراک  رهزیتی آبراهت     این . بر]11[

 شود: میاسب  می

(5)    /dD L A   

کیلتومیر بتر   رهزیی آبراه  بر حس  ) تراک  Ddک  د  آن 

ی موجتود د   هتا   طول هر یتک ار آبراهت   L(، مربع کیلومیر

،  حوضت تعداد ک  آبراه  د    N(،کیلومیربر حس  )  حوض

A  است( کیلومیر مربعبر حس  ) حوضۀ آبخیزمساحت. 

میخص کردن تتأثیر انیتعاب    برای :4نسبت انشعاب

ار نستبت   حوضۀ آبخیتز آبراه  بر هید وگراف سی  د  یک 

ست ار نستبت  ا . این ضری  عبا  دشو میانیعاب اسیفاده 

تر  بز گ ۀد جمیخص ب  تعداد  ۀد جتعداد آبراه  د  یک 

ار  و  استیراهلر   هتا   بنتدی آبراهت   . برای  تب ]30[بعدی 

ار   حوضین ضری  انیعاب د  اسیفاده شده است. برای تعی

 ررمول ریر اسیفاده شده ک  عبا   است ار:

 (6)   / / * /R i iB n n n n i  1 2 1 1 1 

ی هتا   تعتداد شتاخ   n1پذیری، نسبت انیعاب  BRک  د  آن 

ی هتا   تعتداد شتاخ    ni، 2 ۀ تبی ها  تعداد شاخ  n2،1 ۀ تب

 .است  حوضنوایی  ۀ تبی ها  تعداد شاخ  iو ، i ۀ تب

نصت  تتراک  رهزیتی    : 5یان روی زمینري طول جر

 .]12[شود عنوان طول جریان  وی رمین بیان می ب 

(7) 
oL

Dd


1
2

 

 است.  حوضتراک  رهزیی  Dd ک  د  آن

                                                           
1. Elongation coefficient 

2. Schumm 

3. Drainage Density 

4. Bifurcation Ratio 

5. Length of overland flow 

ار نستتبت (: تعرردادیکیلومترمرب ) 6فراوانرري آبراهرره

 .]11[شود بیان می  حوضب  مساحت  ها  تعداد آبراه

(8) 
s

Nw
F

A



 

مستاحت   Aو   حوضت ی ریرهتا   تعداد آبراهت  Nwک  د  آن 

 ( است.کیلومیر مربع)  حوض

ار نستبت تعتداد آبراهت  بت  میتی        :7بافت زهکشي

 .]32،12[آید دست می ب   حوض

(9) B
tc

b

N
R

P
  

( کیلومیرب  )  حوضمیی   Pbتعداد آبراه  و  NB ک  د  آن

 است.

  حوضت د  ریر ها  ار مجموخ طول آبراه :8طول جریان

 .]12[آید  میدست  ب ( کیلومیر)

بیتان   ]4[ 9توست  بیرکوستزی  ای   ابطت  : هحوضشکل 

 :شده است

(10)  
/

l caL L L 
0 3

 

 .است  حوضمرکزوا   Lcaو   حوضطول  Lک  د  آن 

 ARCGIS, Arcارزا هتای  نتر  د  تمامی مراح  کا  ار 

Hydro, XTools  و Excel  بتترای میاستتبا  پا امیرهتتا و

 تلفیو نوایی اسیفاده شده است.

 ها هحوضزیربندی  اولویت

آنوتا بت  دو    بایتد پا امیرهتای مو رتومیری    ۀمیاستب بعد ار 

عزتتس بتتا  ۀ ابطتتمستتیقی  بتتا ررستتایش و  ۀ ابطتتوتتو   

ای داده و بت  هتر یتک ار آنوتا  تبت       ررسایش تقسی  شوند

خطتی و   ۀدستی   دو ری بت . پا امیرهای مو رومیخواهد شد

 :]6،  14[ ندشدشزلی تقسی  

نستبت  بتا ررستایش   این پا امیرهتا   :پارامترهای خطي

و ب  بیییرین مقدا  این دسی  کمیرین  تب   دا ندمسیقی  

و بیییرین  تب  مربو  بت  کمیترین مقتدا     گیرد  میتعلو 

. این دسی  شتام  تتراک  رهزیتی، نستبت انیتعاب،      است

                                                           
6. Stream Frequency 

7. Drainage texture 

8. Stream Length 

9. Birkowski 
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طول جریان  وی رمینی، بارتت رهزیتی و   رراوانی آبراه ، 

 .]6، 19[ استطول جریان 

بتا ررستایش نستبت    این پا امیرها  :پارامترهای شکلي

و بر عزتس پا امیرهتای خطتی بت  بییتیرین       دا ندعزس 

مقدا ، بیییرین  تب  و ب  کمیترین مقتدا  کمیترین  تبت      

. ایتن دستی  نیتز شتام  ضتری  کیتیدگی،       گیرد میتعلو 

  گتردی، ضتری  ریتردگی و شتز      ضری  شتز ، ضتری  

پا امیرها و تعیین ورن هر یک  ۀمیاسببعد ار . است  حوض

مطابو   حوضد  هر ریرها  ورن، میانرین ک  ها  حوضار ریر

 .]6، 7، 19 [شد میاسب   11 ۀ ابط

(11) 
تعداد ک  پا امیرها/ )جمع ورن پا امیرهای شزلی( + 

 )جمع ورن پا امیرهای خطی( = میانرین ک 

شتده بت  هتر دستی  ار      دادهی هتا   میانرین  تب ۀمیاسبا ب

 هتا   حوضریر توان می  حوضخصوویا  مو رومیری د  هر ریر

د  نوایتت   .]6[ د  هفت دسی  قترا  داد  1 ا با توج  ب  جدول 

یرین میانرین دا ای و بیی ،کمیرین میانرین دا ای اولویت اول

 .]6، 19[ میرین اولویت خواهد بودک

 دهد.کا   ا نیان میح  مرا 2شز  

 نتایج

دهتد کت    پا امیرها  ا نیان می ۀشد اعداد میاسب  2جدول 

ارزا های متذکو  د  بختش متواد و    ها و نر ار طریو ررمول

دهنتدۀ شتد    هتر عتدد نیتان    دست آمده است. ها ب  و 

 پا امیر مو د ن ر د  ریرحوضۀ مو د ن ر است.

ومتری با توجه به میانگین پارامترهای مورف تعیین کالس .1جدول 

 آنها

 اولویت مقادیر میانگین

 بیرانی 10 >

 بسیا  ریاد تا بیرانی 12 -1/10

 ریاد تا بسیا  ریاد 14 -1/12

 میوس  تا ریاد 16 -1/14

 ک  تا میوس  18 -1/16

 خیلی ک  تا ک  20 -1/18

 خیلی ک  20 <

 
 ها هحوضیرنهایي اولویت ز ۀنقش ۀتهینمودار روند  .2شکل 
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 تپه مراوه حوضۀ آبخیزمورفومتریک  مقادیر پارامترهای .2جدول 

حد
وا

 
ي
یک
وژ
رول
ید
ه

 

ب
ری
ض

 
ي
دگ
شر

ف
 

ب
ری
ض

 
ی
رد
گ

 

ب
ری
ض

 
ل
شک

 

ب
ری
ض

 
ي
دگ
شی

ک
 

ي
وان
را
ف

 
هه
را
آب

 

کم
را
ت

 
ي
ش
هک

ز
 

ت
سب

ن
 

ب
عا
ش
ان

 

ي
ش
هک

ت ز
باف

 

ل 
شک

ض
حو

 ه

ن
ریا

 ج
ول

ط
ی  
رو
ن 
ریا

 ج
ول

ط

ي
ین
زم

 

A1 56/1 41/0 18/0 48/0 50/1 34/2 6 58/0 91/1 935/10 17/1 

A2 67/1 35/0 15/0 43/0 58/1 43/2 3/3 70/0 23/2 848/16 215/1 

A3 49/1 44/0 20/0 49/0 19/1 31/2 5/2 50/0 94/1 598/11 155/1 

A4 31/1 57/0 31/0 60/0 49/1 17/2 75/2 82/0 00/2 526/14 085/1 

A5 07/2 23/0 09/0 38/0 88/0 39/2 2 22/0 85/1 122/8 195/1 

Aint 04/2 24/0 09/0 44/0 60/0 55/1 9/0 37/0 13/3 17/31 775/0 

B1 31/1 58/0 32/0 58/0 04/2 42/2 5/3 86/0 70/1 502/9 21/1 

B2 45/1 47/0 23/0 57/0 93/0 96/1 5/3 67/0 58/2 476/27 98/0 

B3 55/1 41/0 18/0 55/0 02/1 79/1 5/4 57/0 32/2 641/17 895/0 

B4 13/2 22/0 08/0 33/0 73/1 63/2 3 34/0 69/1 092/6 315/1 

Bint 86/1 28/0 11/0 55/0 59/1 05/2 1/4 12/1 00/3 981/44 025/1 

C1 16/1 74/0 61/0 73/0 23/3 3 75/3 63/1 64/1 007/13 5/1 

C2 43/1 48/0 23/0 54/0 36/5 94/3 6/2 12/2 76/1 158/16 97/1 

C3 66/1 36/0 15/0 43/0 24/4 95/3 4 35/1 80/1 975/13 975/1 

C4 43/1 48/0 24/0 58/0 47/1 47/2 3 63/0 81/1 765/11 235/1 

C5 39/1 51/0 26/0 44/0 61/2 87/2 5/3 92/0 71/1 797/8 435/1 

C6 39/1 51/0 25/0 57/0 17/3 57/3 5/4 48/1 89/1 154/19 785/1 

C7 31/1 57/0 31/0 61/0 31/3 09/3 6/3 26/2 28/2 744/31 545/1 

C8 28/1 28/1 35/0 68/0 96/1 22/2 75/3 15/1 97/1 863/15 11/1 

C9 48/1 45/0 21/0 51/0 72/3 49/3 5/4 59/1 92/1 838/17 745/1 

C10 66/1 36/0 15/0 43/0 52/1 69/2 4 46/0 76/1 873/8 345/1 

C11 37/1 52/0 27/0 56/0 70/0 05/2 5 42/0 21/2 675/17 025/1 

C12 27/2 19/0 07/0 33/0 43/0 2/2 5/0 08/0 69/1 07/5 1/1 

C13 83/1 30/0 12/0 37/0 93/1 98/2 4 48/0 70/1 736/7 49/1 

C14 96/1 26/0 10/0 36/0 03/1 82/1 2 25/0 79/1 318/5 91/0 

C15 81/1 30/0 12/0 39/0 71/0 42/2 2/0 13/0 38/1 405/3 21/1 

C16 07/2 23/0 09/0 33/0 86/0 22/2 2 22/0 93/1 72/7 11/1 

Cint 14/2 22/0 08/0 40/0 29/1 96/1 38/2 68/0 99/2 89/31 98/0 

Cint1 35/1 54/0 28/0 77/0 36/0 01/2 1/0 12/0 39/1 542/5 005/1 

Cint2 64/1 37/0 16/0 60/0 82/0 59/1 11/0 15/0 16/1 94/1 795/0 

Cint3 94/1 26/0 10/0 51/0 75/1 46/2 1 43/0 60/1 054/7 23/1 

 

نیز ورن یا  تب  پا امیرهای مو رتومیری  ا د    3جدول 

دهنتتدۀ  نیتتانایتتن اعتتداد  .دهتتد متتینیتتان  هتتا  حوضتتریر

نسبت ب  همدیرر د  هتر پتا امیر    ها  حوضریربندی  اولویت

اولویت نوتایی  ا بترای    31اولویت اول و عدد  1است. عدد 

بنتتدی  اولویتتتدهتتد. ایتتن اقتداما  آبخیتتزدا ی نیتتان متتی 

 دست آمده است. ب  2براساس اعداد جدول 
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 براساس پارامترهای مورفومتری ها هحوضزیر ۀرتب .3جدول 

 واحد

 هیدرولوژیکي

 ضریب

 فشردگي

 ضریب

 گردی

 ضریب

 شکل

 ضریب

 کشیدگي

 فراواني

 آبراهه

 تراکم

 زهکشي

 نسبت

 انشعاب

بافت 

 زهکشي

شکل 

 هحوض

طول 

 جریان

طول جریان 

 روی زمیني

A1 16 17 17 14 16 17 1 16 18 18 17 

A2 20 12 12 9 14 13 16 12 25 10 13 

A3 14 18 18 15 20 18 21 18 21 17 18 

A4 3 27 27 27 17 22 19 11 23 13 22 

A5 27 4 4 6 24 16 23 26 16 22 16 

Aint 26 6 6 12 29 31 27 23 31 4 31 

B1 4 29 29 25 8 14 14 10 9 19 14 

B2 12 20 20 22 23 27 15 14 28 5 27 

B3 15 16 16 20 22 29 5 17 27 9 29 

B4 29 2 2 2 12 10 17 24 7 26 10 

Bint 23 9 9 19 13 23 6 8 30 1 23 

C1 1 30 31 30 5 6 10 3 5 15 6 

C2 10 21 21 18 1 2 20 2 12 11 2 

C3 18 13 13 10 2 1 7 6 14 14 1 

C4 11 22 22 24 18 11 18 15 15 16 11 

C5 8 23 24 13 7 8 13 9 10 21 8 

C6 9 24 23 23 6 3 3 5 17 6 3 

C7 5 28 28 28 4 5 12 1 26 3 5 

C8 2 31 30 29 9 19 11 7 22 12 19 

C9 13 19 19 17 3 4 4 4 19 7 4 

C10 19 14 14 11 15 9 9 20 11 20 9 

C11 7 25 25 21 28 24 2 22 24 8 24 

C12 31 1 1 1 30 21 28 31 6 29 21 

C13 22 11 11 5 10 7 8 19 8 13 7 

C14 25 8 8 4 21 28 25 25 13 28 28 

C15 21 10 10 7 27 15 29 29 2 30 15 

C16 28 5 5 3 25 20 24 27 20 24 20 

Cint 30 3 3 8 19 26 22 13 29 2 26 

Cint1 6 26 26 31 31 25 31 30 3 27 25 

Cint2 17 15 15 26 26 30 30 28 1 31 30 

Cint3 24 7 7 16 11 12 26 20 4 25 12 

 

میتتانرین پا امیرهتتای خطتتی و شتتزلی  ا    4جتتدول 

دهد. همچنین بتا استیفاده ار   نیان می 11براساس ررمول 

بتا   انتد. شدهبندی  اولویت ها  حوضآمده ریر دست ب میانرین 

و  C14و  B2ی هتا   حوضت ریر میتانرین کت   توج  ب  جدول 

اولویت هر کدا  ار ایتن   ک  استبرابر  Cint3و  Bintهمچنین 

ررستایش   شتد  نسبت ب  دیرری با توج  بت    ها  حوضریر

حساس  دهندۀ نیانررسایش  بیییر. ریرا مقادیر شدتعیین 

 Bintو  C14نسبت ب   B2. بنابراین استبودن شرای  منطق  

 .استو شرای  بدتری  بیییردا ای اولویت  Cint3نسبت ب  



 99  ... ها با استفاده از آنالیز مورفومتری و هضبندی زیرحو اولویت:  همکارانو  اسدی نلیوان

 ها هحوضزیربندی  اولویترفومتری و میانگین پارامترهای مو .4جدول 

 هحوضزیر
میانگین 

 ها رتبه

اولویت 

 نهایي
 هحوضزیر

میانگین 

 ها رتبه

 اولویت 

 نهایي
 هحوضزیر

میانگین 

 ها رتبه

اولویت 

 نهایي

A1 18/15 14 Bint 9/14 12 C10 72/13 10 

A2 18/14 11 C1 9/12 7 C11 09/19 25 

A3 18 21 C2 9/10 3 C12 18/18 22 

A4 18/19 26 C3 9 1 C13 11 4 

A5 72/16 18 C4 63/16 17 C14 36/19 28 

Aint 54/20 29 C5 09/13 8 C15 72/17 20 

B1 9/15 15 C6 09/11 5 C16 27/18 23 

B2 36/19 27 C7 18/13 9 Cint 45/16 16 

B3 63/18 24 C8 36/17 19 Cint1 72/23 31 

B4 81/12 6 C9 27/10 2 Cint2 63/22 30 

      Cint3 9/14 13 

 

 
 (شرایط منطقهبراساس آنالیز مورفومتری ) ها هحوضزیربندی  اولویت .3شکل 

( 1ها  ا د  هفت طبق  )جتدول   اولویت ریرحوض  3شز  

هتا  ا نیتان    نیز د ود و تعتداد طبقت    5دهد. جدول  نیان می

 ۀدهد. با توج  ب  جدول بیییرین تعداد ریرحوض  د  طبقت  می

د ود( قترا  دا نتد. بت      81/25ریرحوض  ) 8  تا ک ، خیلی ک

 15و دا نتتد  یریرحوضتت  وضتتعیت مناستتب  16طتتو  کلتتی  

گیرنتد.   ریرحوض  د  اولویت اول اقداما  آبخیزدا ی قترا  متی  

اقتتداما   بتترایهتتا  ا  نیتتز اولویتتت نوتتایی ریرحوضتت  4شتتز  

 دهد. نیان می با اسیفاده ار آنالیز مو رومیری آبخیزدا ی
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 ها هحوضتعداد و درصد طبقات زیر .5جدول 

 ها هحوضدرصد زیر ها هحوضتعداد زیر اولویت

 23/3 1 بیرانی

 9/12 4 بسیا  ریاد تا بیرانی

 13/16 5 ریاد تا بسیا  ریاد

 13/16 5 میوس  تا ریاد

 13/16 5 ک  تا میوس 

 81/25 8 خیلی ک  تا ک 

 68/9 3 خیلی ک 

 

 
 براساس آنالیز مورفومتری ها هضحواولویت نهایي زیر .4شکل 

 گیریبحث و نتیجه

ی هتا   حوضت هتر یتک ار ریر   پژوهش حاضر تعیین اولویتهدف 

 اجترای  من تو   بت  و شناستایی منتاطو بیرانتی     تپ  مراوهآبخیز 

شناستی  . رمتین بتود عملیا  کنیرلی و حفاتیی د  این منتاطو  

کت  د    استت عام  ررسایش و تخری  د  یک منطق   ینتر مو 

هتای  ی  ستوبی و ستارند  هتا   مو د مطالع  با وجود نویی ۀوضح

 ،دا نتد ب  ررسایش  ریادیحساسیت  ک  کمان چو سرچیم  و 

و بیییرین حساستیت   Cint1 ۀحوضریرکمیرین حساسیت آن د  

  وشتی  ،های مو رومیری. تلفیو پا امیراست C3 ۀحوضد  ریرآن 

عملیتا    اجرای اسیای د   ها  حوضریربندی  اولویتبرای مد اکا 

ایتن   تتوان  میو همچنین  ] 1 ، 2، 6، 8، 35[ استحفاتت خاک 

قابلیتت و کتا برد    دهندۀک  این مطالعا  نیان کردنزی   ا بیان 

GIS   ی هتا  صی آبخیتز براستاس شتاخ   ها  حوضبندی  اولویتد

کتت  نیتتایج ایتتن   ]14، 24، 33، 36، 37[ استتتمو رومیریتتک 

د   تیقیقتا  . براستاس  تیقیو ایتن ادعتا  ا ثابتت کترده استت     

 4، بتتا توجتت  بتت  جتتدول  تپتت  متتراوهی آبخیتتز هتتا  حوضتت ریتتر

 بت  ار لیتا  خصووتیا  مو رتومیری     C9 و C3 هتای  حوضت   ریر

 C3 ۀحوضت کت  د  ایتن میتان ریر    دچا نتد تتری   بیرانیوضعیت 

 و (95/3) تتراک  رهزیتی  پا امیرهای  حداکدردلی  دا ا بودن  ب 

میترین میتتانرین کتت   کو  (975/1) طتول جریتتان  وی رمینتتی 
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د   هتا   حوضت نستبت بت  ستایر ریتر     (9) پا امیرهای مو رومیری

آهتر و همزتا ان   هتای   یاریت   گیرد ک  بتا اولویت باگتری قرا  می

د   ]36[ تاکتتتا  و همزتتتا انو  ]8[گاجیتتت  و همزتتتا ان  ،]2[

 یهمختوان  ها  حوضپذیری تأثیرگذا ی این پا امیرها د  ررسایش

  دا ای ررستایش ستطیی شتدید،    حوضهمچنین این ریر دا د.

است کت  ختود ار عوامت  موت      ای   ودخان شیا ی شدید و کنا  

 ونتتد. امتتا د  شتتما  متتی بتت بتترای اجتترای اقتتداما  آبخیتتزدا ی 

بیییرین  خنمون برونزد سنری است کت  ختود    Cint1 ۀحوضریر

 آخرین اولویت بترای اقتداما  حفتاتیی استت.    داشین دلیلی بر 

بتا توجت  بت      تپت   متراوه  حوضۀ آبخیتز   د  ک گفت توان میپس 

  و همچنتین عوامت    حوضت شرای  توپتوگراری و مو رولتوژیزی   

شترای    دچتا  ی ها  حوضررساییی طبیعی و انسانی، باید ب  ریر

توج  ویژه و بیییری شتود تتا    (C6و  C3, C9, C2, C13) تربیرانی

ار هتتتد  رت منتتتابع ختتتاکی و آبتتتی و پیامتتتدهای ناشتتتی ار  

شدید جلوگیری شود. د  این مناطو بتا توجت  بت     ی ها ررسایش

بیرانی بودن وضعیت و همچنین شترای  توپتوگراری و اقلیمتی    

 همزمتتان ،آنوتتا بویتتر استتت ار اقتتداما  بیولتتوژیزی و مزتتانیزی

. با توج  ب  شرای  توپوگراری و تناست  اکولتوژی و   شوداسیفاده 

 رتاه  ، بویر است این مناطو بت  کتا بری تفرج  حوضهید ولوژی 

توج  این استت کت  د     شایانمو  و  ۀنزیاخیصاص داده شوند. 

و  هتا مناطو بیرانی برای اجرای عملیتا  حفتاتیی بایتد ار ن ر   

 .  کردتجا ب ارراد بومی اسیفاده  نیزو  انمیخصص هایپیینواد

 ا  ARCGIS آنتالیز مو رتومیری و  این تیقیو قابلیت 

هتتای  شتتاخصو بتت  همتتان انتتداره    بنتتدی اولویتتتد  

 ا  هتا   حوضت و مدیریت ریر یزی  برنام و رومیریک برای م

د  آبخیزهایی کت  بتا کمبتود      و این  نیان داده است.

داده متتواجوی  بستتیا  متتؤثر و مناستت  استتت. د  نوایتتت 

ی ستنرین و اتتالف   هتا   گفت بدون نیار ب  هزینت  توان می

مو رومیریتتک هتتای  شتتاخصبراستتاس تتتوان  متتیوقتتت 

 ا برای اقداما  حفاتیی  زحوضۀ آبخیی یک ها  حوضریر

بندی  اولویتدنبال آن حفاتت ار منابع طبیعی  ب آبخیز و 

و جاود و  ]2[کرد ک  این موضوخ با نیایج آهر و همزا ان 

 همخوانی دا د. ]14[همزا ان 
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