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Abstract 

Prioritizing sub-basins in terms of flooding potential has an important impact on catchment 

management. The purpose of prioritizing flood basins below basins is to provide a model to 

reduce flood hazards and evaluate the role of sub basins in peak discharge hydrograph of 

outflow from basin. In this study, flood potentials of sub-basins were determined based on 12 

morphometric parameters and prioritization of Gadar sub-basins based on combined 

morphometric analysis method and statistical correlation. Initially, values of 12 morphometric 

parameters and index (Cv) were calculated and sub-basins were zoned for flood potential. 

Then, the relationship between the parameters and the effect weight of each were analyzed 

using Kendall's blend correlation and weighted sum analysis (WSA). Finally, Sub-Basin 

Prioritization Index (SWPI) was calculated based on WLS method for each sub-basin. In 

order to validate the results, past destructive flood location data in the Gadar catchment were 

used. The results showed that in the flood potential method based on 12 morphometric 

parameters calculated under Sheikhan tea and Sufian tea basins with high flood potential, sub-

spring source basin with medium potential and Godard tea basins and Nalivan creek basins 

have They have little potential for flooding. In fact, 33.83% of Gadar basin area has high risk 

potential, 14.28% has moderate risk potential and 51.88% has low risk potential. The results 

of morphometric parameters and statistical correlation showed that sub-basins of Sheikh tea 

and Sufian tea with 24.1 and 21.10 priority sub-basins were identified respectively. 

Comparison of the results of the two methods with the morphometric and geomorphologic 

conditions of the sub-basins shows that the results obtained by relying on 12 morphometric 

parameters are more in line with the geomorphic conditions of the basin. 
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 پارامترهای اساس بر گادر آبریز هایحوضهزیر خیزیسیل ارزیابی

 آماری همبستگی و مورفومتری
 2عباسی موسی ،1یمانی مجتبی

 ایران تهران، ،تهران دانشگاه جغرافیا، دانشکدة استاد، .1

 ایران تهران، ،یدانشگاه خوارزم یا،جغراف ةدانشکد ،دکتری یدانشجو .2

 (07/11/1398 :پذیرش تاریخ ؛21/09/1398 :ریافتد تاریخ)

 چکیده
 ارائ ة  ه ا هض  حوزیر در خیزیسیل بندیاولویت هدف. دارد آبریز حوضة مدیریت در مهم یتأثیر خیزیسیل پتانسیل نظر از هاهضحوزیر بندیاولویت
 پتانس یل  حاض ر  پژوهش در. است حوضه از خروجی سیالب هیدروگراف اوج دبی در هاهضحوزیر نقش ارزیابی و سیل خطرات کاهش برای الگویی
 آن الیز  ترکیب ی  روش اس اس  ب ر  گ ادر  آبری ز  ه ای حوض ه زیر بن دی اولوی ت  و مورف ومتری  ةگان  12 پارامترهای اساس بر هاحوضهزیر خیزیسیل

 پتانس یل  نظ ر  از ه ا حوض ه زیر و ه،ش د  محاس به  Cv شاخص و مورفومتری پارامتر 12 مقادیر ابتدا،. گرفت انجام آماری همبستگی و مورفومتریک
 وزن ی  مجم و   آن الیز  و کن دا   ت او  همبس تگی  ه ای روش ب ا  یک هر تأثیر وزن تعیین و پارامترها بین ارتباط ،سپس. شدند بندیپهنه خیزیسیل

(WSA) هاحوضهزیر بندیاولویت شاخص ،نهایت در. شد تحلیل (SWPI) وزن ی  خط ی  ترکی    روش اساس بر (WLS)  از ی ک  ه ر  ب رای 
 نش ان  نت ایج . ش د  گرفته کاربه گادر آبریز حوضة در گذشته مخرب هایسیل موقعیت هایداده نتایج سنجیاعتبار منظوربه. شد محاسبه هاحوضهزیر
 زی اد  پتانس یل  چ ای ص وفیان  و چ ای ش یخان  ه ای حوض ه زیر ،شدهمحاسبه مورفومتری پارامتر 12 اساس بر که خیزیسیل یلپتانس روش در داد
 83/33 ،واق    در. دارن د  خی زی سیل برای کمی پتانسیل ،نلیوان نهر و چایگدار هایحوضهزیر و ،متوسط پتانسیل ،دو چشمه حوضهزیر ،خیزیسیل
. دنباش  م ی  کم خطر پتانسیل دارای درصد 88/51 و ،متوسط خطر پتانسیل دارای درصد 28/14 زیاد، خطر پتانسیل دارای گادر حوضة مساحت درصد
-اولوی ت  10/21 و 1/24 مق ادیر  ب ا  چایصوفیان و چایانشیخ هایحوضهزیر ،ترتی  به داد نشان آماری همبستگی و مورفومتری پارامترهای نتایج

 ب ر  تکی ه  با که نتایجی دهدمی نشان هاحوضهرزی ژئومورفولوژی و مورفومتری شرایط با روش دو نتایج مقایسة .شدند شناسایی هاحوضهزیر دارترین
 .دارد حوضه ژئومورفیک ایطشر با بیشتری تطبیق ،است شده حاصل مورفومتری پارامتر 12

 کلیدی واژگان
  .گادر هایهحوضزیر خیزی،سیل پتانسیل مورفومتری، پارامترهای آماری، همبستگی آنالیز ،بندیاولویت

                                                                                                                                                    
  یانامهرا مسئول، نویسندة: myamani@ut.ac.ir 

 آمایش سرزمین

1399 تابستانو  بهار، اول شمارة ،12دورة   

)پژوهشی( 205-242ات صفح  

Print ISSN: 2008-7047 

Online ISSN: 2423-6268 

http://jtcp.ut.ac.ir 

 

mailto:myamani@ut.ac.ir
http://jtcp.ut.ac.ir/


206  ،1399، بهار و تابستان 1 ، شمارة12دورة  آمایش سرزمین 

 

 قدمهم

 اراضر   فررم  و ابعاد شکل، زمین، سطح عددي تحلیل و گیرياندازه ةبرگیرنددر مورفومتري مفهوم

  کم ر  هايشاخص ةبرگیرنددر حوضه مورفومتري ،خیزيسیل زمینة در. (Strahler, 1964: 3) است

 مقردار،  ماننرد  سریل  کم  هايویژگ  و الگو که است حوضه فیزیک  خصوصیات ةکنندتوصیف و

 واسرطة بره  شهرها نامتعارف توسعة. کندم  کنترل را جریان یدروگرافه و تأخیر زمان وقوع، زمان

 افرزایش  و هیدرولوژیک  تعادل خوردنهمبه به اراض  کاربري تغییر آن دنبال به و جمعیت افزایش

 لیرد تو خاک، فرسایش پتانسیل لحاظ از آبریز هايحوضهزیر. است شده منجر هاحوضه خیزيسیل

 هرا آن در خراک  و آب منابع رفتهدر ،آن تبع به و اندمتفاوت سطح  هايجریان تشکیل و رسوب

 و مسرالل  آبخیرز  حوضرة  سرطح  در ،کلر   طرور به(. Chowdary, 2013: 5) بود خواهد متفاوت نیز

 هرر  مهرار  برراي  و دارند باطارت سیالب وقوع و خاک فرسایش با که دارد وجود متعددي مشکالت

 محدودیت ،دیگر طرف از. است شده طراح  مختلف  هايروش و هامدل مزبور، خطرهاي از یک

-مر   هرا حوضره زیر همة در اجرای  هايپروژه نشدناجرا موجب طبیع  منابع مدیریت هايبودجه

 یابدم  ضرورت آبریز هايحوضه مدیریت بهبود ظورمنبه هاحوضهزیر بندياولویت ،بنابراین ؛شود

 زیراد  وسرعت  دلیرل  بره  کردنرد  بیان( 1388) همکاران و زهتابیان(. 6: 1390 همکاران، و محمدي)

 یک در حوضه یک هاحوضهزیر همة احیاي اجرای  و اقتصادي هايمحدودیت و آبریز هايحوضه

 ،اسراس  ایرن  برر . باشد داشته معکوس اثرهاي است ممکن بلکه ،نیست عمل  تنهانه زمانهم پروژة

 آبریرز  هايحوضه ةجانبهمه و راهبردي مدیریت در اساس  تأثیر آبریز هايحوضهزیر بندياولویت

 مرسروم  هراي روش بره  نسربت  آماري همبستگ  و مورفومتریک آنالیز روش .داشت خواهد کشور

 تحلیل فرایند و (AHP) مراتب سلسله تحلیل فرایند هايروش مانند آبخیز هايحوضه بندياولویت

 تعیین فرایند در کارشناس  نظر از ناش  خطاي که دارند را مزیت این (FAHP) فازي  مراتبسلسله

 گرفتره انجرام  زوجر   يهرا مقایسره  پایة بر FAHP و AHP هايروش. ندارد تأثیري هیچ هااولویت

 علمر   مسرتندات  فاقد مؤثر عوامل اهمیت زمینة در تحقیقات نبودنکامل دلیل به کارشناسان توسط

 اسراس  برر  بنردي اولویرت  آمراري،  همبسرتگ   و مورفومتریرک  آنرالیز  روش در که حال  در .است

 رابطرة  ایجراد  و آبخیرز  هراي حوضره  تأثیرگراار  وامرل ع رقروم   هايالیه از آمدهدستبه اطالعات
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 اولیرة  بررآورد  بره  مورفومتریرک  ارزیراب  . (Aher, 2014: 5) گیردم  انجام پارامترها بین همبستگ 

 شررایط  گررفتن نظردر برا  آبریرز  حوضرة  تقریبر   رفتار درست بین پیش براي صحیح هیدرولوژیک 

 حوضرة  هیردرولوژیک   پاسر   (.Angillieri, 2008: 6) کنرد م  کمک شناس زمین و ژلومورفولوژي

 و زهکشر   ترراکم  شریب،  شکل، اندازه، مانند زهکش ، حوضة فیزیوگراف  خصوصیات با رودخانه

 مطالعرات  در مورفرومتري  پارامترهراي  گیريکرار به(. KumaR, 2015: 7) دارد ارتباط هاجریان طول

 مردیریت  در هزینهمک و کارآمد مفید، روش یک آن از استفاده با بنديپهنه نقشة تهیة و سیل مخاطرة

 باعر   اسرت،  استفاده قابل راحت به که سیل خطر بنديپهنه هاينقشه زیرا ،است آبخیز هايحوضه

 شرناخت  زمینرة  در زیادي مطالعات .(Bapalu & Sinha, 2005: 6) شوندم  سیل بارانزی آثار کاهش

 همکراران  و باجابرا  .اسرت  گرفته انجام خیزيسیل با آن ارتباط و حوضه مورفومتریک خصوصیات

 متوسط کم، خطر با پهنه سه به را تانعربس لیته ال حوضة مورفومتري، پارامتر 25 ارزیاب  اب (2014)

 نقشة ،مورفومتریک پارامترهاي کارگیريبه با( 2016) همکاران و سمسون. کردند بنديتقسیم زیاد و

 پتانسیل با پهنه در حوضة مساحت بیشتر و کردند تهیه را نیجریه اوو حوضة در سیل خطر بنديپهنه

 داهراب  حوضة مورفومتري پارامترهاي کارگیريبه با (2018) منصور و زیدابو .دارند قرار خطر زیاد

 لیتولروژي  و نراهموار  توپوگراف  خطرپر مناطق و کردند، تقسیم سیل خطر ايپهنه پنج به را مصر در

 آبخیرز  هراي حوضره زیر خیرزي سیل بندياولویت( 1394) همکاران و رحمت . اندداشته ناپایرنفوذ

 داد نشران  نترایج . کردنرد  پژوهش را آماري همبستگ  و مورفومتریک آنالیز اساس بر گلستان استان

 توانسرت  امرا  ،نبرود  هرا حوضره زیر همرة  ترتیبر   اولویرت  تعیرین  به قادر بندياولویت نوین روش

 دارتررین اولویرت  را 9 و 16 ،3 هايشماره هايحوضهزیر یعن  یت،واول ینبیشتر با هايحوضهزیر

 حوضرة ( 1395) همکراران  و نیرري  .کنرد  شناسرای   آبخیزداري اقدامات اجراي براي هاحوضهزیر

 هايحوضه که کردند تقسیم دسته دو به مورفومتریک پارامترهاي اساس بر را کردستان استان سطح

 هراي حوضره  از ترر خیزسریل  گیراه   پوشرش  و لیتولوژي توپوگراف ، شرایط علت به استان شرق 

 زهرره  حوضرة  خیرزي سریل  بنردي پهنره ( 1396) چاوشر   و شیران . باشندم  استان غرب بارشپر

 ةمتغیرچنرد  رگرسیون -تاپسیس نوین ترکیب  مدل و مورفومتریک پارامترهاي از استفاده با جراح 

 ترکیبر   مردل  داد نشران  نتایج. کردند مطالعه را ژلومورفومتریک  کم  هايتحلیل بر کیدتأ با خط 
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 در کره  طروري بره  ،دارد براال  خیرزي سریل  پتانسریل  برا  هراي حوضره زیر شناسرای   در براالی   دقت

 ایرن  هکر  است داده رخ سیالب تعداد بیشترین دراز تخت و جعفر زادهامام صیدون، هايحوضهزیر

 روي هرا حوضهزیر مورفومتریک وضعیت زیاد تأثیر ،همچنین ،مدل باالي کارای  کنندةبیان موضوع

 برا  ذهراب  سرپل حوضة خیزيسیل پتانسیل ارزیاب ( 1398) پروین. است هاآن خیزيسیل پتانسیل

 پرارامتر  9 کرارگیري بره  برا  اول روش در .کردنرد  بررسر   را مورفومتریک پارامترهاي تحلیل روش

 هراي حوضره زیر و ذهاب سرپل حوضة براي خیزيسیل خطر درجة سیل، بر تأثیرگاار مورفومتري

 حوضة و شده محاسبه Cv شاخص و مورفومتري پارامتر 12 مقادیر ،دوم روش در. شد محاسبه آن

 روش داد نشران  نترایج . شرد  بنديپهنه خیزيسیل پتانسیل نظر از آن هايحوضهزیر و ذهاب پلسر

 شرکل  با مرتبط پارامترهاي بر تأکید و مورفومتري پارامترهاي بیشتر تعداد کارگیريبه علت به ،دوم

در  یرادي ز هراي سرکونتگاه  ینکهتوجه به ا با .دارد اول روش به نسبت تريمطلوب کارای  ،حوضه

در  هرا سرکونتگاه  ینا هموارهبنابراین، ،است شدهاحداث   فرع هايشاخه و اصل  رودخانه حاشیة

 هراي زمرین و   از منرازل مسرکون   یاريبس که آنجا ازهستند و  ،در فصل بهار ویژه به یلمعرض س

. طلبرد  را مر  یالبسر  یریتمد به يتوجه جد ،اندگرفته قراراز رودخانه  کم  فاصلةدر  يکشاورز

 و اصرل   بسرتر  و آبخیرز  حوضرة در داخرل   ايعمرده  تغییررات  موجرب  گاشرته  در هایالبس ینا

 هراي دشرت  و فرعر   هايکانال و اصل  کانال مورفولوژي یعن  آبرفت  سیستم اندازچشم دگرگون 

 هدف. است ضروري حوضه این در سیل خطر بنديپهنه و بندياولویت ،بنابراین .است شده آبرفت 

 و مورفرومتري  آنالیز ترکیب  نوین روش اساس بر گادر هايهحوضزیر بندياولویت حاضر پژوهش

 پارامترهراي  کرارگیري بره  ابر  گرادر  هايحوضهزیر خیزيسیل پتانسیل بنديپهنه و آماري همبستگ 

 .است مورفومتري

 طالعهم مورد ۀمنطق موقعیت

گرفتره   قررار   غرب یجانشمال غرب کشور و در جنوب استان آذربا درگادر  ةرودخان آبریز حوضة

 هايحوضهیرز ینترپرآباز  یک غرب کشور است که  يمرز هايرودخانه از گادر رودخانةاست. 

برا هرم    يمواز یباًکوه تقرگادر از دو رشته ةرودخان یزآبر ةحوض. است ارومیة دریاچة آبریز حوضة

در مررز    بخش غربر  يهاکوهرشته. است یانراستا در جر یناست که رودخانه در هم شده یلتشک
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برا   گرادر  حوضرة مررز   یمخط تقس عنوانبه  بخش شرق يهاکوهرشتهاند و شده و عراق واقع یرانا

 رسروب   - ساختمان  هايواحد تقسیمات دیدگاه از منطقه این. باشندم  اشنویه و رودینهزر ةحوض

. مسراحت  اسرت  سیرجان - زون سنندج یولیت اف  از کمربند دگرگون  بخش یناز نظر اشتوکل یرانا

ارتفاع  ترینبیش. است یلومترک 97/473آن برابر با  یطو مح مربعیلومترک 97/905حوضه برابر با  ینا

 کروه  بره  تروان مر   منطقه ارتفاعات و هاکوه سایر از. است متر 3451 ارتفاع با داالمپر کوه محدودة

 از آن اصرل   زهکرش  و گرادر  رودخانرة  آبخیرز  حوضرة . کررد و برده زرد اشاره  ینابز س شین، کیله

 دشرت  وارد ارتفاعرات  کرردن طر  و پس از  است هگرفت سرچشمه اشنویه غرب و شمال ارتفاعات

بره   ،یرت شده و در نها اشنویه رودخانةوارد  یزدشت حاصلخ ینکه با عبور از ا ،شده اشنویه آبرفت 

دول، چشرمه  هراي هحوضر یرز دارد، حوضره زیر پرنج  گرادر  حوضرة . شرود م  منته  ارومیه دریاچة

 (.1)شکل  چايیانو صوف چايشیخانچاي، نهر نلیوان، گدار

 
 آن یهاحوضهزیر و گادر آبریز ةحوض جغرافیایی موقعیت. 1شکل 

 هاروش و مواد

 نقشرة  بنردي یرت اولو برراي  مورفومتریک پارامترهاي بررس  مبناي هیدرولوژیک يواحدها که از آنجا

 ف توپروگرا  هاينقشه ارتفاع، تراز هايمنحن  و ايآبراهه ةشبک یريکارگبا به ، ابتدا ،هستند خیزيیلس

چرون   ،سرپس . شرد  تفکیرک  هیردرولوژیک  واحردهاي  مررز  ارتفراع   رقروم   هراي داده و 1:50000



210  ،1399، بهار و تابستان 1 ، شمارة12دورة  آمایش سرزمین 

 متفراوت   ترأثیر  رواناب شکیلت و خاک ایشفرس فرایندهايدر  آبریز حوضة یک مورفولوژ پارامترهاي

 یک مورفولروژ  يپارامترها یتو بر اساس تفاوت اهم یننو  روش با هاحوضهیرز بنديیتاولو دارند،

 همرة  يبررا  یرک مورفومتر ي. مقردار پارامترهرا  گرفرت انجرام   هرا آن ینبر  يآمرار   همبسرتگ  یزو آنال

بر اسراس   يمورفومتر يپارامترها يآمار  همبستگ ،سپس. شدمحاسبه  GIS افزارنرمدر  هاحوضهزیر

توان ارتباط برین  م  ،آمدهدستبه. بر اساس ماتریس همبستگ  بررس  شد SPSS در 1کندال روش تاو

 گیرنردگان یمتصرم بردون دخالرت   وزن نسرب    ،پارامترها را تحلیل کرد و براي هرر یرک از پارامترهرا   

 برا  مورفومتري پارامترهاي از یک هر وزن همبستگ  ماتریس ضرایب اساس بر. کرد تعریف)مدیران( 

یک پرارامتر عبرارت    (Wi) یرتأثوزن  1رابطة تعیین شد. بر اساس  (WSA) 2وزن  مجموع آنالیز روش

ریس همبسرتگ .  است از نسبت مجموع ضرایب همبستگ  آن پرارامتر و مجمروع کرل ضررایب مرات     

 (.5: 1398 ین،)پرو شدمحاسبه  پارامترها همةبراي  (W)وزن تأثیر  ،بنابراین

(1) 
 

و مجمروع کرل ضررایب     امiمجموع ضرایب همبسرتگ  پرارامتر    ،به ترتیب ∑Tو  ∑Ciکه در آن 

 یبترک روش (SPWI)ها حوضهزیر بنديیتاولوتعیین شاخص  منظوربهماتریس همبستگ  است. 

 عنروان بره  يمورفومتر يپارامترها يبرا آمدهدستبه هايوزن. شدگرفته  کاربه (WLC)  وزن  خط

 افرزار نررم در  SPWIشاخص  ،نهایت در و شدگرفته  کاربه بنديیتاولوشاخص  يورود یرهايمتغ

GIS (.5: 1398 ین،)پرو شدمحاسبه  2 بطةرابر اساس  هاحوضهیراز ز یکهر  يبرا 

(2) SPWI: W1RR + W2F+ W3F+ W4D+ W5Re+ W6Rn+ W7Rb+ W8Dt+ W9C+ 

W10RC+ W11K+ W12Rf 

نسربت   RR یرک، مورفومتر ياز پارامترهرا  یرک حاصرل هرر    یروزن تأث W12تا  W1در آن پارامتر  که

 نسربت  Re نسربت انشرعاب،   Rb ي،عدد ناهموار Rn ، تراکم زهکش D یان،جر  فراوان F ي،ناهموار

نسربت   K اي،یرره نسربت دا  RCفراکتور شرکل،    F  ،شاخص فشردگ C  ،بافت زهکش Dt کشیدگ ،

                                                                                                                                                    
1. Kendall’s tau 

2. WSA: Weighted Sum Analysis  
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آن  ،باشرد  بیشرتر  حوضره زیر یرک  در شراخص  ایرن  مقردار  چره هر .اسرت  ينراهموار  Rfو  تاینزکل

جهت  ،در ادامه (.1 جدولداشت )هد خوا یریت مد هايطرح اجراي براي بیشتري اولویت حوضهیرز

 بافرت  زهکشر ،  تراکم آبراهه، وان افر انشعاب، نسبت پارامتر دوازده هاحوضهیرز خیزيیلس یلپتانس

 نراهمواري  ت،الینزک نسبت کشیدگ ، نسبت اي،دایره نسبت شکل، فاکتور فشردگ ، شاخص زهکش ،

 پرنج  برراي  هسرتند  روانراب  برا  سرتقیم  م نسبت داراي که ناهمواري نسبت و ناهمواري عدد حوضه،

 در گانره دوازده پارامترهرا  از یرک  هر از حاصل مقادیر براي. شد محاسبه 2 جدول به توجه با حوضهیرز

 آنجا از و است، بوده هاحوضهزیر کل تعداد بر اساس شدهتعیین امتیاز .شد تعیین امتیاز هاحوضهیرز هر

 اختصرا   خود به را 5 تا 1 بین امتیاز هر پارامتر ،داشت وجود مطالعه این در حوضهزیر پنج تعداد که

 کمتررین  نیرز  کمترر  مقرادیر  و ،امتیاز بیشترین بود، خیزيسیل در بیشتري یرتأث داراي که باال یرمقاد .داد

 12 کره حاصرل میرانگین    Cvشاخص  ،ادامه (. درAltaf, 2014: 6) دهند م اختصا  خود به را امتیاز

 یراد ها به پهنه با پتانسیل خطرر ز حوضهیرآن ز یجو بر اساس نتا پارامتر مورفومتري است، محاسبه شد

 شده است. یانب 2پژوهش در شکل   فلوچارت کل د.شو م يبنددسته خیزيیلستا کم 

 بررسی مورد مورفومتریک پارامترهای. 1جدول 

 منبع فرمول امترپار

 (1956شوم ) Rr=(Rf/LB) 100 (Relief ratio) ينسبت ناهموار

 (1932هورتن ) F=Nu /A (Stream frequency) یانجر فراوان 

 (1932هورتن ) D=Lu/A (Drainage density)  تراکم زهکش

 (1957) یلتونم Rn = Rf*D (Ruggedness number) يعدد ناهموار

 (1945هورتن ) Rb=Nu/Nu+1 (Bifurcation ratio) نسبت انشعاب

 (1945هورتن ) Dt = Nu /P (Drainage texture)  بافت زهکش

 (1914) یلیوسگراو c = P/2vpA (Compactness index)  شاخص فشردگ

 (1932هورتن ) 2F = A/L (Form factor) فاکتور شکل

 (1953) یلرم Rc = 4A/P2 (Circularity ratio) يایرهنسبت دا

 (1956شوم ) Re=1.128(NA / Lb) (Elongation ratio) یدگ نسبت کش

 (1957و همکاران )  چورل K = 12/4A (Lemniscate ratio) ینزکاتنسبت ل

 (1957استرالر ) Rf= Hmox - Hmin (Relief) يناهموار
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 پژوهش یفلوچارت کل .2شکل 

 هاحوضهزیر مورفومتری آنالیز محاسبات نتایج. 2 جدول
 چایصوفیان چایشیخان نلیوان نهر چایگدار دولچشمه پارامتر

 63/0 58/0 91/0 96/0 56/0 کشیدگ  نسبت

 33/0 32/0 25/0 15/0 31/0 ايدایره نسبت

 4/6 42/2 88/1 89/1 13/2 انشعاب نسبت

 31/1 46/2 23/1 97/0 17/2 (یلومترمربعک) یانجر فراوان 

 09/1 23/1 82/0 86/0 28/1 یلومترمربعک/  یلومتر)ک زهکش  تراکم

 77/2 5/4 5/2 78/1 9/3  زهکش بافت

 75/1 2 97/1 49/2 77/1 فشردگ  شاخص

 68/0 32/0 35/0 60/0 58/0 شکل فاکتور

 014/0 013/0 024/0 011/0 023/0 لینزکات نسبت

 42/3 09/5 23/2 17/5 21/4 ناهمواري بتنس

 1800 2100 2000 1900 1400 )متر( ناهمواري

 96/1 58/2 64/1 72/1 79/1 ناهمواري عدد
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 هایافته
 آماری همبستگی و یکمورفومتر آنالیز ترکیبی روش اساس بر هاحوضهزیر بندییتاولو

 جریران،  فراوانر   انشعاب، نسبت اي،دایره نسبت کشیدگ  نسبت لشام گانهدوازده متغیرهاي همة 

 نراهمواري،  نسبت لینزکات، نسبت شکل، فاکتور فشردگ ، شاخص ، زهکش بافت زهکش ، تراکم

 کرارگیري بره  برراي  و شرد  محاسبه 2 جدول در هاحوضهزیر همة يبرا ناهمواري عدد و ناهمواري

  همبستگ ینا یجشد. نتا کار گرفتهبه کندال تاو  روش همبستگ ،مورفومتري ارامترهايپ بین رابطة

از پارامترهرا برر اسراس     یکهر  (Wi) تأثیروزن  ،نشان داده شده است و سپس 3در جدول  يآمار

 ترراکم  و 20/0 ناهمواري عدد شاخص 4. بر اساس جدول به دست آمد  مجموع وزن یزروش آنال

 .است شده بیان 4جدول  در پارامترها سایر  وزن آنالیز که است 13/0 کش زه

هاحوضهزیر مورفومتری خصوصیات همبستگی ماتریس. 3 جدول  

عدد
 

ناهموار
 ی

ناهموار
 ی

ت
نسب

 
ناهموار

 ی

ت
نسب

یل 
ت

نزکا
 

فاکتور
 

شکل
 

ص
شاخ

 
فشردگی

 

ت
باف

 
زهکش

 ی

تراکم
 

زهکش
 ی

فراوان
 ی

یجر
ان

 

ت
نسب

 
ب

انشعا
 

ت
نسب

دا 
رهی

یا
 

ت
نسب

 
کش
ی

دگ
 ی

 

 کشیدگ  نسبت 1 -4/0 -2/0 -8/0 -8/0 -8/0 4/0 2/0 -2/0 0 2/0 -4/0

 ايدایره نسبت -4/0 1 8/0 6/0 2/0 6/0 -6/0 0 0 -2/0 0 6/0

 انشعاب نسبت -2/0 8/0 1 4/0 4/0 4/0 -4/0 2/0 -2/0 0 -2/0 8/0

 یانجر فراوان  -8/0 6/0 4/0 1 6/0 1 -2/0 -4/0 0 2/0 0 6/0

 زهکش  تراکم -8/0 2/0 4/0 6/0 1 6/0 -2/0 0 0 2/0 -4/0 6/0

  زهکش بافت -8/0 6/0 4/0 1 6/0 1 -2/0 -4/0 0 2/0 0 6/0

2/0- 4/0 6/0 4/0- 4/0- 1 2/0- 2/0- 2/0- 4/0- 6/0- 4/0 
 شاخص

 فشردگ 

 شکل فاکتور 2/0 0 2/0 -4/0 0 -4/0 -4/0 1 -2/0 0 -6/0 0

 لینزکات نسبت -2/0 0 -2/0 0 0 0 -4/0 -2/0 1 -8/0 -2/0 -4/0

2/0 0 1 8/0- 0 6/0 2/0 2/0 2/0 0 2/0- 0 
 نسبت

 ناهمواري

 ناهمواري 2/0 0 -2/0 0 -4/0 0 4/0 -6/0 -2/0 0 1 0

 ناهمواري عدد 4/0 6/0 8/0 6/0 6/0 6/0 -2/0 0 -4/0 2/0 0 1

2/3 02/0 4/1 4/1- 6/0- 4/0- 3 2/2 2/3 6/3 6/2 1/1- 
 مجموع

 هاهمبستگ 

 کل مجموع 9/15 9/15 9/15 9/15 9/15 9/15 9/15 9/15 9/15 9/15 9/15 9/15
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 مورفومتری پارامترهای همة برای آمدهدستبه (WJ) تأثیر وزن. 4 جدول

 پارامتر
 عدد

 یناهموار
 یناهموار

 نسبت

 یناهموار

 نسبت

 نزکاتیل

 فاکتور

 شکل

 شاخص

 فشردگی

 بافت

 یزهکش

 تراکم

 یزهکش

 یفراوان

 انیجر

 نسبت

 انشعاب

 نسبت

 یارهیدا

 نسبت

 یدگیکش

 وزن

 ریتأث

(JW) 

20/0 01/0 08/0 08/0- 03/0- 02/0- 18/0 13/0 20/0 22/0 16/0 07/0- 

 

 مطابق (WLC) وزن   خط یببر اساس روش ترک (SWPI) هاحوضهیرز بنديیتاولو شاخص

 (.8: 1398 ین،)پرو شد یینتع 3 رابطة با

(3) 
SWPI: 0/08Rr + 0/20Rn+ 0/20F+ 0/13D+ 0/03Ish+ 0/22Rb -0/07 Rc- 0/18Dt- 

0/02C+ 0/16RC0 -0/08 K+ 0/01Rf 

 بنردي یرت اولوو بر اساس آن  شد، محاسبه حوضهیرهر ز يمقدار شاخص مزبور برا ،نهایت در

 منظرور بره شرده اسرت.    یانب 5آن در جدول  یجنتا که گرفتگادر انجام  یزآبر هايحوضهیرز ی نها

 هرا حوضره یرز بنردي یرت اولودر  يآمرار   و همبستگ کیمورفومتر یزآنال یب ترکدقت روش  یینتع

 یرن شرد. در ا  کرار گرفتره  بره  ،است داده رخ گادر حوضةگاشته که در  هايسیل موقعیت هايداده

آن  یجو نترا  ،شرده  محاسبه تفکیک به هاحوضهیراز ز یکهر  يبرا یلمجموع تعداد نقاط س ،بخش

 .است شده بیان 6در جدول 

 بنديیتاولودر  يآمار  و همبستگ یکمورفومتر یزآنال یننو روشنشان داد  سنج اعتبار نتایج

 هراي حوضره یرز ی روش در شناسرا  یرن ا  ول است، خوب عمل نکرده نسبتبه هاحوضهیرتمام ز

 کمترر  ارای ک توانم  را امر این دلیل. دارد مناسب  دقت( شرایط حادترین) یتاولو یشترینب يدارا

 یرل دل ،همچنرین . دانسرت  شریب کم یزآبر هايحوضه در هاآبراهه مشخصات و مورفومتریک آنالیز

 اجتمرراع  و انسرران  عوامررل نگرررفتننظردر هررا،حوضررهزیر  برخرر یررتاولو نکررردنبرآورد یررقدق

 اساس بر. دارد آبریز حوضة ژیک هیدرولو فرایندهايدر  یاديز یراست که تأث یزآبر هايحوضهزیر

 هکر  باشندم  اولویت بیشترین داراي چايصوفیان و چايشیخان هايحوضهزیر سنج ،اعتبار نتایج

 يبررا  یرت اولو ینبراالتر را در  هرا آن  درسرت به يآمار مبستگ ه و مورفومتریک آنالیز نوین روش

 لحاظ کرده است. یرانمد یشترتوجه ب
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 هاحوضهزیر نهایی بندیاولویت و( SWPI) شاخص مقدار. 5 جدول
 تیاولو SWPI حوضهریز

 5 50/16 دولچشمه

 3 80/20  يچاگدار

 4 76/20 وانینل نهر

 1 01/24  يچانخایش

 2 10/21  يچانایصوف

 گادر آبریز هایحوضهزیر برای بزرگ نسبتبه شدهثبت هایسیل وقایع تعداد. 6 جدول

 یلس وقوع هایسال سیل وقوع تعداد حوضهزیر

 96، 87، 81، 72، 68، 65 6 دولچشمه

 96، 87، 81، 65 4 چايگدار

 96، 87، 81، 72، 65 5 نلیوان نهر

 96، 87، 81، 72، 68، 65 6 چاينشیخا

 96، 87، 81، 78، 75، 72، 68، 65 8 چاينصوفیا

 غرب  آذربایجان ايمنطقه آب سازمان: منبع

 مورفومتریک پارامترهای تحلیل کارگیریبه با هاحوضهیرز خیزییلس تانسیلپ

 و مقردار آن برین   کندم کمک   زهکش حوضة یک هیدرولوژ هايیژگ به درک و  نسبت کشیدگ

 ةدهندباالي آن نشان یرمقاد .استهاي کشیده در نوسان براي حوضه 0تا  یرههاي دابراي حوضه 1

(. Singh & Singh, 1997: 9براال اسرت )   خیرزي یلسر  یلپیک باال و پتانسر   حوضه، دب یرةداشکل 

 خیرزي یلسپتانسیل باالي  از  ده و حاکبو 5/0از  یشب هاحوضهزیر همةدر   نسبت کشیدگ یرمقاد

برراي تجسرم شرکل حوضره       کم ر  یريگاندازه یکرا  یره( نسبت دا1964)است. استرالر  هاآندر 

کرم   یرينفوذپاناهمواري باال تا متوسط و  یره،شکل دا ةدهندنشانمتر اپار ینباالي ا یر. مقادداندم 

شرکل   کننردة بیاننیز  یینپا یر. مقادشود مدر زمان کمتر  پیک  دب یجادکه باع  ا استدر حوضه 

کمترر اسرت. میرزان     خیرزي یلسر پیک کمتر و پتانسریل    و دب  حوضه، زمان تمرکز طوالن ةکشید

 کره  اسرت،  31/0 دولچشمهو  32/0 چايشیخان، 33/0 چايصوفیان هايحوضهزیر ايیرهنسبت دا

 یرن اسرت. میرزان ا   هاآندر  زیادنسبتاً  خیزيیلسها و پتانسیل کشیده آن نسبتبهشکل  ةدهندنشان
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 ةکشرید از شکل   است که حاک 15/0 نلیوان نهر حوضهزیر و 25/0 چايگدار حوضهیرپارامتر در ز

ثیرگاار برر  أپارامتر مهم ت یکنسبت انشعاب (. 7 جدول) است هاآنکم  خیزيیلسو پتانسیل  هاآن

اسرت   یلسر  رخداد و باال آن  دب  از حاک  آن باالي مقادیر که استپیک هیدروگراف رواناب   دب

(5: 1990Howard, استرالر .)و پرشریب    کوهسرتان   نواح نسبت انشعاب در ( معتقد است1964) 1

 يچایانصوف ةحوضجز به خیزيیلس کماز پتانسیل   انشعاب حاک نسبت مقادیر. است 4تا  3بین 

(. پرارامتر  7 جدولباال است ) خیزيیلس یلو پتانس  کوهستان دهندةو نشان ،باشد م 4/6 داراي که

 یررواناب در ارتبراط بروده و مقراد    یجادي و انفوذ، ناهموار ظرفیت یري،ها با نفوذپاآبراهه  فروان

برودن ظرفیرت نفروذ اسرت     کرم ناهمواري براال و   ،یرسطح زمواد  یرينفوذناپااز   باالي آن حاک

(Patton & Baker, 1976: 8مقاد .)از پتانسریل    حراک  هرا وضره حیرآبراهره در ز   پرارامتر فروانر   یر

اسرت کره برر      کنترل رواناب سرطح  در مهم  عامل  . تراکم زهکشاست هاآن خیزيیلسمتوسط 

 نراهمواري  کرم،  یرينفوذپا با مناطق در(. Pallard et al., 2009: 5است ) یرگاارتأثسیل   میزان دب

 چايگدار ةحوضزیر در زهکش  تراکم مقادیر. است باال پارامتر این مقادیر کم گیاه  پوشش و زیاد

 1 از بیشرتر  هرا حوضره یرز سایردر و بوده یلومترمربعک /کیلومتر 82/0 و 86/0 ترتیب به نلیوان نهر و

 ظرفیت لیتولوژیک ، شرایط ةدهندبازتاب که است ژلومورفولوژیک  مفهوم یک زهکش  بافت. است

2یزاسرم  يبنرد طبقره  اسراس  برر (. Rai et al. ,2018 :6اسرت )  حوضه توپوگراف  و ناهمواري نفوذ،
5 

 مناسب یرينفوذپا از حاک  که دارند درشت زهکش  بافت نیز هاحوضهزیر زهکش  بافت (1958)

 انحرراف  درجرة  از عرددي  فشرردگ   شاخص .است رواناب ایجاد و بارش به دیرتر واکنش زمان و

 اقلیم  رژیم و گیاه  پوشش لیتولوژیک ، شرایط از متأثر و بوده استاندارد دایرة یک از حوضه شکل

زمران تمرکرز قبرل از     ینترکوتاه( داراي =C 1) یرههاي دا(. حوضهWentz, 2000: 5است ) حوضه

(. Altaf et al., 2013: 7)( برر عکرس اسرت    <1C) یرره داهراي غیر بروده و در حوضره   یران پیک جر

 چايشیخان و چايگدار حوضهزیر به نسبت نلیوان نهر و چايصوفیان دول،چشمه هايحوضهیرز

( فراکتور  1945) . هورترون دارند خیزيیلسباال و پتانسیل خطر  رواناب یب، ضرترنفوذ کم یبضر

                                                                                                                                                    
1. Straler  
2. Smith 
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 یر. مقادداند حوضه و نسبت بین مساحت و طول حوضه م  طرح کل یاشکل  ةدهندنشانرا شکل 

با پیک باال در زمان کوتاه بوده و  هايیانجر یجادپتانسیل باال براي ا ةدهندنشانفاکتور شکل  يباال

نزکرات برراي تعیرین شرکل و شریب      ی(. نسربت ل Reddy et al., 2004: 8) است برعکسکم  یرمقاد

و  یکرودي ل يبنرد طبقره بر اساس (. Chorley et al., 1957: 11شود ) مگرفته  کاربه  زهکش ةحوض

 / 5کمتر از  یرادحوضه، مق ةکشیدشکل  کنندةبیان 1 / 8تا  0 / 5نزکات بین یل یرمقاد( 2004) یسزان

کامل حوضه اسرت.    کشیدگ کنندةنبیانیز  2بیشتر از  یرو مقاد یرهبه حالت دا یک نزد کنندةبیان 0

براال   خیرزي یلسر پیک براال و پتانسریل     زمان تمرکز کم، دب ،نزکاتیکم ل یرهاي داراي مقادحوضه

 براالي و پتانسریل   دایرره از شرکل    حراک  پرارامتر  یرن ا یرمقراد . (Chorley et al., 1957: 9) دارنرد 

نشران   هراي زهکشر  نسبت ناهمواري باال در حوضره . استآن  هايحوضهزیر همةدر  خیزيسیل

(. Bhatt & Ahmed, 2014: 12پیرک براال اسرت )     براال، دبر   یانسرعت جر کم، یرزمان تأخ ةدهند

 ةدهنرد که نشان است 4باالي  چايشیخان و چايگدار دول،چشمه هايحوضهزیرنسبت ناهمواري 

شریب و   ةکننرد مرنعکس شاخص عدد نراهمواري  (. 7 جدول) است هاآنباالي  خیزيیلسپتانسیل 

-هراي داراي دامنره  . در حوضهاسترواناب  برثر ؤمهاي مهم وضه بوده و از شاخصح  توپوگراف

و زمان رسیدن به پیک هیردروگراف   تریعسر  بیشتر، رواناب سطح یان، سرعت جرداریبش های 

میرزان پرارامتر    .یابرد  م یشپیک افزا  دب  ناهمواري و تراکم زهکش یشو به دلیل افزا استکمتر 

 یرن ا خیرزي یلساز پتانسیل متوسط   که حاک ،بوده 58/2 چايیخانش ةحوضیرعدد ناهمواري در ز

مهم   عاملپارامتر ناهمواري . استکمتر  یگرد ةحوضیرز چهار خیزيیلپتانسیل س .است هاحوضه

رواناب و  هايیژگ و  ،زهکش ةشبک ةتوسعها، لندفرم آبخیز، ةحوض  اصل يهایژگ براي درک و

روانراب براال و    یبپارامتر باع  نفوذ کم، ضر ینباالي ا یر. مقادها استناهمواري یشفرسا یطشرا

 :Ozdemir et al., 2009) استباال  خیزيیلسبه رخداد بارش و پتانسیل  هیدرولوژیک  یعپاس  سر

 ةدهنرد نشران کره   اسرت  1800ها بریش از  حوضهیراکثر ز درمیزان پارامتر ناهمواري در حوضه (. 6

 .(7 جدولاست ) خیزيیلسپتانسیل باالي 
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 هاحوضهزیر در گانهدوازده مورفومتری پارامترهای میزان. 7 جدول

 چایصوفیان چاینشیخا نلیوان نهر چایگدار دولچشمه امترپار

 63/0 58/0 91/0 96/0 56/0 کشیدگ  نسبت

 33/0 32/0 25/0 15/0 31/0 ايدایره نسبت

 4/6 42/2 88/1 89/1 13/2 انشعاب نسبت

 31/1 46/2 23/1 97/0 17/2 (یلومترمربعک) یانجر فراوان 

 09/1 23/1 82/0 86/0 28/1 یلومترمربعک / یلومتر)ک زهکش تراکم

 77/2 5/4 5/2 78/1 9/3  زهکش بافت

 75/1 2 97/1 49/2 77/1 فشردگ  شاخص

 68/0 32/0 35/0 60/0 58/0 شکل فاکتور

 014/0 013/0 024/0 011/0 023/0 لینزکات نسبت

 42/3 09/5 23/2 17/5 21/4 ناهمواري نسبت

 1800 2100 2000 1900 1400 (متر) يناهموار

 96/1 58/2 64/1 72/1 79/1 ناهمواري عدد

 

 Cvشاخص  کارگیریبهها با حوضهیرز خیزییلس یلپتانس یابیارز

 ،یندارنرد. بنرابرا   خیرزي یلسر و پتانسیل  با رواناب اي مستقیمرابطه  انتخاب ةگاندوازدهارامترهاي پ

برا   مسرتقیم  ايهرابط  انتخاب ةگاندوازدهدر پارامترهاي  بیشتر یرباالي پارامترها با توجه به تأث یرمقاد

در  بیشرتر  یرباالي پارامترهرا برا توجره بره ترأث      یرمقاد ،یندارند. بنابرا خیزيیلسرواناب و پتانسیل 

( را به خرود  1امتیاز )امتیاز  ترینیینپاکمتر،  یرو مقاد ،(5امتیاز )امتیاز  ینتربیش خیزيیلسپتانسیل 

نشران   حوضره یربه هر پارامتر را در هرر ز  یافتهاختصا امتیاز  یرمقاد 8. جدول دهند اختصا  م

 سرت دگانره بره  12 هاياز شاخص گیريیانگینماز  حوضهیربراي هر ز Cvشاخص  یر. مقاددهد م

 ،خیرزي یلسر  زیراد پتانسیل  چايصوفیان و چايشیخان هايحوضهیرز ،اساس ینو بر ا است آمده

 يدارا یروان نهرر نل  و چراي گردار  هراي حوضره یرو ز داشته، متوسط پتانسیل دولچشمه ةحوضزیر

 (.3 شکل) نددار خیزيیلس يبرا  کم یلپتانس
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 گانه12 پارامترهای اساس بر گادر رود هایحوضهزیر خیزیسیل پتانسیل بندیپهنه نقشة. 3 شکل

 هاحوضهزیر در گانهدوازده مورفومتری پارامترهای میزان. 8 جدول

 چایصوفیان چاینشیخا نلیوان نهر چایگدار دولچشمه پارامتر

 3 2 4 5 1 کشیدگ  نسبت

 5 4 2 1 3 ايدایره نسبت

 5 4 1 2 3 انشعاب نسبت

 3 5 2 1 4 (یلومترمربعک) جریان فراوان 

 3 4 1 2 5 یلومترمربعک / یلومتر)ک زهکش  تراکم

 3 5 2 1 4  زهکش بافت

 5 2 3 1 4 فشردگ  شاخص

 5 1 2 4 3 شکل فاکتور

 3 4 1 5 2 لینزکات نسبت

 2 4 1 5 3 ناهمواري نسبت

 2 5 4 3 1 )متر( اريناهمو

 4 5 1 2 3 ناهمواري عدد

 Cv 3 66/2 2 75/3 58/3 شاخص

 زیاد زیاد کم کم متوسط خطر پتانسیل

 



220  ،1399، بهار و تابستان 1 ، شمارة12دورة  آمایش سرزمین 

 گیرینتیجه

و  خیزيیلسدر  یاديز یرتأث یزآبر هايحوضهزیر مورفومتري و راف فیزیوگ خصوصیات که آنجا از

 را هرا حوضره یرز خیرزي یلسر  یلو پتانسر  وضعیتبر اساس آن  توانم  ،دارد یدرولوژیک رفتار ه

 اسراس  برر  گرادر  هايحوضهزیر ،ابتدا ،خیزيیلس یلپتانس منظوربه حاضر پژوهش. در کرد بررس 

 یجنترا  ،روش یرن شد. برر اسراس ا   بنديیتاولو آماري همبستگ  و مورفومتریک آنالیز نوین روش

 یتاولو یشتریندر ب یریت اقدامات مد ياجرا براي چايصوفیان و چايیخانش ةحوضیرز ادد نشان

 گرادر  حوضرة  گاشرتة  هراي سیل وقوع هايروش، داده ینا یجاز نتا یناناطم منظوربهقرار دارند که 

 و چراي شریخان  هراي حوضره یرز ،بترتیر  بره  ،یجشد. بر اساس نتا کار گرفتهبه سنج  اعتبار براي

مهرم   یراي از مزا .شدند شناسای  هاحوضهزیر دارتریناولویت 10/21 و 1/24 مقادیر با چايصوفیان

 ینبر   و واقعر  آمراري  رابطرة برر اسراس    هاتحلیلویهتجزاست که  ینا شدهمطرح ینروش نو ینا

در  یرانمرد  ينظرر  هراي یسهاز مقا  ناش يکه به تبع آن خطا گرفته، انجام یکمورفومتر يپارامترها

 یعو بره وقرا   یشرتر برا دقرت ب   بنديیتاولونوع  ینحاف شده است که ا هاحوضهیرز بنديیتاولو

 بنردي یرت اولو  مراتبر سلسرله  یلتحل یندراف مانند های که در روش  در حال .شد خواهد تریکنزد

 يخطرا  که استپارامترها(  زوج  مقایسة) گیرندگانیمتصم یمبر اساس دخالت مستق هاحوضهیرز

پرارامتر   12که برر اسراس    خیزيیلس یلپتانس در روش .دارد هاحوضهیرز یتاولو ییندر تع یاديز

 زیراد پتانسریل   چراي نصروفیا  و چراي شریخان  هراي حوضره یرز اسرت،  مورفومتري محاسربه شرده  

 ،نلیروان  نهرر  و چراي گردار  هراي حوضره یرو ز ،متوسط پتانسیل دولچشمه ةحوضزیر ،خیزيیلس

پتانسریل   يدارا گرادر  حوضة مساحتدرصد  83/33 ،. در واقعدارند خیزيیلس يبرا  کم یلپتانس

داراي پتانسریل خطرر کرم    درصرد   88/51و  ،پتانسیل خطر متوسط دارايدرصد  28/14 یاد،خطر ز

نسربت لینزکرات،     ،پارامترهاي مرتبط با شکل حوضره )شراخص فشرردگ   بر روش  این. در است

برر    است. پارامترهراي شرکل   شدهبیشتري  یدتأکو فاکتور شکل(   نسبت کشیدگ ي،ایرهنسبت دا

پارامترهاي ناهمواري و  بر روش این در. گاارند م یرتأثرواناب  یبزمان تمرکز، میزان نفوذ و ضر

و ژلومورفولروژي   مورفرومتري  یطبرا شررا   روش دو یجنترا  یسرة مقا .اسرت  شرده  یرد تأکنیز   خط

تطبیرق   ،متر مورفومتري حاصل شرده اسرت  پارا 12که با تکیه بر  یج نتا دهد نشان م هاحوضهزیر
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و  داشرته،   شیب کم توپوگراف که یواننهر نل ةحوضیرحوضه دارد. ز ژلومورفیک یطبیشتري با شرا

 ايحوضره  اینکره  دلیرل  بره  ،چايگدار ةحوضیرد و زقرار دار ايافکنهمخروط رسوبات ةمحدوددر 

بره   چايصوفیانو  چايشیخان هايحوضهیرز که حال  در. دارند خطر کمتر پتانسیل است، یدهکش

 و کنگلرومرا  ،سرن  ماسره  یرل از قب یرنفوذناپرا  هراي نهشرته  در گررفتن قرار و یراد علت ناهمواري ز

 ةحوضر یرز یرژه شرکل بره و   و از لحراظ  داشرته،  داریبشر هراي  دامنره  منطقه، دگرگون  هايسن 

 پرژوهش  یلتکم منظوربه .دارند یادپتانسیل خطر ز ،یرهدا شکل به نزدیک  به توجه با چايصوفیان

بره . 1: شرود  مر  یهتوصر  مندنرد، عالقره  ینره زم یرن در ا هک آت  پژوهشگران به پیشنهادهای حاضر، 

برر    مبتن هاياولویت و هیدرولوژیک مدلسازي بر مبتن  بندياولویت هايروش همزمان گیريکار

 اقردامات  سرازي بهینره  هايروش یريکارگبه .2. یکدیگر با دو هر نتایج مقایسةو  يمورفومتر یزآنال

 هراي زیرحوضره  بنردي اولویت تحلیل در( خط غیر هايریزيهبرنام قبیل)از  سیالب کنترل اجرای 

 .آبریز
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 منابع
 مورفومتریرک  پارامترهراي  تحلیرل  از اسرتفاده  برا  خیرزي یلسر  پتانسیل ارزیاب (. 1398) منصور پروین،

 صرفحات  ،39 شرمارة  ،10 دورة ،زمرین  دانرش  هراي پژوهش. زهاب سرپل حوضة: موردي مطالعة

190- 174. 

 اساس بر خیزيیلس بنديیتاولو (.1394) یدرضاحم ،قاسم پور و ناصر پور،طهماسب  ،امید ، رحمت 

 مجلرة  .گلسرتان  استان آبخیز هايحوضهزیر: موردي مطالعة ،آماري همبستگ  و مورفومتریک آنالیز
 .151 – 161 فحاتص ،2 شمارة ،2 دورة ،هیدرولوژي اکو

 یرت اولو بررسر  (. 1388) مجتبر   زاده،خلیلر   و حسرن  احمدي، ،جمال قدوس ، ،غالمرضا زهتابیان،

 حوضرة : مروردي  مطالعة) آندر  یلمناطق مولد س یینو تع یزآبخ هايحوضهیرز خیزيیلس یلپتانس

 .27 – 38صفحات  ،6 شمارة ،طبیع  جغرافیاي نامةفصل(. فارس تاناس مارمه آبخیز

 کمر   هراي تحلیرل  برر  تأکیرد  با حوضه خیزيیلس يبندپهنه (.1396) ستار چاوش ،و  کورش شیران ،

، 22 دورة ،کخرا  و آب علروم  نشریة. جراح  زهره آبخیز حوضة: موردي مطالعة ؛ژلومورفومتریک

  .59-72 صفحات، 4 ارةشم

 یای اح هايبرنامه ارالةجهت  هاحوضهیرز بنديیتاولو (.1390) حسن احمدي،و  اصغر عل محمدي،

 شرمارة ، 8 دورة ،سررزمین   جغرافیای نامةفصل(. معروف آبخیز حوضة: موردي مطالعة) آبخیزداري

 .69 – 77صفحات  ،29

 اسرتان  آبریز هايحوضه خیزيسیل پتانسیل (.1395) اسرین میرزامرادي،و  ممند ساالري، ،هادي نیري،

 ،5 دورة ، کم ر  هراي پرژوهش  .آماري هايتحلیل و مورفومتري هايشاخص یريکارگبه با کردستان

 .181- 190 صفحات، 1 شمارة
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