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در حوزه آبخیز  ها با استفاده از آنالیز مورفومتری و تغییرات کاربری اراضی بندی زیرحوضه اولویت

 تاالر استان مازندران

 *2، عطااله کاویان1، مازیار محمدی1مقدسه فالح

 کشاورزی و منابع طبیعی ساریکارشناس ارشد آبخیزداری، دانشگاه علوم . 1

 ساری طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه ،طبیعی منابعۀ دانشکد آبخیزداری، مهندسی دانشیار،گروه. 2

 (20/09/1394 :تاریخ تصویب -21/08/1394 :)تاریخ دریافت

 چکیده

. در این مطالعه  از اارامرراهای   استمدیریت آبخیز بسیار مهم  آبخیز در مدیریت منابع طبیعی و خصوصاً ضۀحوبندی  اولویت

اای حسهاس به  فرسهای      زیرحوض منظور شناسایی  ب  GISو  RSمورفومرری و تغییرات کاربری اراضی با اسرفاده از تکنیک 

 نسهبت  زاکشهی،  )تراکم شده شامل اخرالف ارتفاع، اارامرراای خطی گرفر نظر  در مورفومرریه است. اارامرراای شداسرفاده 

 ضهریب  کشهیدگی،  نسهبت ) زاکشهی( و اارامرراهای شهکل    بافهت  و آبرااه   فراوانی زمین، سطح روی جریان طول انشعاب،

آبخیهز   ضهۀ حوکاربری اراضهی   ۀنقش ،RSند. با اسرفاده از تکنیک اسر (شکل فاکرور و شکل شاخص گردی، ضریب ردگی،فش

 تهیه   2014و  1991اهای   اراضی مرتع، جنگل، مسکونی، کشاورزی آبی و کشاورزی دیم در سهال  کاربری شامل، انجتاالر در 

، اارامرراهای  مورفهومرری مبنهای اارامرراهای    براا در چهار اولویت خیلی زیاد، زیاد، مروسط و کم  بندی زیرحوض  تشد. اولوی

ثیر أته بندی  برمبنای اولویت و تغییرات کاربری اراضی صورت گرفت. مورفومرریکاربری اراضی و درنهایت با ادغام دو اارامرر 

مسهاحت در اولویهت    درصهد  56/60زیرحوض  بها   ن تاالر  ۀزیرحوض 21از بین  ام و کاربری اراضی با مورفومرریدو اارامرر 

مسهاحت در اولویهت    درصهد  19/12زیرحوض  بها   انج مساحت در اولویت زیاد، درصد 22/25زیرحوض  با  ش خیلی زیاد، 

ع ین مساحت حوض  در اولویهت زیهاد واقه   رشربیدرصد در اولویت کم قرار گرفرند.  03/2زیرحوض  با مساحت  یکمروسط و 

 آبخیز دارد. ضۀحواای حفاظری  ک  نیاز ب  اقدامات فوری برای کنررل فرسای  و برنام  است شده

 .عملیات آبخیزداری ، ، حوضۀ آبخیز تاالرحساسیت ب  فرسای : واژگانکلید 
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 مقدمه

منظییور ایینر م ی مییدیریم  بررسییم مصاتییرا یریهییم بیی 

 هریری یسیم  ووویواریفمپ ووایش اییر م     فرسریش  رک

(LC   پ مقییدیر ی اییدا بییرر)   ی  توصیییرا فیکی ییم ی

ک  نقش مهمیم رر  یند  مهممایمیریم  رک یز جمل  عویمل 

ووسیه  ی بهویور منیر        ]30[ کنند فرسریش زمین ییفر مم

انرسیم ی   علم بر یم ایرییز زیسیم    بکرگ رر یک ریره ب 

آباییک   هی  رر یک حو پیقتترری بسیرر مص ل یسم  بنربریین

بنیدی منیر       ری حفرظتم ب  ییلویم برنرم  یمنظور یجری ب 

آنییرلیک مورفییومتری یبییکیر مهمییم بییریی     ]18[یسییم نیییرز 

ر نظیر ایرفتن نقصی     ر ر حتم بدین  بندی زیرحوه  ییلویم

 ری آباییک نقیش     حوه  آنرلیک مورفومتری  ]13[یسم  رک 

نییرقد ریرر ی بیی  آنییرلیک رفتییرر  ریرۀ آیری  مهمییم رر جمیی 

کنیید  ملرلهییرا   آبایییک کمییک مییم حوهیی   یییدریلی م 

ییسییل   مورفییومتری اییرمل یرزیییربم ورریمتر ییری آبری یی  بیی 

  ]32[یسم ایری مصاترا ینویع ماتلف آبری    یندیزه

یثراذیر بر  مهم فرکتور ری وغییر کرربری یریهم ی م یز

ک  عالیه بر وغییر ویویزن آب رر   یسمیم ی کیفیم آب کمّ

 رصیت بی ری آبایک بر یفکییش فرسریش  رک ب  یریر   ه حو

 ایور ی بیر   میم  منجیر   یر  رسوبرا ی مویر مغذی ب  ریر رن 

رر مقییر    بریید  ری ماتلف  بورن رر م رن متغیرووج  ب  

 بایش  زمیین  ووایش   ری   نقص ]34[ محلم بررسم اور

 یز بهین  ریکی برنرم  منظور ب  نیرز مورر ی العرا یز یی عمده

بی    سرزر  یمیریزه  مم فری م ری  رک ی آب منرب   ری قربلیم

 بیریی  یرزایمند ی ری  یرر   عنیوین  ب  ریر یز سنجش فنریری

 ویهیمپ رر   منیرب   بندی وهن  ی انرسریم وصایدپ وریشپ

  یری   لیر یرزیربم فرییند ری سیل  زمیین بیریی کیر ش     

  یری کیرربری   نقصی    وهیی  ریند رر ییژه ب  ی محیلم زمین

 یسیتنرر   علمیم  صیورا  بی   جهرن ماتلف منر   رر یریهمپ

  ]33پ  16 [اور  مم

 یری   آباییک ی یجیریی برنرمی     ه حورر مدیریم جرم  

ی مییم بسیکییم   بندی منیر     مدیریتم ی حفرظتم ییلویم

 یر   بنیدی زیرحوهی    منظور ییلوییم  چندین ملرله  ب  ریرر 

  ]32پ 31[ یسم  ینجرم ارفت  مورفومتریآنرلیک  یبرمونر

یز ورریمتر ییری مورفییومتری   ]38[  م ییرریناییررمر ی 

ز  صیم  حوهی   آبایک زیرحوه  بندی ونج  منظور ییلویم ب 

سیتفرره یز  سررفر ار دل باصم یز وریر  مرر یر بر یریر رن  

 یسیتفرره  بر ]40[ر یمن  ی یستفرره کررند  ورکرر GISو نیک 

  صیم  مورفیومتری   توصیرا یز یستفرره بر ی RS ی GIS یز

 بنیدی  حوه  آبایک اوجیرریا  نید ییلوییم    رر ری زیرحوه 

 ای ل  ب  مربوط  توصیرا ک  ریر نصرن  ر آن نتریج  کررند

 هییری  مرننیید ورریمتر ییر سییریر کیی  حییرلم رر منفییم ریبلیی 

ریبلی    آبری ی   فرییینیم  ی ز  صم وریکم  رکپ برفم ینصهربپ

  م یررین  ی آیینیر    مثوم بر ریینرب ی فرسریش  رک ریرند

 ووویواریفمپ   یری  نقص  ییپ مر ویره وترییر یز یستفرره بر ]12[

 جغریفیییریم ی العییرا سیسییتم ی مورفییومتری ورریمتر ییری

حوه  آبایک اوروور  ند ری یز نظیر وترنسییل     ری زیرحوه 

 ی چرندریای رر   کررند بندی ییلویم زیرزمینم  ری ذ یرۀ آب

حوه  آبایک ریر رن  آرکرییوم بر یسیتفرره   رر ]15[  م ررین

 جغریفیییریم ی العییرا سیسییتم ی مورفییومتری وییرریمتر 24 یز

(GIS )ری  رر ری سییلحم  ریینییرب ییج ی فرسییریش  میییکین

 کررنید  ذکیر   ور وحقی  رر ییصرن  کررند مقریس  زیرحوه 

 ی آب منییرب  بهتییر ریییکی برنرمیی  ی مییدیریم منظییور بیی  کیی 

 نقیش  ی یریهیم  کرربری وغییریا ی وودیل بهتر فهم  مچنین

 وتیرییر  یز یسیتفرره  سیلحم  ریینرب ی  رک فرسریش رر آن

 ]29[آمییرر جییم   یسییم هییریریزیییرر  رقییم بییر یی مییر ویره

ریر رن  کصیپری رر  ند  ز  صم  توصیرا نیوهی منظور ب 

یسیتفرره   SRTMیز سیستم ی العیرا جغریفییریم ی وتیرییر    

 ی بحرینیم   یری  زیرحوهی   انرسیریم  منظیور  ب   ر آن  کررند

 یستفرره بر  رک ی آب حفرظم مدیریتم  ری برنرم  واتید

 بنییدی ییلویییم ری زیرحوهیی  43 مورفییومتری ورریمتر ییری یز

 ی العییرا سیسییتم کیی  ریر نصییرن  ییر آن وحقییی   کررنیید

 ی  یرک  ی آب حفرظم  ری برنرم  رر مهمم نقش جغریفیریم

بی   ] 28[  م ررینجریر ی   کند مم ییفر  ویهم منرب  مدیریم

ورریمتر یری   ی یری آباییک بیر مونیر     بندی زیرحوهی   ییلویم

رر  GISمورفومتری ی کرربری یریهم بیر یسیتفرره یز و نییک    

کییرنری باییش ایونییرپ مرر یییروریر  ورری تنیید  ورریمتر ییری  

ماتلییف مورفییومتریپ اییرمل  لییم ی ایی ل ری بییریی  ییر  

مریه ورریمتر ری وغیییریا    نهریم ب  ررزیرحوه  محرسو  ی 

 ]6[  م یررین بنیدی کررنید  فیال  ی     کرربری یریهم ییلوییم 

 یرک   فرسیریش  ب  مستهد  ری منظور انرسریم زیرحوه  ب 

 بی  یرزییربم ی آنیرلیک ورریمتر یری    رحوه  آباییک  یریز   زیرر 

 ورری تنید  ررنهرییم   GISیفیکیر   نرم یز یستفرره مورفومتری بر

 چهیرر  بی    رک حسرسیم ب  فرسریش نظر یز  ر ری زیرحوه 

بنیدی کررنید      وقی   کیم  ی متوسیز  پ زیررپ وق   یلم زیرر

م ک  رر ییلویم  یلم زیرر قریر ارفت  بورنید ری  ی ر زیرحوه 
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کی  نیرزمنید یقیدیمرا    کررنید  عنوین منر   بحرینیم بییرن    ب 

ند   سیت  ری کنترل فرسریش  رک  برنرم  ییجریبریی فوری 

 یری   بندی زیرحوهی   ب  ییلویم ]1[  م ررینی نیلوین یسدی 

ی وپ  رر یسترن السترن بر آنرلیک مورفومتر آبایک مرییهحوه  

ورری تند ی زیرحوه  بیر یهیهیم بحرینیم     GISی یستفرره یز 

 ی آمیرنم   ری ریگیر ری انرسیریم کررنید     نسوم ب  زیرحوه 

 ایر   رر ییقی   لهنیدر  آباییک   یری  زیرحوهی   ]2[  م ررین

 یفیکیر  نیرم  ی مورفیومتری  آنرلیک یز یستفرره بر ری السترن یسترن

GIS ی RSسیرنن   رسیوب  ایر د  مقیرریر  بی   ووجی   بر ی پ 

(SYI )کررند بندی ییلویم  ر زیرحوه  یز یک  ر  

ایده آنیرلیک ورریمتر یری     ینجیرم ووجی  بی  ملرلهیرا     بیر 

یز یبکیر ری مهم بریی  GISمورفومتری ی یستفرره یز و نیک 

حسر  ب  فرسریش  ی ر بندی زیرحوه  انرسریم ی ییلویم

  یری  زیرحوهی   بنیدی  ییلوییم  ملرله  نیک یین    دفیسم

 ی آباییکریری  عملییرا  یجیریی  منظور ب ورنر  آبایکه  حو

 ی العیرا  سیسیتم  یز یسیتفرره  بیر  کی  یسم   رک حفرظم

 رر  یسیم  ایده  ینجیرم  ریر یز سنجش و نیک ی جغریفیریم

 بیر  عیالیه   یر  بنیدی زیرحوهی    منظور ییلویم ب  ملرله  یین

 کیرربری  وغییریا ثیرأو مورفومتریپ ورریمتر ری کررایری  ب

منیر     نییک بیریی انرسیریم    ایده  ملرلهی    منلقی  یریهم

 نظرارفتی   رر حسرسیم ب  فرسیریش  یرک   نظربحرینم یز 

  یری  جنگیل  واری  ی کر ش ی یر  ری سرل رر  اده یسم

 بایش   یسیم  ایده  وویدیل  بحرینیم   مسیئل  یک ب  امرل

  ییری جنگییل ووسییز نیییک وییرنر آبایییکهیی  حو یز یسیییهم

 یز بییش   یول  رر سفرن أمت ک  یسم اده ووایده  یرکرنم

 یرز  بیر  جنگلیم  یریهیم  ییین  یز ررصید  40 ور 30 پر   ری

  ووسیه  ریمپ چیریی  چیوبپ  قرچیر   سو مپ کموور رلیل ب 

  یر  کرر رنی   یسیرز  سیر م  ی مهیررن  یز برریری بهره  رپ جرره

  ووسه ی جمهیم راد رلیل ب   مچنین  یسم اده  واری 

 یسیهم باش پسرکنرن مهر  یمریر وریین سل  ی ریستریم

  یری  زمیین  بی   ویرنر  آباییک ه  حو رر مریو  ی  ر جنگل یز

  یسم اده وودیل برغ ی کصریرزی

 شده مطالعهۀ منطق

آباییک کو سیترنم     یری   هی  آبایک ورنر ی م یز حو ه حو

  ترر رر یلورز مرککی  7/210088امرل کصور بر مسرحم 

ایهر ییقی  ایده     قیرمم  ی وهرین  آسفرلت ۀجرری رر ری  رف 

 52حید ییسیز    ایده  ملرله  آبایک  ه حو(  1 )ا ل یسم

رقیق  ی  23ررج  ی  53 ورثرنی   2/22رقیق  ی  35ررج  ی 

 06/23رقیقی  ی   44ررجی  ی   35 ثرنی   ول ایرقم ی  34

عیر  ایمرلم     ثرنیی  6/1رقیقی  ی   19ررج  ی  36 ورثرنی  

ویرنر کی  یمتیدیر یصیلم       ریر رنی ییق  اده یسم ی ووسز 

اور  بلندورین یروفیرع رر   سم ز  ش ممجنوب ب  امرل ی

ی  3910پ بییر یروفییرع هیی حواییمرل بییرب  ریروییرین نقلیی 

متیر یز   215ین یروفرع رر  ریجم حوهی  بیر یروفیرع    رمتک

سل  رریری آزیر قریر ارفت  یسم  ای ل عمیومم حوهی     

جنوبم بوره ی میرنگین یروفیرع   ی وهن ی ریریی یمتدیر امرلم

   یسم 13/2001آن 

 
 آبخیز تاالر( ضۀحو) شده مطالعه ۀمنطق ۀنقش .1 شکل
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 مواد و روش

یفیکیر   نیرم بر  اده ملرله    ری منلق مرز حوه  ی زیرحوه 

Arc Hydro10  یز رییDEM  متییر  30بییر وی سییل سییریک

ی وغیییریا کیرربری    مورفومتریمنظور آنرلیک  وهیین اد  ب 

آبایک ویرنر بی     ه  حوپ 2014ی  1991 ری  یریهم رر سرل

ز  صم حوه  نییک    او آبایک وقسیم اد   زیرحوه  21

  ورریمتر یری  اید یسیتاریج   Arc Hydro10بیر یسیتفرره یز   

ل آبری  پ  ول حوه پ وهدیر آبری ی  ی  مسرحمپ محیزپ  و

یفیکیر   نیرم  ر نییک بیر یسیتفرره یز     یروفرع  ر یک یز زیرحوه 

ArcGIS10  محرسو  ادند 

منظور آنرلیک ورریمتر ری مورفومتریپ ورریمتر ر بی  ری   ب 

ند اید ورریمتر ری  لم ی ورریمتر ری ا لم وقسیم   رست

]28[  

 پارامترهای شکل

هیری    پ]37[ کصییدام  هیری  ورریمتر ری ا ل ایرمل  

 ی ]24[ ای ل  ایر د  پ]35[ ارری هری  پ]8[ فصررام

  ریبلییند  ورریمتر ییری ایی ل  سییت ]23[ ایی ل فییرکتور

 رچی    پویذیری  یرک ریرنید بنیربریین     مه و  بر فرسریش

 وی د  رمتکفرسریش  پبراد رصتبیمقدیر ورریمتر ری ا ل 

رووی  ی  ین صتربی پین مقدیررصتبی ری بر  زیرحوه    وسبور

 ین روو  ری ارفتند رمتک پین مقدیررمتک ری بر  زیرحوه 

 مترهای خطیاپار

 ز  صم وریکم پ]5[ ینصهرب ورریمتر ری  لم ارمل نسوم

 آبری ی   فرییینیم  پ]24[ زمین سل  ریی جریرن  ول پ]23[

ند کیی  بییر یسییتفرره یز  سییت ]24[ ز  صییم برفییم ی ]23[

ند  ورریمتر ری  لم ادمحرسو   ]10[ ری یسترندیرر  ری 

ین رصیت بی پبنربریین  وذیری ریرند مستقیم بر فرسریش  ریبل

رر فرسیریش   رصیت بیثیر أوی علیم   مقدیر ییین ورریمتر یرپ بی    

 ایرر   ین روو  ری ممرصتبی پین مقدیررمتکین روو  ی رمتک

منظور وهیین کیرربری یریهیم یز وتیویر     ب وژی ش رر یین 

ی ررییف   163ایذر  امررۀ ب   5لندسم  ۀمر ویر TMسنجندۀ 

 یرریر   19مهیررل   1991ژیمین   9نیین  مچی   ب  ویرری   35

بر  مرن  8لندسم  ۀمر ویر ETMسنجندۀ  وتویر نیکی  1370

 26مهیررل   2014ژیمین   16ایذر ی ررییف بی  ویرری      امررۀ 

انرسیم   یسیتفرره اید  وتیرییر یز سیریم زمیین      1393 رریر 

( رینلییور ایید  http://www.usgs.govآمری یر ) متحییدۀ یییرنا  

یک ریز رر میره ژیمین رینلیور    فرصل  ک  یین ری وتویر ب   آنجر یز

اور  بیر ووجی     اون  وفریا فتلم مصر ده نمم  یچ پیسم اده

نییرز بی     پی منلقی  ب  فتیل برریایم وتیویر ی ایرییز جیوّ     

بنیدی   وتیحی  ریریومترییک نویور  وییش یز  وقی       اونی    یچ

ین نقیرط آموزایم بسییرر    یی وه پایده  نظیررا وترییر بیر ری   

وییرین ی  آموزاییم مصیی ل   ییری ریره ی میییم ریرر  ینتاییرب 

یسیم  ایده   نظیررا بنیدی   ورین قسمم رر ریند  وقی   بحرینم

رر یین مرحل  بیر یسیتفرره یز وفسییر چصیمم ی وتیرییر        ]14[

اید  سیپس بیر     یقیدیم  منیر   آموزایم  وهیی   ب   پاوال یرث

یی بیریی   میر ویره یحتمرل وترییر بیصترین ره یز یلگوریتم یستفر

جنگلپ مروی پ کصیریرزی    وق   5ب   2014ی  1991ریرۀ ری 

نهرییم منیر   مسی ونم وقسییم اید  بیریی        ررآبم ی رییم ی  

بنیدی یز ری  بیرآیرر میروریس  لیر ی       وقی  یرزیربم صحم 

 یهیری  کرویر نتیجی  وحلییل کرویر      هری  کرور یستفرره اید  

اییری   ینیدیزه بیریی   کی  ار تیم   یسم Kیر  KHATار د 

بنیدی بریسیر  وفیریا بیین صیحم ییقهیم رر         وقی  صحم 

ی  یسیل  مجمیوع سیلر   مروریس  لر ی وغییر ری صحم ک  ب 

  ]3[ ستون نصرن ریره اده یسم

 کی  بیر   2014 ی 1991  یری  سرل یریهم کرربری  نقص

اید   وهیی   رسیتری  فرمیم  بی   ENVI یفیکیر  نرم یستفرره یز

 وغییییریا ArcSWAT یفییکیر نییرم یز یسییتفرره بییر ررنهریییم

  ییر بییریی ررصیید ی مسییرحم برحسیی  یریهییم کییرربری

  اور مم محرسو  زیرحوه 

بنیییدی حسرسییییم  ییلوییییمبیییریی  CPیز ری  مقیییدیر  

 ییر بیی  فرسییریش یسییتفرره اییده یسییم  یییین ری   زیرحوهیی 

رر ییین    ]41[ سیرزی کررانرسیرن یسیم    برمونری یصول میدل 

 یری آباییک     حوهی   ر برمونیری وهیدیر    روو امررۀ ری  ومرم 

 ایده  ملرلهی    آبایک رر منلقزیرحوه   21وهیین اده یسم  

ریره اییدند  بییریی  21وییر  1 ییر یز  یجییور ریررپ بنییربریین روویی 

 ۀر نید  نصیرن  1رووی   مورفومتری ی وغییریا وواش اییر مپ  

رر کمتییرین وییأثیر  ۀر نیید نصییرن 21روویی  ی بیصییترین وییأثیر 

قربلییم فرسیریش   بیر  یش  ستند  یثر کلم ومرم ورریمتر ر فرسر

 یری ومیرم ورریمتر یر برحسی        ر زیرحوه  بر میرنگین رووی  

  ]10[ اور مصاد مم CPمقدیر 

(1)  /
n

i
Cp n R


  1
1  

 هی  حو ۀرر Riپ  ر میرنگین روو  مقدیر Cpک  رر یین ریبل  

  سمورریمتر روهدیر  Nی  آبایک  رص بریی یک ورریمتر

  

http://www.usgs.gov/
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 بحث نتایج و

  حوهی بندی آبری   ییلیین ایرم رر آنیرلیک مورفیومتری      رره

بیر   ایده  ملرلهی     منلقی   آبری ی بنیدی     ررهیسیم ز  صم 

 ۀرربییرنورین   اییدوهییی   ]39[ یسییتفرره یز ری  یسییتری لر

ین ی رصتبیمحرسو  اد   5 ۀررآبایک ورنر  ه حوآبری   رر 

  زیرحوهی وروی  مربوط بی    ب ین مسرحم زیرحوه  رمتک

SW9  زیرحوهی   ترر ی  28/28563بر مسرحم  SW5   بیر

  یسم  ترر  31/3498مسرحم 

 پارامترهای مورفومتری یبندی برمبنا اولویت

آباییک ویرنر    زیرحوهی   21بیریی   مورفیومتری   ری ورریمتر

  زیرحوهی  بنیدی   منظور یرزیربم  لر فرسریش ی ییلوییم  ب 

   ادیریم   1 ندپ نتریج محرسورا رر جدیلادمحرسو  

رین مقیدیر  صیت  یریم کی  بی   ورریمتر ری ا ل: زیرحوه 

رین متی  یری بیر ک   اررویر ی زیرحوهی    پفرکتور ا ل ری ریرند

  م یررین ند ک  بر نتریج چرندریای رر ی   ستور  کصیده پمقدیر

ریییرۀ   ای ل  ب  نیک رصتبی ارری ملربقم ریرر  هری  ]15[

بلندی متوسز ور زیرر ی نفوذویذیری  ی حوه  آبایک ی وستم 

 ]10[  م یررین  ی یلتیرف  کند ک  بیر نتیریج   سلحم یارره مم

 اییرییز ی یقلیییم نییوع بیی  کصیییدام هییری   ریرر ملربقییم

 یری بیر مقیدیر       زیرحوهی  ]17[ ریرر بسیتگم  انرسم زمین

ری صیت حسرسیم بی  فرسیریش  یرک بی    پرمتفرکتور ا ل ک

رر ارییز ییکنش ب  فرسریش ار د ا ل حوهی  ی   ریرندپ

کنند کی    فصررام نیک مصرب  بر فرکتور ا ل رفترر مم هری 

 ]28[ پ جریر ی  م یررین ]15[  م ررینچرندریا رر ی  بر نتریج

 ییری   ییوینم ریرر  زیرحوهیی   ییم ]10[ ی یلتییرف ی  م ییررین

SW6 پSW9 پSW10 رر ییلوییم  یلیم     پک  کصیده  ستند

ند کی  بیر نتیریج     سیت زیرر ی وحیم  لیر فرسیریش ایدید     

 یری   یین ی  حوهی    مونیم بیر  ]15[  م یررین ی ا رر یچرندر

  وینم ریرر  ند  م ستر صتور وحم  لر فرسریش بی کصیده

 پارامترهای خطی

  ]24[ایذیرر   میم ثیر أوی برفم ز  صم ریی ظرفییم نفیوذ   

  ز  صیم رر منلقی  وغییریا مقدیر وریکم ز  صم ی برفیم  

بورن نفوذویذیری  زیرر ۀر ند نصرنکم یسم ک   اده ملرله 

وغیییریا مقیدیر     ]20[یسیم   رک ی وریکم وواش ایر م 

پ یسییمنیییک کییم   اییده ملرلهیی   منلقیی  آبری ییوییریکم 

وسیتم ی   یرپ ریریمتی ک  آبری  ری بر مقدیر وریکم  زیرحوه 

جیم  ر ی سلو  نفوذوذیرور  ستندپ ک  بر نتریج متبلندی ک

ملربقیم   ]11[  م یررین ی رری تینی  ]29[  م ررینی  آمرر

هی   حو نفوذویذیری  بیر  مه و   ریبل ینصهرب نسوم ریرر 

  ]38 پ25[ ریرر آبایک

ویذیری   مسیتقیم بیر فرسیریش     ریبلورریمتر ری  لم 

رر فرسیریش(  ثیر أورین صترین مقدیر یین وررمتر ر بیصت)بی

وییذیری  فرسییریشمه ییو  بییر   ریبلییی ورریمتر ییری ایی ل 

ری رر ثیر أوییرین صییت)کمتییرین مقییدیر یییین ورریمتر ییر بی  

 پ]9[ یحمید ی سیرینوی  ریمیو    فرسریش( ریرندپ ک  بر نتیریج 

 ی ی یلتیرف  ]28[  م یررین پ جیریر ی  ]36[  م یررین نوکیر ی  

 نیک ملربقم ریرر  ]10[  م ررین

حسرسییم بی    نظیر   یر یز   بندی زیرحوه  منظور ییلویم ب 

  نظیر ارفتی  ایوند  بی       یم رر  ومرم ورریمتر ر برفرسریش برید 

کی    CP یر مقیدیر    ییک یز زیرحوهی     مین منظور بیریی  یر  

بیر    ر محرسو  اد  زیرحوه  یسمپاده  ریره ری  میرنگین روو 

 نیدپ ور نسوم ب  فرسیریش  یرک حسیر     پCPرین مقدیر متک

 CP یری بیر مقیدیر     بنربریین رر ییلویم  یلم زیرر ی زیرحوهی  

 میین مونیر      بیر ]10[ ایرنید  رر ییلویم کم قیریر میم   پرصتبی

 ری آبایک ورنر بی  چهیرر ایریهپ     زیرحوه  پCPبریسر  مقدیر 

ی  2/10) (؛ ییلویییم زیییرر 1/10ی  45/8ییلویییم  یلییم زیییرر ) 

ی  6/13( ی ییلوییم کیم )  5/13ی  9/11) (؛ ییلویم متوسز8/11

پ SW10پ SW9پ SW6 ییری  ( وقسییم اییدند  زیرحوهی   2/15

SW12  یSW17    یز ررصیید  44رر ییلویییم  یلییم زیییرر بییر

پ SW7پ SW4پ SW3پ SW2 ییری  مسییرحم کییلپ زیرحوهیی  

SW11 پSW13 پSW14 پSW15 پSW16 پSW18 پSW19 پ

SW20پ یSW21  یز مسیرحم  ررصید   82/48رر ییلویم زیرر بر

یز ررصید   45/3رر ییلوییم متوسیز بیر     SW8 زیرحوهی   کل؛ 

رر ییلویم کیم بیر    SW5ی   SW1 ری  مسرحم کل ی زیرحوه 

(  رر ای ل  1 )جدیل یز مسرحم کل قریر ارفتندررصد  73/3

 ی ری آباییک ویرنر برمونیر    بندی زیرحوه  ییلویمنقص     یلف3 

آباییک ویرنر   حوه  ورریمتر ری مورفومتری یریم  اده یسم  رر 

ررصید ی بهید یز آن ییلوییم     82/48ییلویم زییرر بیر مسیرحم    

مسرحم ری ب   ور ی تتیرص ریرنید کی     رین صت یلم زیرر بی

  یسمفرسریش رر منلق  مسئل  بورن  بحرینمبیرنگر 

پ SW9پSW6   ییری زیرحوهیی  1بییر ووجیی  بیی  جییدیل  

SW10 پSW12  یSW17     رر ارییز بحرینیم قیریر ریرنید ی

رین مقییدیر نسییوم ینصییهرب ی  صییتبییر بی SW9  زیرحوهیی

رین مقدیر فرکتور ا ل ی هیری  ینصیهرب ی ررنهرییم    متک

ورریمتر ری مورفومتری نسیوم   کل میرنگین مقدیر رینمتک
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اییرر کی  بیر      ری ریگر رر ییلویم ییل قریر مم ب  زیرحوه 

ی  ]18[  م یررین پ ارجیی  ی  ]40[  م یررین نتریج ورکیرر ی  

 رر ورریمتر ییر یییین ثیراییذیریأو رر ]2[  م ییررینآمییرنم ی 

 ریرر   وینم  م  ر حوه  وذیری فرسریش

 یر بیر یسیتفرره یز ورریمتر یری      زیرحوهی  بنیدی   ییلویم

 یری حسیر  بی      منظیور انرسیریم حوهی     مورفومتری ب 

نییک   ]21[    لینگیسمفرسریش ریام منرس  ی کرربرری 

 یری فرقید    یستفرره یز ورریمتر ری مورفومتری ری رر حوهی  

 آمرر ریام بسیرر منرس  ی رقی  بیرن کرره یسم 

 ها بندی زیرحوضه بندی و اولویت مقادیر پارامترهای مورفومتری و رتبه .1 جدول
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 کم

 235 96/3 08/7 25/0 04/0 25/0 36/0 37/1 09/0 1/0 2 SW1 
 روو  21 20 21 9 13 4 18 6 16 18 21 1/15 21

 
 زیرر

 766 16/2 97/5 35/0 04/0 46/0 38/0 32/1 2/0 16/0 7 SW2 
 روو  3 6 14 12 10 17 19 17 5 15 20 6/11 17

 
 زیرر

 1253 35/3 21/7 24/0 02/0 30/0 40/0 25/1 24/0 15/0 7/3 SW3 
 روو  10 11 10 17 5 6 4 5 17 16 18 8/10 11

 
 زیرر

 1483 36/3 7 26/0 04/0 30/0 38/0 33/1 16/0 16/0 6 SW4 
 روو  4 8 17 10 12 5 15 7 15 17 15 3/11 16

 
 کم

 1330 75/2 13/6 33/0 06/0 36/0 28/0 76/1 11/0 11/0 2 SW5 
 روو  20 17 20 2 20 11 21 13 9 11 16 5/14 20

 
  یلم زیرر

 2835 91/6 18/9 15/0 01/0 14/0 40/0 24/1 23/0 14/0 5 SW6 
 روو  7 14 11 18 4 1 2 1 21 21 3 36/9 4

 
 زیرر

 2886 34/4 41/7 23/0 02/0 23/0 38/0 31/1 13/0 11/0 6 SW7 
 روو  6 19 18 13 9 3 7 3 19 19 2 7/10 9

 
 متوسز

 1879 77/1 56/5 41/0 04/0 56/0 36/0 40/1 21/0 14/0 44/2 SW8 
 روو  19 13 12 7 15 19 14 20 2 3 11 2/12 19

 
  یلم زیرر

 3347 3/5 26/7 24/0 01/0 19/0 15/0 43/3 25/0 11/0 29 SW9 
 روو  1 18 6 1 21 2 1 4 18 20 1 4/8 1

 
  یلم زیرر

 2731 27/3 68/6 28/0 01/0 31/0 40/0 26/1 27/0 13/0 47/4 SW10 
 روو  8 16 4 16 6 7 3 9 13 15 4 1/9 3

 
 زیرر

 2552 16/2 53/5 41/0 03/0 46/0 33/0 51/1 12/0 07/0 4 SW11 
 روو  9 21 19 4 18 16 10 21 1 6 5 8/11 18

 
  یلم زیرر

 2294 46/2 08/6 34/0 03/0 41/0 35/0 42/1 27/0 19/0 3 SW12 
 روو  14 3 3 6 16 15 11 15 7 7 8 5/9 5

   2441 69/2 51/6 30/0 02/0 37/0 33/0 52/1 21/0 13/0 3 SW13 
 روو  16 15 13 3 19 12 6 10 12 10 6 11 زیرر 13

 
 زیرر

 1965 84/2 06/6 34/0 04/0 35/0 35/0 44/1 18/0 15/0 6 SW14 
 روو  5 12 15 5 17 10 16 16 6 12 10 2/11 14

 
 زیرر

 2170 37/1 10/6 34/0 03/0 73/0 36/0 39/1 24/0 16/0 3 SW15 
 روو  15 9 8 8 14 20 12 14 8 2 9 8/10 12

 
 زیرر

 1623 11/3 31/6 32/0 03/0 32/0 43/0 17/1 27/0 22/0 82/2 SW16 
 روو  18 2 5 19 3 8 13 11 11 14 14 7/10 10



 267  ... ها با استفاده از آنالیز مورفومتری و تغییرات کاربری اراضی بندی زیرحوضه اولویت:  و همکاران فالح

 ها بندی زیرحوضه بندی و اولویت مقادیر پارامترهای مورفومتری و رتبه .1 جدولادامۀ 
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  یلم زیرر

 2323 31/1 75/5 38/0 03/0 77/0 38/0 30/1 32/0 18/0 60/3 SW17 
 روو  11 5 2 14 8 21 9 18 4 1 7 1/9 2

 
 زیرر

 1812 52/2 19/8 19/0 04/0 40/0 53/0 94/0 17/0 18/0 8 SW18 
 روو  2 4 16 21 1 14 17 2 20 8 12 6/10 7

   1104 64/2 75/5 38/0 05/0 38/0 47/0 05/1 33/0 28/0 82/2 SW19 
 روو  17 1 1 20 2 13 20 19 3 9 19 2/11 زیرر 15

 
 زیرر

 1801 97/1 28/6 32/0 02/0 51/0 38/0 32/1 25/0 15/0 31/3 SW20 
 روو  13 10 7 11 11 18 8 12 10 4 13 6/10 8

 
 زیرر

 1277 86/2 86/6 27/0 02/0 35/0 40/0 26/1 24/0 16/0 46/3 SW21 
 روو  12 7 9 15 7 9 5 8 14 13 17 5/10 6

 

 تغییرات کاربری اراضی یبندی برمبنا اولویت

 رفتیرر  کنتیرل  رر مهیم  فرکتور یک یریهم کرربری وغییریا

  یری  ر ی    ول رر  ]22[یسم  آبایکه  حو  یدریلوژی م

  ووسیه  جمهییمپ  راید  بیر  میرووز  LULC وغیییریا  ی یر

 ی مریوی   کیر ش  پکصریرزی ادید  ری فهرلیم ی اهرسرزی

 میدیریم  رر نگرینیم  یفیکییش سیو    جنگلیم  رر ترن قل 

ملرلهی    ییین  رر  ]27[ یسیم  ایده  یکوسیستم ی آب منرب 

  یری  سیرل  بیریی  آباییک ویرنر   ه حو کرربری یریهم  نقص

 آبییمپ کصیریرزی  پجنگییل کیرربری  ویینج بیر  2014ی  1991

 2 ایی ل  ایید وهییی  مرویی  ی مسیی ونم ریییمپ کصییریرزی

 یز ایده  یسیتاریج  2014ی  1991 یریهم کرربری  ری نقص 

  ر د مم نصرن ری یی مر ویره وترییر

 نصیرن  ریره ری ییین  بیین  یریهم کرربری وغییریا نتریج

 یمیر  کیر ش    تیرر  04/12478 جنگل کرربری ک  ر د مم

 مسی ونم  ی مرو  ریمپ آبمپ کصریرزی مرنند  ر کرربری سریر

   تییرر 95/273ی  05/4481پ 25/7248پ 476 وروییی  بیی 

 بی   مربیوط  نییک  وغییریا ررصد ترینیصبیند   ریات  یفکییش

 رییمپ  کصریرزی آن یز وس ی ررصد 03/6 بر جنگل کرربری

 پ18/2پ 49/3بیر   ورویی   ب  مس ونم ی آبم کصریرزی مرو پ

  یسم 13/0 ی 23/0

  
 آبخیز تاالر ضۀی حواراض یکاربرۀ نقش .2 شکل

1991 2014 
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 نظیر  یر یز   زیرحوهی   بنیدی  منظیور یرزییربم ی رووی     ب 

حسرسیم ب  فرسریش نسوم ب  وغیییریا کیرربری یریهیمپ    

کییرربری یریهییم رر ومییرم  وغییییر رر مسییرحم  ییر نییوع   

 2   جییدیلاییدصییورا ررصیید محرسییو    ییر بیی  زیرحوهیی 

وغیییریا   ی یر برمونیر   بندی زیرحوهی   بندی ی ییلویم روو 

بنییدی  ر یید  بییریی ییلویییم کییرربری یریهییم ری نصییرن مییم

رر  )مسرحم بی  ررصید(   ین مقدیررصتبی  ریم ک  زیرحوه 

ینیید )یهنییم   ریاییت  ری هییم جنگییل ی مرویی   یکییرربری یر

ین رصیت بی یر    ریم ک  یریهم جنگیل ی مروی  آن   حوه زیر

 یر   ریره اد چون ییین زیرحوهی    1  رووکر ش ری ریات ( 

ین رصیت بیوحم  لر فرسریش قریر  وی ند ریام ی  رصتبی

ین مقدیر وغییریا ری رمتکیی ریره اد ک   روو  ب  زیرحوه 

  رر ]28[ ینید   ری جنگل ی مرو  ریات  رر مسرحم کرربری

ین مقیدیر یفیکییش رر   رصیت بی ریم کی    زیرحوه ک   حرلم

ع یس    بی  1  روویند  یریهم مس ونم ی کصریرزی ری ریات 

ترین یصی ب پینید  ین مقیدیر ری ریایت   رمتک ریم ک   زیرحوه 

هییم یاسییتر  یریهییم کصییریرزی رر یر  روویی  ریره ایید 

یی علم مهلول فرسیریش  یرک    حرای ی  عم  کمریرپ  ای 

ش یریهم مس ونم ی کصیریرزی ی    یفکیی]4[یسم رر کصور 

 ایده  ملرلهی    کر ش یریهیم جنگلیم ی مروهیم رر منلقی    

ک  بر  اور موج  یفکییش حسرسیم منر   ب  فرسریش مم

آبایک ورنر مونیم بیر    ه حورر  ]7[نتریج بررسم محمدی 

یریهییم  بیی  آن ووییدیل ی جنگلییم یریهییم یین یی  کییر ش

 ی ریر رنی   ربیم  یفیکییش  یآبیم ی مروی     ی رییم  کصریرزی

 ر ملربقم ریرر   زیرحوه بیصتر  رر رسوب وولید نینمچ 

  رنگ ی ]19[ ملس  ی اترچو ملرلهرا بر آمده رسم  ب نتریج

 ایکیر    یور  وحقی  رر نیک  ر آن  ریرر ملربقم] 26[ لو ی

 یریهیم   ووسیه  ی جنگلم یریهم ی کر ش واری  ک  ریرند

 رسیوب  وولید یفکییشنیک  ی جریرن یفکییشسو   کصریرزی

  یور  وحقیی   رر ]42[  م ررین ی ژینگ  مچنین  اور مم

 پندریر منفم  ریبل رسوب وولید ی جنگل ک  کررند اکیر 

 ایدیدی  رسیوب  وولیید  مریوی   ی رییم  کصریرزی یریهم یمر

سیو  کیر ش سیلو      نیک مس ونم یریهم استر   ریرند

ررنتیج  موجی  یفیکییش مییکین ریینیرب      ینفوذوذیر  رک 

  رشو ررنتیج  ییجرر سیل ی فرسریش مم

 ری آبایک ویرنر عیالیه    بندی زیرحوه  منظور ییلویم ب 

بر ورریمتر ری مورفومتریپ ورریمتر ری کرربری یریهیم نییک   

بندی ورریمتر ری کیرربری   قریر ارفتند  بریی ییلویم نظر مد

 CPمقییدیر  مورفییومتری یریهییم نیییک مصییرب  ورریمتر ییری 

بنیدی ینجیرم ارفیم  بریسیر       نهریم ییلوییم  ررمحرسو  ی 

  ر ب  چهرر ییلویمپ ییلویم  یلم زییرر  زیرحوه  CPمقدیر 

( 16ی  4/12) (پ متوسیز 3/12ی  7/8) (پ ییلویم زیرر6/8ی  5)

پ SW3 یری   ند  زیرحوهی  اید ( وقسیم 6/19ی  1/16) ی کم

SW5 پSW7 پSW11 پSW12 پSW13 پSW14 پSW15  رر

یز مسییرحم کییل؛  ررصیید 84/30ییلویییم  یلییم زیییرر بییر 

 SW17پ SW10پ SW9پ SW8پ SW6پ SW5 ری  زیرحوه 

یز مسیرحم کیل؛    ررصد 60/51رر ییلویم زیرر بر  SW21ی 

رر  SW20ی  SW19پ SW16پ SW2پ SW1 یری   زیرحوه 

   زیرحوهیز مسرحم کل ی  ررصد 90/14ییلویم متوسز بر 

SW18  یز مسرحم کیل قیریر    ررصد 65/2رر ییلویم کم بر

 ی یر برمونیر   بندی زیرحوهی   ییلویم   ب3 ارفتند  رر ا ل

 یبنیدی برمونیر     رر ییلوییم ادورریمتر کرربری یریهم یریم  

ین مسییرحم حوهیی  رر رصییتبی پوغییییریا کییرربری یریهییم

حدیر نتیف    ررصد قریر ارفت  یسم 60/51ییلویم زیرر بر 

بیورن فرسیریش    بحرینمک  ییلویم قریر ریرر حوه  رر یین 

 ر د   رک رر منلق  ری نصرن مم

کنیم کی    مممصر ده    ب3 ی    یلف3 ری ا ل مقریس  بر 

بنیدی برمونیری مورفیومتری رر     رر ییلویم SW5زیرحوه  

بنیدی برمونیری وغیییریا     ک  رر ییلویم ییلویم کم ررحرلم

ی یین  یسم ارفت کرربری یریهم رر ییلویم  یلم زیرر قریر 

رلیل یفکییش مسرحم منر   مس ونم رر یین زیرحوهی    ب 

مهم وغییریا کرربری یریهیم رر  ر ندۀ وأثیر  ک  نصرن یسم

بیر نتیریج یلتیرف ی     ی یسیم ییجرر حسرسییم بی  فرسیریش    

کی  رر ملرلهیرا    ]28[  م یررین  ی ی جیریر  ]10[  م ررین

ر رر اییذی وییأثیر ییور عویمییل کییرربری یریهییم ری یز عویمییل 

 ریرر بقم  ملر پیند فرسریش اکیر  کرره
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 ها بندی زیرحوضه بندی و اولویت درصد تغییرات کاربری اراضی و رتبه .2 جدول

 زیرحوضه مرتع مسکونی کشاورزی دیم کشاورزی آبی جنگل cp بندی اولویت

  24/0 19/0 45/0 5/0* - WS1 
 روو  - 17 15 13 16 2/15 متوسز

  86/0 1/0 76/0 - - WS2 
 روو  - - 14 10 15 13 متوسز

  01/4 02/1 41/2 95/0 37/0 WS3 
 روو  6 3 13 1 14 4/7  یلم زیرر

  47/4 74/0 54/2 5/0 17/2 WS4 
 روو  12 5 11 16 12 2/11 زیرر

  61/7 34/0 44/4 7/3 19/0 WS5 
 روو  7 1 8 14 6 2/7  یلم زیرر

  02/4 85/0 87/3 14/0 56/0 WS6 
 روو  4 16 9 2 13 8/8 زیرر

  19/7 61/0 98/6 05/0 45/0 WS7 
 روو  5 13 6 4 9 4/7  یلم زیرر

  01/5 44/0 45/2 65/0 35/2 WS8 
 روو  13 4 12 15 11 11 زیرر

  33/7 14/0 24/6 0.83 78/1 WS9 
 روو  11 18 7 8 8 4/10 زیرر

  25/14 11/0 9 07/0 21/5 WS10 

 روو  17 15 2 9 1 8/8 زیرر

  2/8 15/0 98/8 07/0 7/0 WS11 
 روو  3 12 3 12 5 7  یلم زیرر

  27/13 22/0 44/7 35/1 26/4 WS12 
 روو  15 2 5 7 2 2/6  یلم زیرر

  71/9 05/0 48/10 17/0 99/0 WS13 
 روو  2 8 1 11 3 5  یلم زیرر

  44/7 45/0 08/8 13/0 22/1 WS14 
 روو  1 9 4 6 7 4/5  یلم زیرر

  77/8 69/0 99/2 43/0 66/4 WS15 
 روو  16 6 10 3 4 8/7  یلم زیرر

  - - 5/1 12/0 38/1 WS16 
 روو  10 10 18 - - 7/12 متوسز

  12/5 5/0 93/8 32/0 23/13 WS17 
 روو  19 7 20 5 10 2/12 زیرر

  - - 67/12 - 67/12 WS18 
 روو  18 - 21 - - 5/19 کم

  - - 7/2 08/0 62/2 WS19 
 روو  14 11 19 - - 7/14 متوسز

  - - 1/1 03/0 07/1 WS20 
 روو  9 14 17 - - 3/13 متوسز

  - - 83/0 - 83/0 WS21 
 روو  8 - 16 - - 12 زیرر

 * مقرریر منفم وغییریا کرربری یریهم
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 کاربری اراضیتغییرات  یبرمبنا (مورفومتری؛ ب یبرمبنا( الف  ها بندی زیرحوضه اولویت ۀنقش .3شکل 

پارامترهای مورفومتری و تغییررات   یبندی برمبنا اولویت

 کاربری اراضی

 ری آبایک ورنر  زیرحوه بندی  رر یین ملرله  بریی ییلویم

 یری حسیر  بی      رزییربم زیرحوهی   منظور انرسریم ی ی ب 

کرربری یریهیم  وغییریا ری ورریمتر مورفومتری ی  پفرسریش

ییین یسیر     بندی نهریم ینجرم اد  بر  م یربرم ی ییلویم بر

کیرربری  وغییریا ی  مورفومتری ری  ر ری ورریمتر ری  روو 

مقیدیر    محرسیو بیریی   ه حو زیر م رر  ر یک یز  یریهم بر

CP ین مقیدیر  رصیت بییی ک   زیرحوه د  رر نظر ارفت  ادن

CP ررنتیجی    ی رمتی کحسرسیم ب  فرسریش آن پ  ری ریام

یی کی    زیرحوهی  ع یس    بین روو  ب  آن ریره اد ی رصتبی

پ رصتبیحسرسیم ب  فرسریش  پ ری ریام CP ین مقدیررمتک

  ]10[ ین روو  ریره ادرمتکی 

 ر ب  چهرر ییلوییمپ  یلیم    زیرحوه  CPبریسر  مقدیر 

ی  9/11) (؛ متوسییز8/11ی  2/10) (؛ زیییرر1/10ی  5/8) زیییرر

 ری  بندی ادند  زیرحوه  ( وقسیم2/15ی  6/13) (؛ کم5/13

SW3 پSW6 پSW7 پSW9 پSW10 پSW12 پSW13 پ

SW14 پSW15     ررصید یز   56/60رر ییلویم  یلیم زییرر بیر

پ SW17پ SW11پ SW8پ SW4 یری   مسرحم کل؛ زیرحوه 

SW20  یSW21 ررصد یز مسرحم  22/25م زیرر بر رر ییلوی

 SW20پ SW18پ SW16پ SW5پ SW2 یری   کل؛ زیرحوهی  

ررصیید یز مسییرحم کییل ی   19/12رر ییلویییم متوسییز بییر  

ررصید یز مسیرحم    03/2رر ییلویم کم بیر   SW1زیرحوه  

 یر   بنیدی زیرحوهی    ییلوییم  3رر جیدیل   کل قریر ارفتنید  

ری یریهیم  ورریمتر ری مورفومتری ی وغیییریا کیررب   یبرمونر

کی    CPرین مقیدیر  متبر ک SW12زیرحوه  یریم  اده یسم  

بی    1روو  رین حسرسیم ب  فرسریش یسم صتبی ۀر ند نصرن

رووی   رر  CPرین مقیدیر  متبر ک SW1زیرحوه  آن ریره اد  

 یری   بنیدی زیرحوهی    نهیریم ییلوییم  نقصی   قریر ارفم   21

ورریمتر ییری مورفییومتری ی وغییییریا  یآبایییک وییرنر برمونییر

نموریر  5 رر ا ل یریم  اده یسم  4 کرربری یریهم رر ا ل

بندی ) یلم زیررپ  مسرحم برحس  ررصد بریی چهرر ییلویم

 ر برمونیری وغیییریا کیرربری     زیررپ متوسز ی کم( زیرحوه 

وغیییریا کیرربری یریهیم     یریهمپ مورفومتریپ مورفومتری ی

ورریمتر یری ماتلیف ی یربیرم    وأثیر یی رر   یریم  اد ور مقریس

رین مسیرحم  صیت بی ووجی  بی  نمیوریر     ر صورا ایرر  بر آن

 یرپ بییش یز    بندی زیرحوهی   حوه  رر  ر س  حرلم ییلویم

ینید    ررصد حوه  رر ییلویم  یلم زیرر ی زیرر قریر ارفت  50

وییرریمتر مورفییومتری ی وغییییریا  یبنییدی برمونییر رر ییلویییم

بنیدی   رین مسیرحم حوهی  رر ییلوییم   صتبی مکرربری یریه

آن  یز بهید   ررصید قیریر ارفتی  یسیم     56/60 یلم زیرر بیر  

بنییدی برمونییری  وروییی  رر ییلویییم بیی رین مسییرحم صییتبی

 84/30) ررصد( ی برمونری کیرربری یریهیم   44) مورفومتری

 ررصد( مصر ده اد 

 ریم ک  رر ییلویم  یلیم زییرر ی زییرر قیریر      زیرحوه 

یییین   ری بیی  فرسییریش ریرنیید صییتحسرسیییم بی پریرنیید

بورن یهیهم فرسریش منلقی  یسیم ی    بحرینم ۀر ند نصرن

حسرسییم بی     پند سیت  ریم ک  رر ییلویم کیم   زیرحوه 

یحمید ی سیرینوی      ری یرفت ری ریرند ک  بر متفرسریش ک

 ملربقم ریرر  ]9[ ریمو

 ب الف
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رین مقدیر نسوم ینصهربپ برفم متبر ک SW1  زیرحوه

ر یز ییک ررصید رر   متیروفرع ی  مچنین وغییر کز  صم ی 

پ رر ییلوییم  21  رووری ریات  بر  CPمقدیر ترین یصبجنگل 

 ]10[  م یررین کم قریر ارفت  یسم ک  بیر نتیریج یلتیرف ی    

  وینم ریرر   م

ورریمتر ری مورفومتری مربوط ب   توصییرا فیکی یم   

ی رر  ییول زمییرن وغییریوییم رر آن مصییر ده  یسییمحوهیی  

 بصرثیر أواورپ یمر ورریمتر ری کرربری یریهم  مویره بر  نمم

رر نظیر   پ  بنیربریین یسمسرعم رر حرل وغییر  ب ریی زمین 

کنرر ورریمتر یری   ارفتن ورریمتر وغییریا کرربری یریهم رر

 ییر بییریی  بنیدی زیرحوهیی   منظییور ییلویییم مورفیومتری بیی  

ور   ری حسر  ب  فرسریش ریام رقی  انرسریم زیرحوه 

وییوین افییم آنییرلیک     ررنهریییم مییمیسییموییر  وییذیرفتنمی 

ورریمتر ری مورفومتری ی وغییریا کرربری یریهم بر یستفرره 

 کینیی  ی  کییمیاییم سییرره ی ر GIS ی RS ییری  یز و نیییک

منظیور    ر بی   بندی زیرحوه  حرل رقی  بریی ییلویم عین رر

 یسیم  ری حفرظتم ی آبایکریری  کنترل فرسریش رر برنرم 

 ]10[  م ررینی یلترف ی  ]28[  م ررینک  بر نتریج جریر ی 

 ملربقم ریرر 

 و کاربری اراضی مورفومتریپارامترهای  یها برمبنا بندی زیرحوضه بندی و اولویت رتبه.3 جدول

ی
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 SW1 21 20 21 9 13 4 18 6 16 18 21 - 17 15 13 16 2/15 21 کم
 SW2 3 6 14 12 10 17 19 17 5 5 20 - - 14 10 15 9/11 17 متوسز

 SW3 10 11 10 17 5 6 4 5 17 16 18 6 3 13 1 14 8/9 8  یلم زیرر
 SW4 4 8 17 10 12 5 15 7 15 17 15 12 5 11 16 12 3/11 15 زیرر

 SW5 20 17 20 2 20 11 21 13 9 11 16 7 1 8 14 6 3/12 20 متوسز
 SW6 7 14 11 18 4 1 2 1 21 21 3 4 16 9 2 13 2/9 5  یلم زیرر
 SW7 6 19 18 13 9 3 7 3 19 19 2 5 13 6 4 9 7/9 7  یلم زیرر

 SW8 19 13 12 7 15 19 14 20 2 3 11 13 4 12 15 11 9/11 16 زیرر
 SW9 1 18 6 1 21 2 1 4 18 20 1 11 18 7 8 8 1/9 3  یلم زیرر
 SW10 8 16 4 16 6 7 3 9 13 15 4 17 15 2 9 1 1/9 2  یلم زیرر

 SW11 9 21 19 4 18 16 10 21 1 6 5 3 12 3 12 5 3/10 11 زیرر
 SW12 14 3 3 6 16 15 11 15 7 7 8 15 2 5 7 2 5/8 1  یلم زیرر
 SW13 16 15 13 3 19 12 6 10 12 10 6 2 8 1 11 3 2/9 4  یلم زیرر
 SW14 5 12 15 5 17 10 16 16 6 12 10 1 9 4 6 7 4/9 6  یلم زیرر
 SW15 15 9 8 8 14 20 12 14 8 2 9 16 6 10 3 4 9/9 9  یلم زیرر
 SW16 18 2 5 19 3 8 13 11 11 14 14 10 10 18 - - 1/11 13 متوسز
 SW17 11 5 2 14 8 21 9 18 4 1 7 19 7 20 5 10 1/10 10 زیرر

 SW18 2 4 16 21 1 14 17 2 20 8 12 18 - 21 - - 12 19 متوسز
 SW19 17 1 1 20 2 13 20 19 3 9 19 14 11 19 - - 12 18 متوسز
 SW20 13 10 7 11 11 18 8 12 10 4 13 9 14 17 - - 2/11 14 زیرر
 SW21 12 7 9 15 7 9 5 8 14 13 17 8 - 16 - - 8/10 12 زیرر
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بندی برمبنای مورفومتری و کاربری  اولویت ۀنقش. 4 شکل

 اراضی

 
 ها بندی زیرحوضه نمودار درصد مساحت اولویت .5 شکل

 گیری نتیجه

بندی حسرسیم ب  فرسیریش   منظور ییلویم رر یین ملرله  ب 

 ر ب  یرزییربم ورریمتر یری مورفیومتری ی وغیییریا      زیرحوه 

بییر یسییتفرره یز  2014وییر  1991 ییری  کییرربری یریهییم سییرل

 یری   یقدیم اد  انرسیریم زیرحوهی    GISی  RS ری  و نیک

 یری حفیرظتم    منظور یجیریی برنرمی    ب  فرسریش ب حسر  

 ر رر ییلویم  ر زیرحوه صت  رر یین حوه  بییسمبسیرر مهم 

  ۀر نید  نصیرن ینید کی  ییین      یلم زییرر ی زییرر قیریر ارفتی     

  یسییمفرسییریش رر یییین حوهیی   مسییئل  بییورن  بحرینییم

بی    پینید  ک  رر ییلویم  یلم زیرر قریر ارفتی   م ری زیرحوه 

 ری حفرظتم رر بهوور یههیم موجیور   ی برنرم یقدیمرا فور

 ری رر ییلویم زیرر رر ایرم    ر زیرحوه  بهد یز آن  ریرندنیرز 

ایرند  یلوت  نورید  بهدی یقدیمرا مدیریتم ی حفرظتم قریر مم

ینید نییک     ریم ک  رر ییلویم متوسز قیریر ارفتی    یز زیرحوه 

یم  یلم  ری رر ییلو زیرحوه  یز بل   بهد پووام اور چصم

م رر جهم حفظ یهیهیم موجیور   ی ر برید برنرم  پزیرر ی زیرر

  ررنظیر ارفتی  ایور   ی بهوور یریهم وحیم  لیر فرسیریش    

عنییوین  ری بیی  RSی  GISحرهییر یسییتفرره یز و نیییک ملرلهی   

یبکیر ییری کم ییم بسیییرر منرسیی پ رقییی  ی برصییرف  یز نظییر  

 ر رر  بندی زیرحوه  یقتترری ی زمرنم بریی یرزیربم ی ییلویم

مورحث مربوط بی  فرسیریش  یرک ی حفرظیم منیرب  آب ی      

بیر  مویجی    یری   کند  یین ری  بیریی حوهی     رک یثورا مم

  یسمبسیرر منرس   پمص ل کموور ریره

 منابع

 سلحصییور نییراس؛ پسییقرزیره یمییید؛ نیلییوینپ یسییدی [ 1]

 بندی ییلویم»(  1394  )محووب  پبری مریم؛ پرستگرری

 GIS ی مورفیومتری  نیرلیک آ یز یسیتفرره  بیر   ر زیرحوه 

 حوهی  : میورری  ملرله ) آبایکریری یقدیمرا منظور ب 

 پیکو ییدریلوژی   «(السیترن  یسیترن  وپی پ  میرییه  آبایک

  91-103 دص (پ1) 2 امررۀ

 بندی ییلویم»(  1393  )علم نژیرپ نجفم؛ محمد آمرنمپ [ 2]

 فنیون  مورفیومتریپ  آنیرلیک  یز یسیتفرره  بیر   یر  زیرحوه 

 یسییترن پآبایییک لهنییدر زۀحییو پGIS ی ریر یز سیینجش

پ سیرل  ۀ آباییک زحیو  میدیریم  نرمی   ویژی ش   «السترن

  1-15 پ ص9 پونجم

 بیر  کیرربرری  ریر یز سینجش  مویرنم   یکور علم پرسولم [ 3]
 رینصیگره  ینتصرریا  یی وأکید بر ورریز  وترییر مر ویره

  (1378) ووریکپ

 محمدحسیییین؛ پویییور سییییدعلم علیییم؛ پسیییالجق  [ 4]

  رک حفرظم ی مدیریم یصول  محسن پعلیکیره حسین

  (1392)وهرینپ  رینصگره ینتصرریا(  ییل چرپ جلد)

 رینصیگره   کیرربرری   ییدریلوژی  یصول  یمین پعلیکیره [ 5]

  912 ص پریم ی سم پ چرپ(1390) پرهر یمرم

 پیمیییدییر علریلیی ؛ پکرییییرن مقدسیی ؛ پسییورکم فییال  [ 6]

 آباییک   یری  زیرحوه  بندی ییلویم»(  1394  )یبری یم

۰ 

۱۰ 

۲۰ 

۳۰ 

۴۰ 

۵۰ 

۶۰ 

۷۰ 

 کم متوسط زیاد خیلی زیاد

صد
در

ه 
ت ب

اح
س

م
 

 اولویت بندی

 کاربری اراضی و مورفومتری مورفومتری کاربری اراضی



 273  ... ها با استفاده از آنالیز مورفومتری و تغییرات کاربری اراضی بندی زیرحوضه اولویت:  و همکاران فالح

 ورریمتر ری برمونری  رک ی آب حفرظم منظور ب   ریز

 ی یقلییم  وغیییریا  ملیم   میریش  ریمین  «مورفومتری

  ووسییه  وریییدیر کصییریرزی ی منییرب   ویهییم مهندسییم

 اهریورمرهپ رینصگره اهید بهصتم وهرینپ ییرین 

 وغییییر یثییریا یرزیییربم»(  1394  )مرزیییرر پمحمییدی [ 7]

ورنر بیر  ریر رن   آب کیفیم ی کمیم بر یریهم کرربری

  « یدریلوژی م سرزی یستفرره یز سنجش یز ریر ی مدل

 ی کصیریرزی  علیوم  رینصگره یرادپ کررانرسمنرم   وریرن
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