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کریم سلیمانی

استاد گروه مهندسی آبخیزداری ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
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چکیده
نبود مطالعات در حوضههای جنگلی به دلیل موجود نبودن ایستگاههای هیدرومتری ،همواره برنامهریزان را با مشکالت زیاادی
مواجه میسازد .حوضۀ آبخیز ناپالررود که جریان دائمی طی سال دارد و در پاییندست خود نیز روساتاهای زیاادی را در بار
میگیرد ،میتواند در آینده با برنامهریزی اصولی و علمی زمینهساز توسعۀ منطقه باشد .در پژوهش حاضر سعی شاده اسات باا
تحلیل هندسی حوضۀ آبخیز ناپالررود بتوان برخی از ویژگیهای مها آن را اساتخرا کارد .در تحقیا حاضار از  02عامال
فیزیوگرافی مؤثر بر منشأ جریان سیالبی استفاده شد .این عوامل شامل شیب بستر آبراهاه ،ضاریب گاردی ،ضاریب فشاردگی،
ضریب شکل ،ضریب کشیدگی ،طول مستطیل معادل ،عرض مستطیل معادل ،درصد شیب وزنای حوضاه ،جهات جفرافیاایی،
نسبت انشعاب ،تراک زهکشی و زمان تمرکز میشوند .به منظور تعیین منشأ جریان سیالبی ،تمامی عوامل مؤثر نار گاااری و
وزندهی شدند .سپس ،با استفاده از روش آنالیز حساسیت تکمتفیره به اولویتبندی عوامل مؤثر بر منشأ جریان سیالبی اقادام
شد .با توجه نتایج آنالیز حساسیت سه عامل شیب بستر آبراهه ،درصد شیب حوضه و تراک زهکشی با وزنهاای 6/72 ،7/02
و  6/60به عنوان سه عامل مه در منشأ جریان سیالبی تعیین شدند .از بین عوامل مؤثر نیز سه عامل تاراک زهکشای ،عارض
مستطیل معادل و نسبت انشعاب نیز دارای وزن بهینۀ بیشتری نسبت به وزن اولیۀ اختصاصیافته به آنها بودند کاه نشااندهنادۀ
اهمیت این  0عامل در منشأ جریان سیالبی در حوضههای جنگلی است.
کلیدواژگان :تراک زهکشی ،خطر سیل ،زمان تمرکز ،ژئومتری ،فیزیوگرافی.

 نویسندۀ مسئول

Email: k.solaimani@sanru.ac.ir
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مقدمه
حوضههای جنگلی با داشتن پوشش گیااهی منابا  ،رفتاار
هیدرولوژیک متفاوتی نسبت به دیگر حوضهها دارناد .تولیاد
ربوب به میزان درخور توجهی در این حوضهها کم ابات و
جریانهای بطحی فرصت کافی و مناب برای نفوذ دارناد.
طی بالهاای اخیار باه دلیاخ تبریا پوشاش جنگلای و
بهرهبرداری بیرویه از منابع شن و مابه منجار باه تیییارا
زیادی در بطح حوضاه شاده و در پااییندبات منجار باه
مشااتیتی شااده اباات .از ازاااز باارن بیسااتم روشهااای
مورفومتری برای تجزیهوتحلیخ روابط ارتفاا باطح حوضاه
شی و ویژگیهای دیگر اببیز به کار گرفته شد ،اما کااربرد
روشهای اماری برای انالیز ویژگیهای زهتشای حوضاه باه
منظور شنابایی و اندازهگیری شاتخ حوضاه ب اد از انتشاار
نتایج یافتهها از تحقیقا هورتون به باال  5491ازااز شاد.
تجزیهوتحلیخ مورفاومتری از یاک حوضا اببیاز مایتواناد
شاخصهای کمی حوضه مانند بیستم زهتشی را ارائه دهد
که بهعنوان یتی از جنبههای بسیار مهم در تجزیاهوتحلیاخ
رفتاری حوض اببیز در عرض رواناب و رباوب باه حسااب
میاید ] .[5در انالیز مورفاومتری یاک حوضاه مایتاوان باا
روشهای اندازهگیری و ابتفاده از مدلهای ریاضای ،باطح
حوضه را شنابایی کرد و در پی ان ،شاتخ هندبای و اب ااد
لندفرم هاا را باه دبات اورد [2اا  .[9مطال ا مورفاومتری
میتواند در رابطه با روند تتاملی عوامخ جریان با اباتفاده از
اندازهگیاری پارامترهاای متفااو ابراهاههاا باشاد ]1اا .[7
برربیهای جامع از کاربری اراضی و تیییرا مربوط پوشش
بطح زمین میتواناد گویاای اثاار اجتمااعی و محیطای در
حوضههای جنگلای باشاد کاه در ایان رابطاه تتنیاکهاای
بنجش از دور و  GISبابلیت اخذ نتایج مطلوب را از گذشته
تا کنون دارند ] .[8ابتفاده از فناوری بانجش از دور و GIS
بادر ابت بیشترین دبت یافتاههاا را باا عملیاا میادانی و
کنترل زمینی برای اندازهگیری شاتخ حوضاههاای اببیاز و
پهنهبندی خطر بیخ به همراه داشته باشد ]4ا  .[52بهویاژه
برای حوضههای ص ال بور و با مساحت زیاد که عایوه بار
ان هزین مطال ا را به شتخ چشمگیری کااهش مایدهاد
]51اا  .[51تشریح شبت زهتشای در یاک حوضاه توباط
هورتون توانست بسیاری از پارامترهای کیفی را به دادههاای
عددی برای تحلیخ کمی انها تبدیخ کناد ] .[2ایان موضاو
توبط النگبین ] [57تتمیاخ شاد و ب ادها توباط اباترالر
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] ،[58میلر ] ،[54لیوپولد و میلر ] ،[22شیوم ] [25موریساوا
] ،[22شرو ] ،[21دورکمپ ] ،[29گرگاوری و والینا ]،[21
گرادینر ] ،[21و بلیمانی ] 4و  [52توبا ه یافات و باه کاار
گرفته شد.
 )5412( Strahlerبیستم زهتشای حوضاه را ردهبنادی
کرد که بر اباس ان توانست اهمیت و نقش شبت زهتشای و
ردههای مبتلف ابراهههاا را در یاک حوضا زهتشای نشاان
دهد .پژوهشگرانی مانند میلار ] ،[54النگباین ] [57لیوپولاد و
میلر ] ،[22شیوم ] [25توانستند به این منظور شرایط توبا ه
و تتمیخ مدلهای کمی در تحلیخ هندبی حوضههای اببیاز
را فراهم کنند تا از ان طریق بتوان به تبمین بهتاری از دبای
جریااان و ربااوب در حوضااههااای اببیااز دباات یافاات.
پژوهشااگرانی ماننااد ردی ] ،[27توماااس ] ،[28ماااگش ]،[24
کااالیر ] ،[12بااانرجی ] ،[15ری ] ،[12بااابو ] ،[11الروویلاای
] [19در مطال ا اخیر خود کاربردهای زیاد تحلیاخ هندبای
حوضههای اببیز را نشان دادند .ازجملاه ویژگایهاای شاتخ
بطح حوضه ،ارزیابیهای محیطی ،ارزیاابی و مادیریت مناابع
در حوض اببیز و همچنین ،کمک به حفاظات اب و خاار را
میتوان برشمرد .در ایران نیز بلیمانی با اباتفاده از دادههاای
نقشههای توپوگرافی ،برخای از ویژگایهاای هندبای حوضاه
ازجمله مستطیخ م ادل ،مثلا م اادل و زماان تمرکاز را باه
دبت اورد که این یافتهها برای مدیریت حوضه اهمیت زیادی
دارند] .[4عیوه بر ویژگیهای هندبی ،در مطال ااتی کاه روی
بییب اخیر گلستان و خوزبتان توبط بلیمانی و همتااران
] 11و  [11انجام گرفته ابت ،با ابتفاده از دادههاای بانجش
از دور به ارزیابی بیخ پرداخته شاد .باومری و همتااران ][17
پهنههای بییبی و ویژگیهای فیزیوگرافی و کمای حوضاه را
با ابتفاده از بیساتم اطیعاا جیرافیاایی و بانجش از دور
شنابایی کردند .در تحقیق یادشاده بارای ت یاین و مشابص
کردن خصوصیا حوض ابریز دامنمانند ت داد زیرحوضههاا و
نو انها ،مساحت و محیط ،شتخ ،شی و زمان تمرکاز ضامن
بهرهگیری از روشی نوین ،با اباتفاده از تواباع تحلیلای  GISو
مدل ربومی ارتفا ( )DEMبه مقایس ان با روشهای بانتی
پرداخته شده ابت .نتایج تحقیق یادشده گویای ایان واب یات
ابت که بهرهگیری خصوصیا فیزیوگرافی برای منااطقی کاه
امار و اطیعا کافی در خصوص پدیدۀ بایخ ندارناد ،بسایار
مفید ابت و میتوان پهنههای ابی پذیر از بیخ را شنابایی
و طبقهبندی کارد .بیانش و باارن ] [18تاثثیر مشبصاا
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فیزیوگرافی حوضه در شتخ هیدروگراف بیخ را برربی کارده
و به حوض دماوند ،وردیج و کسیلیان را با هم مقایسه کردند.
در تحقیق یادشده مشبصاا فیزیتای باه حوضا دماوناد،
وردیج و کسیلیان ،وابع در ابتانهای تهران و مازندران کاه از
لحاظ خصوصیا فیزیتی گوناگون هستند ،برربی شاده و باا
براورد هیدروگراف واحاد دوبااعته ایان حوضاههاا باه روش
ارائهشده توبط بازمان حفاظت خاار امریتاا ) ،(SCSتاثثیر
ویژگیهای فیزیوگرافی حوضاه بار شاتخ هیادروگراف بایخ
برربی شد .نتاایج پاژوهش یادشاده نشاان مایدهاد حوضا
وردیج که شتخ فشردهتر و شی متوبط بیشتری نسابت باه
دو حوض دیگر دارد ،دارای زمان تمرکز کمتر و برعت تبلیا
بییب بیشتری ابت ،هر چناد در حوضا دماوناد باه دلیاخ
مساحت بسیار بیشتر نسبت به دو حوض دیگر ،حجم باییب
بیشتر باوده و در نتیجاه ،دبای او و زماان پایا هیادروگراف
واحد ،بیشتر ابات .نصاری و نجفای ] [14باه ت یاین رواباط
ریاضاای نساابت تحویااخ ربااوب ) (SDRو عوامااخ حوضااهای
پرداختنااد .ارتباااط اماااری بااین ت ااداد  12متییاار مبتلااف
فیزیااوگرافی ،کاااربری اراضاای و هیاادرولوژی ابلاایم بااهعنااوان
متییرهای مستقخ و متییر  SDRبهعنوان عامخ وابسته برربی
شد .نتایج پژوهش یادشده نشان داد از بین عواماخ برگزیادۀ 4
گان مستقخ ،عوامخ فیزیوگرافی؛ ضری گردی ،مجمو طاول
ابراههها ،شی وزنی ابراه اصلی مهامتارین نقاش در میازان
نسبت تحویخ ربوب ) (SDRرا دارند .نتایج پاژوهش یادشاده
نشان داد مقادیر  SDRپیشبینیشده توبط مدل رگربایونی
بهدبتامده در تحقیق حاضر بیانگر کارایی و دبت بابخ بباول
مدل و در نتیجه ،اطمینان در باهکاارگیری ان دارد .بناواتی و
همتاران ] [92ویژگیهای هیدروژئومورفولوژیک حوضاههاای
ابریز کینشهر تهران را با تثکید بر بیخخیزی برربی کردناد.
نتایج تحقیق انها نشان میدهد به علات تاثثیرا خصوصایا
فیزیوگرافیک حوضههای شمالی کاینشاهر تهاران ،از جملاه
شتخ حوضهها ،مساحت و طول کم ابراهههاای اصالی ،وجاود
اختیف ارتفا و شی زیاد شمالی -جناوبی ،فاصال کام باین
حوض دریافت و ببش خروجای حوضاههاا و کوتااهی زماان
تمرکز و مداخی انسانی ،روانابهاای حاصاخ از بارنادگی در
مد زمان اندر وارد پیترۀ شهری میشود .نیاری و همتااران
] [95میزان پتانسیخ بیخخیازی حوضاههاای ابریاز اباتان
کردبااتان را بااا بااهکااارگیری شاااخصهااای مورفااومتری و
تحلیخهای اماری ارزیابی کردند .طای پاژوهش یادشاده ابتادا
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ابراههها بر اباس روش ابتراهلر طبقهبندی شاد .باس 52 ،
پارامتر شاخص در ارتباط با بیخخیزی شاامخ طاول حوضاه،
تراکم زهتشی ،نسبت انش اب ،فراوانی ابراههها ،طاول جریاان
بطحی ،ضری فرم حوضه ،شتخ حوضه ،ضاری کشایدگی،
ضری گردی ،ضری فشردگی ،نسبت بافت و مسااحت بارای
تمام حوضهها محاببه شد .نتایج پاژوهش یادشاده نشاان داد
حوضااههااای اببیااز مطال ااهشااده باار اباااس پارامترهااای
مطال هشده در دو خوشه برار مایگیرناد .همچناین ،مجماو
براوردها و تحلیخهای اماری نشاندهندۀ پتانسیخ بیخخیازی
بیشتر حوضههای شربی با وجود بارندگی بیشاتر حوضاههاای
زربی بود کاه دلیاخ باارز ان ،از شارایط توپاوگرافی ،پوشاش
گیاهی و لیتولوژیک خاص حوضههای شربی ناشای مایشاود.
حلبیان و عسگری ] [92به پهنهبندی شاد بایخخیازی در
حوض ابریز میشباص باه کماک تحلیاخ عااملی -خوشاهای
پرداختند .در تحقیق یادشده حوض ابریز میشباص در ابتان
ایاایم بااه  52زیرحوضااه تقساایم شااد .باارای ت یااین شااد
ب ایخخیاازی زیرحوضااههااا از روش اماااری تحلیااخ عاااملی-
خوشهای ابتفاده شاده و دادههاای  28متییار زیرحوضاههاا
توبط نرمافزار  SPSSپردازش شده و در بال  1عاماخ اصالی
(شتخ ،ابراهه ،شی  ،زهتشی و روانااب) خیصاه شاد .نتاایج
پاااژوهش یادشاااده نشاااان داد عاماااخ شاااتخ باااا مقااادار
ویژۀ  7/19مهمترین عامخ در بیخخیزی حوض مطال اهشاده
ابت و عوامخ ابراهه ،شی  ،زهتشای و روانااب باهترتیا باا
مقدار ویژۀ  5/15 ،11/1 ،9/11و  5/2در رتبههای ب ادی بارار
دارنااد .مصاافایی و همتاااران ] [91کااارایی تتنیااک تحلیااخ
بلساالهمراتباای در اولویااتبناادی پتانساایخ باایخخیاازی
زیرحوضههای اببیز باراجین را برربی کردند .به ایان منظاور،
پتانسیخ بایخخیازی زیرحوضاههاا باا باهکاارگیری تحلیاخ
بلسلهمراتبی ت یین شده و باا نتاایج بایخخیازی حاصاخ از
مدل  HEC-HMSبهعنوان دادههای مشاهداتی مقایساه شاد.
نتایج پژوهش یادشده نشان داد عایوه بار تطاابق کاماخ باین
نقشههای طبقاهبنادیشادۀ دو روش ،همبساتگی م نااداری
( 2/424و  )2/419بین رتب پتانسیخ بایخخیازی حاصاخ از
 AHPو رتب دبی پیک بییب با دورۀ بازگشتهاای  21و 12
بال زیرحوضهها وجود دارد.
بااا توجااه بااه تحقیقااا انجااامگرفتااه م ایتااوان چنااین
نتیجهگیری کرد که از جملاه مهامتارین عواماخ باروز بایخ،
ویژگیهای فیزیوگرافی ابت و در مناطقی که باا کمباود اماار
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درجه  12دبیقه  22ثانیاه و طاول شاربی  12درجاه و 4
دبیقه و  12ثانیه تا  12درجه و  52دبیقه و  22ثانیه بارار
گرفته ابت .این حوضه از شمال به دریای خزر ،از جناوب
به زیرحوض نوررود هراز ،از زرب به حوض اببیز وازرود و
از شرق به حوض انگتاارود خاتم مایشاود .مسااحت ایان
حوضه  11/8کیلاومتر مرباع و محایط ان  11/7کیلاومتر
ابت .رودخانا نااپیررود از ارتفاعاا جنگلای برچشامه
میگیرد و ب د از طی مسایر و عباور از روباتای نااپیر در
محخ پخ روبتای رزر در جادۀ امخا چمستان به خروجی
میربد (شتخ .)5
بیشترین تاراکم ابراهاهای حوضاه 2/19 ،و کمتارین ان،
 5/8اباات .حاادابخ شاای خااالص ابراهااهای 5/29 ،درصااد و
حداکثر ان 4/81 ،درصد ابت (جدول  5و شتخهای  2و .)1

هیدرومتری مواجه هستیم ،میتوانیم از ویژگیهاای هندبای
بهمنظور منشث جریانهای بییبی ابتفاده کنیم .برربی منابع
همچنین نشان داد ابتفاده از عوامخ ژئومورفیک به دلیخ نباود
تحلیخ هندبی کامخ از حوضهها بهویژه در منااطق جنگلای و
عااادم شناباااایی منشاااث جریاااانهاااای اصااالی ،متثبااافانه
برنامهریزیهای منطبق باا ایان پارامترهاا در مادیریت جاامع
حاکم نیست و باالنه شاهد خسار های باباخ توجاه در ایان
مناااطق هسااتیم .درنهایاات ،خروجاای نقشااه و اولویااتبناادی
زیرحوضهها از اهداف اصلی در پژوهش حاضر ابت.
مواد و روشها
ویژگی های منطقۀ مطالعهشده

محدودۀ حوض ناپیررود در ببش میانی اباتان مازنادران
در عرض شمالی  11درجه و  21دبیقاه و  11ثانیاه تاا 11

شکل  .0موقعیت حوضۀ آبخیز ناپالررود در ایران و استان مازندران
جدول  .0ویژگیهای فیزیوگرافی حوضه ناپالررود ][00
نام واحد کاری
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8

شیب متوسط وزنی

طول آبراهۀ اصلی

نسبت انشعاب
2

تراکم زهکشی
2

زمان تمرکز برانسی

شیب متوسط وزنی

حوضه (درصد)

)(km

km/km

) (km/km

(ساعت)

آبراهه (درصد)

1
7/19
51/1
51/95
58/11
51/91
51/25
21/89

51/1
1/19
2/91
2/1
5/1
7/1
9/5
7/8

5/48
2/51
2/1
5/1
2/17
1/11
2
2/55

2/19
5/47
2/21
5/8
5/89
5/84
5/41
5/81

1/91
5/92
2/51
2/49
2/12
2/18
5/18
2/24

5/91
5/29
1
1/17
9/81
1/12
8/1
4/81
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شکل  .2نقشۀ رقومی ارتفاعی حوضۀ ناپالررود

ژئومتری و منشأ جریان سیالبی

ژئومتری بهعنوان عامخ مرتبط با وبو بایخ مایتواناد در
مناطقی که ایستگاه هیدرومتری و دادههاای هیادرولوژیک
ندارند ،به کار گرفته شود .هیچ مفهوم پذیرفتهشدهای برای
ژئومتری و منشث جریان بییبی وجود ندارد ،زیرا ژئاومتری
و منشث جریان بییبی یک ویژگی مطلق نیست ،بلته یاک
مفهوم نسبی و پیچیاده را در باردارد .ارزیاابی ژئاومتری و
منشث جریان در اناوا مقیااسهاا باا ترکیا ویژگایهاای
فیزیوگرافی حوض اببیز انجام میشود .ایان ناو ارزیاابی،
با تمرکز خاص روی ویژگیهای فیزیوگرافیک حوض اببیز
ابت ].[99
عوامخ مؤثر بر ژئومتری و منشث جریان باییبی شاامخ
شی بستر ابراهه ،ضری گردی ،ضری فشردگی ،ضاری
شتخ ،ضری کشایدگی ،طاول مساتطیخ م اادل ،عارض
مسااتطیخ م ااادل ،درصااد شاای وزناای حوضااه ،جهاات
جیرافیایی ،نسبت انش اب ،تراکم زهتشی و زماان تمرکاز
حوضه ت یین شد (رابط .[99] )5
()5

) 𝐢 𝐑 ∑𝐢= (𝐖𝐢 .
𝐢𝐖 𝐢∑

که در ان  Wiوزن عوامخ مؤثر بار منشاث جریاان باییبی
ابت Ri .نار مرباوط باه هار عاماخ ابات کاه از  5تاا 4
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شکل  .3نقشۀ شبکۀ هیدروگرافی حوضۀ ناپالررود

بهترتی از منشث جریان بییبی کم باه زیااد طبقاهبنادی
∑ نیز مجمو وزنهای عوامخ ژئاومتری
شده ابت.
و منشث جریان بییبی ابت.
شیب بستر آبراهه

از انجا که بدر تبریبای رودخاناه ،بساتگی مساتقیم باه
برعت جریان اب دارد و برعت جریان اب نیاز باه شای
رودخانه بستگی دارد ،با ارتفا نقااط مبتلاف رودخاناههاا
میتوان تصویر روشنی از بدر تبریبی رودخاناههاا را در
نقاط مبتلف مسیر ان به دبت اورد ] .[91این عامخ برای
زیرحوضههای ناپیررود ت یین شاد و باا توجاه باه میازان
شاای پروفیااخ رودخانااه ،اباادام بااه کیبااهبناادی در هاار
زیرحوضه شد.
ضریب گردی

ضری گردی عبار ابت از :بطر دایره ای کااه مسااحت
ان با مساحت حوضه برابر ابت .این ضاری هار چاه باه
بمت صفر رود ،نشاندهندۀ این ابت که حوضه گاردتار
بوده و بیشتر شدن ایان ضاری نشاان مایدهاد حوضاه
کشیدهتر ابت ] .[91بنابراین ،تمرکاز جریاان در مقاادیر
کمتر بیشتر میشود .بار ایان ابااس ،نار بنادی عاماخ
یادشده در منشث جریان بییبی نیز بر ابااس توضایحا
یادشده اعمال شد.

052
ضریب فشردگی

ضری فشردگی عبار ابت از :نسبت محایط حوضاه باه
محیط دایرۀ فرضی که مساحت ان برابار مسااحت حوضاه
باشد .این دایره را «دایرۀ م اادل» گویناد ] .[97حاال اگار
حوضه دایرهای کامخ باشد ،این ضری برابر یاک ابات ،در
زیر این صور مقدار این ضری بزرگتر از یک خواهد باود
کاه نشااندهنادۀ انحاراف شاتخ ان از دایاره ابات ].[91
بنابراین ،نر بندی این عامخ به این صور انجاام شاد کاه
هر چه مقدار این عامخ افزایش یابد ،پتانسیخ بایخخیازی
کم میشود.
ضریب شکل هورتون

این ضری از تقسیم مساحت بر مجاذور طاول حوضاه باه
دبت میاید .به این م نا که هرچه عادد حاصاخ باه یاک
نزدیکتر باشد ،حوض یادشده به مربع نزدیکتر ابت ].[2
با توجه به اینته طول حوضه در مبر کسر برار دارد ،هار
چه طول حوضه بیشتر شود ،این ضری کوچکتر میشاود
و زمان بیشتری برای متمرکز شادن جریاان باییبی الزم
ابت .بنابراین ،نر بندی این عامخ به اینصور اعمال شد
که هر چه این ضری کمتر شد ،نر کمتری برای جریاان
بییبی به ان ت لق گرفت.
ضریب کشیدگی

این ضری همواره کمتر از یک ابت .از انجا که در فرماول
محابب این ضری  ،طول حوض اببیز در مبر کسر برار
دارد ،هر چه این ضری به یک نزدیک میشاود ،حوضاه از
حالت کشیده خار شده و به بمت دایره متمایخ میشود؛
بنابراین هر چه این ضاری بازرگتار مایشاود ،پتانسایخ
جریان بییبی افزایش مییابد ].[97
طول و عرض مستطیل معادل

با داشتن محیط و مساحت حوضه میتوان این دو عاماخ را
به دبت اورد .همانطور که بر اباس م ادله این دو عاماخ
پیدابت ،افزایش در طول مستطیخ م اادل باعا کااهش
جریان بییبی و افازایش عارض مساتطیخ م اادل باعا
افزایش ان میشود ].[98
درصد شیب حوضه

شی حوض اببیز اثر مستقیمی بر واکانش هیادرولوژیک
حوضهها دارد .بهطور کلای ،بارعت جریاانهاای باطحی
بهطور مستقیم به شای بساتگی دارد .باا افازایش شای ،
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میزان نفوذ اب در خار کاهش مییابد و درنتیجاه ،حجام
جریانهای بطحی و بییب افزایش مییاباد .باهطباع ،باا
افزایش شای میازان جریاانهاای باییبی افازایش پیادا
میکند که در نر بندی این عامخ اعمال شده ابت ].[98
جهت شیب

جهت شی تثثیر زیادی بر رگبار ،رطوبت خار ،نفوذپاذیری و
درنتیجااه ،شاایوۀ شااتخگیااری جریااان دارد .در موب یاات
جیرافیایی ایران ازل شی های جنوب و جنوب زربی نسابت
به شی های شمال و شارق تاابش افتااب بیشاتری دریافات
میکنند .با توجه به اینته ازل بارشها از بمت زارب ابات،
جهت زربی بیشترین میزان بارش را دریافت میکند و بهطبع،
حسابیت بیشتری نسبت به شتخگیری جریان در برابر باایر
جهتها دارند .بنابراین ،نر بندی جهتهاای شای زالا در
پتانسیخ منشث جریان بییبی اعمال شد ].[98
زمان تمرکز

زمان تمرکز حوضههاای کوچاک و پرشای  ،کوتااهتار از زماان
تمرکز حوضههای بازرگ و کامشای ابات ] .[4حوضاههاای
دایرهایشتخ با بطح برابر زمان تمرکاز کوتااهتاری نسابت باه
حوضههای کشیده دارند .بنابراین ،هر چه این زمان کمتر باشاد،
نشاندهندۀ این ابت که جریان بییبی باریعتار باه خروجای
میربد و پتانسیخ جریان بییبی بیشتر خواهد بود ].[94
تراکم زهکشی

اگر الیههای زیرین خار دارای بابلیت نفوذ خوبی باشند و
یا اینته در مقابخ فربایش مقاومت کنند و پوشش گیااهی
نیز انباوه باوده و باطح حوضاه از پساتی و بلنادی کمای
برخوردار باشد ،مقدار تراکم ابراههها کمتر خواهد باود .باه
عت در مناطقی که الیههای زیرین خاار بابلیات نفاوذ
کمتری داشته باشد ،تراکم ابراههها زیادتر ابت .باا تاراکم
زیاد ابراههها ،مقدار دبی بییب زیاادتر باوده و درنتیجاه،
فربایش بن بستر بیشتر ابت ].[12
نسبت انشعاب

هاارچه ایاان نسبت کوچکتر بااشد ،بیانگر ان ابات کاه
هیدروگراف بیخ در مقایسه با حوضههای دیگر نقطا او
باااالتری خواهااد داشاات .در وابااع ،بااا زیاااد شاادن ضااری
دوشاخگی ،زمان تثخیر بیشتر شده و زماان تاا او بیشاتر
خواهد شد .بر این اباس ،نر بندی نسابت انشا اب بارای
زیرحوضههای اببیز ناپیررود اعمال شد ] 5و .[12
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شاخص منشث جریان کلی ابت.

آنالیز حساسیت عوامل مؤثر بر منشأ جریان سیالبی

ب د از مدلبازی منشث جریان بییبی ،اولویتبندی عوامخ
مؤثر باید مشبص شود .همچنین ،در این مرحله مایتاوان
وزن های تیییریافتاه را باا توجاه باه وزن اولیاه کاه بارای
مدلبازی ابتفاده شده ابات را باا توجاه باه وزن بهیناه
اصاای کاارد .در ایاان تحقیااق از روش انااالیز حساباایت
تکپارامتره بهمنظاور ت یاین عواماخ حسااس باه جریاان
بییبی ابتفاده شد (رابط .[15] )2
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که در ان W :وزن مؤثر مربوط به هر عامخ ابات.
بهترتی وزن و میزان مرباوط باه ان عاماخ ابات F .نیاز

نتایج
در جدول  2وزن عوامخ مبتلف در منشاث جریاان باییبی
نشااان داده شااده اباات .همچنااین ،در شااتخهااای 9ا 1
نقشههای شی  ،جهات و ارتفاا نشاان داده شاده ابات.
شتخهای  7تا  58نیز نتایج حاصاخ از عواماخ ژئاومتری را
نشان میدهند.
همچناااین ،در شاااتخهاااای  7تاااا  58نقشاااههاااای
نر بندیشده عوامخ مؤثر بر منشث جریان باییبی حوضا
اببیز ناپیررود نشان داده شده ابت.

واحد کاری

شیب بستر

نرخبندی شیب
بستر

واحد کاری

ضریب شکل
هورتون

نرخبندی
ضریب هورتون

واحد کاری

عرض مستطیل
معادل

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8

1/77
5/12
2/12
5/12
2/41
2/89
2/92
1/18

5
1
4
1
7
1
1
5

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8

واحد
کاری

ضری
فشردگی

نر بندی
ضری فشردگی

واحد
کاری

نر بندی طول
مستطیخ م ادل

واحد
کاری

جهت

نر بندی
جهت شی

P1
P2
P3
P4
P5

2/82
5/44
5/41
5/87
5/19
5/45
5/19
2/52

5
1
1
1
4
1
7
1

P1
P2
P3
P4
P5

2/18
2/1
2/11
2/11
2/72
2/12
2/11
2/15
طول
مستطیخ
م ادل
51/55
9/11
5/91
9/15
5/47
7/74
1/99
52/11

5
7
7
1
4
1
7
1

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8

5
7
4
7
4
1
7
1

P1
P2
P3
P4
P5

شمال شرق
شمال
زرب
زرب
شرق
شمال
شمال
شمال شرق

5
9
4
4
1
1
1
5

P6
P7
P8

P6
P7
P8

P6
P7
P8

واحد کاری

واحد
کاری

ضری
گردی

نر بندی
ضری گردی

واحد
کاری

ضری روش
کشیدگی

نر بندی ضری
روش کشیدگی

واحد
کاری

زمان تمرکز

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8

5/91
5/29
1
1/17
9/81
1/12
8/1
4/81

5
5
5
1
1
1
4
4

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8

2/551
2/281
2/117
2/258
2/181
2/252
2/128
2/222

5
7
7
1
4
1
7
1

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8

2/14
2/95
2/51
2/98
2/17
2/85
2/81
2/87
درصد
شی
حوضه
1/22
7/19
51/12
51/95
58/11
51/91
51/25
21/89

7
1
5
1
1
4
4
4

نرخبندی زمان
تمرکز

نرخبندی عرض
مستطیل معادل

جدول  .2وزندهی عوامل مؤثر بر منشأ جریان سیالبی حوضۀ ناپالررود

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8

1/91
5/92
2/51
2/49
2/12
2/18
5/18
2/24

5
1
4
7
4
1
1
1

نر بندی
درصد شی

واحد
کاری

تراکم
زهتشی

نر بندی
تراکم زهتشی

5
5
1
1
7
1
1
4

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8

2/19
5/47
2/21
5/82
5/89
5/84
5/41
5/81

4
7
1
5
1
1
7
1

واحد
کاری

نسبت
انش اب

نر بندی
نسبت انش اب

P1
P2
P3
P4
P5

5/48
2/51
2/12
5/12
2/17
1/11
2/22
2/55

1
4
7
1
7
5
1
1

P6
P7
P8
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شکل  .0نقشۀ درصد شیب حوضۀ

شکل  .5نقشۀ جهت شیب حوضۀ ناپالررود

ناپالررود

شکل  .6نقشۀ رقومی ارتفاعی حوضۀ
ناپالررود

شکل  .4نرخبندی شیب بستر آبراهۀ حوضۀ

شکل  .8نرخبندی ضریب گردی حوضۀ

شکل  .4نرخبندی ضریب فشردگی حوضۀ

ناپالررود

ناپالررود

ناپالررود

شکل  .01نرخبندی ضریب هورتون حوضۀ

شکل  .00نرخبندی طول مستطیل معادل

شکل  .02نرخبندی عرض مستطیل معادل

ناپالررود

حوضۀ ناپالررود

حوضۀ ناپالررود
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شکل  .03نرخبندی درصد شیب حوضۀ

شکل  .00نرخبندی جهت شیب حوضۀ

شکل  .05نرخبندی زمان تمرکز حوضۀ

ناپالررود

ناپالررود

ناپالررود

شکل  .06نرخبندی ضریب کشیدگی حوضۀ

شکل  .04نرخبندی تراکم زهکشی حوضۀ

شکل  .08نرخبندی نسبت انشعاب حوضۀ

ناپالررود

ناپالررود

ناپالررود

تهیۀ نقشههای منشأ جریان سیالبی

پ از اینته عوامخ مؤثر بر منشث جریان باییبی ت یاین و
نر بندی شدند ،با احتساب وزنهایی که باه عواماخ ت لاق
گرفت ،ابدام باه تهیا نقشا منشاث جریاان باییبی شاد.
()1

م ادلهای که برای تهی نقش منشث جریان بییبی باه کاار
گرفته شد ،در رابط  1نشاان داده شاده ابات .شاتخ 54
نقش منشث جریان بییبی را نشان میدهد.

«) + (2درصد شی » * «) + (1جهت جیرافیایی» * «) + (1زمان تمرکز» * «) + (1تراکم زهتشی» * «) + (1نسبت انش اب» *( 9
«) +ضری فشردگی»* «) + (5ضری هورتون» * «) + (5ضری کشیدگی» * «) + (5طول مستطیخ» * «) + (2عرض مستطیخ»*
)«شی ابراهه» * «) + (1ضری گردی» * (2
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شکل  .04نقشۀ منشأ جریان سیالبی حوضۀ ناپالررود

شاادند .از بااین عوامااخ مااؤثر نیااز تااراکم زهتشاای ،عاارض
مسااتطیخ م ااادل و نساابت انشا اب وزن بهینا بیشاتری
نسبت به وزن اولی اختصااصیافتاه باه انهاا داشاتند کاه
نشاندهندۀ اهمیت این  1عامخ در منشاث جریاان باییبی
در حوضههای جنگلی دارد .شتخ  22اهمیات هار یاک از
عوامخ مؤثر را با توجه به وزن بهینه نشان میدهد.

اولویتبندی عوامل مؤثر بر منشأ جریان سیالبی

همانطور که در جدول  1مشاهده میشاود ،اولویاتبنادی
عوامخ مؤثر دوازدهگانه بر منشث جریان بییبی انجاام شاد.
با توجه به این جدول ،عوامخ شای بساتر ابراهاه ،درصاد
شی حوضه و تراکم زهتشای باا وزنهاای  1/72 ،7/92و
 1/19بهعنوان  1عامخ مهم در منشث جریان بییبی ت یین

جدول  .3آنالیز حساسیت عوامل مؤثر بر منشأ جریان سیالبی حوضۀ ناپالررود
شماره

پارامتر

وزن اولیه

1

شی بستر ابراهه
ضری گردی
ضری فشردگی
ضری شتخ هورتون
ضری روش کشیدگی
طول مستطیخ م ادل
عرض مستطیخ م ادل
درصد شی حوضه
جهت
زمان تمرکز
تراکم زهتشی
نسبت انش اب

1
2
5
5
5
2
2
1
1
1
1
9

درصد وزن اولیه

درصد وزن مؤثر
Min

Max

Mean

STD

2
5
5
5
5
2
5
1
5
1
2
9

11
4
9
9
4
4
57
11
58
29
19
24

54/21
2/82
2/91
2/12
2/82
1/27
51/29
57/21
52/21
55/92
57/21
51/21

52/21
5/72
5/21
5/27
5/72
2/82
9/21
55/18
2/47
9/81
55/77
1/29

وزن بهینه

منشأ جریان سیالبی
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

59/75
1/88
2/49
2/49
2/49
1/88
1/88
59/7
8/82
59/7
8/82
55/71

7/92
5/24
2/41
2/48
5/24
2/21
1/57
1/72
1/45
9/91
1/19
1/28
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شکل  .21اولویتبندی عوامل مؤثر بر منشأ جریان سیالبی حوضۀ جنگلی ناپالررود

بحث
نبود مطال ا در حوضههای جنگلی به دلیخ وجود نداشاتن
ایستگاههای هیدرومتری همواره برنامهریزان را باا مشاتی
زیادی مواجه میبازد .حوض مورد نظر کاه جریاان دائمای
طی بال دارد و در پاییندبت خود نیز روبتاهای زیاادی را
در بر میگیرد ،میتواند در ایناده باا برناماهریازی اصاولی و
علمی ،زمینهباز توبا منطقاه باشاد .در پاژوهش حاضار
ب ی شده ابت با تحلیخ هندبای حوضاه بتاوان برخای از
ویژگیهای مهم حوضه را ابتبرا کرد تا در جانمایی برخی
زیرباختها به مسئوالن امر باا کمتارین خطاا یااری کناد.
نتایج بهدبتامده از این طر در کاهش خسار های ناشای
از بییب و برداشت مواد و باار بساتر رودخاناه باا کمتارین
تثثیرا محیط زیستی منجر به حفاظت از حریم رودخاناه و
همزیستی باکنان و گردشگران در حوضه میشاود .در ایان
تحقیق از  52عامخ فیزیوگرافی مؤثر بر منشث جریان بییبی
ابتفاده شد .این عوامخ شامخ شای بساتر ابراهاه ،ضاری
گردی ،ضری فشردگی ،ضاری شاتخ ،ضاری کشایدگی،
طول مستطیخ م ادل ،عرض مستطیخ م ادل ،درصد شای
وزناای حوضااه ،جهاات جیرافیااایی ،نساابت انش ا اب ،تااراکم
زهتشی و زمان تمرکز هستند .انتباب این عوامخ در ت یاین
منشث جریان بییبی بر اباس کمبود اطیعا هیادرولوژیک
صور گرفته ابت و مورد تثییاد تحقیقاا بالیمانی ]،[52
بلیمانی و درویشی ] [11و باومری و همتااران ] [17ابات.
نتااایج نقشاا نهااایی منشااث جریااان بااییبی نشااان داد
زیرحوضههای  P5و  P3دارای پتانسیخ منشث جریان بییبی

خیلی زیاد هستند .زیرحوض  P7نیز دارای پتانسیخ زیاد باه
لحاظ منشث جریان بییبی طبقهبندی شاد .زیرحوضاههاای
 P2و  P4نیااز در طبقاا متوبااط منشااث جریااان بااییبی
کیبهبندی شدند .نتایج بهدباتاماده گویاای ایان مطلا
ابت که زیرحوضههایی که شاتخ گردتار و شای متوباط
ابراهه و حوض بیشتری نسبت به حوضههاای دیگار داشاته
باشند ،دارای زماان تمرکاز کمتار و منشاث جریاان باییبی
بیشتری ابت که با نتایج بینش و باارن ] [18و باومری و
همتاران ] [17مطابقت دارد .نتایج پاژوهش یادشاده نشاان
داد زمان تمرکز در زیرحوضههای  P3و  P5با میازان  2/51و
 2/12باعت نسبت به بایر حوضهها کمترین مقادار باوده و
بنابراین ،به علات طاول کام ابراها اصالی دارای بیشاترین
پتانسیخ منشث جریان بییبی بلمداد شده ابت .ایان نتاایج
همرابتا با نتاایج بناواتی و همتااران ] [92ابات کاه بیاان
کردند به علت تثثیرا خصوصیا فیزیوگرافیک حوضاههاا،
روانابهای حاصخ از بارندگی در مد زمان اندر وارد پیترۀ
شهری میشود .در ببش انالیز حسابایت نتاایج نشاان داد
عو امخ شای بساتر ابراهاه ،درصاد شای حوضاه و تاراکم
زهتشی بهعناوان  1عاماخ مهام در منشاث جریاان باییبی
ت یین شدند .این نتایج هامراباتا باا نتاایج باومری [ ]17و
نیری و همتاران ] [95ابت که بیان کردناد عواماخ ابراهاه،
شی  ،زهتشی و رواناب مهامتارین عواماخ در بایخخیازی
حوضه هستند .همچنین ،ایان نتاایج هامراباتا باا تحقیاق
حلبیان و عسگری ابت که  1عامخ ،ابراهه ،شی  ،زهتشای
و رواناب را از بین  28متییر فیزیوگرافی با ابتفاده از تحلیخ
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عاااملی ابااتبرا کردنااد .در پااژوهش یادشااده از عوامااخ
فیزیوگرافی محض بهمنظور ت یین منشث جریانهای باییبی
حوض جنگلی اباتفاده شاد .در هماین زمیناه ،مصافایی و
همتاران ] [91گفتند که در برربی کارایی تتنیاک تحلیاخ
بلساالهمراتباای در اولویااتبناادی پتانساایخ باایخخیاازی
زیرحوضههای اببیز باراجین عوامخ هیدروکلیماتیک (وزن =
 )2/11اهمیت بیشتری نسبت به عوامخ مورفاومتری (وزن =
 )2/11دارند و عامخ شد بارش برابر باا زماان تمرکاز نیاز
مهمترین عامخ ابت (وزن =  .)2/171همچنین ،با توجه باه
نتایج بهدبتامده میتوان نتیجه گرفت که پتانسایخ منشاث
جریان بییبی با توجه به خصوصیا ژئومتری ت یینشده و
به منظور ت یین بزرگی بیخ باید از دادههاای هیادرولوژیک
ابتفاده کرد .در همین زمینه ،بیانش و باارن ] [18بیاان
داشتند که بهرزم دخیخ بودن عوامخ فیزیوگرافی ،باه دلیاخ
مساحت بسیار بیشتر ممتن ابت حجم بییب در حوضهای
بیشتر باشد و درنتیجه ،دبای او و زماان پایاه هیادروگراف
واحد ،باالتر میرود.
نتیجهگیری
شنابایی و اولویتبندی منشث جریان بییبی در حوضاههاای
جنگلی فابد امار اهمیت زیادی دارد .ت یین درج بیخخیزی
مناطق مبتلف یک حوض اببیز مستلزم شناخت خصوصیا
ژئومتری حوضه در بال یاک روش مشابص بارای تفتیاک
نقش عوامخ فیزیوگرافی حوضه ابات .در تحقیاق حاضار52 ،
عامخ فیزیوگرافی بهمنظاور تحلیاخ هندبای و ت یاین منشاث
جریان بییبی در حوضا نااپیررود اباتان مازنادران شاامخ
شی بستر ابراهه ،ضری گاردی ،ضاری فشاردگی ،ضاری
شااتخ ،ضااری کشاایدگی ،طااول مسااتطیخ م ااادل ،عاارض
مستطیخ م ادل ،درصد شی وزنی حوضه ،جهت جیرافیاایی،
نسبت انش اب ،تراکم زهتشی و زمان تمرکز تهیه شد .بس ،
بهمنظور ت یین منشاث جریاان باییبی ،تماامی عواماخ ماؤثر
نر گذاری و وزندهی شدند .نتایج نقش نهاایی منشاث جریاان
بااییبی نشااان داد زیرحوضااههااای  P5و  P3دارای پتانساایخ
منشث جریان بییبی خیلی زیااد هساتند .زیرحوضا  P7نیاز
دارای پتانسیخ زیاد به لحاظ منشث جریان بییبی طبقهبنادی
شاد .زیرحوضاههااای  P2و  P4نیاز در طبقا متوباط منشااث
جریان بییبی کیبهبندی شدند .بس  ،باا اباتفاده از روش
انالیز حسابیت تکمتییره به اولویاتبنادی عواماخ ماؤثر بار
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منشث جریان بییبی ابدام شد .با توجه نتایج انالیز حسابایت
به عامخ شی بستر ابراهاه ،درصاد شای حوضاه و تاراکم
زهتشی با وزنهای  1/72 ،7/92و  1/19بهعناوان باه عاماخ
مهم در منشث جریان بییبی ت یین شدند .از بین عوامخ ماؤثر
نیز به عامخ تراکم زهتشی ،عرض مستطیخ م اادل و نسابت
انش اب نیز دارای وزن بهینا بیشاتری نسابت باه وزن اولیا
اختصاصیافته به انها شدند که نشااندهنادۀ اهمیات ایان 1
عامخ در منشث جریان باییبی در حوضاههاای جنگلای دارد.
درنهایت ،ابتفاده از دادههای ژئاومتری و تحلیاخ هندبای باا
ابتفاده از عوامخ فیزیوگرافی میتواند در حوضههای فابد اماار
هیدرولوژیک برای ت یین منشث جریانهاای باییبی اباتفاده
شود.
منابع
[1]. Strahler, A. N. Handbook of applied hydrology.
Quantitative geomorphology of drainage basins
and channel networks. New York, NY: McGraw Hill Book Company. 1964; 39-76.
[2]. Horton, R. E. Erosional development of streams
and their drainage basins; hydrophysical
approach
to
quantitative
morphology.
;Geological society of America bulletin. 1945
56(3), 275-370.
[3]. Clarke, J. I. Morphometry from maps. Essays in
geomorphology. 1996.
[4]. Agarwal, C. S. Study of drainage pattern
through aerial data in Naugarh area of Varanasi
district, UP. Journal of the Indian Society of
Remote Sensing. 1998; 26(4), 169-175.
[5]. Kumar, R., Kumar, S., Lohani, A. K., Nema, R.
K., & Singh, R. D. Evaluation of
geomorphological characteristics of a catchment
using GIS. GIs India. 2000; 9(3), 13-17.
[6]. Ali, S. A., Rangzan, K., & Pirasteh, S. Remote
sensing and GIS study of tectonics and net
erosion rates in the Zagros structural belt,
Southwestern Iran. Mapping Sciences and
Remote Sensing. 2003; 40(4), 258-267.
[7]. Ali, S. A., & Pirasteh, S. Evaluation of ground
water potential zones in parts of Pabdeh Anticline,
Zagros Fold Belt, SW Iran. Water Ethiop J Water
Sci Technol. 2005; 9(1), 92-97. [Persian].
[8]. Ali, S. A., & Tesgaya, D. Landuse and
landcover change detection between 1985-2005
in parts of Highland of Eastern Ethiopia using
Remote Sensing and GIS techniques.
;International journal of Geoinformatics. 2010
6(2), 35.

054

 اثر ژئومتری بر ردهبندی منشأ جریان سیالبی در حوضۀ جنگلی ناپالررود استان مازندران:سلیمانی

[9]. Solaimani, K. Hydrological Analysis of Haraz
Basin. Master Thesis. Tabriz University.
1369.[Persian].
[10]. Solaimani, K. Morphometric analysis of Noorrud
sub-basin. Final report of the research project.
Mazandaran University. 2000. [Persian].
[11]. Solaimani, K. Cartography. Bachelor of
Natural Engineering textbook. Sari University
of Agricultural Sciences and Natural Resources.
2019 [Persian].
[12]. Ali, U., & Ali, S. A. Analysis of drainage
morphometry and watershed prioritization of
Romushi-Sasar catchment, Kashmir Valley,
India using remote sensing and GIS technology.
International Journal of Advanced Research.
2014; 2(12), 5-23.

Jersey. Geol. Sac. Am. Bull. 1956;67(5), 597646.
[22]. Morisawa ME. Relation of quantitative
geomorphology
of
stream
flow
in
representative watersheds of the Appalachian
Plateau Province, Columbia University, Office
of Naval Research, Project NR 389-042,
Technical Report 20. Morphometric analysis- A
Remote sensing & GIS based approach. Open
J. of Modern Hydrology. 1959; 3(1): 20- 27.
[23]. Shreve, R. L. Statistical law of stream numbers.
The Journal of Geology. 1966; 74(1), 17-37.
[24]. Doornkamp, J. C. The analysis of the
morphometric properties of drainage basins by
the Spearman's rank correlation technique.
Slaymaker, HO (ed). 1968; 31-40.

[13]. Ali, S. A. and Khan, N. Evaluation of
Morphometric analysis- A Remote sensing &
GIS based approach. Open J. of Modern
Hydrology. 2013; 3(1): 20- 27.

[25]. Gregory KJ, Walling, DE. Drainage basin
form and process—a geomorphological
approach. Edward Arnold Pub. Ltd.,
London.1973; p 321.

[14]. Ali, S. A., & Ikbal, J. Prioritization based on
geomorphic characteristics of Ahar watershed,
Udaipur district, Rajasthan, India using Remote
sensing and GIS. Journal of Environmental
Research And Development. 2015; 10(1), 187.

[26]. Gardiner, V., & Park, C. C. Drainage basin
morphometry: review and assessment. Progress
in Physical Geography. 1978; 2(1), 1-35.

[15]. Ali, S. A., Alhamed, M., & Ali, U.
Morphometric analysis of Abdan Basin,
Almahfid basement rock, Yemen: using remote
sensing and GIS. Int J Adv Remote Sens GIS.
2016; 5(3), 1605-1617.
[16]. Ikbal, J., Ali, S. A., & Aldharab, H.
Morphological character of micro watershed of
Katla river in Udaipur district, Rajasthan.
International Journal of Current Research.
2017; 9(9), 57708-57715.
[17]. Langbein WB. Topographic characteristics of
drainage Basins. U.S. Geol Sur Water Supp
Paper.1947; 968-C
[18]. Strahler, A. N. Quantitative geomorphology of
drainage basins and channel networks,section 4
II, In: Handbook of Applied Hydrology, edited
by V.T.Chow, McGraw Hill. 1953; 439.
[19]. Miller, V. C. A quantitative geomorphic study
of drainage basin characteristics in the clinch
mountain area Virginia and Tennessee.
Columbia university New York. 1953.
[20]. Leopold LB, Miller, JP. Ephemeral streams:
hydraulic factors and their relation to the
drainage network. U.S. Geol. Sur. Profess
Paper 282 A., Washington, D.C.1956; pp 1–37.
[21]. Schum, S. The evolution of drainage systems
and slopes in badlands at Perth Amboi, New

[27]. Reddy, G. P. O., Maji, A. K., & Gajbhiye, K. S.
Drainage morphometry and its influence on
landform characteristics in a basaltic terrain,
Central India–a remote sensing and GIS approach.
International Journal of Applied Earth
Observation and Geoinformation. 2004; 6(1), 116.
[28]. Thomas, J., Joseph, S., Thrivikramji, K. P.,
Abe, G., & Kannan, N. Morphometrical
analysis of two tropical mountain river basins
of contrasting environmental settings, the
southern Western Ghats, India. Environmental
Earth Sciences. 2012; 66(8), 2353-2366.
[29].
Magesh,
NS.,
Chandraseka,r
N.,
Soundranayagam, J. Morphometric evaluation
of Papanasam and Manimuthar watersheds,
parts of western Ghats, Tirunelveli district,
Tamil Nadu, India: a GIS approach. Environ
Earth Sci.2011; 64(2):373–381.
[30]. Kaliraj, S., Chandrasekar, N., & Magesh, N. S.
Morphometric
analysis
of
the
River
Thamirabarani sub-basin in Kanyakumari
District, South west coast of Tamil Nadu, India,
using remote sensing and GIS. Environmental
Earth Sciences. 2015; 73(11), 7375-7401.
[31]. Banerjee, A., Singh, P., & Pratap, K.
Morphometric evaluation of Swarnrekha
watershed, Madhya Pradesh, India: an
integrated GIS-based approach. Applied Water
Science. 2017; 7(4), 1807-1815.

0011  تابستان،2  شمارۀ،8  دورۀ،اکوهیدرولوژی
[32]. Rai, P. K., Mohan, K., Mishra, S., Ahmad, A.,
& Mishra, V. N. A GIS-based approach in
drainage morphometric analysis of Kanhar
River Basin, India. Applied Water Science.
2017; 7(1), 217-232.
[33]. Babu, K. J., Sreekumar, S., & Aslam, A.
Implication of drainage basin parameters of a
tropical river basin of South India. Applied
Water Science. 2016; 6(1), 67-75.
[34]. Al-Rowaily, S. L., El-Bana, M. I., & AlDujain, F. A. Changes in vegetation
composition and diversity in relation to
morphometry, soil and grazing on a hyper-arid
watershed in the central Saudi Arabia. Catena.
2012; 97, 41-49.
[35]. Solaimani, K., Sharifipour, M. And Abdoli, S.
Flood Damage Detection Algorithm Using
Sentinel 2 Images (Case Study: Flood in April
2017 in Golestan Province). Echo Hydrology.
2020. Volume 7, Number 2, pp.303-312.
[Persian].
[36]. Solaimani, K. And Dervish, Sh. Zoning and
flood risk monitoring of spring 1398 Khuzestan
using Landsat-8 data. Echo Hydrology. 1399;
Volume 7, Number 3, Fall 1399, pp.662-647.
[37]. Boomeri, M., Nahtanifar, Abdul Basit Radfer,
Shahbaz.
Mahdavi,
Abu
al-Qasim.
Identification of flood zones and physiographic
and quantitative characteristics of Daman
catchment area using GIS and remote sensing
system. Geography and development. 2011;
Volume 9, Serial Number 22; 129-146.
[Persian].
[38]. Binesh, Negin., Sarang, Amin. Investigation of
the effect of physiographic characteristics of the
catchment in the form of flood hydrograph;
Comparison of three basins of Damavand, Verdij
and Kasilian. Journal of Water Management.
2014; Number 3. Pp. 65-78. [Persian].
[39]. Nasri, Massoud., Najafi, Ali. Determining the
mathematical relationships of sediment delivery
ratio (SDR) and basin factors. Iranian Natural
Ecosystems Quarterly. 2015; Volume 6, Number
2 - Serial Number 19: Pages 1-12. [Persian].
[40]. Qanavati, Ezatullah., Saffari, Amir., Karam,
Amir., Najafi, Ismail., Jahandar, Gholam
Hossein.
Investigation
of
hydrogeomorphological features of catchments
of Tehran metropolis with emphasis on
flooding. Hydrogeomorphology.2016; Volume
3, Number 6 Number 6, pp. 33-54. [Persian].
[41]. Nayeri, Hadi., Salari, Mamand., Mirza
Moradi, Asrin. Flood potential of catchments in
Kurdistan province using morphometric indices

061
and statistical analysis. Quarterly Journal of
Quantitative Geomorphological
Research.
2016; Fifth Year No. 1 (17th consecutive, pp.
181-190. [Persian].
[42]. Halabian, Amir Hussein., Asgari, Shamsullah.
Zoning of flood severity in Mishkhas catchment
with the help of factor-cluster analysis.
Hydrogeomorphology. 2017; Volume 3,
Number 12; From page 153 to page 177.
[Persian].
[43]. Mosafaei, Jamal., Kamali, Mehdi., Salehpour
Jam, Amin., Solaimani, Karim., Shahedi,
Kaka., Gomarkchi, Amiryosef. Investigation of
the efficiency of hierarchical analysis technique
in prioritizing flood potential of Barajin
watershed. Journal of Watershed Management.
2020; Volume 11, Number 21, Volume 11
Number 21 Pages 48-58. [Persian].
[44]. Solaimani, K. Geometric analysis and
classification of the origin of the flow in the
Naplarrud forest basin, east of Vazrood. Final
plan report. Sari University of Agricultural
Sciences and Natural Resources. 2020. [Persian].
[45]. Wong, M., & Parker, G. One‐dimensional
modeling of bed evolution in a gravel bed river
subject to a cycled flood hydrograph. Journal of
Geophysical Research: Earth Surface. 2006;
111(F3).
[46]. Leopold, L. B., & Maddock, T. The hydraulic
geometry of stream channels and some
physiographic implications (Vol. 252). US
Government Printing Office. 1953.
[47]. Laden, N. R., Reilly, T. L., & Minnotte, J. S.
Synthetic unit‐hydrographs, distribution‐graphs
and flood‐routing in the Upper Ohio River
basin. Eos, Transactions American Geophysical
Union. 1940; 21(2), 649-659.
[48]. Alizadeh, A. Applied Hydrology. Fifteenth
edition, Astan Quds Razavi Publications. 2005;
735 p. [Persian].
[49]. Heidel, S. G. The progressive lag of sediment
concentration with flood waves. Eos,
Transactions American Geophysical Union.
1956; 37(1), 56-66.
[50]. Tarboton, DG. Chapter 6. Simulation of Runoff
Generation in Hydrologic Models. 2003.
[51]. Napolitano, P., & Fabbri, A. G. (1996).
Single-parameter sensitivity analysis for aquifer
vulnerability assessment using DRASTIC and
SINTACS. IAHS Publications-Series of
Proceedings
and
Reports-Intern
Assoc
Hydrological Sciences. 1996; 23: 559-566.

