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چکيده
سطح  ژئومورفولوژیک  پهنه بندی  سرزمین  آمایش  اساس 
و  روش های خودکار  از  استفاده  با  کّمی  پهنه بندی  است.  زمین 
در  می گیرد.  انجام  پهنه بندی  معیارهای  براساس  و  تعریف شده 
تغذیه  برای  مناسب  منظور تشخیص محدوده های  به  این مطالعه 
مصنوعی در منطقه ی کوهستانی گهر و دشت گربایگان، در استان 
فارس، از پهنه بندی کمی سطح زمین با برازش فرم بنیادی خطی، 
ساختار  بهترین  تشخیص  برای  است.  گردیده  استفاده  سطح  به 
پنجره  برای  با رده درجه دو  از ساختارهایی  برازش  قابل  بنیادی 
سه تایی و از داده های حاصل از مدل رقومی ارتفاعی با قدرت 
تفکیک 10 متری استفاده گردیده است. برای تعیین درجه برازش 
ساختارهای بنیادی از شاخص مجموع اختالف مربعات اختالفات 
سطح استفاده شده است. با استفاده از درجه برازش درجه مناسب 
بودن سطح براي تغذیه مصنوعي، تنها با دید مورفولوژي سطحي 
تعیین گردیده است. با برازش الگوهای قابل تفسیر به سطح زمین 
می توان تعیین نمود که زمین به چه الگو و چه مکانیسمی تشکیلی 
باالدست مخروط  بیشتری دارد. محدوده های کوهستانی  شباهت 
افکنه ها و دشت های واقع در پایین دست مخروط ها سطوح خطی 
نمی باشد. مکان هایی که در بعد قابل قبول شیب نمی باشد )وقتی 
مقادیر صفر  می باشد(  بیشتر   0/1 از  و  کمتر  از 002/.  که شیب 
درجه برازش را به خود اختصاص داده است و در مخروط افکنه 
و مکان هایی را که در بازه قابل قبول شیب می باشد، مقادیر درجه 

1- دانش آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه زابل 
پست  زابل.  دانشگاه  وآبخیزداری،  مرتع  گروه  استادیار  و  مسئول  نویسنده   -2

m.nohtani@uoz.ac.ir :الکترونیک
3- دانشجوی دکتری آبخیزداری، دانشگاه هرمزگان 
4- استادیار گروه مرتع و آبخیزداری, دانشگاه زابل 
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گربایگان سطوح واقع در پایین دست مخروط افکنه ها، و دشت ها 

مناسب ترین مناطق برای پخش سیالب محسوب می شوند.
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مقدمه  
مکان یابی سیستم های تغذیه مصنوعی از اصول اساسی ایجاد این 
علمی  واقعیت های  مبنای  بر  مناسب  محل  انتخاب  سیستم هاست، 
این  کاربری  استحکام و  نقش در جهت  بزرگترین  دارای  و طبیعی 
حکمت پور  می باشد.  مربوطه  اهداف  تحقق  راستای  در  سیستم ها 
منطقه  پخش سیالب،  انجام  برای  مناسب  مناطق  جمله  از   .]7[
مناطق  دقیق  تعیین  آن جایی که  از  است.  فارس  استان  در  گربایگان 
در  را  تلفات  کاهش  و  آب  مناسب  توزیع  امکان  پخش سیالب، 
مواقع سیالبی امکان پذیر می سازد، تشخیص دقیق عوارض سطحی 
زمین  سطح   ]13[ رمستارد  است.  ضروری  امری  ژئومورفولوژیک 
را به طور پیوسته به واحد های گسسته ای تقسیم بندی کرد. در این 
می شود.  ایجاد  معنی داری  ژئومورفولوژیک  واحد های  تقسیم بندی 
تشکل  فرایند های  بیانگر  تنها  نه  ژئومورفولوژیک  واحدهای  این 
خاصی هستند بلکه در تعامل با خاک، پوشش گیاهی، هیدرولوژی 
توصیف  به  خود  مقاله  در  ایشان  می باشند.  گرمایشی  رژیم های  و 
یک روش جدید برای تقسیم بندی سطح زمین با استفاده از انحنای 
متوسط حوضه آبخیز)MEC( 2پرداخت. در روش پیشنهادی توسط 
دسته بندی  و  ترسیمی  روش های  از  ترکیبی   ]10[ ایوانس  و  مینار 
مورد استفاد قرار گرفته است. به این صورت که با به دست آوردن 
برازش  درجه  تعیین  و  پهنه ها  به  روابط  برازش  و  اولیه  پهنه های 
پهنه های با برازش مورد قبول پهنه های دسته بندی می شوند. تاکنون 
تشخیص عوارض ژئومورفولوژیک به صورت کیفی انجام گردیده 
و بر اساس نظر کارشناس بوده با خطا همراه می باشد. لذا استفاده 
از یک روش کمی و دقیق برای تعیین عوارض ضروری می باشد. 
بر  و  کیفی  به صورت  ژئومورفولوژیک  عوارض  تشخیص  تاکنون 
اساس پارامتر های توصیفی زمین مانند ارتفاع، شیب، جنس سازند 
پهنه بندی  نوع  این  که  می گرفت  انجام  گیاهی  پوشش  وضعیت  و 

2. Mean curvature of watershed
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سلیقه ای و کارشناسی بود و در نتیجه پهنه بندی های به دست آمده 
با  نبوده و تشخیص، رخساره های  توسط اشخاص مختلف یکسان 
جدا شده  پهنه های  همچنین  می ساخت  غیر ممکن  را  دقیق  مرز های 
دارای پارامتر های شکلی مشخصی برای مقایسه با سایر مناطق نیستند 
که از میزان دقت کاسته می شود، لذا استفاده از یک روش کمی برای 
تعیین عوارض امری ضروری می باشد. ایوانس و شری ]3 و 20[.

در مطالعات به روش کیفی مشکالت اساسی که در این راستا وجود 
دارد. اوال: بیشتر خصوصیات شناخته شده از متغیرهای سطح زمین 
به طور ویژه توصیف شده که تفاوت های زیادی از نتایج به دست 
آمده در مراحل متفاوت مشاهده شده است. ثانیا: ایده های تشخیص 
اشکال و طبقه بندی کافی نبوده، ثالثا: سیستم خصوصیات سطح زمین 
به نظر می رسد که کامال استاندارد نبوده است. هدف عمده از این 
مطالعات این است که ما جزئیات مهم را برای متغیرها و اصول مهمی 
که چندین خصوصیات متفاوت که به ویژگی های سطح زمین بستگی 
دارد را توصیف می کنیم. نوع دوم، پهنه بندی کمی یا روشی است که 
با استفاده از داده های انحنا و مشتقات مختلف ارتفاع و شیب و با 
به کارگیری نرم افزار ها و روش های خودکار تعریف شده و بر اساس 
مکان یابی  زمینه  در  دیکاو]2[.  انجام می گیرد  بندی  پهنه  معیارهایی 
شیب،  پارمترهای  اساس  بر  کمی  صورت  به  سیالب  پخش  بهینه 
نگرفته  چندانی صورت  مطالعات  مورفومتریک  متغیرهای  و  جهت 
است. صادقی مزیدی ]9[ برای اولین بار در بخش جویم استان فارس 
سطح  ژئومورفولوژیک  رخساره های  بنیادی  فرم های  از  استفاده  با 
از منطق فازی مکان یابی  با استفاده  زمین را از هم تشخیص داد و 
پخش سیالب را انجام داد. مینار]10[ براي اولین بار به طور ساده با 
استفاده از منطق فازي سطح زمین را دسته بندي کرد و سطوحي را که 
داراي فرم هاي خطي و دایره اي و پله اي بودند را از هم تفکیک نمود 
و درجه تعلق سطح به هر یک از فرم های بنیادی را مشخص کرد.  
استفاده  با  بهینه پخش سیالب  مکان یابی  مطالعه  این  انجام  از  هدف 
معیارهای  و  کمی  اساس ضرایب  بر  که  است،  فرم بنیادی خطی  از 

حاصل روش های مینار و ایوانس انجام گرفته است.

مواد و روش
1- منطقه ی مورد مطالعه 

جنوب  کیلومتری  در190  گهر  آبخیز  مطالعه حوضه  مورد  منطقه 
شرق شیراز، در شهرستان فسا و دشت گربایگان می باشد. این منطقه 
و عرض  °53 طول شرقی   57َ تا   53°  53َ بین طول جغرافیایی  در 
جغرافیایی 35َ° 28 تا 41َ °28  شمالی واقع شده است. این منطقه 
دارای ارتفاع 1120 تا 1160 متر از سطح دریا می باشد که بر روی 
مخروط افکنه ای کم عمق به وجود آمده است. وسعت منطقه 31/36 
می باشد.  متر   1886 برابر  حوزه  ارتفاع  متوسط  است.  مربع  کیلومتر 
قرار می گیرد.  اقلیم خشک  منطقه در  بر اساس طبقه بندی دومارتن، 
متوسط بارندگی ساالنه 211/2 میلی متر است که کمینه ی آن در تیر ماه 
برابر صفر و بیشینه ی آن در دی ماه برابر53/8 میلی مترمی باشد.مرکز 

تحقیقات استان فارس ]1[. ویژگی های آب شناختی دشت گربایگان 
منبع  شکاف،  و  درز  بودن  دارا  دلیل  به  جهرم  آسماری  سازندهای 
مناسبی برای ذخیره ی، آب است. دشت گربایگان بر روی مخروط 
افکنه ای کم ژرفا تا به نسبت عمیق به وجود آمده است. از لحاظ 
رسوبات آبرفتی که به صورت مخروط افکنه است که بیشترین نقش 
را در تشکیل آبخوان دشت به عهده دارند ته نشست های تشکیل دهنده 
ی آبخوان از رأس مخروط افکنه به طرف دامنه یا انتهای آن، از درشت 
دانه به ریز دانه تغییر می کنند. رهبر]14[. و از لحاظ ساختمان خاک در 
دشت گربایگان خاکي شني و بدون ساختمان، که میانگین شن، الي 
و رس آن به ترتیب 70، 18 و 12 درصد است، افق A را به ضخامت 
 C 20-10 سانتي متر، به وجود آورده است. افق سنگي و سنگریزه اي
مستقیما در زیر افق A قرار گرفته است. کوثر ]8[. منطقه مورد مطالعه 
به نحوي انتخاب گردیده که نماینده یک منطقه در واحد کوهستاني 
باشد. شکل (a)1 تصویر منطقه مورد مطالعه را در گوگل ارث نشان 
می دهد. بخش میاني تصویر نشان دهنده مخروط افکنه، بخش فوقاني 
را  دشت  آن  دست  پایین  بخش  و  فرسایشي  عوارض  و  کوهستان 
نمایش مي دهد شکل (b)1 شیب را در جهت محور x نمایش مي دهد. 

این تصویر با نرم افزار متلب استخراج شده است.
2- روش انجام کار

بنیادی  فرم  تغذیه مصنوعی  برای  مناسب  مکان  جهت تشخیص 
خطی به سطح زمین برازش گردیده می شود که اولین  از فرم های 
زمین  سطح  کمی  ایوانس  و  مینار  بار   ]10[ پهنه بندی  برای  بنیادی 
رقومی  مدل  داده های  از  فوق  برازش  انجام  برای  کردند.  استفاده 
بود،  تهیه شده  نقشه برداري  از سازمان  با دقت 10 متر که  ارتفاعی 
استفاده گردیده و با استفاده از ابزار برازش سطح در نرم افزار متلب 
رابطه مربوطه به هر فرم به قطعات محدود، یا پنجره های محدود، از 
سطح برازش در متلب برازش می شود.این پنجره ها به نحوی انتخاب 
می شوند که بسته به مقیاس منطقه جزئیات قابل قبولی را ارائه نمایند 
مدل  تفکیک  قدرت  به  توجه  با   9×9 یا  و   ،3×3 آنها  ابعاد  مثال  و 
رقومی انتخاب می شود. درجه برازش و پارامتر های فرم برازش شده 
برای تعیین مناسب بودن قطعه برای تغذیه مصنوعی اهمیت زیادی 
دارند. برای تصمیم گیری در این مورد که فرم برازش شده چه میزان 
برای پخش سیالب  مناسب است از پارمتر مجموع مربعات میانگین 

(RMSE) .خطا استفاده شده است
3- فرم بنیادی خطی

دارای شکل  که  می شود  گفته  از سطح  الگو هایی  به  بنیادی  فرم 
خاصی هستند، مانند حالت خطی که با تغییر ضرایب مربوط به آن ها 
شکل کلی خود را حفظ نموده و تنها انحنا و شیب آنها در جهات 
این فرم ها در مطالعه مربوط  انتخاب  تغییر می نماید. علت  مختلف 
به پخش سیالب این است که چون هر فرم خواص قابل پیش بینی از 
نظر جهت حرکت آب، قابلیت فرسایش دهندگی، کاهنده یا افزاینده 
بودن جریان، قابلیت جمع آوری آب را دارد، در نهایت بتوان با توجه 
به ویژگی های هر عارضه مناطق مناسب برای تغذیه مصنوعی را به 
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آسانی تشخیص داد. در فرم خطي، سطوح دارای انحنای افقی نبوده 
و شیب و انحنای سطح در جهت بیشترین شیب تغییر می کند. در 
این فرم خطوط توپوگرافی سطح بدون انحنا و موازی هستند و تنها 
فاصله آنها تغییر می کند. مینار و ایوانس ]10[. دراین نوع فرم جریان 
آب یا رسوب به صورت مستقیم و موازي در پهنه حرکت کرده و 

پیچش در جریان و فرسایش کناري در آن دیده نمي شود. رابطه برای 
فرم خطی به صورت معادله 1 است:               

    Z=a+b(gx+hy)+c(gx+hy)^2                           )1( معادله
نقطه  جغرافیایی  مختصات   yو  x نقاط،  ارتفاع   z رابطه  این  در 
ارتفاعی در سطح مي باشند. در معادله ی 1 عبارت هاي داخل پرانتز 

xنمایش شیب در جهت محور )b( ،تصویر منطقه در گوگل ارث )a( -1 شکل
Figure 1- (a) The image of region on Google Earth, (b) Slope display in the x axis direction

شکل 2- موقعیت مکانی حوضه آبخیز گربایگان در ایران و استان فارس
Figure 2. Garbaigan catchment Location in Iran and Fars Province

مخروط ااکنه، بخش اوقانی کوهستان و عوارح ارسایشی 
 0(b)دهد شکل و بخش پایین دست آن دشت را نمایش می

دهد. این تصویر با نمایش میx شیب را در  هت محور 

 است.اازار متیب استخراج شده نرم
 

 
 xنمایش شیب در جهت محور )b(تنویر منح ه در گوگل ارث،  )a( -1 شکل

 
Figure 1- (a) The image of region on Google Earth, (b) Slope display in the x axis direction 

 

 
موقعیت مکان   -2 شکل
 ایران و اسفان فارس بایگان دراوضه آب ی  گر

Figure 2. Garbaigan catchment Location in Iran and Fars Province 
 

 
روش انجام کار -0-0  

رم  هت تشخی  مکان مناسب برای تغذیه مصنوعی ا
ه اولین شود کبه سطح زمین برازش گردیده میبنیادی خطی 

[11] بندیهای بنیادی برای پهنهاز ارم  بار مینار و ایوان   
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 hو g در واقع دارای رابطه ای خطي بین هم هستند که در آنها ضرایب
در واقع متناسب با شیب هاي سطح در جهات x وy می باشد. رابطه ي 
)1( به صورتي نوشته شده که در آن ضرایب c،b،a به ترتیب ضرایب 
براي توان هاي صفر تا 2 در رابطه خطي ساده داخل پرانتز مي باشند. 
ضرایب  مقادیر  تمام  ازای  به  که  می باشد  نحوي  به  فوق  ي  رابطه 
موجود حالت فرم خطي در آن حفظ می گردد.صادقی مزیدی [9]. 

در شکل )3( الگوی این مدل نشان داده شده است.

شکل3- الگوی مدل خطی
Figure 3. linear model Pattern

:(RMSE) 4-حد مجاز مجموع مربعات میانگین خطا
برای مقایسه یا انتخاب عوارض سطحی مناسب که در طی فرآیند 
مربعات  مجموع  آماره ی  می شوند،  حاصل  سطح  به  فرم  برازش 
میانگین خطا استفاده شده است. این آماره نشان دهنده درجه برازش 
فرم مربوطه به داده هاي ارتفاعي در هر پنجره بوده و در واقع جذر 
میانگین مربع اختالف هاي بین مقادیر ارتفاع مشاهده شده و محاسبه 
شده در هر پنجره مي باشد. مقادیر کم این پارامتر نشان دهنده برازش 
مناسب تر مدل به داده هاي پنجره مورد نظر می باشد. براي تعیین حد 
قابل قبول براي RMSE از معادله ی ارائه شده توسط مینار و ایوانس 

]10[ که در زیر ارائه شده )معادله 2( استفاده مي شود:
 MF=1-4µ/(d*tanδc)                                         )2( معادله
در این رابطه Mf مقدار تابع عضویت پنجره ي مورد نظر در مدل 
مربوطه، µ مقدار RMSE محاسبه شده از برازش انجام شده وd طول 
براي  مثال  که  مي باشد  نظر  مورد  پنجره  طول  یا  فرم  ابعاد  میانگین 
پنجره ي 3×3 برابر با 20 متر مي باشد  δ زاویه حدي بحراني براي 
تشخیص سطح صاف از سطح شیبدار بوده که مقدار tanδc برابر با 
0/2 مي باشد ]10[. بر اساس معادله ی )2( براي پنجره اي با ابعاد 3×3 
این  از یک مي باشد. هر چه  RMSE قابل قبول یک و کمتر  مقدار 
عدد به صفر نزدیک تر باشد درجه برازش مدل به پنجره بیشتر بوده 
و درجه ي عضویت پنجره در مدل مورد نظر بیشتر شده و به یک 
 RMSE نزدیک مي شود. به همین ترتیب در یک پنجره ي 9×9 میزان

قابل قبول کمتر از 4 مي باشد.صادقی مزیدی]9[.

نتایج
مناسب  برازش  مدل خطی  با  که  هستند  سطوح خطی سطوحی 
دارند و انحنای عمودی آن ها از صفر کمترمی باشد. بر اساس درجه 
برازش و انحنای افقی سطوح به سه گروه انحنای محدب و انحنای 
خطی و انحنای مقعر تقسیم می شود. چنان که میناردر یافته های خود 
در سال 2008 به این مطلب اشاره کرد که شناخت مورفولوژی سطح 
زمین می تواند بر پایه برازش الگو یا مدل به سطح انجام پذیرد. هر 
بخش از سطح زمین ممکن است از الگوی خاصی تبعیت کرده و با 
آن مدل برازش بیشتری داشته باشد. با برازش الگوهای قابل تفسیر به 
سطح زمین می توان تعیین نمود که زمین به چه الگو و چه مکانیسمی 

تشکیلی شباهت بیشتری دارد. 
1- ضرایب مدل خطی: 

ضریب a برابر با مقادیر ارتفاع در آن محدوده است. هر چه این 
ضریب بیشتر باشد به دلیل افزایش سرعت جریان و افزایش قابلیت 
فرسایش دهندگی، و کاهش قابلیت پخش آب به عنوان نامناسب ترین 
مناطق برای پخش سیالب محسوب می شوند که طبق شکل 4 مناطق 
کوهستانی و حواشی حوزه فرسایشی به عنوان نامناسب ترین مناطق 
پخش سیالب می باشد که با رنگ قرمز در شکل 4 نشان داده شده 
است. محدوده های حوضه های فرسایشی باالدست مخروط افکنه ها و 
دشت سرهای باالیی مناطق کم ارتفاع تری هستند که با رنگ زرد در 
شکل 4 نشان داده شده که تغییر رنگ موجود در محدوده مخروط افکنه 
به خوبی تغییر شیب را نشان می دهد که از لحاظ کالس مناسب بودن 
پخش سیالب این مناطق نامناسب می باشند. مناطق آبی رنگ در شکل 
4 استپ های پایین دست مخروط افکنه را در بر می گیرد که به علت 
شیب مناسب مناطق مناسب برای پخش سیالب محسوب می شوند. 
مناسب  مناطق  دادن  نشان  برای  بعدی  شکل های  و   4 شکل  طبق 
پخش سیالب بر اساس پارامترهای مختلف ژئومورفولوژیک هر چه 
از رنگ قرمز به سمت رنگ آبی می رویم میزان مناسب بودن برای 
تغییرات  خطی  رابطه ی  در   g ضریب  می شود.  بیشتر  پخش سیالب 
شیب در جهت محورx  می باشد. که در واقع بیانگر انحنای شیب در 
جهت اصلی دامنه از قله تا پای شیب می باشد و تحدب و تقعر دامنه 
در جهت باال و پایین دامنه را نشان می دهد. که در شکل 5 تصویر 
مناطق دشتی و  داده شده است. در  نشان  این ضریب  برازش شده 
پایین دست مخروط افکنه ها مقادیر ضریب فوق نزدیک به صفر بوده 
و در محدوده ی کوهستانی مقادیر آن از صفر دور است. این پارامتر 
برای  و  بوده   x محور  در جهت  مثبت  یا  منفی  شیب  دهنده  نشان 
دامنه هایی که رو به غرب و شرق هستند بیشترین مقادیر مطلق را 
دارد. دامنه های روبه غرب رنگ قرمز و شیب مثبت دارند و دامنه های 
روبه شرق رنگ آبی و شیب منفی دارند. مرز بین محدوده های قرمز 
از  ناگهانی  تغییر  و  هستند  خط القعر  یا  و  خط الراس  رنگ  آبی  و 
مخروط افکنه ها  و  است  قله  یا  دره  نشان دهنده  آبی  به  قرمز  رنگ 
نیز در دو طرف دارای تغییر رنگ از سبز به زرد هستند. از لحاظ 
مناسب ترین مناطق برای پخش سیالب سطوح مقعر که دارای جریان 
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هم گرا و دارای قابلیت جمع کردن آب می باشد برای پخش سیالب 
مناسب تر است که در شکل 5 استپ های پایین دست مخروط افکنه 
و مناطق دشتی که به رنگ سبز و دامنه های رو به شرق که دارای 
شیب منفی و با رنگ آبی نشان داده شده به عنوان مناطق مناسب تر 
پخش سیالب می باشد. انحنای شیب در جهت عمود بر شیب اصلی 
مقادیر  داده می شود. در شکل شماره 6  نشان   h با حرف  که  دامنه 
مشاهده می شود. چنان چه در این شکل مشاهده می شود   h ضریب
مقادیر  بیشترین  که  می باشد  مثبت  مقادیر  دارای  جنوبی  دامنه های 
این ضریب در حاشیه شمالی حوضه های فرسایشی کوه گر مشاهده 
می شود که این مناطق به دلیل داشتن دامنه های مثبت و شکل شیب 
محدب، آب را پراکنده و دور می سازند که به رنگ قرمز و زرد در 
شکل 6 نشان داده شده است برای پخش سیالب نامناسب می باشند. 
دامنه های روبه شمال، رنگ آبی تیره داشته که دارای دامنه های منفی 
و  یا جمع می نمایند  متمرکز کرده  را  بوده و آب  تقعر  به حالت  و 
برای پخش سیالب مناسب هستند. ضریبb  نشان دهنده شیب سطح 
مورد  پنجره ي  یا  قطعه  مقدار  چه  این که  تعیین  برای  است.  زمین 
موجود جهت  مورفومتریک  داده های  اساس  بر  زمین  از سطح  نظر 
تغذیه مصنوعی آبخوان مناسب است بر اساس مراجع موجود مینار 
ویوانس  مشخص شده است که بر اساس آن بیشترین شیب سطح، 
به ترتیب سطح دارای شیب کوچکتر از 0/002 بسیار مناسب، سطح 
دارای شیب بین 0/002 و 0/1 مناسب و سطح دارای شیب بزرگتر 
نامناسب می باشد. چنان که در شکل 7  از 0/1 برای تغذیه مصنوعی 
حوضه های  مرزی  حاشیه های  در  مقادیر  بیشترین  می شود  مشاهده 
آبریز باالدست مخروط ها می باشند که به دلیل شیب نامناسب برای 
پخش سیالب بسیار نامناسب است. حداقل مقدار این پارامتر در روي 
دشت ها که با رنگ آبي تیره نمایش داده شده اند که مناطق نامناسبی 

برای پخش سیالب می باشد. حالت موجی شکل به صورت هاله هایی 
کمانی شکل با رنگ های آبی متفاوت بر روی مخروط افکنه ها مشاهده 
می شود که در کالس مناطق مناسب پخش سیالب می باشد که برای 
علت این موج های کمانی شکل می توان تغییر شیب مخروط افکنه ها 
به دلیل زمان های مختلف رسوب گذاری بر روی مخروط افکنه ها ذکر 
کرد. ضریب c از پارامترهای مهم در ژئومورفولوژی است و بیانگر 
خط حرکت جریان آب می باشد. اگر این ضریب مثبت باشد دارای 
انحنای طولی یا انحنای عمودی محدب بوده و سرعت جریان آب در 
آن افزاینده است. ضریب منفی دارای انحنای طولی مقعر و سرعت 
جریان آب در آن کاهنده می باشد. بهترین کالس انحناي عمودي براي 
پخش سیالب کالس کوچکتر از صفر است که علت آن این است 
که سطح، آب را در این حالت جمع مي کند و کمترین تناسب براي 
انحناي عمودي کالس بزرگتر از صفر براي پخش سیالب مي باشد. 
طبق شکل 8 مناطق قرمز رنگ داراي انحناي عمودی مثبت و آبی 
رنگ دارای انحنا منفي هستند برای مخروط افکنه بافت خاصی برای 
انحنای عمودی وجود دارد. کف دشت فاقد انحنا بوده و داراي مقدار 
صفر می باشد. مشاهده مي شود که در مناطق کوهستانی و کف دشت 
لکه های  به صورت  منفی  یا  مثبت  عمودی  انحنای  با  محدوده های 
بزرگتر و قطعات پیوسته هستند که روی مخروط افکنه ها به صورت 
خطوط نازک و عمود بر خطوط توپوگرافي مشاهده مي شوند. دلیل 
تناوب انحنا در مخروط افکنه وجود حالت رسوبگذاري و فرسایش 
متناوب است. الگوی خاص خطوط در مخروط افکنه به دلیل وجود 
مخروط افکنه،  دست  پایین  می باشد.  شعاعی  و  متراکم  آبراهه های 
تناوب منظم تر و به صورت خطوط نازک پیوسته بوده و در باالدست 
منفي  انحنای  پیوسته دارد که نشان دهنده  آبی  مخروط افکنه ها رنگ 

)مقعر( می باشد.
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شکل 4- نقشه ی مقادیر ضریبa برای پنجره سه تایی
Figure 4. Map of a coefficient values for the triplex window برای پنجره سه تایی gشکل 5- نقشه ی مقادیر ضریب

Figure 5. Map of  g coefficient values for the triplex 
window 
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نتيجه گيری:
مکان یابی  سیالب  پخش  سامانه  احداث  در  موارد  مهمترین  از 
با  زمین  پهنه بندی کمی سطح  به  مطالعه  این  در  که  است  آن  بهینه 
استفاده از فرم بنیادی خطی پرداخته شد در نهایت برای تعیین مناطق 
مناسب برای پخش سیالب از RMSE استفاده شده است که ضریب 
 )9( طبق شکل  که  است  مدل  به  برازش سطح   میزان  نشان دهنده 
این ضریب نشان داده است. که بیشترین آن در مناطق کوهستانی و 
پرشیب با اختالف ارتفاع زیاد و کمترین آن در کف دشت مشاهده 
می شود. طبق شکل 9 در منطقه کوهستانی در باالدست محدوده ی 
که  بوده  صفر  به  نزدیک  بودن  مناسب  امتیاز  مقادیر  مخروط افکنه 
این مناطق به دلیل شیب زیاد و فرسایندگی باال نشان دهنده کالس 
بسیار نامناسب برای تغذیه مصنوعی می باشد و با رنگ قرمز نمایش 
داده شده است. چنان که در شکل )9( مشاهده می شود مناسب ترین 

کالس ها برای تغذیه بر روی مخروط افکنه ها و در قسمت های پایین 
دست مخروط افکنه مشاهده می شود که به صورت پهنه های نواری 
شکل و کمانی مشاهده می شوند مرکز کمان ها تقریبا نوک مخروط 
می باشد. الگوی قرار گیری کالس ها به این صورت است که لکه های 
وسط  در  هستند  مناسب  خیلی  کالس  دهنده  نشان  که  رنگ  آبی 
به  نوارهایی که  یا  به صورت هاله ها  ترتیب  به  و کالس های دیگر 
موازات مرز کالس قرمز رنگ هستند در اطراف قرار گرفته اند. مناطق 
نامناسب  بسیار  در کالس  پایین دست مخروط افکنه ها  مانند  دشت 
مناسب  نداشتن شیب  و  مناطق  این  بودن  افقی  آن  دلیل  که  هستند 
با توجه به شکل 9 مشخص می گردد  برای پخش سیالب می باشد. 
که در سطح داخلی مخروط افکنه ها نیز مناطقی هستند که در کالس 
نامناسب قرار دارند این سطوح در واقع به صورت بیرون زدگی بوده 
و دارای سطح محدب هستند و در بعضی موارد نیز این سطوح فاقد 
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شکل 6- نقشه ی مقادیر ضریبh برای پنجره سه تایی
Figure 6. Map of  h coefficient values for the triplex 

window 

شکل 7- نقشه ی مقادیر ضریبb برای پنجره سه تایی  
Figure 7. Map of b coefficient values for the triplex window 

شکل 8- نقشه ی مقادیر ضریب c برای پنجره سه تایی
Figure 8. Map of c coefficient values for the triplex window 
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 شکل 9- نقشه ی مقادیر ضریب RMSE برای رابطه خطی
Figure 9. Map of RMSE coefficient values for

 the Linear equation 
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شرط شیب می باشند. نتایج این تحقیق با یافته های صادقی مزیدی ]9[ 
که برای اولین بار در ایران به پهنه بندی کّمی سطح زمین با استفاده 
صادقی  یافته های  طبق  دارد  مطابقت  پرداخت  بنیادی  مدل های  از 
مخروط افکنه،  محدوده  باالدست  و  کوهستانی  منطقه  در  مزیدی 
مقادیر امتیاز مناسب بودن برای تغذیه مصنوعی نزدیک به صفر بوده، 
و مناسب ترین کالس ها برای تغذیه بر روی مخروط افکنه ها و در 

قسمت های پایین دست مخروط افکنه می باشد.
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Abstract 

Surface Quantitative Zoning Using a Linear Fundamental Form for Optimal Site 
Selection of the Flood Spreading (Case Study: Garbayegan Basin, Fasa)
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The basis of land use planning is geomorphological zoning of Earth's surface. The quantitative zoning is 
conducted using automated and predefined based on zoning criteria. In this study, the quantitative zoning is 
used to identify areas suitable for artificial recharge in the mountainous area of Gohar and Garbayegan plain, 
Fars province by fitting a linear fundamental form to the surface. The structures with grade two for triplex 
windows and the data from the digital elevation model with a resolution of 10 m was used to determine the 
best fundamental structure fit. The sum of square differences of the surface differences is used as an indicator 
to determine the degree of fitting the fundamental structures. By fitting the interpretable patterns to the 
Earth's surface, it can be determined that the earth was similar to which pattern and formation mechanism. 
Mountain ranges upstream alluvial cones and plains located downstream of the upstream alluvial cones 
are not linear surfaces. Places which are not at the acceptable slope (gradient less than 0.002 and higher 
than 0.1) allocated to the zero fitting degrees and the fitting degree values are positive in alluvial cones and 
areas fall in the acceptable range of the slope. The results show that the surfaces located downstream of the 
alluvial cones and the plains are most suitable areas for floodwater spreading in the Garbayegan watershed. 

Keywords: Fundamental model, Surface features, Geomorphological zoning, Artificial recharge, 
Garbayegan
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