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CONDIŢIONAREA MORFOMETRICĂ A PRETABILITĂŢII DE 
AMENAJARE TERITORIALĂ ÎN BAZINUL VĂII ARIEŞULUI 

 
ŞTEFAN BILAŞCO1, POMPEI COCEAN1, GABRIEL NICULA1,  

MAGDALENA DRĂGAN2 
 
 
Abstract: – Morphometric limitations to spatial planning in the Arieş Basin Landscape, through its 
morphometric parameters, is the defining factor in the relation between the human component and its 
activities. The present paper consists of an analysis of the main morphometric parameters ((hypsometry, 
slope, depth of the fragmentation, fragmentation density, slope orientation) in quantitative terms, for the 
entire surface of the morphohydrographic basin of the Arieş, as well as for the major landforms in its 
perimeter, considering the vast complexity generated by the diverse geological structure. The entire research 
is supported by GIS raster and vector databases integrated in spatial analysis modules, statistics and 
geoinformational programs aimed mainly at extracting quantitative information for each such feature. 
 
Key-words: landscape, Arieşului Valley, morphometric features, quantitative spatial analysis, GIS 
 
 
1 Consideraţii teoretice 

Spaţiul delimitat de bazinul morfohidro-
grafic al Arieşului reprezintă, prin intermediul 
formelor de relief dezvoltate pe o structura 
geologică variată, o unitate geografică complexă 
din punct de vedere morfometric, respectiv al 
altitudinii, declivităţii, fragmentării şi expoziţiei 
diferitelor sale forme. 

Metodologia aleasă pentru analiza 
caracteristicilor morfometrice se bazează pe 
conceptele GIS de realizare şi analiză spaţială a 
bazelor de date datorită faptului ca acurateţea şi 
calitatea rezultatelor finale este net superioară. 
Bazele de date utilizate în procesul de analiză 
spaţială sunt cele primare, în format raster şi 
vector (MDE 20x20 m, reţeaua hidrografică, 
limitele unităţilor de relief –Candrea et. al. 
2008- , geologia) şi derivate (unităţi majore de 
relief, panta, adâncimea fragmentării reliefului, 
orientarea versanţilor).    

Cercetările asupra teritoriului analizat s-au 
materializat, de-a lungul timpului, într-o serie de 
lucrări ştiinţifice concentrate fie pe unităţi 
geografice de relief (Popescu-Argeşel 1971, 

Geografia României III 1987, Pop 2000, Boţan 
2010) fie pe diferite direcţii de cercetare 
(Popescu-Argeşel 1984, Cocean 1988, Arghiuş 
2008, Bătinaş 2010, Cocean Gabriela 2011), 
care conţin în cuprinsul lor şi referiri la 
parametrii morfometrici, fără a face o evaluare 
cantitativă a acestora.    
 
2 Scopul lucrării 

Morfometria oricărui teritoriu se instituie 
într-un indice extrem de relevant al gradului de 
interrelaţionare cu factorul antropic, datorită 
însuşirilor sale ce pot îmbrăca adesea o tentă 
restrictivă vizibilă. Favorabilitatea sau defavora-
bilitatea parametrilor săi se răsfrâng direct asupra 
gradului de populare, a densităţii structurii şi 
texturii habitatelor, a amplasării şi siguranţei 
infrastructurilor tehnice ale teritoriului, în modul 
de utilizare a terenurilor etc. 

Ca urmare studiul îşi propune două 
deziderate şi anume: realizarea unui model 
complex de pretabilitate a terenurilor la diverste 
tipuri de exploatare antropică şi identificarera 
unui indice morfometric care asociat altor indici 
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(morfologic, antropic), ce urmează a fi elaboraţi 
să conducă la elaborarea unui model complex 
integrat. 
 
3 Localizare - subdiviziuni 
geografice 

Bazinul morfohidrografic Arieş se înscrie, 
după criteriul lungimii cursului de apă a 
colectorului principal (râul Arieş, 166 km), în 
categoria bazinelor hidrografice mijlocii, fiind unul 
dintre afluenţii principali ai Mureşului ocupând 
aproximativ 10,5% din suprafaţa totală a acestuia. 

Luând cumpăna de ape ca limită a 
bazinului morfohidrografic atunci limitele 
acestuia vor fi analizate în funcţie de bazinele 
hidrografice majore care-l încadrează în teritoriu 
[Fig. 1]. Limita nordică este reprezentată de 
bazinul hidrografic al Someşului Mic având o 
lungime a cumpenei de apă, comune, de 
aproximativ 145 km, în partea vestică este 
delimitat de bazinul hidrografic al Crişului 

Negru iar în sud-vest de bazinul hidrografic al 
Crişului Alb şi afluenţii de dreapta ai Mureşului. 
Bazinul hidrografic al Mureşului reprezintă 
limita sudică şi sudestică având şi cea mai lungă 
cumpăna de ape comună, aproximativ 156 km. 
Între aceste limite sistemul bazinului 
morfohidrografic al Arieşului îşi colectează 
apele şi îşi gestionează fluxurile informaţionale 
pe o suprafaţă de 3005 km2 constituindu-se în al 
doilea afluent ca suprafaţă al Mureşului. 

Rigoarea limitelor subaeriene este uşor 
incertă în zona Platoului Poieni unde drenajele 
carstice pot surmonta cumpăna de ape, 
orientându-se spre obârşiile Crişului Alb 
(Orăşeanu 1997). 

Principalele subdiviziuni geografice ala 
bazinului morfohidrografic al Arieşului sunt 
reprezentate de grupele majore ale unităţilor de 
relief montane, deluroase şi depresionare 
[Fig.1], după cum urmează:  

 
Fig. 1. Bazinul morfohidrografic Arieş 
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Munţii Bihorului localizaţi teritorial în 
partea vestică a arealului studiat (cu o suprafaţă 
de 17,30%); Munţii Gilău-Muntele Mare 
(ocupând suprafaţa de 27,40%) în partea central 
nordică; Munţii Metaliferi (9,44% din suprafaţa 
totală) şi Munţii Trascău (4,14% din suprafaţa 
arealului studiat) în partea sudică şi sudestică se 
observă o asimetrie majoră între a doua unitate 
geografică dispusă pe stânga Arieşului şi 
ultimele două unităţi geografice, dispuse pe 
partea dreaptă, atât în ceea ce priveşte 
desfăşurarea în suprafaţă cât şi in altitudine. 
Grupa montană ocupă cea mai mare suprafaţă ca 
extindere teritorială, mai mult de jumătate din 
suprafaţa totală. 

Grupa Dealurilor Feleacului (în suprafaţă 
de 11,89 %) în partea nordică, grupa identificată 
teritorial cu porţiunea aferentă Podişului 
Transilvaniei (cu o suprafaţă de 19,87%) în est 
şi Depresiunile Arieşului (ocupă suprafaţa de 

9,96%) care au extensiunea spaţială, în 
totalitate, în zona de culoar a văii Arieşului, 
limitate de grupele montane majore de relief, 
reprezintă, împreună aproximativ 41% din 
suprafaţa totală arealului studiat. Grupele 
majore de relief se subdivid, la rândul lor, în 
unităţi de relief de ordin inferior fiecare cu 
caracteristici morfometrice specifice în funcţie 
de substratul geologic pe care s-au format şi 
localizare.  
 
4 Hipsometria  

Dispunerea reliefului pe altitudine joacă un 
rol deosebit de important în ceea ce priveşte 
desfăşurarea activităţilor antropice, extensiunea 
zonelor de locuire, dispunerea etajelor vegetale 
şi climatic e precum şi în managementul 
terenurilor sub aspectul pretabilităţii la diverse 
tipuri de culturi. 

 

  
Fig. 2. Trepte hipsometrice 
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Analiza treptelor hipsometrice [Fig. 2] s-a 
realizat în funcţie de configuraţia reliefului 
având ca principal scop surprinderea resturilor 
suprafeţelor de nivelare, Fărcaş-Cârligatele 
sculptată predominant pe şisturi cristaline şi 
Măguri-Mărişel (conservată parţial în Munţii 
Bihorului, Gilău-Muntele Mare şi Trascău), 
precum şi scoaterea în evidenţă a reliefului 
fragmentat dezvoltat pe ofiolite, şisturi cristaline 
şi calcare specific munţilor Metaliferi şi 
Trascău, în contrast cu cel mai domol sculptat 
pe depozite eocene şi formaţiuni sedimentare 
specifice dealurilor de contact şi Podişului 
Transilvaniei. 

Suprafaţa de nivelare Fărcaş-Cârligatele 
(pediplena carpatică, modelată în intervalul 
danian-oligocen), se desfăşoară pe două trepte: 

una superioară, surprinzător de netedă, între 
1600-1800 m altitudine şi alta inferioară, mai 
coborâtă cu aproximativ 200 m. Cea de-a doua 
suprafaţă de nivelare, Măguri-Mărişel, mai 
fragmentată, tot cu două trepte, se eşalonează 
între 1200-800 m, cu depăşiri în ambele sensuri, 
fiind nivelate în sarmaţianul superior (prima 
treaptă), respectiv, sarmaţianul superior – 
meoţian (a doua treaptă) (Pop 1977 citat în 
Geografia României III).  

La o analiză atentă a hipsometriei se poate 
observa uşor diferenţierea a trei trepte de relief 
distincte [Fig. 3]. Prima treaptă de relief 
caracterizată de altitudini mai mici (258-600 m) 
include depresiunile şi culoarele de vale din 
spaţiul montan, respectiv depresiunile şi 
dealurile joase ale Podişului Transilvaniei. 

 
Fig. 3. Trepte de relief 

 
A doua treaptă, corespunzătoare dealurilor 

submontane, are o desfăşurare altimetrică mai 
restrânsă, între 600-800 m, fiind identificată 
spaţial cu Dealurile Feleacului, glacisul 

piemontan al Masivului Gilău-Muntele Mare, 
suprafeţele mai coborâte de la periferia Munţilor 
Trascău precum şi cu dealurile de contact dintre 
depresiunile Arieşului şi rama montană. 
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Cea de-a treia treaptă se extinde în spaţiul 
montan, având o complexitate mare sub aspect  
petrografic (micaşisturi, paragnaise, şisturi 
cuarţitice sericitoase, conglomerate cuarţoase 
etc.), şi dispunere a nivelurilor hipsometrice 
(vezi 2.). Altitudinal, treapta montană a fost 
delimitată între 800 m şi limita maximă, 1849 m 
în Vf. Curcubăta Mare. 

Extinderea în suprafaţă a treptelor de relief 
scoate în evidenţă dominanţa netă a treptei de 
relief montane, 48% din totalul suprafeţei 
bazinului morfohidrografic al Arieşului, urmată 
de treapta depresiunilor şi culoarelor de vale 
31% şi treapta dealurilor submontane, mai slab 
reprezentată cu doar 21% din totalul suprafeţei. 

Privită în ansamblu hipsometria bazinului 
morfohidrografic al Arieşului, se caracterizează 
printr-o scădere în trepte dinspre vest spre est, 
din vf. Curcubăta Mare (1848 m), în Munţii 
Bihorului, vf. Muntele Mare (1825 m) în Gilău-
Muntele Mare, vf. Geamăna (1366 m) în Munţii 
Metaliferi, Dealul Sândului (758 m) până la 
altitudinile mici de aproximativ 250 m din 
Podişul Transilvaniei. 

Ponderea treptelor hipsometrice [Fig. 4] 
scoate în evidenţă extensiunea teritorială mare a 
suprafeţei de nivelare Măguri-Mărişel (800 – 
1200 m) 34% din totalul suprafeţei bazinului 
morfohidrografic. (treapta inferioară, 800 – 
1000 m, fiind cea mai extinsă, 20% din 
suprafaţa bazinului morfohidrografic iar treapta 
superioară, 1000–1200 m cu o pondere de 14%). 
 

 
Fig. 4. Ponderea treptelor hipsometrice 

 
 Suprafeţe mai puţin extinse au fost 

identificate pentru intervalul altitudinal 1200-

1849 m, intervalul altitudinal în care se înscrie 
suprafaţa de nivelare Fărcaş-Cârligatele şi 
suprafeţele montane înalte, aproximativ 13% 
din suprafaţa totală a bazinului. (cele două 
trepte având ponderi diferite, 8% treapta 
inferioară (1200-1400 m), 4% treapta superioară 
(1400-1600 m), treapta hipsometrică 1600 -
1849 m ocupând cea mai mică suprafaţă 1% din 
totalul bazinului). 

Suprafeţe foarte însemnate sunt ocupate şi 
de treptele hipsometrice specifice depresiunilor 
si dealurilor submontane cu o pondere de 53% 
(altitudinile cuprinse între 258-300 m 7%, 300-
450 m 12%, 450-600 m 13%, 600-700 m 11%, 
700-800 m 10%). 

Din analiza treptelor hipsometrice 
constatăm o asimetrie evidentă între versantul 
stâng al văii Arieşului cu altitudini 
predominante între 1200-1600 m şi cel drept 
unde acestea apar doar insular în Platoul Poieni 
sau Culmea Bedeleului, restul suprafeţelor se 
înscriu între 450 – 1000 m. 
 
5 Declivitatea reliefului 

Noţiunea de declivitate utilizată în studiu 
de faţă, în detrimentul noţiunii de pantă, se 
datorează faptului ca analiza se referă la 
înclinarea formelor de relief care se exprimă în 
grade sexagesimale sau centesimale şi în 
procente [Roşian 2011]. 

Daca se analizează în scopuri aplicative 
suprafeţele de relief (în cazul de faţă 
pretabilitatea la activităţi antropice, locuire şi 
evaluarea vulnerabilităţii), declivitatea este un 
parametru absolut necesar de cuantificat, atât 
din prismă cantitativă, ca factor declanşator al 
unor procese de versant, cât şi din prismă 
calitativă, ca factor generator de forme de relief 
apărute ca urmare a manifestării proceselor de 
versant. 

Luând în considerare cele două moduri de 
analiză spaţială a declivităţii, calitativ şi 
cantitativ, Irimuş et al. în 2005 propune o 
clasificare a declivităţii reliefului pe 6 intervale 
de valori, intervale utilizate şi în studiul de faţă 
[Fig. 5]. Aceste intervale sunt: 0,10-20 suprafeţe 
uşor înclinate (terenuri fără restricţii în utilizarea 
tehnicii agricole cu risc de inundaţii în cazul 
luncilor); 2,10–50 suprafeţe moderat înclinate 
(suprafeţe pe care se pot identifica procese 
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geomorfologice cu manifestare areală si lineară, 
impun restrecţii în cadrul lucrărilor agricole, 
indicate pentru construcţii); 5,10-150 suprafeţe 
înclinate (se identifică procese de denudaţie cu 
manifestare areală, impun restricţii în cadrul 
lucrărilor agricole); 15,10-350 suprafeţe cu 
înclinare accentuată (suprafeţe cu procese 
geomorfologice cu manifestare lineară, alunecări 
de teren, reprezintă limita de acces a tehnicii 
agricole, impune restricţii majore în ceea ce 
priveşte realizarea de construcţii şi infrastructură 
edilitară şi rutieră); 35,10-550 suprafeţe puternic 
înclinate (suprafeţe susceptibile la procese 
gravitaţionale, cu restricţii în ceea ce priveşte 

dezvoltarea oricărui tip de infrastructuri); > 550 
suprafeţe abrupte (susceptibilitate foarte mare la 
procesele gravitaţionale, restricţii pentru 
dezvoltarea infrastructurii de locuit şi acces). 

Declivitatea reliefului este în concordanţă 
cu cele trei trepte morfologice majore din 
bazinul norfohidrografic al Arieşului, suprafeţe 
mari a intervalelor 50-350, ponderea majoritară 
fiind reprezentată de intervalul 150-350, 
aproximativ 56%, sunt specifice treptei montane 
şi dealurilor submontane, treapta depresiunilor 
se caracterizează prin declivitate mai mică 00-50, 
izolat apărând şi intervalul 50-150 cu suprafeţe 
foarte restrânse la nivelul acestei trepte de relief. 

 
Fig. 5. Harta declivităţii reliefului 

 
În ceea ce priveşte ponderea suprafeţelor 

diferitelor intervale de declivitate la nivelul 
întregii suprafeţe de studiu [Fig. 6] se remarcă 
suprafeţele înclinate şi puternic înclinate, 5,10-350 
care deţin aproximativ 81,94% din suprafaţa 
totală, cu susceptibilitate mare la procesele 
geomorfologice cu restricţii în ceea ce priveşte 

activităţile antropice având extindere spaţială pe 
toată suprafaţa bazinului morfohidrografic. 
Ponderea relativ mică a intervalelor 00-50, 
aproximativ 17,36% cu suprafeţe uşor înclinate şi 
moderat înclinate şi pretabile activităţilor 
antropice este evidenţiată în partea estică în 
imediata apropiere a confluenţei cu Mureşul 
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Fig. 6. Ponderea intervalelor de declivitate 

 
suprapuse în mare parte nisipurilor şi pietrişurilor 
din Cuaternar, cu pretabilitate mare la activităţile 
agricole. Intervalele 35,10 - peste 550 ocupă 
suprafeţe neînsemnate la nivelul bazinului, 
aproximativ 0,71% fiind identificate în totalitate 
în zonele montane înalte fără a avea impact 
deosebit asupra zonelor de influenţă antropică. 
 
6 Densitatea fragmentării reliefului 

Densitatea fragmentării reliefului sau 
fragmentarea orizontală [Fig. 7] influenţează în  

mod direct dezvoltarea activităţilor antropice şi 
extinderea acestora pe suprafaţa bazinului 
morfohidrografic. O suprafaţă cu indice mare a 
fragmentării orizontale va induce restrictivitate 
pentru dezvoltarea reţelelor de căi de comunicaţie, 
de aşezări şi în zonele joase, depresionare, sau 
pretabile pentru culturi agricole, în extinderea 
suprafeţelor cultivate. Valoarea mare a densităţii 
fragmentării reliefului în zona montană poate să 
caracterizeze fragmentarea accentuată a 
suprafeţelor de nivelare, acolo unde acestea există, 
sau poate fi corelată cu o declivitate mare a 
reliefului care favorizează dezvoltarea proceselor 
de ravenaţie sau a cursurilor de apă, mici, cu 
caracter intermitent, de obicei tributare unui bazin 
hidrografic mic, de ordin 1. Valoarea mică a 
densităţii fragmentării este caracteristică 
platourilor montane înalte, carstice (Poieni, 
Scărişoare-Ocoale) unde activităţile antropice 
relevă aspecte contrastante, zone exploatate în 
principal în scop turistic şi de agrement sau 
pastoral. 

 

 
Fig. 7. Densitatea fragmentării reliefului 
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Parametrul densitatea fragmentării reliefului 
s-a calculat, pe suprafaţa bazinului 
morfohidrografic al Arieşului, adoptând 
metodologia clasică de raportare a lungimii 
întregii reţele hidrografice (inclusiv cea 
temporară), la suprafaţa standard de 1 Km2.  

Suprafeţele extinse cu fragmentare orizontală 
relativ mică caracterizează întreg bazinul 
morfohidrografic al Arieşului [Fig. 8]. Densitatea 
fragmentării cu valori cuprinse între 0 şi 1,5 
km/km2 reprezintă cea mai mare parte a bazinului, 
87% din total suprafaţă (31% intervalul de valori  
0-0,5 km/km2, 30% intervalul de valori 0,5-1 
km/km2, 26% intervalul de valori 1-1,5 km/km2). 
Aproximativ aceeaşi proporţie a ponderii 
intervalelor de valori cu densitate mică se observă 
şi în ceea ce priveşte treptele de relief montană şi a 
dealurilor submontane fapt ce scoate în evidenţă 
pretabilitatea anumitor areale pentru culturi 
agricole, pe suprafaţa dealurilor submontane, 
activităţi economice preponderent cu caracter 
turistic în zona montană înaltă. 

 

 
 

Fig. 8. Ponderea 
densităţii fragmentării reliefului 

 
Arealele cu densitatea fragmentării mare 

însumează aproximativ 13% din totalul 
suprafeţei având extindere teritorială mai mare în 
zona treptelor depresionare (acolo unde se 
realizează majoritatea confluenţelor Arieşului cu 
afluenţii acestuia) şi a culoarelor de vale. 
Arealele cele mai extinse sunt cele cu valori 
cuprinse între 1,5 – 2 km/km2 cu 10% din 
suprafaţa totală, celelalte două intervale, 2 – 2,5 

km/km2 şi > 2,5 km/km2 având pondere 
neînsemnată pentru întreg bazinul 
morfohidrografic, 3% din suprafaţa totală. 
Densitatea maximă a fragmentării orizontale a 
reliefului, calculată, are valoarea de 4,8 Km/Km2. 

Densitatea fragmentării caracteristică 
pentru întreg bazinul morfohidrografic 
(densitate relativ mică), caracterizează şi 
subdiviziunile geografice fapt ce scoate în 
evidenţă continuitatea suprafeţelor plane, acolo 
unde ele există. 
 
7 Adâncimea fragmentării reliefului 

Adâncimea fragmentării reliefului sau 
fragmentarea verticală, energia reliefului [Fig. 9] 
reprezintă diferenţa dintre punctul cu altitudinea 
cea mai mare şi punctual cu altitudinea cea mai 
mica de pe unitatea de suprafaţă, influenţând în 
mod direct dezvoltarea activităţilor antropice şi 
extinderea acestora pe suprafaţa bazinului 
morfohidrografic datorită faptului că imprimă 
discontinuităţi în extinderea teritorială a 
suprafeţelor plane, suprafeţe cu pretabitate 
ridicată. O suprafaţă cu valoare mare a 
fragmentării verticale va induce restrictivitate 
pentru dezvoltarea reţelelor de căi de comunicaţie 
şi de aşezări. Valoarea mare a densităţii 
fragmentării reliefului în zona montană poate să 
caracterizeze fragmentarea mare a suprafeţelor de 
nivelare, acolo unde acestea există, sau suprafeţe 
afectate de procesele geomorfologice de eroziune 
liniară. Valoarea mică a densităţii fragmentării 
este caracteristică platourilor montane înalte unde 
activităţile antropice lipsesc sau sunt aproape 
neînsemnate, zone exploatate, în principal în scop 
turistic şi de agrement sau pentru păşunat şi 
creşterea animalelor.  

Valoarea, exprimată în metri, a adâncimii 
fragmentării reliefului  s-a calculat, pe suprafaţa 
bazinului morfohidrografic al Arieşului, 
adoptând metodologia clasică, calculând 
diferenţa dintre punctele extreme (cu altitudinea 
cea mai mare şi cu altitudinea cea mai mică) de 
pe unitatea de suprafaţă. În practica 
geomorfologică unitatea de suprafaţă standard 
este Km2, în cazul de faţă, pentru a surprinde cât 
mai bine discontinuităţile din teren am optat 
pentru hectar ca suprafaţă de referinţă. 
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Fig. 9. Adâncimea fragmentării reliefului 

 
Fragmetarea verticală a reliefului se 

caracterizează prin suprafeţe mari cu valoare 
mică a fragmetării. [Fig. 10]. Adâncimea 
fragmentării cu valori cuprinse între 0 şi 20 m 
reprezintă cea mai mare parte a bazinului, 74% 
din total suprafaţă (20% intervalul 0-10 m, 23% 
intervalul 10-20 m, 31% intervalul 20-35 m). 
Intervale cu valori mici a adâncimii fragmentării 
se identifică şi pe treptele de relief montană şi a 
dealurilor submontane fapt ce scoate în evidenţă 
pretabilitatea anumitor areale pentru culturi 
agricole, pe suprafaţa dealurilor submontane, 
activităţi economice preponderent cu caracter 
turistic în zona montană înaltă. 

Arealele cu adâncimea fragmentării mare 
însumează aproximativ 26% din totalul 
suprafeţei având extindere teritorială mai mare în 
zona văilor adânci din masivelor montane unde 
eroziunea verticală este mai accentuata. Arealele 
cele mai extinse sunt cele cu valori cuprinse între 

35-50 m cu 18% din suprafaţa totală, celelalte 
două intervale, 50-65 m şi > 65 m având o 
pondere mică raportată la întreg bazinul 
morfohidrografic, 8% din suprafaţa totală. 

 

 
Fig. 10. Ponderea densităţii fragmentării reliefului 

 
Extensiunea teritorială a diferitelor valori ale 

adâncimii fragmentării pe subdiviziunile 
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geografice scoate în evidenţă două subdiviziuni 
cu caracteristici asemănătoare din punct de 
vedere al pretabilităţii: extremitatea vestică a 
Podişului Transilvaniei unde predomină 
adâncimea fragmentării foarte mică 0-20 m şi 
lipsesc suprafeţele cu adâncime a fragmentării 
foarte mare, > 65 m, (condiţii pentru o 
pretabilitate a terenurilor la orice tip de activitate 
antropică) şi Masivul Gilău-Muntele Mare – 
Munţii Metaliferi caracterizaţi prin adâncimea 
fragmentării relativ mică care scoate în evidenţă 
fragmentarea redusă a suprafeţei de nivelare 
Măguri-Mărişel (suprafeţe cu pretabilitate la 
dezvoltarea activităţi turistice şi de agrement).         
 
8 Orientarea versanţilor 

Parametrul calitativ în analiza 
componentelor reliefului este reprezentat de 

orientarea suprafeţelor înclinate sau orientarea 
versanţilor. În procesul de planning teritorial, 
orientarea versanţilor joacă un rol deosebit de 
important datorită faptului că influenţează modul 
de amplasare şi dispunere a suprafeţelor de 
locuit, modul de utilizare a terenurilor şi 
amplasare a culturilor în funcţie de pretabilitate 
etc. Orientarea versanţilor influenţează 
dezvoltarea proceselor geomorfologice de 
versant, care induc restrictivitate în dezvoltarea 
activităţilor antropice de orice fel, prin radiaţia 
solară, insolaţia şi temperatura care sunt 
distribuite inegal pe suprafaţă bazinului 
morfohidrografic în funcţie de expoziţia acestora. 

Orientarea generală a bazinului 
morfohidrografic pe direcţia Vest-Est imprimă 
teritoriului o tipologie variată şi omogenă a 
expoziţiei versanţilor.  

 

 
Fig. 11. Orientarea versanţilor 
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Orientarea generală a bazinului 
morfohidrografic, în funcţie de orientarea 
cursului de apă de la izvoare spre vărsare, 
condiţionează şi tipul de orientare al versanţilor. 
Analizând ponderea suprafeţelor cu diferite tipuri 
de orientare [Fig. 12] se observă că cele mai mari 
suprafeţe ale versanţilor sunt identificate a fi cu 
orientare preponderent estică 27%, sudică 26% şi 
vestică 23%, reprezentând partea cea mai extinsă 
din totalul suprafeţei bazinului morfohidrografic. 

 

 
Fig. 12. Ponderea 

orientării versanţilor 
 
 Suprafeţe mai puţin extinse sunt suprafeţele 
versanţilor cu orientare nord-vestică şi nordică, 
fiecare fiind extinsă pe aproximativ 11% din 
total suprafaţă. Ponderea suprafeţelor 
cvasiorizontale reprezintă aproximativ 2% din 
suprafaţa totală fiind identificate în zona 
suprafeţelor de nivelare montane precum şi în 
depresiunile Arieşului şi dealurile Podişului 
Transilvaniei. 
 Predominanţa tipurilor de orientare 
majoritară estică şi sudică înregistrată la nivelul 
întregului bazin morfohidrografic se poate 
observa şi la nivelul subdiviziunilor geografice 
majore, în special în cele montane, Gilău-
Muntele Mare, Munţii, Munţii Trascău. De 
remarcat este faptul că în zonele joase apar 
suprafeţele cvasiorizontale cu extinderea cea 
mai mare pe suprafaţă aferentă Podişului 
Transilvaniei şi dealurile Feleacului. Pe 
suprafaţa subdiviziunilor geografice montane, 
suprafeţele cvasiorizontale (plate), au areale de 
manifestare foarte mici, ceea ce scoate în 
evidenţă fragmentarea accentuată a suprafeţelor 
de nivelare. 

 
9 Rezultate 
 Analiza parametrilor morfometrici din 
bazinul hidrografic al Arieşului scoate în 
evidenţă, în primul rând un relief de o mare 
complexitate aparte ce se răsfrânge în manieră 
diferenţiată sub aspectul pretabilităţii la 
dezvoltarea şi diversificarea activităţilor 
antropice din teritoriu. 
 Din punct de vedere hipsometric au fost 
identificate trei trepte morfometrice distincte: a 
depresiunilor şi culoarelor de vale, a dealurilor 
submontane şi treapta montană fiecare având 
influenţă asupra componentei umane şi 
activităţilor desfăşurate, inducând o 
restrictivitate moderată asupra acesteia. Primele 
două trepte sunt caracterizate prin extinderea 
foarte mare a terenurilor pretabile culturilor 
agricole şi extinderii sistemelor de aşezări. Nici 
cea de-a treia treaptă, cea montană, nu impune o 
restrictivitate excesivă, chiar dacă este 
caracterizată de altitudini mai mari, deoarece, în 
această zonă, se extind suprafeţele de nivelare 
pe care s-au dezvoltat sisteme specifice de 
aşezări, risipite („crânguri”), identificate până la 
aproximativ 1600 m altitudine. 
 Analiza declivităţii reliefului scoate în 
evidenţă două intervale caracteristice pentru 
întreg bazinul morfohidrografic. Intervalul 50 – 
150 , care se corelează cu altitudinile mici ale 
reliefului, şi intervalul 150 – 350 , corelat cu 
suprafeţele altitudinale mai înalte. Cele două 
intervale de declivitate, reprezentând suprafeţele 
înclinate cu o anumită restrictivitate în ceea ce 
priveşte lucrările efectuate pe terenuri agricole 
şi suprafeţele puternic înclinate, la care se 
adaugă şi realizarea construcţiilor în ceea ce 
priveşte restrictivitatea, corelate cu altitudinile 
explică tipul de aşezare răsfirată şi risipită 
specifică zonelor montane din partea superioară 
a bazinului morfohidrografic al Arieşului.  
 Densitatea fragmentării reliefului nu se 
remarcă a fi un parametru care sa influenţeze în 
mod direct dezvoltarea activităţii antropice 
datorită valorii mici prin care caracterizează 
întreg bazinul morfohidrografic. Valorile mari 
ale densităţii fragmentării se înregistrează în 
zonele depresionare joase identificându-se 
teritorial, în principal, cu suprafeţele adiacente 
confluenţei Arieşului cu afluenţii săi. 
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 Tipurile de orientare a versanţilor estică şi 
sudică caracterizează întreaga suprafaţă a 
bazinului morfohidrografic. Aceşti versanţi sun 
expuşi apariţiei proceselor geomorfologice 
datorită faptului că primesc cea mai puternică 
radiaţie solară, sunt cei mai calzi şi uscaţi, 
zăpada acumulată în timpul iernii se topeşte mai 
repede şi în interval de timp mai scurt. Deoarece 
este un parametru calitativ, orientarea 
versanţilor poate induce sau nu restrictivitate 
pentru desfăşurarea activităţilor antropice, totul 
depinzând de scopul pentru care se analizează. 
În cazul de faţă induc restrictivitate, în ceea ce 
priveşte dezvoltarea sistemelor de aşezări, 
suprafeţele orientate nord, nord-est, nord-vest 

datorită faptului ca sunt versanţi umezi şi reci cu 
pretabilitate mică în ceea ce privesc condiţiilor 
de locuire.   
 Pe baza analizei parametrilor morfometrici 
şi a concluziilor desprinse din aceasta, am decis 
realizarea unui model de analiză spaţială G.I.S. 
cu ajutorul căruia să identificăm arealele, de pe 
teritoriul bazinului morfohidrografic al 
Arieşului, pretabile pentru desfăşurarea şi 
dezvoltarea activităţilor antropice. 
 Modelul este dezvoltat pe bazele de date 
primare, modelate şi derivate realizate în 
procesul de prezentare şi analiză a parametrilor 
cantitativi şi calitativi ai reliefului [Tab. 1]. 

 
Tab. 1. Structura bazei de date 

 

Nr. 
crt 

Bază de date 
(nume) Tip structură Atribute Tip bază de date 

1 Curbe de nivel vector cota primară 
2 Hidrografia vector lungimea primară 
3 Cumpăna de apă vector - primară 
4 Model digital de elevaţie (hipsometria) grid cota modelată 
5 Declivitatea grid grade derivată 
6 Orientarea versanţilor grid grade orientare derivată 
7 Densitatea fragmentării grid m/km2 modelată 

 
 Fiecare element al bazei de date este inclus în modelul de analiză spaţială sub formă de 
parametru în funcţie de specificul fiecăruia, insistând pe identificarea suprafeţelor pretabile la 
dezvoltarea sistemelor de locuit şi dezvoltarea activităţii antropice pentru fiecare parametru în parte.  
 Utilizând informaţiile extrase în etapa de analiză a parametrilor morfometrici s-au identificat 
valorile cantitative care definesc suprafeţe pretabile, pentru fiecare parametru [Tab. 2], valori 
utilizate în procesul de analiză spaţială.        
 

Tab. 2. Parametrii utilizaţi în procesul de modelare 
 

Nr. 
crt Parametru Valori pretabilitate Observaţii 

1 Hipsometria 

≥ minima din teritriu (258 m) 
 
şi 
 

≤ 1600 m  

s-au considerat pretabile toate suprafeţele de teren 
situate altitudinal până la limita de 1600 m 
1600 m reprezintă limita superioară, maximă, a treptei 
a doua din suprafaţa de nivelare Fărcaş-Cârligatele, 
fiind şi limita maximă de extindere a sistemelor de 
aşezări risipite şi răsfirate specifice Munţilor Apuseni  

2 Declivitatea 

≥ 00 
 
şi 
 

≤ 150 

trei tipuri de suprafeţe: suprafeţe uşor înclinate cu 
pretabilitate foarte bună la orice tip de activitate 
antropică (realizarea de infrastructură rutieră, edilitară, 
dezvoltarea agriculturii), suprafeţe moderat înclinate 
pretabile infrastructurii de locuit, agriculturii, 
suprafeţe înclinate cu pretabilitate redusă pentru 
activităţi agricole, utilizate pentru plantaţii pomicole. 
suprafeţele cu înclinare mai mare de 150 induc, în 
procent de peste 95% din cazuri, doar restrictivitate. 
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Nr. 
crt Parametru Valori pretabilitate Observaţii 

3 Densitatea fragmentării ≤ 2 km/km2 

suprafeţele de teren pe care se înregistrează valori mici 
ale densităţii fragmentării reliefului sunt pretabile 
pentru dezvoltarea activităţilor antropice scoţând în 
evidenţă zone plane puţin fragmentate.   

4 Orientarea versanţilor 

Plat (-1 - -0,000001) 
 
şi 
 

E –V (67,5 – 292,5) 

versanţii cu orientare de la est la vest oferă condiţii 
bune pentru dezvoltarea activităţilor din domeniul 
agricol dar şi pentru proiectarea sistemelor de locuit. 
utilizaţi în procesul de analiză spaţială cu suprafeţele 
definite de pante mici nu scot în evidenţă suprafeţele 
susceptibile la procese geomorfologice actuale care 
induc restrictivitate.    

 
Tehnica overlay permite analiza spaţială 

integrată a mai multor componente ale teritoriului 
(reliefului în cazul de faţă) pentru a scoate în 
evidenţă un atribut esenţial al teritoriului analizat. 
Pentru a scoate în evidenţă suprafeţele pretabile la 
dezvoltarea activităţilor antropice şi dezvoltarea 
sistemelor de locuit am utilizat, în cadrul 
modelului de analiză spaţială GIS, tehnica overlay 
de tip raster-raster, mai precis combinarea stratelor 
tematice în format raster de tip GRID reprezentate 
de bazele de date modelate şi derivate prezentate 
anterior [Tab.1, Tab.2].  

Identificarea arealelor unice pe baza 
criteriilor condiţionale (luarea în calcul a 
condiţiei impuse de fiecare parametru în parte 
pentru identificare unui anumit areal unic care 
sa sadisfacă toate condiţiile impuse) s-a realizat 
utilizând extensia spatial analyst a programului 
geoinformaţional ArcGis. 

Definitivarea modelului final a necesitat 
dezvoltarea unei ecuaţii de analiză spaţială 
compusă din structurile de baze de date raster, 
identificatori logici (and) şi matematici (≥, ≤) 
care să permită programului geoinformaţional să 
afişeze rezultatul analizei spaţiale condiţionale.       
 

"Scara altitudinală (m)" <= 1600 & 
"Declivitatea în grade" <= 15 & "Dens. 

fragmentarii" <= 2 & "Orientare" >=  - 1 & 
"Orientare" <=  - 0.000001 & "Orientare" >= 

67.5 & "Orientare" <= 292.5 
 

 Rezultatul ecuaţiei [Fig. 13] se 
materializează într-o bază de date în format 
raster cu atribute numerice 0 („False”, toate 
suprafeţele care nu îndeplinesc condiţiile 
impuse) şi 1 („True”, toate suprafeţele care 

îndeplinesc condiţiile impuse), în cazul de faţă 
suprafeţele cu pretabilitate zero (care impun 
restricţii) şi suprafeţele pretabile pentru 
dezvoltarea activităţilor antropice.  
 Din analiza hărţii suprafeţelor pretabile 
pentru dezvoltarea activităţilor antropice iese în 
evidenţă extinderea teritorială mare a 
suprafeţelor pretabile în zonele joase de dealuri 
şi depresiune, în special în zonele depresionare 
ale Arieşului şi afluentului de stânga Iara. 
Suprafeţe pretabile se identifică şi în zonele 
înalte acolo unde suprafeţele de nivelare sunt 
foarte bine păstrate, extremitatea nord-vestică a 
bazinului morfohidrografic în zona suprafeţei de 
nivelare Fărcaş-Cârligatele,  sau nu sunt foarte 
fragmentate cum este cazul suprafeţei de 
nivelare Măguri-Mărişel din partea central-
nordică a teritoriului studiat. 
 Suprafeţele cu pretabilitate minimă sunt 
identificate spaţial în mare parte cu zona 
montană, şi de dealuri unde factorul condiţional 
principal este declivitatea mare, precum şi în 
zonele depresionare joase unde orientarea 
versanţilor îşi pune amprenta în mod definitoriu. 
 Din punct de vedere a extensiunii teritoriale 
arealele cu pretabilitate minimă sunt cele mai 
extinse 64%, 36% din suprafaţa totală a 
bazinului morfohidrografic fiind reprezentată de 
suprafeţele pretabile. 
 Validarea modelului de analiză spaţială s-a 
realizat prin compararea rezultatelor obţinute 
prin modelare cu realitatea din teren în două 
cazuri aflate în unităţi de relief diferite precum 
şi în condiţii diferite în ceea ce priveşte 
configuraţia reliefului (unu din treapta montană 
şi unu aparţinând treptei depresiunilor şi 
culoarelor de vale).   
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Fig. 13. Harta suprafeţelor pretabile pentru activităţi antropice 
 
 Prima comparaţie realizată a fost în cazul satului Ocoale aparţinând UAT Gârda de Sus, situat în 
zona montană a Munţilor Bihorului (1250 m altitudine medie) la extremitatea estică a bazinului 
morfohidrografic. A doua comparaţie, cu scop de validare a rezultatelor finale, s-a realizat pentru satul 
Copăceni aparţinând UAT Sănduleşti, localizat spaţial pe treapta dealurilor şi culoarelor de vale. 

 

   
Fig. 14. Validare 1      Fig. 15. Validare 2 
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Din analiza rezultatelor obţinute în urma 
procesului de validare se poate observa că 
modelul de analiză spaţială surprinde foarte bine 
realitatea din teren. În primul caz [Fig. 14] sunt 
surprinse cu mare acurateţe suprafeţele de 
platou, situate la altitudini mari, pe care se 
dezvoltă spaţial satul Ocoale, în cazul al doilea, 
satul Copăceni, [Fig. 15] sunt surprinse atât 
suprafeţele pretabile pentru dezvoltarea 
sistemelor de aşezări cât şi suprafeţele de teren 
cu pretabilitate mare pentru dezvoltarea 
activităţilor din domeniul agricol.  
 Luând în calcul bazele de date de intrare a 
modelului, metodologia utilizată şi nu în ultimul 
rând rezultatele validării se poate afirma faptul că 
modelul este util scopului pentru care a fost 
realizat, de identificare a arealelor pretabile 
pentru dezvoltarea activităţilor antropice, putând 
fi extrapolat şi pe alte unităţi geografice, fiind util 
atât în procesul de planificare teritorială cât şi în 
procesul de cercetare şi analiză a teritoriului. 
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