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Abstract

چکیده

Digging and excessive exploitation of
alluvial water sources, create bad condition for
many alluvial aquifers in the plains of the
country. Given these circumstances, the desire
to use the karst sources for which less attention
has been paid is increasing. In this study, by
considering some karst development criteria
such as lithology, altitude, slope, rainfall,
temperature, vegetation index, drainage density,
lineament density, lineament intersection
density, distance from lineament and distance
from the intersection of lineaments and applying
fuzzy inference system and fuzzy hierarchical
analysis, modeling of karst development has
been done. The results showed that by the
method of fuzzy inference system the
development zones with high and very high
degrees covered 79.1 percent of the total area,
while for the fuzzy hierarchial analysis method it
was 26 percent. For weights validation used in
the fuzzy hierarchical analysis, ±10%, ±5%
sensitivity analyses were done.

 وعی ت،حفر چاه و بهرهبرداری بیرویه از منابع آب آبرفتیی
بدی برای بس اری از آبخوانهای آبرفتی در دشتهای کشور ایجاد
 تمایل برای استفاده از منابع آب،کرده است با توجه به این شرایط
 رو بیه افییای اسیت در،کارستی که کمتر به آن توجه شده بود
این پژوه با در نظر گیرفتن برخیی م ارهیای توسی ه کارسیت
، شاخص پوش گ اهی، دما، بارش، ش ب، ارتفاع،مانند ل تولوژی
 فازی ه از، تیراکم تعیاطع خویواره، تیراکم خویواره،تراکم آبراهه
 فاز ه از تعاطع خوواره و بهکارگ ری روشهای س سیتم،خوواره
 مید سیازی توسی ه،استنتاج فازی و تح ل س س ه مراتبی فازی
کارست انجام شده اسیت نتیای نشیان داد کیه در روش س سیتم
درزید از97/1استنتاج فازی پهنههای با توس ه زیاد و خ ی زییاد
مساحت منوعه را پوش میدهد درحالی که ایین دیدد در روش
درزد میباشد برای زحتسینجی62 تح ل س س ه مراتبی فازی
،وزنهای بکار گرفته شده در روش تح ل س سی ه مراتبیی فیازی
 درزد انجام شده است±11  و±5 آنال ی حساس ت
 سیستم استتنتاج، تحلیل سلسله مراتبی فازی:واژههای کلیدی
، کارست شیرینبهار،فازی
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متغ ر سازند کربناته و فاز ه از گسل ،تحو کارست در منوعه
زاگرس را بررسی کردهاند نتای تحع ق این دو حاکی از آن
است زاگرس دارای مناطعی با ط فی از م یان توس ه کارست ،از
کارست کامل با ب شترین مساحت و کارست ب ناب نی و نارس
میباشد قبادی و همکاران ( )1971در موال ه خود بر اساس
بازدیدهای زحرایی ،دریافتند واحدهای کربناته در منوعه مورد
موال ه ،گسترش زیادی دارند نتای این تحع ق نشان داد،
ترک ب مناسب سنگشناسی ،ناپ وستگیهای مت دد ،تخ خل
ثانویه و فراوانی پدیدههای ژئومورفولوژیکی کارست در واحدهای
کربناته ،نشان دهنده توس ه کارست میباشند دباسی و
همکاران ( )1979در پژوه خود به بررسی و پهنهبندی تحو
کارست و شناخت م یان تأث ر دوامل مخت ف در توس ه کارست
پرداختهاند نتای تحع ق آنها نشان داد که منوعه دارای چهار
طبعه کارست با تحو بس ار زیاد ،زیاد ،متوسط و فاقد کارست
میباشد هدف از پژوه حاعر ت ن م یان توس ه کارست
منوعه مورد موال ه به لحاظ مکانی است

مقدمه

ایران سرزم نی خشک با م انگ ن بارش کمتر از یکسوم
متوسط دن ا میباشد و به لحاظ اق می در منوعه خشک دن ا
قرار دارد (د یاده )1971 ،لذا با توجه به کمبود آب سوحی،
مردم این سرزم ن از دیرباز منابع آب زیرزم نی را مورد توجه
قرار دادهاند و از سفرههای آبدار آبرفتی بهرهبرداری
میکردهاند امّا یکی دیگر از منابع آب زیرزم نی ،منابع آب
کارستی میباشد که در سا های اخ ر به دل ل کاه حجم
ذخ ره آب در آبخوانهای آبرفتی ،ب شتر از قبل مورد توجه قرار
از یکچهارم
گرفتهاند حدود 11درزد سوح قارهها و ب
جم ت جهان در نیدیکی یا بر روی مناطق کارستی ،زندگی
میکنند (فورد و وی ام )6119 ،وجود سازندهای آهکی وس ع
در قسمتهای زیادی از ایران و استحصا آب شرب و
کشاورزی از این منابع ،چه بهزورت چشمه و یا چاه ،مؤید
اهم ت فوقال اده این منابع است(کریمی وردنجانی )1937 ،و
لیوم موال ه بر آنها را آشکار میکند چشماندازهای سوحی
کارست ،غالباً بهزورت زم نریختهای انحاللی و در نت جه موقعیت و زمینشناسی منطقه مورد مطالعه
منوعه ش رینبهار در بخ شما شرقی استان خوزستان،
تأث ر آب سوحی بر سنگهای انحال پذیر ،میباشد (دوائل و
همکاران )6117 ،و توس ه کارست را به دنبا دارد لذا در این در فاز ه  25ک ومتری شهر مسجد س مان و در محدوده
پژوه  ،هدف بررسی م یان توس ه کارست به کمک برخی از درض جغراف اییَ 96˚15تاَ 96˚65شمالی و طو جغراف ایی
م ارهای سوحی مؤثر بر آن به کمک روشهای دورسنجی َ 07˚91تاَ 07˚05شرقی انجام شده است حداکثر ارتفاع
میباشد در جهان و ایران موال اتی با روشهای مخت ف برای منوعه  6190متر و مساحت آن ن ی  691/5ک ومتر مربع
بررسی توس ه کارست زورت گرفته است که از م ان آنها میباشد دسترسی به منوعه مورد موال ه از طریق راه ارتباطی
اهواز -مسجد س مان و جاده خوزستان بهطرف شهرکرد
میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
با افیای موال ات بر روی نرخ انحال سنگ آهک در شرایط امکانپذیر میباشد اق م محدوده مورد موال ه با توجه به
مخت ف زم نشناسی و بر اساس تحع عات پالمر ( ،)1793و متوسط درجه حرارت و متوسط بارندگی  91ساله ایستگاه سد
استفاده از این دادههای موجود ،چندین مد دددی ف ییکو -شه د دباسپور که به ترت ب 69/50 ،درجه س س وس و
ش م ایی توس ه کارست مانند تحع عات وایت ( )1799و  031/29م یمتر میباشد و بر اساس عریب خشکی دمارتن،
دریبروت ( 1733،1771و  )1772انجام شده است ن مهخشک میباشد منوعه مورد موال ه در زون زاگرس
ایکونوم دس و همکاران( )6115در پژوهشی با استفاده از چ نخورده قرار دارد سازند ایالم سروک (کرتاس باالیی)
روشهای سنج از دور و  GISو ته ه الیههای موعودی و قدیمیترین سازندی است که در این منوعه رخنمون دارد و بر
وزندهی به الیهها بر اساس م یان اهم ّت هر کدام در پتانس ل روی آن به ترت ب سازند سازندهای پابده ،ت هزنگ ،کشکان،
آب زیرزم نی زورت گرفته است نتای نشان میدهند که آسماری ،آغاجاری و نهشتههای کواترنری آهکی قرار میگ رند
مناطق آهکی و آبرفتی ،ب شترین پتانس ل را به خود اختصاص ولی در محدوده مورد موال ه ،سازند آسماری با پوش 36
میدهند زحت نتای با دادههای حفاری ،سنج ده و تأی د شده درزدی ،ب شترین رخنمون را دارد و سایر سازندها مانند پابده
است دالیی طالعانی و رح م زاده )1937( ،با در نظر گرفتن دو و کشکان و ت هزنگ ،رخنمون به نسبت کمتری دارند
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موق ت هندسی آنها به سردت تغ ر میکند به این تغ رات
مداوم ،تکامل آبخوانهای کارستی گفته میشود(م النوویچ،
 )1729دوامل زیادی توس ه کارست را تحت تأث ر خود قرار
میدهند از جم ه این دوامل که در این پژوه مورد توجه قرار
گرفتهاند میتوان به تراکم خوواره ،تراکم تعاطع خوواره ،تراکم
آبراهه ،فاز ه از خوواره ،فاز ه از تعاطع خوواره ،دما ،بارش،
پوش گ اهی ،ل تولوژی ،ارتفاع و ش ب اشاره کرد این م ارها
در  9دسته ساختاری ،اق می و ه دروژئولوژیکی قرار گرفتهاند
که در بخ های ب دی به اهم ت هر کدام از این م ارها اشاره
خواهد شد

چ نخوردگیهای مهم منوعه مورد موال ه شامل تاقدیسهای
شالر و چالهمنار با روند دمومی شما غرب – جنوبشرق
میباشند که هر دو به سمت جنوبشرق پالنژ دارند چندین
گسل امتدادی سرتاسری در این منوعه وجود دارد که دمدتاً
گسلهای راندگی میباشند تاقدیسهای شالر و چاله منار ن ی
در اثر دم کرد گسلهای امتدادی ،مایل و درعی ،گس ده و
خرد شدهاند(غفاری )1937 ،شکل 1نعشه زم نشناسی منوعه
مورد موال ه را نشان میدهد
معیارهای توسعه کارست
آبخوانهای کارستی در ازای پدیدههای دینام کی که
نسبت به زمان و مکان دمل میکنند ،توس ه پ دا میکنند و

شکل  -1نقشه زمینشناسی منطقه مورد مطالعه

س و شبکه (هر س و شبکه یک ک ومتر در ییک ک یومتر) و
دورنیابی به روش کریج نگ ،در نرمافییار  ArcGIS 10.2ته یه
شد(شکل  )9رابوه( )1تراکم خوواره در هیر سی و شیبکه بیه
زورت زیر میباشد
L
LD 
رابوه ()1
A
در م ادلییه بییاال طییو خوییوارههییا در یییک س ی و و
مساحت هر س و شبکه ( یک ک ومتر مربع) میباشد برای بیه
دست آوردن تراکم تعاطع خووارهها ن ی از هم ن روش استفاده
شد

مواد و روشها
ایین پیژوه بیرای رسی دن بیه هیدف خیود از روشهییای
س ستم استنتاج فازی و تح ل س س ه مراتبی فیازی بیا کمیک
تصاویر ماهوارهای بهره جسته است بیرای ته یه چهیار نعشیهی
مرتبط با شکستگیها ،ابتدا خووارهها از پردازش تصویر منوعیه
در باند  PANماهواره  )6115( IRSبا قدرت تفک یک زم نیی 5
متر ،در نرمافیار Geomatica 2012استخراج شد دو نعشه تراکم
خوواره(شکل  )6و تراکم تعاطع خووارههیا ن یی بیا اسیتفاده از
شبکه و سپس محاسیبه مجمیوع طیو و نعیاا تعیاطع در هیر
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شکل  -3تراکم تقاطع خطواره در محدوده مورد مطالعه

شکل  -2تراکم خطواره در محدوده مورد مطالعه

بخ آبراههها جدا شد و سپس به همان روش ته ه الیه تراکم
خوواره ،با استفاده از شبکهبندی و تعس م مجموع طو آبراهیه
به مساحت در هر سی و شیبکه و سیپس دورنییابی بیه روش
کریج نگ ،این الیه ن ی ته ه شد(شکل )2

دو نعشه فازی ه از خویوارهها(شیکل  )0و فازی ه از تعیاطع
خووارهها با استفاده از تابع فاز ه اق دسی در هم ن نیرمافییار
ته ه گردید(شکل  )5برای ته ه الیه تراکم آبراهیههیا از DGN
مربوا بیه منوعیه میورد موال یه ،در نیرمافییار Arc GIS 10.2

شکل  -5فاصله از تقاطع خطواره( )mدر محدوده مورد مطالعه

شکل  -4فاصله از خطواره( )mدر محدوده مورد مطالعه
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شکل  -6تراکم آبراهه( )m/Km2در محدوده مورد مطالعه

سرخی ،اندیکا ،بیی بیی ت خیون و تنیگ 5بخت یاری در محی ط
نرمافیار  ArcGIS 10.2استفاده شده است(شکل )2

بییرای ته ییه نعشییه بییارش ،از درونیییابی بییه روش
کوکریج نگ روی دادههای آماری بارش  11ساله ایستگاههیای
چ و ،کاشکل ،سوسن ،کوهرنگ ،سد شه د دباسیپور ،اللییبنیه

شکل  -7بارش( )mmدر محدوده مورد مطالعه

بییییییدین منظییییییور تصییییییاویر مربوطییییییه از سییییییایت
 EarthExplorer.usgs.comبارگییذاری شییده و پییس از ادمییا
تصح حاتی در نرمافیار  ENVI 5.1بهمنظور ته ه الیه م یانگ ن
 11ساله دما و شاخص پوش گ اهی ،1وارد نرمافییار ArcGIS
 10.2شد

برای بیه دسیت آوردن نعشیه دمیا ،از تصیاویر  3روزه سینجنده
 MODISبا قدرت تفک ک مکانی  1111متر ،از سا  39تیا 79
استفاده شد(شکل  )3و ن ی جهت ته ه نعشه پوش گ یاهی از
تصاویر  12روزه سینجنده  MODISبیا قیدرت تفک یک مکیانی
 651متر ،تنها از اسیفند  76تیا اردیبهشیت  79کیه ب شیترین
پوش گ اهی موجود بود ،استفاده شد(شکل )7

- NDVI: Normalized Difference Vegetation Index
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شکل  -8دما( )ºCدر محدوده مورد مطالعه

شکل  -1شاخص پوشش گیاهی در محدوده مورد مطالعه

ماهوارهای  ،ASTERته ه شد(شکل  )11سپس بیا اسیتفاده از
مد ارتفاع رقومی منوعه و بیهکارگ ری توابیع تح یل سیوح،
نعشه ش ب به دست آمید کیه ارزش هیر پ کسیل در آن نشیان
دهندهی معدار ش ب آن برحسب درجه میباشد(شکل  )16در
انتها ذکر این نکته الزم است که تمامی نعشیههیای ته یه شیده
دارای اب اد پ کس ی  51×51متر میباشند

بییرای ته ییه الیییه سیینگشناسییی بییا اسییتفاده از نعشییه
زم نشناسی  1:111111کمستان ،ته ه شیده توسیط شیرکت
م ی نفت ایران ،در نرمافییار  Global Mapper 16زمی نمرجیع
شد ،سپس سازندهای مخت ف در نرمافیار  ArcGIS10.2بر روی
نعشه شناسایی و با رقومی کردن مرز سازندها ،برای ایین نعشیه
یک  Geo data baseته ه گردید(شیکل  )11بیرای ته یه الییه
ارتفاع ابتدا مید رقیومی ارتفیادی (  )DEMمنوعیه از تصیویر

شکل  -11ارتفاع( )mدر محدوده مورد مطالعه

شکل  -11سازندهای زمینشناسی در محدوده مورد مطالعه
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شکل  -12شیب(درجه) در محدوده مورد مطالعه

تراکم شکستگیها ن ی زیاد میباشد این فرض ،اسیاس اسیتفاده
از خووارهها در اکتشاف آب زیرزم نی بهحساب میآید ،چرا که
آب زیرزم نییی در زونهییای خییرد شییدهای کییه در بس ی اری از
سنگها وجود دارد ،یافت میشود (واترز و همکاران )1771 ،بیا
توجه به این که منوعیه میورد موال یه بیه شیدت تحیت تیأث ر
تکتون ک قرار گرفته است ،شبکه آبراهه آن ن ی تا حدود زیادی،
منوبق بر خووارههای آن میباشد و مییتیوان آن را ن یی جیی
م ارهای تحت تأث ر ساختار بهحسیاب آورد سیایر م یار ایین
دسته که شامل تراکم تعاطع خوواره ،فاز ه از خوواره و فاز ه
از تعییاطع خوییوارههییا میییباشییند ،زییرفاً جهییت افیییای دقییت
م ارهای ساختاری مورد بررسی قرار گرفتهاند

پس از ته ه نعشههیای م یار ،نوبیت بیه انتخیاب روش
مناسب جهت بررسی توس ه کارست منوعه میرسد ،با توجه به
موال اتی که اخ راً در سوح جهان و ایران انجام شده اسیت ،در
این پژوه از روش تح ل س س ه مراتبی فیازی کیه بیهمراتب
بهتر ،جدیدتر و کاربردیتر از روش تح ل س س ه مراتبی اسیت
جهت ت ف ق الیهها ،اسیتفاده شیده اسیت جنبیه نوآورانیه ایین
تحع ییق اسییتفاده از روش س سییتم اسییتنتاج فییازی در مح ی ط
نرمافیار  MATLAB 2012aو معایسه نتای دو روش میباشد

بحث و نتیجهگیری
معیارهای ساختاری

گسلها و درز و شکافها از یک طرف بادی انتعیا آب
به درون آبخوان آهکی میشود و از طرف دیگر خیود بهواسیوه
انحال گسترش مییابند و باد باال رفتن هیدایت ه یدرول کی
میشییوند خووارههییا ن ییی از اهم ییت خازییی در مسییائل
ه دروژئولوژیکی برخوردارند بهطور ک ی ،خوواره دبارت اسیت
از یییک شییکل سوحاالرعییی خوییی سییاده و یییا پ ل ییده قابییل
نعشهبرداری میباشد که قسمتی از آن مستع م و قسمتی از آن
کمی انحنا دارد و بهطور واعحی با الگوی اشکا پ رامون خیود
متفاوت است (ساب ن و ف وید )1793 ،لذا ،اگر پذیرفته شود که
خووارهها م رف شکستگیهای پوسته میباشند ،میتوان چن ن
استنباا نمود که در مناطعی که خووارهها تراکم باالیی دارنید،

معیارهای اقلیمی

بتتارش :وجییود آب فییاکتور از ی ی اق مییی در توس ی ه
کارست میباشد این دامل از یترین متغ ر در کنتر انحال و
فرسای میباشد بهزورت طب ی ،کارست در مناطعی توسی ه
مییابد که دارای م یان بارندگی باالتر باشد و مناطق خشک ییا
بس ار سرد ،مانع از توس ه کارست میگردند (کریمی وردنجانی،
 )1937در منوعه مورد موال ه طبق آمار بیارش ایسیتگاههیای
مجاور ،به دل ل کوهستانی بودن از اواسط پای ی تیا اواسیط بهیار
دارای بارندگی است لذا ازنظیر بیارش ،وعی ت مناسیبی بیرای
توس ه کارست دارد
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گ اهی ن ی یکی دیگر از دیوام ی اسیت

سنگشناسی :خصوز ات مخت فی از قب ل وسی ت رخنمیون،

پوشش گیاهی :پوش

که میتواند بهطور مستع م بر توس ه کارست مؤثر باشد چنی ن
میتوان گفت که گ اهان چندین تأث ر مثبت و یک تأث ر منفیی
در جییذب آب و نفییوذ دادن آن در زمیی ن و نهایتییاً در توسیی ه
کارست دارند دمدتاً تأث رات مثبت آنها ناشی از داشتن ریشه-
های نفوذ کننده در خاک و سنگ و ایجاد یک فضای نفوذپیذیر
در کنار آنها ،افییای  CO2در اطیراف ریشیههیا و بیاال بیردن
اس دیته آب که الزمه انحال سنگهیای کربناتیه اسیت ،ایجیاد
مانع در معابل تول د رواناب و ج وگ ری از فشیردهشیدن سیوح
خیاک و در نت جییه ج ییوگ ری از کییاه نفییوذ ،ایجییاد سییایه و
ج وگ ری از تاب مستع م خورش د بر خاک و کم شدن تبخ ر
از خاک میباشد و تنها اثر منفی آن استفاده گ یاه از بخشیی از
آبی است که میتواند به س ستم کارستی نفوذ کند ولی توسیط
گ اه بیه مصیرف مییرسید (میرادی )1937 ،وعی ت پوشی
گ اهی ،تأث ر تمامی موارد دیگر ماننید بیارش ،رطوبیت خیاک و
ف ال ت کشاورزی را نشان مییدهید(پرویی و همکیاران)1937 ،
بس اری از موال ات گویای رابوه م ان م یان انرژی ان کاسی در
باندهای قرمی و مادون قرمی نیدیک با م یان پوشی گ یاهی در
سوح زم ن بودهاند(د ویپناه )1935 ،لذا در این تحع ق بیرای
بررسی پوش گ اهی از شاخص پوش گ اهی به دست آمیده
توسط سنجنده  MODISاستفاده شده است
NIR  RED
NDV I 
رابوه()6
NIR  RED
در رابوه باال  NIRمعادیر بازتاب در باند مادون قرمی
نیدیک( )359 nmو  REDمعادیر بازتاب در باند قرمی(nm
 )205میباشد

عخامت و خصوزی ات سینگشناسیی سینگهیای کارسیتی و
ارتباا با سنگهای دیگر در مع اس ناح های ،کنتر کنندههای
زم نشناسی توس ه کارست را تشک ل مییدهنید سینگهیای
انحال پذیر و به دنبا آن کارستی شدن ،ارتباا مسیتع می بیا
ویژگیهای ف ییکی و ش م ایی سنگهای قابل انحال دارنید از
مهمترین ویژگییهیای ف ییکیی ،مییتیوان بیه تخ خیل ،درزه و
شکاف ،شکستگیها و گسلها و از ویژگیهای ش م ایی میتوان
به درزد خ وص اشاره کیرد کیه همیه ایین دوامیل در ایجیاد و
گسییترش کارسییت نع ی مهم یی را ایفییا م ییکننیید (کریمییی
وردنجانی )1937 ،مهمترین سازند کارستی موجیود در منوعیه
مورد موال ه ،سازند آسماری است که به دل ل تأث ر تکتون ک و
وجود درز و شکستگی فیراوان ،پتانسی ل بسی ار مناسیبی بیرای
توس ه کارست دارد

دما :دامل درجه حرارت دارای نع

ارتفاع و شیب :توپوگرافی سوح زم ن با ایجاد تغ یرات دمیا،
م یان بارش  ،نوع پوش گ اهی و ن ی تبخ ر نسبت به ارتفاع و
هملن ن با ایجاد ش بهای مخت ف و تأث ر آن بر م یان روانیاب
تول د شده ،در م یان نفوذپذیری حوعه مؤثر اسیت در منیاطق
مرتفعتر ،آب و هوا سردتر است و در نت جه ،هیوازدگی ف ییکیی
مؤثرتر میباشد هملن ن آب درییافتی از طرییق بیارشهیا ن یی
ب شتر میباشد به دل ل سرد بودن ،رشد گ اهیان انبیوه و دارای
ریشههای دم ق ،محدود میگردد و در نت جیه تبخ یر و ت یرق
ناشی از گ اهان ،کم میشیود اگرچیه وزش بادهیای شیدید در
ارتفادات موجب افیای تبخ یر از سیوح زمی ن مییگیردد در
مناطق دارای ش ب زیاد ،امکان باقی مانیدن خیاک بیا عیخامت
زیاد و هملن ن رشد گ اهان فراهم نمیباشد بنابراین ،آب باران
به سردت جاری میشود و فرزت نفوذ نخواهد داشت بخشی از
آب نفوذ کرده ن ی در امتداد الیهبندی حرکت میکند و توسی ه
دمییودی کارسییت ،محییدود میییگییردد (شمسییایی )1931 ،لییذا
مناطق با ارتفاع ب شتر و ش ب کمتر ،مانند محیور تاقیدیسهیا،
پتانس ل ب شتری برای توس ه کارست دارند

دوگانه در توسی ه کارسیت

دارد (بوگ ی 1731 ،و وایت  )1733با افییای درجیه حیرارت
م یان گازکربن ک مح و در آب و م یان انحال آهیک کیاه
مییابد امیا از طیرف دیگیر درجیه حیرارت ف ال یت موجیودات
ذرهب نی که مواد آلی موجود در درزه و شکاف سنگهای آهکی
را تجییه میکنند ،افیای میییابید موال یات نشیان مییدهید
معدار بارندگی ،با دمای منوعه ،تأث ر بس اری در شکل کارستی
شدن دارند بهطوری که توس ه کارست در منیاطق اسیتوایی بیا
نواحی خشک و کمباران بس ار متفاوت است ()Samani, 1983

سیستم استنتاج

فازی2

س ستم استنتاج یک مفهوم تازه ن ست ،استنتاج فیازی
بهجای استفاده از  and/orو ادداد ،از متغ رهای زبیانی اسیتفاده

معیارهای هیدروژئولوژیکی

- Fuzzy Inference System
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ادما آن بر روی ورودیها و قوادد ،خروجی مشخص میشود و
این همان کاری است که انسان در بس اری از قضاوتهای خیود
بکار میگ رد دم کرد موتور استنتاج را میتوان به چهار قسمت
تعس م نمود:
 1ادما ورودی به معدمها و به دسیت آوردن درجیه دضیویت
آنها
 6ادما دم گرهای فازی
 9ادما روش داللت
 0اجتماع خروجیها
در س ستم اسیتنتاج فیازی در اولی ن گیام مییبایسیت
متغ رهای زبانی ،معادیر زبانی و محیدودههیای مناسیب ت ی ن
گردد جدو  1محدودهها و نوع تابع م ارهای توسی ه کارسیت
را نشان میدهد هدف از ت ریف تیابع دضیویت بیرای م ارهیا،
وزندهی تدریجی و پ وسته به م ارها میباشد قوادد و قیوان ن
بکار گرفته شده در پایگاه قوادد هر س سیتم اسیتنتاج فیازی بیا
توجه به رابوه منوعی ب ن م ارهیا و نظیر کارشناسیی ت ی ن
شده است

میکند متغ رهای زبانی ،متغ رهایی هستند که در آنها معادیر
بهزورت جم ههایی در یک زبان طب ی یا مصنودی قرار دارند
س ستم استنتاج یک س ستم تصم مگ ری بیر اسیاس قیوان نی
مانند " اگر آنگاه دیگر" میباشد در منوق فازی یک اظهیار
قو ی میتواند با درجهای از قو ت توابع دضویت هیر کیالس،
بهزورت "درست" یا "غ ط" شب هسازی شود در حیالی کیه در
منوق کالس ک هر گیاره باید "درست" یا "غ ط" باشید (میک
برانتی و اُده )1779 ،یک س ستم استنتاج فیازی دارای اجییای
زیر است (فونگ و همکاران:)6111 ،
 1یک فازی سازی در ورودی که معدار دیددی متغ رهیا را بیه
یک مجموده فازی تبدیل میکند
 6پایگاه قوادد فازی که مجموده از قوادد اگر -آنگاه است
 9موتور استنتاج فازی که ورودی را بیا ییک سیری ادمیا بیه
خروجی تبدیل میکند
 0غ ر فازیسازی که خروجیی فیازی را بیه ییک دیدد قو یی
تبدیل میکند
ق ب هر س ستم استنتاج فازی ،موتور استنتاج فیازی مییباشید
دم کرد آن شب ه فرایند استدال آدمی اسیت بیهطوری کیه بیا

جدول  -1توابع عضویت و بازه معیارها برای مدلسازی توسعه کارست
نوع تابع

بازه مناسب

بازه متوسط

بازه نامناسب

واحد

معیار
بارش

مث ثی

335/95 -939

939 -999

999 -299/7

م یمتر

شاخص پوشش گیاهی

مث ثی

1/23 -1/06

1406 -1/90

1/90 -1/10

-

دما

گوسی

62/3 -69/2

63/0 -62/3

96/9 -63/0

درجه سانتیگراد

لیتولوژی

مث ثی

آسماری

آبرفت آسماری

ت هزنگ-کشکان پولژهها(پابده)

-

ارتفاع

مث ثی

6190 -1032

1032 -1192

1192 -510

متر

شیب

گوسی

13 -1

99/0 -13

95/1 -9940

درجه

تراکم خطواره

مث ثی

11135 -2591

2591 -5919

5919 -1799

متر در ک ومترمربع

تراکم تقاطع خطواره

مث ثی

3/9 -5/7

5/7 -0/9

0/9 -6/5

تعاطع در ک ومترمربع

تراکم آبراهه

مث ثی

7015 -10906

7015 -9619

9619 -1762

متر در ک ومترمربع

فاصله از خطواره

مث ثی

65 -1

27/3 -65

060/62 -27/93

فاصله از تقاطع

مث ثی

65 -1

111-65

511-111

خطواره
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در مجموع ،جهیت مید سیازی توسی ه کارسیت منوعیه میورد
موال ه 99 ،قانون در پایگاه قوان ن ادما گردید که از یتیرین
آنها شامل:
-

-

-

-

-

اگر ل تولوژی آسماری باشد و ارتفیاع و بیارش و دمیا و شی ب و
تراکم خوواره و تراکم آبراهه و تراکم تعاطع خوواره و فازی ه از
خوواره و ف از ه از تعیاطع خویواره مناسیب و پوشی گ یاهی
متوسط و  ،آنگاه توس ه کارست زیاد خواهد بود
اگر ل تولوژی آسماری باشد و ارتفیاع و شی ب و بیارش و دمیا و
پوش گ اهی و تراکم خوواره و تراکم آبراهه و تیراکم تعیاطع
خوواره و فاز ه از خوواره و فاز ه از تعاطع خویواره متوسیط،
آنگاه توس ه کارست متوسط خواهد بود
اگر ل تولوژی آسماری باشد و ارتفیاع و شی ب و بیارش و دمیا و
پوش گ اهی و تراکم خوواره و تراکم آبراهه و تیراکم تعیاطع
خوواره و فاز ه از خوواره و فاز ه از تعاطع خویواره متوسیط،
آنگاه توس ه کارست متوسط خواهد بود
اگر ل تولوژی ت هزنگ ،کشکان و پابده باشد و ارتفیاع و شی ب و
بارش و دما و تراکم خویواره و تیراکم آبراهیه و تیراکم تعیاطع
خوواره و فاز ه از خوواره و فاز ه از تعاطع خوواره و پوشی
گ اهی نامناسب ،آنگاه توس ه کارست کم خواهد بود

-

اگر ل تولوژی آسماری باشد و ارتفاع و شی ب و بیارش و دمیا و
تراکم خوواره و تراکم آبراهه و تراکم تعاطع خوواره نامناسب و
فاز ه از خوواره و فاز ه از تعیاطع خویواره و پوشی گ یاهی
متوسط  ،آنگاه توس ه کارست کم خواهد بود
اگر خروجی س ستم استنتاج فیازی اق میی و ه یدروژئولوژی و
ساختاری زیاد باشد ،توس ه کارست زیاد خواهد بود
اگر خروجی س ستم استنتاج فیازی اق میی و ه یدروژئولوژی و
ساختاری متوسط باشد ،توس ه کارست متوسط خواهد بود
اگر خروجی س ستم استنتاج فیازی اق میی و ه یدروژئولوژی و
ساختاری کم باشد ،توس ه کارست کم خواهد بود

ب د از م رفیی پارامترهیای ورودی و خروجیی و طراحیی توابیع
دضویت آنها ،در این مرح ه از دم گر فیازی ممیدانی اسیتفاده
شده است
دم گر ممدانی کارایی فرآینید غ یر فیازی سیازی را بیا کیاه
محاسبات مورد ن از ،افیای میدهید در ادامیه از روش داللیت
 Minو برای اجتمیاع خروجییهیا از  Maxو جهیت غ یر فیازی
سیازی خروجییهیا از روش مرکیی ثع یی اسیتفاده شیده اسیت
شکل 10نعشه توس ه کارست به روش س ستم استنتاج فازی را
نشان میدهد

شکل  -13پایگاه قواعد در نرمافزارMATLAB 2012a

شکل  -14خروجی نهایی روش استنتاج فازی

بهزورت س س ه مراتبی فراهم میکند و هملن ن امکان در نظر
گرفتن م ارهیای مخت یف کمّیی و ک فیی را در مسیئ ه دارد و
گیینییههای مخت ییف را در تصییم مگ ری دخالییت داده و امکییان
تح ل حساس ت روی م ارها و زیرم ارها را دارد (قدسی پیور
 )1930هرچنیید هییدف از بییه کییارگ ری روش تح ییل س س ی ه

روش تحلیل سلسله مراتبی فازی

فرایند تح ل س س ه مراتبی که توسط تومیاس سیادتی
در دهییه  1791بنییا نهییاده شییده اسییت ،یکییی از جییامعترین
سییامانههای طراحییی شییده بییرای تصییم مگ ری بییا م ارهییای
چندگانه است ،چرا که این روش امکان فرموله کردن مسیئ ه را
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وزن اختصاص داده شده به هر ییک از م ارهیا مشیخص شیده
است پس از ادما توابع فازی ،با توجه بیه اینکیه هیر کیدام از
م ارها چه م یان تأث ر و ارزشی دارند ،وزندهی م ارها انجیام
شده است برای م ن کردن وزن هر م ار و م یان اهم ت هیر
یییک در توسیی ه کارسییت ،از نظییر کارشناسییان آب زیرزم نییی
استفاده شد برای محاسبه وزن م ارهیا بیه دل یل دیدم وجیود
چارچوب خازی در این زم نه از روش س س ه مراتبی فازی کیه
یکی از روشهای دان مبنا میباشید اسیتفاده شیده اسیت بیا
توجه به اینکه م ارهای مؤثر دارای وزنهای مخت فی میباشند
و بایستی همه آنها در ،همپوشیانی شیرکت کننید ،ابتیدا هیر
نعشه م ار با استفاده از توابع فیازی ،استانداردسیازی و در وزن
مربوا به خود عرب شد سپس از روش هیمپوشیانی فیازی بیه
کمک دم گر گاما  145که مناسبترین معدار گامیا اسیت ،بیرای
ت ف ق نهایی و به دست آمیدن نعشیه توسی ه کارسیت اسیتفاده
شده است شکل  15نعشه خروجی نهایی روش تح ل س سی ه
مراتبی را نشان میدهد

مراتبی به دست آوردن نظر کارشناسان و متخصص ن اسیت ،بیا
این وجود روش تح ل س س ه مراتبی م مولی به درستی نحیوه
تفکر انسانی را من کس نمیکند ،زیرا در معایسههای زوجی بیه
این روش از ادداد دق ق اسیتفاده میشیود تصیم م گ رنیدگان
اغ ب به د ت طب ت فازی معایسههای زوجی قادر ن سیتند بیه
زراحت نظرشان را در مورد برتری ادالم کنند ،به هم ن دل یل
در قضاوتهایشان ارائه یک بازه را بهجای یک ددد ثابت ترج ح
میدهند (دوایی )1937 ،لیذا در ایین پیژوه از روش فیازی
استفاده شده است ابتدا با توجه به رابوه هر م ار با هدف ،نوع
تابع دضویت آن مشخص و ب د از آن ،میاتریس معایسیه زوجیی
ته ه و وزن هر کدام از م ارها ت ن شد با عرب هر م ار در
وزن محاسبه شده مربوا به خود و همپوشانی تمیامی م ارهیا
به روش فازی ،مد سازی به روش تح ل س س ه مراتبی فیازی
انجییام گرفتییه شیید نعشییههای م ییار در روش تح ییل س سی ه
مراتبی فازی ،بیا اسیتفاده از توابیع فیازی موجیود در نیرمافییار
 ArcGIS 10.2استانداردسازی شدهاند در جدو  6نیوع تیابع و

جدول  -2توابع فازی و وزن معیارها
ردیف

معیار

کمینه

بیشینه

نوع تابع فازی

وزن معیارها

1

تراکم آبراهه

1762

10906

خوی مثبت

14111

2

فاز ه از خووارهها

1

060

خوی منفی

14155

3

تراکم طو خووارهها

1799

11619

خوی مثبت

14119

4

فاز ه از تعاطع خووارهها

1

511

خوی منفی

14159

5

تراکم تعاطع خووارهها

6/5

3/9

خوی مثبت

14117

6

شب

1

9540

فازی کوچک

14123

7

ل تولوژی

1

9

خوی مثبت

14157

8

ارتفاع

510

6199

خوی مثبت

14159

1/1052

1/2393

خوی مثبت

14197

11

دما

69/2

96/93

فازی کوچک

14105

11

بارش

299/79

335/95

خوی مثبت

14151

1

پوش

گ اهی

ایجاد پ ل یدگیهای زم نشناسیی سیاختمانی و چ نهشناسیی
محدوده مورد موال ه ایفیا نمیوده اسیت شیواهد سی نمات کی،
وجود این زون برشی را اثبات میکنند در نت جه دم کیرد زون
برشییی بییاالرود دو دسییته شکسییتگی شییکل گرفتییه اسییت:
شکستگیهایی با رده او مانند مجمودیه رانیدگیهیای انیدیکا،
پابده ،ش رگون ،شالر ،چالهمنار ،مافارون و گسلهیای درعیی و

صحتسنجی

توس ه کارست منوعیه شی رینبهیار توسیط تکتون یک
منوعه کنتر میگردد(غفاری )1937 ،طبق پژوه شبان در
سا  ،1971مهمترین شکستگی منوعه ،گسل راستا لغی چپبر
باالرود یکی از گسلهای ازی ی و بن یادین در کمربنید زاگیرس
چ ن خورده ایران است این سیامانه گسی ی ،نعی اساسیی در
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آب به سمت چشمه ،که موجب میشود زمان مانیدگاری آب در
سنگ مخین چشمه ب شتر بوده و لذا نسبت به چشمه درهاناری
امالح ب شتری داشته باشد چشمه سرحونی چشمه فص ی بیوده
و با آبدهی نسبتاً باال در مجاورت راندگی چالهمنار تشک ل شیده
و این راندگی در تشیک ل چشیمه نعی بسییایی دارد چشیمه
سرحونی در مرز سازند آسماری و پابده -گیورپی تشیک ل شیده
که نشان دهنده توس ه زییاد فراینید کارسیتیشیدن در سینگ
مخین چشمه میباشد (زاحبد  )1937 ،دالوه بر موارد اشاره
شده ،س ماهای کارستی نظ ر پولژههای چالهمنیار ،شیالر ،دره-
هییای خشییک تییالوا ،ت نییا ،شییاهیاده دبدال ّییه و  ،تنگییههییای
بابااحمد ،کمارون و غارچهها ،دولی نهیا ،شیافتهای پنهیان،
کارنها ،شیکافهای انحاللیی ،رودخانیههیای کارسیتی تیالوا،
کارون ،چشیمههیای کارسیتی دره انیاری ،سیرحونی ،آبشیکالو،
سبیآب ،بیبیت خون و در سازندهای آهکیی و گلیی نشیان از
توسیی ه کارست ف کاسیی ون در محییدوده مییورد موال ییه مییی-
باشند(شبان )1971 ،که نتای تحع ق حاعر را مورد تأی د قیرار
میدهند دالوه بر این برای اطم نان از زحت اوزان بکارگرفتیه
شده در روش تح ل س س ه مراتبی فازی ،از آنیال ی حساسی ت
استفاده شده است(شکل )12

مورب امتدادلغی ،و شکستگیهای رده دوم شامل شکستگیهای
درعی ،طولی و مورب لیذا سیازندهای کارسیتی منوعیه میورد
موال ه ،بهشدت تحت تأث ر تکتون ک منوعه مییباشیند محیور
تاقدیسها به دل ل داشتن تراکم شکستگیهای درعیی ب شیتر،
ارتفاع باالتر و شرایط مناسب بارش ،پوش گ اهی و دما و ن یی
ش ب کم و در کل شرایط مسادد جهت توس ه کارسیت ،مکیان
مناسبی ت عی میشود که نتای دو روش استفاده شیده در ایین
پژوه ن ی این موعوع را تأی د مینماینید بررسیی تیأث ر نیوع
شکستگیها بر رفتار ه درول کی آبخوان در محدوده اطراف سیه
چشمه درهاناری و سرحونی و آبشیکالو نشیان مییدهید کیه در
لحظه شروع تخ ه رفتار چشمه کیامالً توسیط نیوع شکسیتگی
غالب (درعی یا طولی بودن) کنتر میشود به زورتی کیه در
محییدوده حوعییه آبگ ییر چشییمه درهانییاری بییاال بییودن تییراکم
شکستگیهای درعیی سیردت انتعیا را ب شیتر کیرده و زمیان
ماندگاری آب در سنگ مخین چشمه ن ی کمتر بوده که کیاه
امالح را در زمان شروع تخ ه این چشمه نسبت به چشمههیای
آبشییکالو و سییرحونی دارد در چشییمه آبشییکالو رونیید غالییب
شکستگیها با شکستگیهای طولی بوده که این شکستگیها در
زمان شروع تخ ه در نفوذ آب ب شتر نع دارند تیا در هیدایت

شکل  -15خروجی نهایی روش تحلیل سلسله مراتبی فازی
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شکل  -16آنالیز حساسیت  ±5و  ±11درصد برای روش تحلیل سلسله مراتبی

کل مساحت منوعه مورد موال ه نشان دادهاند این پهنه در هیر
دو روش منوبق بر ارتفادات تاقدیس چاله منار و بخ هیایی از
تاقدیس شالر اسیت کیه دارای بیارش زییاد و شیاخص پوشی
گ اهی باال و تراکم باالی خوواره میباشند دالوه بر آن ،مناطق
فاقد توس ه و یا توس ه بس ار کم ن ی در هر دو روش منوبق بیر
سازندهای کشکان و پابده-گورپی(کف پیولژه) مییباشید بیرای
ت ن زحت اوزان بکار رفته در روش تح یل س سی ه مراتبیی
فازی آنال ی حساس ت  ±5و  ±01درزد استفاده شده اسیت بیا

نتیجهگیری
در این پژوه مناطق دارای پتانس ل توس ه کارسیت بیا
استفاده از دو روش س سیتم اسیتنتاج فیازی و تح یل س سی ه
مراتبی فازی و کمک برخی م ارها نظ ر تراکم خوواره ،تیراکم
تعاطع خوواره ،تراکم آبراهه ،فاز ه از خوواره ،فاز ه از تعاطع
خوواره ،دما ،بارش ،پوش گ اهی ،ل تولیوژی ،ارتفیاع و شی ب
شناسایی شد روش استنتاج فازی و تح ل س س ه مراتبی فازی
مناطق با توس ه خ ی زیاد و زیاد را به ترت ب  %97/1و  %69از
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 زحت اوزان استفاده،توجه به ددم تغ ر موق ت مکان پهنهها
شده را تأی د میگردد

یاستتوج بتتا استتتفاده از ستتنجش از دور و سیستتتم اطالعتتات
 دانشتگاه، پایاننامه کارشناسی ارشتد آبشناستی.جغرافیایی
.24ص. تهران،تربیت مدر
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