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Abstract
Karst areas have always been considered for the great importance of water resources and diversity of
geomorphological forms. In arid areas, considering that karst is a good place to store fresh groundwater, identifying them is of paramount importance. This research attempts to detect karstic areas in
western parts of Fars province using fuzzy and AHP software with the help of GIS software, and
introduces a new method for this purpose. Geological data, distance from fault, rainfall, elevation,
temperature, distance from the river, slope were used to determine the susceptible areas of karst.
In order to homogenize each of the data in order to prepare the final map of karst areas, the fuzzy
method was used. In the next step, the fuzzy membership functions were prepared using susceptible
karst areas and finally, a hierarchical analysis model (AHP) was used to prepare the final map of the
studied area. The final results from the karst map of the study area showed that in the northwest and
part of the southeast of the study area, the probability of having Karst is 100% according to the final
maps. While the central areas have fewer karst, and parts of the eastern and western margins of the
region lack karst. To verify the model accuracy, sample points of the area were prepared. According to
the sample points, it was found that the model has a high accuracy for determining the karstic regions
and therefore the fuzzy method can be used as a precise method for investigating the karstic potential
of different regions.
Key words: Water Resources, Fuzzy Membership Functions, GIS, Fars Province.
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بررسی و شناسايی مناطق دارای پتانسیل کارستیشدن با استفاده از روش فازی و
مدل تحلیل سلسلهمراتبی
مرضیه مکرم ،دانشیار ژئومورفولوژی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ايران
سعید نگهبان* ،استاديار ژئومورفولوژی ،گروه جغرافیا ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ايران

چکیده
مناطق کارستي به دليل اهميت بسيار زياد در منابع آب و تنوع اشکال ژئومورفولوژيکي همواره در کانون توجه بودهاند.
در مناطق خشک با توجه به اينکه کارستها مناطق مناسبي براي ذخيرة سفرههاي آب شيرين محسوب ميشوند ،شناسايي
آنها اهميت دوچنداني مييابد .اين پژوهش سعي دارد با استفاده از روشهاي فازي و  AHPو با کمک نرمافزار  GISمناطق
داراي پتانسيل کارستيشدن را در بخشهايي از غرب استان فارس تشخيص دهد و ضمن معرفي آنها ،روشي جديد را براي
اين کار معرفي کند .بهمنظور تعيين مناطق مستعد کارست از دادههاي زمينشناسي ،فاصله از گسل ،بارندگي ،ارتفاع ،دما،
فاصله از رودخانه و شيب استفاده شد و بهمنظور همگنساختن هريک از دادهها براي تهية نقشههاي مناطق کارستي ،روش
فازي به کار رفت .در مرحلة بعد توابع عضويت فازي با بهرهگيري از مناطق مستعد کارست تهيه و درنهايت بهمنظور
آمادهسازي نقشههاي کارست منطقة پژوهش از مدل تحليل سلسلهمراتبي ( )AHPاستفاده شد .نتايج حاصل از نقشة کارست
منطقة پژوهش نشان داد در شمال غربي و قسمتي از جنوب شرق منطقه احتمال کارست با توجه به نقشهها صددرصد است؛
در حالي که مناطق مرکزي کارست کمتري دارند و قسمتهايي از حاشية منطقه در شرق و غرب بدون کارست هستند.
بهمنظور بررسي و تعيين صحت مدل از بعضي نقاط نمونه استفاده و با توجه به نقاط نمونه مشخص شد مدل دقت زيادي
براي تعيين مناطق کارستي دارد؛ بنابراين از روش فازي ميتوان بهمثابة روشي دقيق براي بررسي پتانسيل کارستي مناطق
مختلف استفاده کرد.
واژههای کلیدی :منابع آب ،توابع عضويت فازي ،GIS ،استان فارس.
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مقدمه
مناطق کارستي به مناطق مشخصي اطالق ميشوند

حاکم بر منطقه نقش داشتهاند (ثروتي و ابراهيمي،
.)822 :8032

که با انحالل سنگ بستر و توسعة شبکة زهکشي

آبخوانهاي کارستي ،مخازن زيرزميني ناهمگني

زيرزميني گسترش و اساساً با سنگ آهک ارتباط

هستند که آب در شبکههاي مرتبط به هم شکافها،

مييابند ( .)Waltham et al., 2005: 1درواقع کارست،

مغارهها و مجاري درون آنها جمعآوري ميشود.

اصطالح بهکاررفته براي توصيف سبکي خاص از

سطح ايستابي در اين آبخوانها ،سطحي پيوسته

چشماندازها شامل غارها و سيستمهاي آب زيرزميني

نيست و شيب منطقهاي و محلي دارد .بهطور کلي

است که بهويژه در سنگهاي انحاللي مانند سنگ

تمامي آبخوانها به طرف سطح اساس فرسايشي

آهک ،مرمر ،نمک و گچ به وجود ميآيد ( & Ford

تمايل و شيب دارد و به اين ترتيب آب از

 .)Wiliamz, 2013: 1ايجاد و توسعة ژئومورفولوژي

جمعکنندههاي متأثر از سطح اساس زهکشي ميشود.

کارست باعث شکلگيري سيستم کارستي و تشکيل

زهکشي آبخوانها به طور محلي از راه نزديکترين

آبخوانهاي کارستي ميشود.

مجراي زيرزميني با بيشترين ظرفيت صورت ميگيرد.

شناخت ويژگيهاي پهنههاي کارستي و بررسي

اين جريان با کميت خود ،سطح اساس فرسايش را

آنها از ديدگاه کاربردي اهميت ويژهاي دارد.

بازتاب ميدهد .آبخوانهاي کارستي در ازاي

سرزمينهاي کارستي  23درصد سطح قارههاي عاري

پديده هاي ديناميکي عمل کننده نسبت به زمان و مکان

از يخ را فراگرفتهاند و آب آشاميدني  22درصد از

توسعه و موقعيت هندسي آنها بهسرعت تغيير

جمعيت جهان را بهطور جزئي يا کامل تأمين ميکنند.

مييابد  .بارزترين نتيجة کارستي شدن ،مورفولوژي

منابع اقتصادي کارست ،اهميت سرزمينهاي کارستي

خاصي است که مناطق کارستي را از نواحي ديگر

در کشاورزي و تأمين منابع صنايعي همچون سيمان و

غيرکارستي کامالً متمايز مي سازد .شکلهاي کارست

منابع قرضه ،تنوع زيستي و داشتن عوامل اقليمي

و تکامل تدريجي آنها  ،نتيجة مستقيم عمل انحالل

ديرينه ازجمله مسائلي هستند که هر کدام بهتنهايي يا

آب در محيط هاي کربناتة انحاللپذير است

با هم ،کارست را براي مطالعات تخصصي با اهميت

( .)Milanovic, 1981: 242جريان آب و ساختارهاي

ميسازند .در اين ميان ،تحوالت ژئومورفولوژي و

تکتونيکي از مهمترين عوامل کارستيشدن سنگهاي

ساختارهاي کارستي به مهندسان منابع آب،

انحاللپذيرند (قبادي .)72 :8011 ،واژة کارست

هيدروژئولوژيستها و برنامهريزان براي ايجاد

رابطة مستقيمي با سنگ هاي کربناته به ويژه بيشتر با

سازههاي مطمئن و تأمين آب سالم و بهداشتي ياري

سنگ هاي آهکي و دولوميتي دارد .هرچند فرايند

ميرساند .فهم تحول کارست از منظر ديرين اقليمي و

کارستيشدن در سازندها ي گچي ،ژيپس و نمک نيز

نيز تحوالت تکتونيکي کواترنر حائز اهميت است .در

روي ميدهد (.)Milanovic, 1981: 184

پيدايش اشکال کارست منطقة پژوهش ،ساختمان
زمينشناسي ،شرايط سنگشناسي ،تکتونيکي و اقليم
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چشمهها بر توسعة کارست در منطقه داللت دارد و

پیشینة پژوهش
مدلسازي مناطق تغذيه در آبخوانهاي کارستي،

تغذية مجرايي و کاناليزة چشمهها را نشان ميدهد.

موضوعي جديد است که شبان و همکاران،)2337( 8

شجاع و محمدي ( )8013اثر ميزان و مقدار

هوگز و همکاران )2331( 2و رادولوويچ )2382( 0با

بارندگي را بر چشمة کارستي پيرغار روي شکل

پيشرفت  GISو  RSبه آن توجه کردند .پيش از اين

هيدروگراف و مشخصات هيدروژئولوژيکي آن

مطالعات ،پژوهشهاي انجامشده درزمينة تغذية

بررسي کردند .نتايج نشان داد مقدار بارش بر شکل

آبخوانهاي کارستي در حيطة مباحث هيدروديناميکي

هيدر وگراف ،دبي پايه ،دبي پيشينه و ضرايب فرود

و تعيين نوع تغذيه و جريان بوده است و بر

تأثير ميگذارد؛ بهطوري که با تغيير مقدار بارش ممکن

ويژگيهاي منطقة انتقالي آبخوان تأکيد داشتهاند.

است بخشهاي جديدي از سيستم کارست در سفره

پژوهشهاي مانجين ،)8317( 7ساوتر ،)8332( 2توچ و

فعال شود.

ساوتر ،)8331( 1جوکيک و دنيک ،)2331( 4بور و

شکري ( )8033توسعة کارست را در حوضة آبگير

83

چشمهعلي دامغان با تلفيق مطالعات هيدروژئولوژي

( ،)2383ازجملة اين

 RSو  GISمطالعه کرد .نتايج نشان ميدهد بيشترين

همکاران ،)2332( 1جير و همکاران ،)2331( 3جانزا
( )2383و مارتينز و آندرو

88

درصد مساحت تشکيلدهندة حوضة آبگير چشمه

پژوهشهاست.
مقصودي و همکاران ( )8011تحوالت کارستي

همراه با توسعة متوسط کارست بوده و تجزيه و

چشمههاي اصلي منطقة پرآو بيستون را در مقايسه با

تحليل هيدروگراف و منحني فرود چشمه و برآورد

چشمههاي ديگر واقع در زون زاگرس چينخورده

حجم جريان پايه و سريع نشاندهندة حاکمبودن

براساس عوامل هيدروژئولوژيکي بررسي کردند.

جريان افشان کاذب موجود در منطقه است .تغييرات

هيدروگراف چشمهها در تودة پرآو بيستون متأثر از

هيدروگراف و پاسخ چشمه به بارندگيها حاکي از

توسعة کارستي بهوجودآمده ،نوسانها و پيچيدگيهاي

وجود دستکم يک يا چند مجراي بزرگ و بررسي

بيشتري را نشان ميدهد و تغذيه بهصورت کاناليزه رخ

هيدروگراف و کموگراف نيز ،مؤيد توسعة متوسط تا

ميدهد .از سوي ديگر ميزان ضريب خشکيدگي

زياد مجاري زهکشي دروني آبخوان است.

چشمهها ،ضريب آلفا و حجم ذخيرة ديناميکي

طاحوني ( )8047اشکال کارست را در منطقة

چشمههاي اطراف پرآو بيستون در مقايسه با ديگر

دشت ارژن و کازرون بهمنظور تخمين حجم آبهاي
زيرزميني و همچنين جنبههاي مختلف جغرافيايي

1

Shaban et al
Hughes et al
3
Radulovic
4
Mangin
5
Sauter
6
Teutsch & Sauter
7
Jukic & Denic
8
Bauer et al
9
Geyer et al
10
Janza
11
Martinez-Santos & Andreu
2

طبيعي ،زمينشناسي و ژئوهيدرولوژي را بررسي کرد.
در اين پژوهش کارست منطقه نيز با درنظرگرفتن
عوامل ژئومورفولوژيکي و زمينشناسي طبقهبندي شد.
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کوتا

و

همکاران

8

()2382

ويژگيهاي

هيدروشيميايي و هيدروديناميکي را در آبخوان بررسي
کردند .يافتههاي پژوهش نشان داد پاسخ هيدروشيميايي
و هيدروديناميکي در آبخوانهاي کارستي به شرايط
جريان در اين آبخوانها بستگي دارد.
همچنين مرادي و همکاران )2381( 2نقشة مناطق
مستعد کارست را با استفاده از روش فازي و مدل
تحليل سلسلهمراتبي تهيه کردند .نتايج نشان داد روش
فازي با دقت بسيار زياد مناطق کارستي را شناسايي
ميکند.
با توجه به اهميتي که مطالعة کارستها و شناسايي
آنها در حوضههاي آبخيز دارد ،در مطالعة حاضر
مناطق داراي پتانسيل کارستيشدن غرب استان فارس
با استفاده از روش فازي و تحليل سلسلهمراتبي
( )AHPبررسي شدند.

تابع عضويت در مدل فازي بهصورت معادلة  8تعريف
ميشود (:)Mc Bratney & Odeh, 1997: 94
()8

 ،  Aتابع عضويتي است که درجة عضويت  xرا
در مجموعة  Aتعريف ميکند .مقداري که اين توابع
اتخاذ ميکنند ،بين  3تا  8است.
در اين مطالعه با توجه به وجود انواع توابع
عضويت ،از تابع عضويت ذوزنقهاي يکطرفه براساس
فرمول زير استفاده شد؛ بهطوري که براي مؤلفههاي
زمينشناسي ،ارتفاع ،بارندگي و دما ،معادلة  2و براي
مؤلفه هاي فاصله از گسل ،فاصله از رودخانه و شيب،
معادلة  0به کار رفت .در اين معادله  aو  ،bحدود
بحراني هريک از مؤلفههاست که در جدول ()8
تعريف شدهاند:
()2

xa 

a x b
x  b 

0

 A ( x)  f ( x)   x  a / b  a
1


()0

xa 

a x b
x  b 

1

 A ( x)  f ( x)  b  x / b  a
0


روششناسی پژوهش
روش فازی

روش فازي ،روشي نسبتاً جديد براي تهية اليههاي
مختلف اطالعاتي است .اين روش را نخستينبار زاده

}A  x,  A ( x)} for each x  X .....

0

( )8312بهمثابة روشي جديد براي طبقهبندي ارائه
کرد .زاده با تعريف تابع عضويت ،هريک از اشيا يا
پديدههاي موجود در زمين را در بازهاي از  3تا 8
تعريف کرد .تابع عضويت مقدار فازيبودن يک
مجموعة فازي را مشخص ميکند و درواقع به تابعي
گويند که ميزان درجة عضويت المانهاي مختلف را
به يک مجموعه نشان ميدهد (.)Sanchez‚ 2007: 68

جدول  .4اهمیت هريک از مؤلفهها بهمنظور تعیین مناطق
کارستی ()Yagoub‚ 2015: 12
مؤلفه

نامناسب

مناسب

زمينشناسي

حساسيت کم

حساسيت زياد

فاصله از رودخانه کمتر از  233متر بيش از  8233متر
فاصله از گسل

کمتر از  8333متر بيش از  2333متر

شيب

کمتر از 2درصد بيش از 02درصد

بارندگي
1

Kuhta et al
Moradi et al
3
Zadeh
2

کمتر از 433

بيش از 8333

ميليمتر

ميليمتر

ارتفاع

کمتر از  8333متر بيش از  2233متر

دما

بيش از  23درجه کمتر از  83درجه
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به بيان ديگر به کمک ماتريس مقايسة زوجي

مؤلفة وزن ،مؤلفة مهمي براي ارتباطدادن عوامل
بهکاررفته در تهية نقشة مناطق کارستي است .به دليل

برمبناي معادالت  7و  ،2ارزش و اهميت هر معيار
نسبت به ديگر معيارها مشخص ميشود.

اينکه هريک از ويژگيها تأثير متفاوتي بر کارست دارند،

()7

روشي است که وزندهي به مؤلفهها را آسان ميکند.

()2

به کمک روش  AHPوزندهي صورت گرفت،AHP .
 AHPبر مقايسة جفتي هريک از مؤلفهها تکيه دارد.
هريک از عوامل براساس درجة اهميتي که براي تعيين
کارستيبودن منطقه دارند ،در محدودهاي از  8تا  3قرار
ميگيرند (جدول )2؛ (.)Saaty & Vargas, 2001: 17

aij= aik · akj
a ij= 1/ a ji

 j ،iو  ،kمقادير مربوط به ماتريس بررسيشده
است.
با توجه به فرمول  7و  2با مقايسة دوبهدوي
هريک از مؤلفههاي مؤثر بر تعيين مناطق مستعد

جدول  .2مقیاس بنیادی برای مقايسة زوجی

کارست ،اعدادي بين  8تا  3براي آنها در نظر گرفته

()Saaty & Vargas, 2001: 17

ميشود که با تشکيل ماتريس مقايسة زوجي درنهايت

توضیحات

ارزش توصیفی ارزش عددی

براي هريک از مؤلفهها ارزشي بين  3تا  8انتخاب
ميشود.

اهميت برابر

8

8

-

ضعيف

2

تقريباً متوسط

0

-

متوسط

7

يک عامل نسبت به ديگري

اهميت بيشتر

تهيهشده ضرب ميشود تا نقشههاي مناطق کارستي

ارجح است

نسبت به ديگري

2

منطقة پژوهش تهيه شود.

-

قوي

1

بسيار قوي

4

بسيار بسيار قوي

1

کامالً ارجح

3

يک عامل نسبت به ديگري
کمي ارجح است

يک عنصر نسبت به ديگري
اهميت بيشتري دارد
-

يک عنصر نسبت به ديگري
اهميت بسيار بيشتري دارد

وقتي مؤلفة  iبا  jمقايسه ميشود و يکي از
ارزشهاي باال را دارد ،مؤلفة  jارزشي متقابل
با ارزش  iدارد

درنهايت بهمنظور آمادهسازي نقشة مناطق کارستي،
معادلة زير به کار ميرود .برمبناي اين معادله ،وزنهاي
تعريفشده براي هريک از مؤلفهها در نقشههاي فازي

()1
()4

 A  W j   A  x 
j 1

Wj  0

1

k

j

W
j 1

با توجه به فرمول باال مشخص ميشود وزن
مربوط به هريک از مؤلفهها در محدودة  3تا  8و
مجموع وزنهايي برابر با  8است.

عمل متقابل

روش فازي و  AHPدر اين مطالعه بهطور خالصه

(دوطرفه)

Analytical Hierarchy process

xX

k

در شکل ( )8نشان داده ميشود.

1
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طبقهبندي کوپن 8آبوهوايي نيمهخشک و خشک
دارد که در تابستان زير استيالي پرفشار جنب حاره،
آبوهوايي بسيار گرم و در زمستان در اثر ورود
بادهاي غربي بارندگي دارد .گرمترين ماه منطقه ،تيرماه
و سردترين آن ،ديماه است .ازنظر بارندگي بيشترين
بارش منطقه در فصل زمستان روي ميدهد و تابستان
بدون بارش است و اقليمي خشک دارد .بهطور کلي
منطقة پژوهش آبوهوايي مديترانهاي دارد؛ بدين
صورت که تابستانهاي آن خشک و زمستانهاي آن

AHP

تقريباً مرطوب است.
اين منطقه از نظر ژئومورفولوژيکي در واحد
شکل  .4مراحل روش فازی و  AHPبهمنظور تعیین

ژئومورفولوژيکي زاگرس فارس قرار دارد که در بين

مناطق کارستی

يک ناوديس وسيع و طويل واقع شده است .جهت و

با توجه به شکل ( ،)2در اين مدل نخست دادههاي

روند اين ناوديس بهصورت شمال غرب  -جنوب

ورودي مؤثر بر تعيين مناطق کارستي مشخص و

شرق است .ارتفاع متوسط منطقه حدود  133متر و

سپس با استفاده از روش فازي هريک از اين نقشهها

پراکندگي ناهمواريها در سطح منطقه بدين صورت

در يک بازة  3تا  8با استفاده از توابع فازي تهيه شد.

است که مرتفعترين ارتفاعات در بخش شمال شرقي

در ادامه بهمنظور تهية نقشة مناطق کارستي با توجه به

و غربي منطقه قرار دارد و هرچه به سمت مرکز

درجة اهميت هريک از مؤلفهها ،وزن بين  3تا 8

ميرويم ،از ارتفاع ناهمواريها کاسته ميشود .منطقة

انتخاب و درنهايت با همپوشاني عوامل و درنظرگرفتن

پژوهش که شامل يک دشت ناوديسي بين کوهي

وزن مربوط نقشههايي تهيه شد.

است ،ازنظر اشکال ژئومورفولوژيکي تنوع خاصي
دارد؛ بدين صورت که در آن هم اشکال کارستي و هم

منطقة پژوهش

آبراههاي به چشم ميخورد .ازجمله اشکال

منطقة پژوهش در غرب استان فارس ،جنوب

ژئومورفولوژيکي منطقة پژوهش ناوديس معلق،

شهرستان کازرون در مرز بين استان فارس و بوشهر

طاقديس فرسايشيافته ،مخروطافکنههاي آبرفتي،

در طول جغرافيايي  28:82تا  28:77شرقي و عرض

درههاي رودخانهاي ،دشت سر ،اشکال متنوع کارستي

جغرافيايي  23:83تا  23:01شمالي واقع شده است

ازجمله دولين ،الپيه و درههاي آهکي است .بهطور

(شکل  .)2ازنظر آبوهوايي ،اين منطقه براساس

کلي منطقة پژوهش ازنظر ژئومورفولوژيکي شامل يک

koppen

1
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ناوديس کشيده است که با يک شيب ماليم در بين

دگرسانشده به همراه شيل است .يکي ديگر از

ارتفاعاتي در شمال و جنوب محصور شده است .اين

سازندهاي غالب منطقه ،سازند آغاجاري است که در

دشت ازنظر زمينشناسي چندين سازند غالب را در

طاقديسهاي کمارتفاع منطقه رخنمون يافته است و

درون خود جاي داده است؛ بدين صورت که

روي آن سازند کنگلومراي بختياري قرار دارد.

ارتفاعات منطقه از آهک ضخيم آسماري تشکيل

گستردهترين سازند منطقه ،آبرفتهاي کواترنري

شدهاند که از شمال تا شرق و حتي جنوب منطقه

هستند که بهصورت اليهاي نازک ،سطح دشت اصلي

گسترش دارد .دامنة کوهپايهها و کف دشت از سازند

منطقه را پوشاندهاند.

ميشان تشکيل شده که شامل مارهاي خاکستري و

شکل  .2موقعیت منطقة پژوهش

يافتههای پژوهش

منطقه در شرق ،غرب و جنوب منطقة پژوهش قرار

بهمنظور تعيين مناطق مستعد کارستي از نقشههاي

دارد .بارندگي در مناطق غربي همچنين بيش از بقية

زمينشناسي ،فاصله از گسل ،بارندگي ،ارتفاع ،دما،

مناطق است .مناطق مستعد فرسايش ازنظر زمينشناسي

فاصله از رودخانه و شيب زمين بهمثابة دادههاي ورودي

بيشتر در شرق و غرب نسبت به مرکز قرار دارند .ازنظر

استفاده شد .با توجه به نقشة فاصله از گسل مشخص

شيب بيشتر منطقه شيب بسيار کمي دارد .نقشة بارندگي

ميشود بيشتر مناطق پژوهش در فاصلة بيشتر از 7333

منطقه نيز نشان ميدهد مناطق واقع در شمال شرق

متر از گسل واقع شدهاند .همچنين بيشترين ارتفاعات

دماي بيشتري نسبت به ساير مناطق دارند (شکل .)0
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فاصله از رودخانه
(کيلومتر)
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شکل  .3نقشههای پهنهبندی مؤلفههای مؤثر بر مناطق کارستی

با استفاده از مطالعات مرادي و همکاران ()2381

صفر به مقادير نامناسب و عدد  8به مقادير مجاز و

برمبناي جدول ( ،)8قوانين فازي براي هريک از

بين آنها ،محدودهاي بين صفر تا يک در نظر گرفته شد

مؤلفهها تعريف شد .بهطوري که با درنظرگرفتن

(شکل .)7

محدودة مجاز هريک از مؤلفهها و اختصاصدادن عدد

 / 434جغرافیا و برنامهريزی محیطی ،سال  ،34پیاپی  ،41شماره  ،2تابستان 4331

شکل  .1نقشة فازی هريک از مؤلفههای مؤثر بر تعیین مناطق کارستی
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درنهايت با استفاده از روش  AHPو ماتريس

گرفته شد .نتايج حاصل از مقايسة زوجي هريک از

مقايسة زوجي ،براساس درجة اهميتي که هريک از

اين مؤلفهها نشان داد با توجه به ميزان ناسازگاري

مؤلفه ها براي تعيين مناطق کارستي دارند ،وزن هريک

 3/38وضعيت زمينشناسي ،بيشترين اهميت (وزن

از آنها تعيين شد .بهمنظور بررسي درجة اهميت اين

 )3/234و شيب ،کمترين اهميت (وزن  )3/372را در

عناصر از مطالعات مرادي و همکاران ( )2381کمک

تعيين مناطق کارستي منطقة مدنظر دارند (جدول .)0

جدول  .3ماتريس مقايسة زوجی مؤلفههای مؤثر بر تعیین مناطق مستعد کارست
وزنها

شیب

فاصله از رودخانه

دما

ارتفاع

بارندگی

فاصله از گسل

زمینشناسی

3/234

4

1

2

7

0

2

8

3/208

1

2

7

0

2

8

3/814

2

7

0

2

8

3/881

7

0

2

8

3/312

0

2

8

3/323

2

8

3/372

8

زمينشناسي
فاصله از گسل
بارندگي
ارتفاع
دما
فاصله از رودخانه
شيب

با توجه به شکل ( )2مشخص ميشود در

از منطقه نشان داد در طول و عرض جغرافيايي

بخشهايي از جنوب شرق و شمال غرب منطقة

 28درجه و  02دقيقه و  23درجه و  23دقيقه کارست

پژوهش (رنگهاي تيره) احتمال وجود مناطق کارستي

وجود دارد؛ بنابراين مدل در پيشبيني مناطق کارستي

بيش از مناطق مرکزي است .بهمنظور تعيين صحت

دقت زيادي دارد و از آن براي پيشبيني ديگر مناطق

مدل ،نمونهها يي از مناطقي مطالعه شدند که احتمال

کارستي در مناطق ديگر استفاده ميشود.

وجود کارست در آنها بيشتر است .بازديدهاي ميداني

شکل  .1نقشههای مناطق کارستی با استفاده از روش فازی

 / 432جغرافیا و برنامهريزی محیطی ،سال  ،34پیاپی  ،41شماره  ،2تابستان 4331

با توجه به اينکه روش فازي و مدل تحليل

ژئومورفولوژي و اقليم حاکم بر آنها مهم به نظر

سلسلهمراتبي ( )AHPبراي تعيين مناطق کارستي دقت

ميرسد .با توجه به اهميت موضوع در اين مطالعه

زيادي دارند ،اين مدل براي تعيين مناطق کارستي در

مناطق کارستي بدون حضور در منطقه پيشبيني و

ساير مناطق استفاده ميشود .درواقع با استفاده از

تعيين شد .براي اين منظور به کمک روش فازي،

مدلهاي با دقت زياد ،مناطق کارستي بهطور دقيق

نقشههاي فازي اليههاي مؤثر بر پيشبيني کارست

مشخص ميشوند .استفاده از محيط  GISبه شناسايي

تعيين شد .سپس با استفاده از روش  ،AHPوزندهي

ميکند

به اليهها انجام و نقشههاي کارست منطقة مدنظر تهيه

مناطق

کارستي

بهطور

مکاني

کمک

(.)Waikar & Nilawar‚ 2014: 12168

شد .نتايج نشان داد روش فازي دقت زيادي در تعيين

ملکي و همکاران ( )8032با استفاده از روش فازي

مناطق کارستي دارد که اين امر با نتيجة مطالعات

و مدل تحليل سلسلهمراتبي در محيط  ،GISمناطق

مرادي و همکاران ( )2381يکسان است .همچنين

مناسب کارستي کوه خورين کرمانشاه را تعيين کردند.

نتايج حاکي است نقشة زمينشناسي (جنس سازند)

نتايج اين مطالعه نشان داد دامنههاي جنوبي کوه

بيشترين اهميت را در پيشبيني مناطق کارستي و شيب

خورين آب مناسبي ازنظر کيفيت و کميت دارد.

کمترين تأثير را در شناسايي مناطق کارستي دارد .به

درواقع به علت همگنکردن دادهها با استفاده از روش

کمک مناطق کارستي امکان پيشبيني ذخاير آب

فازي ( )Rather & Andrabi‚ 2012: 224و وزندهي

به ويژه آب شيرين منطقه نيز وجود دارد که در مناطق

به اليهها با توجه به اهميتي که دارند با بهرهگيري از

خشک و نيمهخشک بسيار مهم است.

مدل تحليل سلسلهمراتبي (عادلي و همکاران:8038 ،
 )22در محيط  ،GISمناطق کارستي با دقت زياد تعيين

منابع

ميشود.

ثروتي ،محمدرضا ،ابراهيمي ،عطرين.)8032( ،
شناسايی اشکال کارستی و تحول آنها از ديدگاه

نتیجهگیری

ژئومورفولوژی در منطقة کامیاران با تأکید بر

يکي از داليل اهميتيافتن مناطق کارستي ،منابع

منابع آب ،دومين کنگرة بينالمللي علوم زمين و

آبي مهم آن است .بهطور کلي آبخوانهاي کارستي سه

توسعة شهري ،تبريز ،شرکت کيانطرح دانش،

منطقة تغذيه ،انتقال و تخليه دارند .مناطق تغذيه بهمثابة

پژوهشکدة

استان

تأمينکنندههاي ورودي آبخوان ،نقشي اساسي در

آذربايجان شرقي.

چرخة هيدرولوژيکي آبخوانهاي کارستي دارند .با
توجه به يکساننبودن ژئومورفولوژي کارست سطحي
و لندفرمها ،نوع و چگونگي تغذيه در آبخوانهاي
کارستي متفاوت است؛ بنابراين تعيين مناطق کارستي
با داشتن منابع غني ازنظر شرايط زمينشناسي،

جهاد

دانشگاهي

واحد

شجاع ،عاطفه ،محمدي ،ضرغام .)8013( ،بررسی اثر
تغییرات بارندگی بر مشخصات هیدروگراف
چشمة کارستی پیر غار ،بيستونهمين گردهمايي
علوم زمين 3 ،ص.
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شکري ،محمد .)8033( ،بررسی توسعة کارست در

سازند کارستی کوه خورين کرمانشاه با تکنیک

حوضة آبگیر چشمهعلی دامغان با تلفیق

 GISو روشهای ژئوفیزيکی ،جغرافيا و

مطالعات هیدروژئولوژيکی ( RSو  ،)GISاستاد

برنامهريزي محيطي ،سال  ،21پياپي  ،12شمارة ،8

راهنما :کرمي ،غالمحسين ،دانشگاه صنعتي

.807-823

شاهرود ،دانشکدة علوم پايه.

ميالنوويچ ،پيتر .)8013( ،هیدروژئولوژی کارست،

طاحوني ،پوران .)8047( ،بررسی و شناخت اشکال

ترجمة عبدالوحيد آغاسي و احمد افراسيابيان،

کارست در منطقة دشت ارژن و کازرون

چاپ اول،

تهية

بهمنظور تخمین حجم آبهای زيرزمینی ،استاد

استانداردهاي مهندسي آب کشور.

راهنما :محمودي ،فرجاهلل ،دانشگاه تهران،
دانشکدة ادبيات و علوم انساني.
عادلي ،محسن ،ضياييان ،پرويز ،شکيبا ،عليرضا،
( .)8038شناسايی منابع آب زيرزمینی با استفاده
از سنجش از دور و ( GISمطالعة موردی:
شهرستان گرگان) ،پنجمين کنفرانس مديريت
منابع آب ايران ،دانشگاه شهيد بهشتي.23-08 ،
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