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پهنهبندی قابلیت کارست زایی با استفاده از مدل منطق فازی
(مطالعه موردی :منطقه نمکآبرود شهرستان چالوس)
عقیل مددی* ،دانشيار ژئومورفولوژي ،دانشگاه محقق اردبيلي ،اردبيل ،ايران.
طاهر همتی ،دانشجوي دکتراي ژئومورفولوژي ،دانشگاه محقق اردبيلي ،اردبيل ،ايران.
چکیده
منطقه نمکآبرود در شهرستان چالوس استان مازندران قرار گرفته است .با توجه به گستردگي سازندهاي آهکي،
وجود گسلها و درزهاي زمينساختي ،اين منطقه از قابليت بااليي براي کارستزايي برخوردار است .هدف از اين
پژوهش پهنهبندي قابليت کارستزايي در اين منطقه است .دادههاي اصلي پژوهش را نقشههاي توپوگرافي و
زمينشناسي و نيز عکسهاي هوايي به همراه دادههاي آبشناسي وزارت نيرو تشکيل ميدهد .در اين پژوهش از
 6عامل محيطي مؤثر در کارست زايي شامل :زمينشناسي ،فاصله از درز و شکافها ،توپوگرافي ،شيب ،بارش و
درجه حرارت استفاده گرديده است .سپس اين عوامل با استفاده از مدل منطق فازي در محيط  GISمورد
تجزيهوتحليل قرار گرفتهاند .در پايان ،نقشهي نهايي پهنهبندي قابليت کارستزايي با استفاده از اپراتور گاماي
 0.7تهيه گرديد .نتيجه تحقيق قابليت باالي منطقه را در کارستزايي نشان ميدهد؛ بهطوريکه از کل مساحت
 221.63کيلومترمربع منطقه مورد مطالعه 56.65 ،درصد ( 123.33کيلومترمربع) در پهنه با قابليت کارستزايي
باال واقع شده است .درحاليکه تنها  17.13درصد ( 37.98کيلومترمربع) در پهنه با قابليت کارستزايي کم واقع
شده است .در پايان با توجه با نتايج حاصل از مدل فازي استفاده ازاينگونه مدلها ميتواند در شناسايي مناطق
کارستي و پهنهبندي اين مناطق کمک قابل توجهي کند.

واژههای کلیدی
نمکآبرود چالوس ،کارستزايي ،مدل منطق فازي ،سيستم اطالعات جغرافيايي ).(GIS
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کارستي شدن عموماً در سنگهاي رسوبي بيوژنيک ،شيميايي و بيوشيميايي و اغلب در سنگهاي کربناته
همانند آهک و دولوميت رخ ميدهد(گراوز و ميمن .)115-126 :2005،واژهي «کارست» به مجموعههايي از
فرآيندهاي زمينشناسي و پديدههاي حاصل از انحالل سنگهاي آهکي گفته ميشود که با تجزيه و تخريب
ساختمان اين سنگها ،رژيم آب شناختي بيهمتايي شکل ميگيرد و به تشکيل لندفرمهاي ويژهاي
ميانجامد(وزارت نيرو ،تماب .)75 :1373 ،سرزمين ايران به دليل وجود نهشتههاي کربناته در دورههاي مختلف
زمينشناسي از پهنههاي کارستي شايان توجهي برخوردار است؛ بهطوريکه عالوه بر غارها ،توسعهيافتهترين
اشکال کارستي يعني پوليهها و اشکال مينياتوري کارستي در حوضهها (مانند الپيهها) نيز مشهود است(طاهري،
 .)32 :1384بهطورکلي رفتار و ساختار کارست را ميتوان از چند منظر مورد بررسي قرار داد .کارست را ميتوان
منبع مناسبي براي تأمين آب در نظر گرفت .سرزمينهاي کارستي آب آشاميدني  25درصد از جمعيت جهان
را تأمين ميکند(فورد و ويليامز .)1 :2007 ،در مديترانه و قسمتهاي جنوب شرقي آسيا ،آبخوانهاي کارستي
اصليترين منابع تأمين آب شرب را تشکيل ميدهند(کريستوف .)203 :2008 ،از منظر خطرات کارست بايد به
عملکرد مهندسي اين پديده توجه نمود .به هنگام احداث سازههايي نظير سد و تونل در مناطق کارستي ،مسئله
فرار آب از سد و هجوم آب به داخل تونل ازجمله چالشهايي است که مهندسان با آن روبهرو
هستند(ميالنويج .)32 :2004،محيطهاي کارستي خاستگاههاي کانسارهاي فلزي و غيرفلزي زيادي هستند که
عمدتاً بهصورت پالسر در اين محيطها انباشته شده است .همچنين بيش از  50درصد از نفت و گاز دنيا که از
سنگهاي کربنات استخراج ميشود ،با پديدهي کارستي شدن ارتباط دارد(طاهري و رئيسي .)4 :1389 ،کارست،
ازنظر فرهنگي نيز اهميت دارد .غارها بهعنوان يکي از مهمترين پديدههاي ژئومورفولوژي کارست ،پناهگاههاي
انسانهاي اوليه بوده است .بعدها از غارها براي ايجاد معابد و پرستشگاهها بهخصوص در جوامع هند و بودايي
استفاده گرديد(خانلري و همکاران .)2 :1391 ،طويلترين و عميقترين غارهاي جهان که يکي از اشکال کارستي
محسوب ميشود ،در تودههاي کارست تشکيل شدهاند ،در حال حاضر  20غار از عميقترين غارهاي جهان در
تودههاي کارستي فرانسه ،اسپانيا ،ازبکستان و گرجستان واقع شده است(باکالوويچ و همکاران.)203 :2004 ،
امروزه جاذبههاي گردشگري سرزمين کارستي از ويژگيهاي مهم اين مناطق محسوب ميگردد .بهعنوانمثال
غارهاي قوريقلعه (روانسر) و عليصدر (همدان) ميتوان بهعنوان جاذبههاي ژئوتوريسمي مرتبط با کارستي
شدن نام برد که هرساله ميزبان هزاران گردشگر داخلي و خارجي هستند .با توجه با اينکه بيشتر مساحت
منطقه موردمطالعه داراي پوشش گياهي متراکم بوده و مانع شناسايي و بررسي علل تشکيل و توسعهي اشکال
کارستي بهصورت مستقيم و در سطح وسيع گرديده و از طرفي به دليل ويژگي گردشگرپذيري منطقه با شناسايي
پهنههاي کارستي و بيان علل شکلگيري اين اشکال ميتوان کمک قابلتوجهي در توسعهي اين صنعت نوپا در
منطقه ميگردد .همچنين پهنههاي کارستي به دليل دارا بودن ذخاير آبي شيرين حائز اهميت هستند؛ ضروري
است که يک مديريت همهجانبه در زمينهي حفاظت و کنترل منابع آب کارست صورت بگيرد .چنين مديريتي
بدون شناسايي دقيق حوضههاي کارستي و بررسي ژئومورفولوژي آنها امکانپذير نخواهد بود .در صورت
شناسايي اين پهنهها ميتوان از منابع آبي اين پهنهها براي اهداف مختلف بهرهبرداري کرد .در اين پژوهش ،ابتدا
پهنهبندي قابليت کارستزايي در منطقه تهيه گرديد و سپس به بررسي و نقش عوامل مؤثر در پيدايش و تحول
اشکال کارست پرداخته شده است .عالوه بر مطالعاتي که با اهداف شناسايي کارست در بسياري از نقاط ايران
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کلر 36 -در ساختارهاي کلسيتي 1در استراليا .رائو و همکاران ( )2009از نقشههاي هيدروژئومورفولوژي و
هيدروژئولوژيکي براي محاسبهي پتانسيل منابع آب در منطقه  Visakhapatnamدر هند استفاده کردند و
1- Calcite
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صورت گرفته است ،تشريح و تبيين اشکال زمين و بهعبارتيديگر بررسيهاي ژئومورفولوژي نيز در مطالعات
مربوط به اکتشاف آبهاي زيرزميني نقش ويژهاي دارد .اين امر در قلمرو سنگهاي کارستي واضحتر است؛ زيرا
ميزان تحول اشکال توپوگرافي ارتباط مستقيمي با ميزان انحالل آنها دارد .به همين دليل محققان اصوالً به
تبع آب زيرزميني در ارتباط با ميزان توسعهي فضاهاي خالي در سنگهاي کربناته توجه دارند که ارتباط نزديکي
با ژئومورفولوژي کارست دارد .ملکي و محمودي ( )1380با مطالعهي تحول کارست در کوه پراو -بيستون و
نقش آن در تغذيهي آبخوانهاي کارستي نشان دادند که ويژگيهاي زمينساختي ،زمينشناسي و اقليم گذشته
سبب توسعه و تحول کارست در منطقه شده و عوارض کارستي نقش زيادي در تغذيهي منابع آب زيرزميني
دارند .عشقي و ثروتي ( )1383به مطالعهي ويژگيهاي زمينريختشناسي مناظر کارستي در حوضهي کارده
در کپهداغ پرداختند و دريافتند که وجود سازندهاي آهکي و تخلخل ثانويه بهصورت درز و شکاف مهمترين
عوامل در توسعهي کارست منطقه هستند .ملکي و شوهاني ( )1386به مطالعه و پهنهبندي کارست استان
کرمانشاه با استفاده از  GISو مدل مفهومي  AHPپرداختند و تراکم سطح ،ارزش اطالعاتي ،روش تجربي و
روش آماري را بهعنوان متغيرهاي تأثيرگذار انتخاب کردند .سپس متغيرهاي ارتفاع ،ترکيب سنگشناسي،
زمينريختشناسي ،دما ،بارش ،تبخير و شيب و نقشههاي پهنهبندي بهدستآمده از مناطق مختلف استان را
ازنظر درجهي توسعهيافتگي کارست و نيز شرايط مساعد تحول کارست در اقليم حاضر مشخص و در پايان
مناسبترين نقشه توسط مدل ارزش اطالعاتي تهيه شده و همچنين ايشان به بررسي نقش زمينساخت در
تحول چشمههاي کارستي استان کرمانشاه با استفاده از روش رادار پرداختند .نتايج اين پژوهش نشان ميدهد
که سراب باوري در زاگرس خردشده نسبت به سراب نيلوفر در زاگرس چينخورده به علت درز و شکاف بيشتر
و وجود گسل ،ميزان انحالل باالتر و تحوليافتگي بيشتري دارد .وحدتي و طاهري ( )1386به دستهبندي
ساختاري چشمههاي کارستي حوضهي الوند باختري استان کرمانشاه پرداختند .نتايج نشان داد که زمينساخت
با انواع ساختهاي خطي و صفحهاي سبب ايجاد سامانهي تنوع درز و شکاف در سازندهاي کربناتي و با ايجاد
تخلخل ثانويه سبب توسعهي کارست در منطقه شده است .در ايران ژئومورفولوژي اشکال کارستي را محققان
مختلفي بررسي کردهاند؛ ازجمله ،توزيع فضايي سنگهاي کارستي در ايران(عاليي طالقاني ،)1383 ،تحول
کارست در منطقه زاگرس(عاليي طالقاني و رحيمزاده )1389 ،پهنهبندي تحول کارست در استان کرمانشاه(ملکي
و همکاران ،)1388 ،اهميت شناخت خصوصيات ژئومورفولوژيکي ،سنگشناسي و فيزيکي سنگهاي
کربناته(قبادي و همکاران ،)1390 ،رابطهي ساختارهاي تکتونيک و اشکال کارستي در حوضهي آبريز
کارد(واليتي و خان عليزاده ،)1390 ،توسعهي کارست در تودهي پرآو بيستون با استفاده از ضرايب فرود ،زمان
مرگ چشمهها و تحليل نتايج ايزوتوپ بيوشيميايي(مقصودي و همکاران ،)1388 ،استفاده از مدل ارتفاعي
رقومي در تحليل مورفوتکتونيک فروچالههاي کارستي تودهي پرآو بيستون(جعفربيگلو و همکاران،)1390 ،
شناسايي مناطق مساعد آلودگي آبهاي زيرزميني به کمک پهنهبندي کارست در استان کرمانشاه(ملکي،
 )1388و نحوهي تشکيل غار کتلهخور در استان زنجان(رضايي و نخعي .)1387 ،در مورد محققان خارجي،
ميتوان به موارد زير اشاره کرد :استون و همکاران ( ،)1994اندازهگيري ميزان فرسايش کارستي با استفاده از
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پتانسيل منطقه را به کالسهاي از خيلي فقير تا خوب تقسيم کردند .چنيني و مامو ( )2010به کمک سيستم
اطالعات جغرافيايي و مدلهاي عددي توان بازيابي منابع آب زيرزميني در مناطق خشک زمين را موردمطالعه
قرار دادهاند .ميشرا و همکاران ( )2010با استفاده از دادههاي سنجشازدور و تکنيک سيستم اطالعات جغرافيايي،
زمينشناسي ،کاربري اراضي و مشخصات ژئومورفيک پتانسيل منابع آب زيرزميني در حوضهي رودخانهي باهاما
را تعيين نمودهاند .اينکپن و همکاران ( )2012به مدلسازي آثار تغييرات آاليندههاي جوي بر ميزان فرسايش
سنگآهک در لندن پرداختند.
منطقهی موردمطالعه
منطقهي نمکآبرود چالوس با وسعت  221.63کيلومترمربع در محدودهي استان مازندران قرار ميگيرد.
ازلحاظ موقعيت رياضي ،اين منطقه بين طول جغرافيايي  51درجه و  15دقيقه تا  51درجه و  30دقيقه شرقي
و عرضهاي جغرافيايي  36درجه و  30دقيقه تا  36درجه و  45دقيقه شمالي قرار گرفته است .از لحاض موقعيت
نسبي ،اين منطقه در استان مازندران در محدودهي شهرستان چالوس قرار دارد (شکل  .)1ازنظر تقسيمبنديهاي
زمينشناسي ،منطقهي موردمطالعه در بخش شمال باختري رشتهکوههاي البرز مرکزي واقع شده و بهجز بخش
کوچک در مرتفعترين بلنديهاي گوشهي جنوب باختري ،ديگر رخنمونها با گياهان و درختان جنگلي پوشيده
شدهاند .پوشش گياهي و درختان جنگلي ،بيشتر دشتها ،جلگهها و ارتفاعات منطقه را پوشانيدهاند .بهطورکلي،
روند افزايش ارتفاع از شمال به جنوب است .بلندترين ارتفاع منطقهي موردمطالعه  1948متر از سطح دريا و
پستترين نقطهي ارتفاع منطقهي همسطح با آبهاي آزاد در جلگهها و دشتهاي شمالي ديده ميشود .ازنظر
آب و هوايي بيشتر منطقه داراي شرايط اقليم نيمهي مديترانه دارد و شمار روزهاي خشک آن کمتر از  40روز
در سال است .بارندگي در همهي فصلهاي سال است ،ولي شدت آن در پاييز است و در تابستان به کمترين
کاهش مييابد؛ بنابراين بخشي از سال را کموبيش در خشکي به سر ميبرد .بهطور نمونه ايستگاههاي رامسر با
حدود  1186ميليمتر و نوشهر با حدود  1155ميليمتر بارندگي ساليانه را به خودش اختصاص ميدهد.
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شکل  :1موقعیت جغرافیایی منطقه موردمطالعه
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مواد و روشها
با توجه به هدف تحقيق ،از  6پارامتر طبيعي مؤثر در کارستزايي براي اجراي مدل استفاده شده است.
دادههاي مورداستفاده در اين تحقيق عبارتاند از :بارش ،دما ،ارتفاع ،شيب ،سازندهاي زمينشناسي و فاصله از
درز و شکافها .جهت تهيهي اين اليهها از دادههاي هواشناسي ،اليهي  DEMمنطقه با قدر تفکيک  30متر،
نقشه توپوگرافي و زمينشناسي سازمان جغرافيايي ارتش و سازمان زمينشناسي مورداستفاده قرار گرفتند.
بهمنظور پهنهبندي قابليت کارستزايي در منطقهي موردنظر پس از مطالعه کتابخانهاي و مرور منابع مختلف،
انتخاب پارامترهاي موردنظر ،دادههاي موردنياز براي شاخصهاي مختلف از منابع متعددي استخراج شد.
دادههاي مربوط به دما و بارش از آمار ايستگاههاي سازمان هواشناسي استخراج شد و پس از اطمينان از صحت
دادهها با استفاده از روش گريجينگ ساده درونيابي شد و با حصول از دقت آنها ،اليههاي روقومي آنها ايجاد
شد .نقشهي زمينشناسي و گسلهاي منطقه نيز با استفاده از نقشهي زمينشناسي چالوس و رقوميسازي آنها
در محيط سامانه اطالعات جغرافيايي استخراج شد .استخراج شيب نيز با استفاده از مدل رقومي و با بهکارگيري
توابع استخراج شيب صورت گرفت.
بحث و نتایج
لیتولوژی
در ارتباط با نقش ليتولوژي در کارستزايي؛ ليتولوژي و خصوصيات وابسته به آن نظير بافت و درجهي خلوص
بر ميزان کارستزايي تأثير ميگذارد .با توجه به شکل ( )2از ميان سازندهاي زمينشناسي موجود در منطقه،
طبقات آهکي براي توسعهي کارست مساعدتر از ساير سنگهاي موجود است؛ از آهکهاي تودهاي تشکيل شده
است.
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شکل  :2نقشه زمینشناسی منطقه موردمطالعه

شکل  :3نقشه خطوارههای منطقه موردمطالعه
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با توجه به شکل ( )2بيشترين نوع سازندهاي منطقه از نوع آهکي است که از مهمترين سازندهايي هستند
که در آنها فرآيند کارستزايي صورت ميپذيرد.
فاصله از درز و شکافها (شکستگیها)
شکستگيها و ساختارهاي تکتونيکي که اصطالحاً خطواره نيز ناميده ميشوند ،به دليل ايجاد فضاهايي در
سازندها و واحدهاي زمينشناسي جهت عبور آب و حرکت آن به نقاط پايينتر درون زمين نقاط ضعفي تلقي
ميشوند که اهميت آنها در سازندهاي سخت و آهکي بيشتر است .اين پديده بهخصوص در سنگهايي با
تخلخل پايين نظير سنگهاي آهکي و کربناتي مؤثرتر هستند(محمودي .)27 :1385،همانطور که در شکل
( )2مشخصشده تراکم شکستگيها در منطقهي باال است که اين تراکم معياري براي خردشدگي سازند است.
تراکم شکستگيها بدين معني است که تعداد درزه و شکستگي به ازاي هر واحد طول در يک منطقه مدنظر
است .افزايش تراکم درزهها و گسلها در منطقه ،نقش مؤثري در نفوذ و انتقال آب زيرزميني دارد؛ بنابراين
بهعنوان پارامتر مثبتي جهت پتانسيل توسعهي کارست در نظر گرفته ميشود .تحليل خطوارهها در دياگرام
گلسرخي (شکل  )4ارائه گرديده است که طبق اين شکل جهت غالب آرايش خطوارهها شمال غرب -جنوب
شرق است که اين شکستگيها از نوع عرضي و کششي هستند و درنتيجه موجب تراوايي بيشتر سازندهاي
سخت شده و نقش مهمي در هدايت و انتقال آب در منطقه ايفا مينمايند و ازنظر هيدروژئولوژي حائز اهميت
هستند.

گسلهای غالب منطقه از نوع کششی بوده و قابلیت نفوذپذیری باالیی دارند)
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ارتفاع و شیب منطقه
يکي از پارامترهاي فيزيکي که نقش مؤثري در ميزان وقوع بارندگي ،تبخير و تعرق ،دما و پوشش گياهي
دارد ،ارتفاع است .بهطورکلي توپوگرافي نقش مؤثري در تغذيه و تخليه و برونزد چشمههاي کارستي دارد .با
افزايش ارتفاع در يک منطقه ،پتانسيل توسعهي کارست به دليل افزايش گراديان هيدروليکي ،افزايش مييابد.
همانطور که در شکل ( )5مشخص شده ،به دليل قرار گرفتن منطقه مورد مطالعه در مناطق ساحلي از ارتفاع
قابل مالحظهاي برخوردار نيست؛ بهطوريکه بيشترين ارتفاع منطقه از  1812متر باالتر نيست .با توجه به شکل
( )5با افزايش فاصله از ساحل ارتفاع نيز افزايش مييابد و رابطهي آنها از نوع مستقيم است.

شکل  :5نقشه میزان ارتفاع منطقهی موردمطالعه

شکل  :6نقشه میزان شیب منطقه موردمطالعه

بارش و دما
بارندگي ،منبع اوليه تأمينکننده آب زيرزميني در هر منطقه است .ارتباط بارندگي با ايجاد آب زيرزميني
بهوسيلهي فاکتورهايي مانند توپوگرافي ،پوشش گياهي و ليتولوژي کنترل ميشود .اين فاکتورها بر مقدار آبي
که به درون زمين نفوذ ميکند ،مؤثر هستند .با توجه به شکل ( )7بيشترين ميزان بارش منطقه مورد مطالعه
 1294ميليمتر و کمترين ميزان آن نيز  1059ميليمتر است ،نشاندهندهي تغييرپذيري کم بارش در منطقه
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شيب توپوگرافي يا شيب سطح زمين يکي ديگر از فاکتورهاي توپوگرافي مؤثر است که گراديان هيدروليکي
و جهت حرکت آب زيرزميني را تعيين ميکند .ميزان شيب هم در ميزان روان آب حاصل از بارش و هم در
ميزان نفوذ آب به داخل زمين و عمل انحالل توسط بارش نقش مؤثري ايفا ميکند .با توجه به مباني نظري،
شيبهاي کم و مناطق مسطح بيشترين پتانسيل را در کارستي شدن دارند .همانطور که در شکل ( )6مشاهده
ميشود بيشترين مساحت منطقه مورد مطالعه به دليل واقعشدن در نواحي ساحلي ،داراي شيب پايين است
که اين امر در کارستزايي منطقه مورد مطالعه مؤثر است.

96

پهنهبندی قابلیت کارست زایی با استفاده از مدل منطق فازی...

است .همچنين محدوده موردنظر در پهنهي پر بارش کشور واقع گرديده که بيشترين بارش را در طول سال
داراست و از طرف ديگر بيشترين نوع بارش اين محدوده از نوع باران است .اين پارامتر در توسعهي کارست و
پتانسيل آبهاي کارستي نقش بهسزايي دارد ،اقدام به تهيهي اليهي اطالعاتي بارش گرديد (شکل .)7

شکل  :7نقشه میزان بارش منطقه موردمطالعه

شکل  :8نقشه میزان دمای منطقه موردمطالعه
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دما نيز از پارامترهاي تأثيرگذار در ايجاد و توسعهي اشکال کارستي است .بر اساس پژوهشهاي انجام شده
زماني که دماي هوا کم است ،تغييرات بارش تأثير اندکي بر ميزان انحالل کارست دارد ،اما زماني که دماي هوا
به  16تا  20درجهي سانتيگراد ميرسد با افزايش بارش ميزان انحالل کارست بهسرعت افزايش مييابد (شکل
 .)8دماي منطقه مورد مطالعه ازنظر دما فرآيند کارستزايي ميتواند بيشتر در مناطق شمالي و شمال شرقي
منطقه مورد مطالعه جايي که داراي درجه حرارت نزديک به 20درجه باشد؛ نسبت به ديگر مناطق منطقه مورد
مطالعه صورت ميپذيرد .براي اينکه بتوانيم اليهها را در مدل فازي مورداستفاده قرار دهيم ،الزم است ابتدا
تکتک اليهها با توجه به اهداف موردنظر بر اساس توابع عضويت ،فازيسازي شوند .با داشتن توابع فازي ميتوان
با استفاده از برخي توابع موجود در نسخهي  10نرمافزار سيستم اطالعات جغرافيايي و يا بهصورت فرمولنويسي
در تحليلگر  Raster calculatorاليهها را بهصورت اليههاي استانداردشده در بازهي ارزشي صفر تا  1قرار داد.
اليههاي وکتوري پليگوني نيز بدون نياز به تابع با دادن کدهاي بين  0تا  1و تبديل به اليههاي رستري به
حالت فازي تبديل ميشوند .هرکدام از اين اليهها بهتنهايي با توجه به ضابطه و نوع تابعي که براي آن در نظر
گرفته شده است ،قابليتها و محدوديتها را در کارستزايي تعيين ميکنند .تئوري منطق فازي براي اولين بار
توسط پرفسور لطفيزاده در سال  1965در رسالهاي به نام (مجموعههاي فازي  -اطالعات و کنترل( معرفي شد.
در تئوري کالسيک مجموعهها ،يک عنصر يا عضو مجموعه است يا نيست (صفر و يک) .تئوري مجموعههاي
فازي اين مفهوم را گسترش داده و عضويت درجهبنديشده را مطرح ميکند .بهاينترتيب که يک عنصر ميتواند
تا درجاتي و نه کامالً ،عضو يک مجموعه باشد .منطق فازي تکنولوژي جديدي است که شيوههاي مرسوم براي
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طراحي و مدلسازي يک سيستم را که نيازمند رياضيات پيشرفته و نسبتاً پيچيده است ،با استفاده از مقادير و
شرايط زباني و يا به عبارتي دانش فرد خبره و باهدف سادهسازي و کارآمدتر شدن طراحي سيستم ،جايگزين و
يا تا حد زيادي تکميل مينمايد(سالمي  .)32 :1389مدل فازي بر منطق فازي استوار بوده که اساساً بهمنظور
اقدام در شرايط ابهام ارائه گرديده است .هر فرد همزمان در مجموعههاي مختلف ،ولي به درجات متفاوت عضويت
دارد .درجات عضويت مقادير بين صفر و يک و نيز خود اين دو حد را ميپذيرد(وان آلفن .)1710 :2000 ،نظريه
فازي از زمان ابداع تا به امروز بهطور روزافزوني در حال گسترش بوده و کاربردهاي گوناگوني پيدا کرده است.
اين تئوري در الگو کردن پديدههاي فيزيکي ،نقشهبرداري و طبقهبندي بهطور گسترده استفاده شده
است(رستمي ،22 :1387 ،خسروي  ،43 :1382اشقلي فراهاني .)67 :1380 ،در تئوري مجموعههاي دقيق اگر
يک مجموعه را در نظر بگيريم ،هر عضو مجموعهي مرجع يا در مجموعه هست و يا نيست و ميتوان براي هر
مجموعه  Aتابع زير را تعريف کرد(مؤمني.)197 :1387 ،
رابطه ()1

𝐴∈𝑥
𝐴∉𝑥

𝑓𝐼 ,
𝑓𝐼 ,

1
0

{ = )𝑥( 𝐴𝜇
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اين تابع به هر عضو مجموعهي ( )Aعدد  1و به هر عضو خارج از مجموعهي ( )Aعدد صفر نسبت ميدهد.
يک مجموعه فازي توسط تابع عضويتي بيان ميشود که اين تابع عضويت درجهي تعلق اعضاي مجموعه را با
يک عدد حقيقي بين [ ]1،0نشان ميدهد .بهعبارتديگر اگر عضويت عنصري در مجموعهي  Aرا در بازهاي از
[ ]0،1قرار دهيم ،به هر  xاز  Xعددي در بازهاي از [ ]1،0نسبت داده ميشود و به اين تابع ،تابع عضويت گفته
ميشود و آن را بهصورت ) µA(xنشان ميدهند که درجه عضويت بين ( )0و ( )1خواهد داشت .تابع عضويت
برابر ( )1نشاندهندهي عضويت کامل در مجموعه و مقدار ( )0نشاندهندهي عدم عضويت کامل عنصر در
مجموعه است؛ بنابراين ،قبل از اجراي مدل فازي نياز است که براي هر يک از اليههاي اشارهشده در فوق توابع
عضويت تعيين گردد و ارزش اليهها در بازهاي بين [ ]1،0قرار گيرد .پس از اعمال توابع به اليهها ،اين اليهها
وارد مدل فازي ميگردند .براي اجراي تکنيک فازي نياز به عملگرهايي نظير اجتماع ،اشتراک ،ضرب جبري،
جمع جبري و گاما نياز است .در اين مطالعه از عملگرهاي جمع جبري ،ضرب جبري و گاما استفاده گرديده
است .عملگر ضرب جبري موجب ميشود تا اعداد مجموعهها کوچکتر شده و به سمت صفر ميل کنند؛ اما
عملگر جمع جبري موجب ميگردد تا اعداد به سمت يک ميل نمايند .جهت تعديل حساسيت خيلي باالي
عملگر ضرب جبري و دقت خيلي کم عملگر جمع جبري عملگر ديگري به نام گاما شکلگرفته است .مقدار
گاماي تعديلکننده بين صفر و يک است که مقدار آن از طريق قضاوت کارشناسانه تعيين ميشود .گاماي صفر
معادل ضرب فازي و گاماي يک معادل جمع فازي است(دادرسي سبزواري .)233 :1387 ،بهطورکلي ،اجراي
مدل فازي شامل سه مرحله است :مرحله اول ،فازي سازي اليهها يا تعيين و اعمال توابع عضويت بر اليهها،
مرحله دوم ،اعمال عملگرهاي جمع جبري و ضرب جبري بر اليهها ،مرحله سوم ،اعمال عملگر گاماي فازي
جهت تعديل حساسيت
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باالي عملگر ضرب جبري و دقت کم عملگر جمع جبري .يکي از عملگرهاي مهم منطق فازي ،عملگر ضرب
جبري فازي است که با استفاده از آن ترکيب اليهها صورت ميگيرد .در اين اپراتور تمامي اليههاي اطالعاتي در
هم ضرب ميشود و در اليه خروجي اعداد به سمت صفر ميل ميکند که اين روند ناشي از ضرب چندين عدد
کمتر از يک است .در عملگر جمع جبري فازي نتيجه هميشه بزرگتر يا مساوي بزرگترين مقدار عضويت فازي
در اليه است .به همين دليل در نقشهي خروجي برخالف عملگر ضرب جبري فازي ارزش پيکسل به سمت يک
ميل ميکند .در اين عملگر ابتدا عدد  1را از هر يک از اليههاي فازي کم ميکنيم و سپس تمامي اليهها در هم
ضرب ميشوند ،بعد از اين مرحله ،مجدداً عدد  1را از اليهي نهايي کم ميکنيم تا اليهي جمع جبري فازي
ايجاد شود(حسيني و همکاران( )72 :1390 ،شکل  9و.)10

شکل  :9نقشه جمع فازی منطقه مورد مطالعه

شکل  :10نقشه ضرب فازی منطقه موردمطالعه

رابطه ()2

(= (SCombinatio * 1-y)(Product

در رابطهي فوق  Combinationاليهي حاصل از گاماي فازي و  پارامتر تعيينشده در محدودهي صفر و
يک است .وقتي  برابر  1باشد ،ترکيبي که اعمال ميشود ،همان جمع جبري فازي و زماني کهبرابر صفر
باشد ،ترکيب برابر ضرب جبري فازي است .انتخاب صحيح  مقاديري در خروجي ايجاد ميکند که با افزايشي
جمع جبري و کاهشي ضرب جبري فازي سازگاري دارد(حسيني و همکاران .)73 :1390،با توجه به مطالب
بيانشده جهت پهنهبندي قابليت کارستزايي منطقه مورد مطالعه از عملگر گاماي فازي استفاده شده است که
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براي تعديل حساسيت خيلي باالي عملگر ضرب و حساسيت خيلي کم عملگر جمع فازي ،عملگر ديگري
برحسب حاصلضرب جبري فازي است .اين عملگر برحسب حاصلضرب جبري فازي و حاصل جمع جبري
فازي بر اساس رابطهي  2تعريف ميشود(حسيني و همکاران1390 ،؛  ،73شاد و همکاران1388 ،؛ .)553
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نقش تعديلي نسبت به جمع و ضرب فازي دارد و حساسيت خيلي باالي عملگر ضرب فازي و حساسيت خيلي
کم عملگر جمع فازي را تعديل کرده و به واقعيت نزديکتر ميکند.
نتیجه گیری
پس از تعيين عضويت براي هر يک از اليههاي وابسته به پارامترهاي مؤثر بر کارستزايي در منطقه نمکآبرود
چالوس و اجراي مدل کارستزايي ،نقشهي نهايي پهنهبندي کارستزايي بر اساس گاماهاي  0.7 ،0.5و 0.9
بهدست آمده است .به دليل عدم وجود دادههاي ميداني جهت تعيين مناسبترين گاما در پهنهبندي ،مقدار
همبستگي بين اليههاي اطالعاتي اوليه و نقشههاي نهايي گاما در نرمافزار  SPSSبه دست آمد .نقشهي گاماي
 0.7باالترين مقدار همبستگي را با اليههاي اطالعاتي اوليه داشته است؛ بنابراين گاماي  0.7بهعنوان نقشهي
نهايي در پهنهبندي انتخاب گرديد (شکل  .)11اين نقشهي متوسط گاماي  0.9و گاماي  0.5است که بر اساس
متد شکستگيهاي طبيعي در پنج سطح طبقهبندي شده است (شکل .)11

شکل  :11نقشه پهنهبندی نهایی قابلیت کارستزایی منطقه نمکآبرود چالوس

ردیف

قابلیت کارست زایی

مساحت (کیلومترمربع)

درصد مساحت

1

بسيار کم

4.60

2.07

2

کم

33.38

15.06

3

متوسط

60.32

27.22

4

زياد

58.83

26.54

5

بسيار زياد

64.50

29.11

6

مجموع

221.63
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نمودار  :1درصد و مساحت پهنههای منطقه مورد مطالعه

] [ Downloaded from journals.hsu.ac.ir on 2023-01-10

با توجه به نقشه نهايي ،نمودار و جدول (شمارهي  )1منطقه مورد مطالعه قابليت بااليي براي کارستزايي و
اشکال مربوط به آن را دارد؛ بهطوريکه  56.65درصد ( 123.33کيلومترمربع) محدوده مورد مطالعه در پهنه با
قابليت باال قرار گرفته که  29.11درصد آن در محدودهي بسيار زياد و  26.54درصد آن در محدودهي زياد قرار
گرفته است .پهنههاي کم در منطقه مورد مطالعه مجموعاً  17.13درصد ( 37.98کيلومترمربع) است که از اين
مجموع تنها  2.07درصد يعني  4.06کيلومترمربع در پهنه با قابليت بسيار کم را به خود اختصاص ميدهد.
قابليت باالي منطقهي نمکآبرود براي تشکيل اشکال کارستيک بستگي به عوامل مختلف بيروني و دروني دارد
و بسته به غلبهي هر يک از اين عوامل اشکال خاص کارستيک در منطقه پديد ميآيد .از مهمترين عوامل
مورفوديناميک دروني ساختمان زمينشناسي است که باعث پيدايش اشکال سطحي کارست ميگردد .مهمترين
عوامل بيروني تأثيرگذار در منطقه ارتفاع ناهمواريها ،دما ،ميزان بارش و بهويژه شيب و درز و شکاف در منطقه
است .نوع سازندهاي زمينشناسي با غلبهي سنگهاي مستعد انحالل از نوع سنگهاي آهکي و کربناته منجر
به تشکيل اشکال کارستي در منطقه شده است .با توجه به شکل ( )11نهايي پهنهبندي با طبقاتي با درجات
قابليت کارستزايي بسيار کم تا بسيار زياد ،پهنههاي با قابليت کارستزايي باال منطبق است بر باالترين سطوح
ارتفاعي پهنههايي که ازنظر اقليمي و توپوگرافيکي از شرايط مناسبي برخوردار است .پهنههاي با قابليت کارست-
زايي داراي نوع سازند زمينشناسي آبرفتي کواترنر است .ازنظر اقليمي پهنههايي را شامل ميشود که نسبت به
ديگر قسمتهاي منطقه مورد مطالعه کمترين ميزان بارش و باالترين درجه تبخير و دما را داشته است .با توجه
به اينکه انحالل سنگآهک در طبيعت براثر عمل گازکربنيک موجود در آب حاصل از نزوالت جوي صورت
ميپذيرد؛ بنابراين در منطقه مورد مطالعه پهنههايي که داراي بيشترين ميزان بارندگي نسبت ديگر قسمتهاي
منطقه را داشته ،شرايط بهتري را ازنظر قابليت گسترش و تحول کارست را دارد .با در نظر گرفتن نقش دما در
کارستزايي منطقه متناسب با تغييرات توپوگرافيکي ،مناطق مرتفع که داراي دماي زير صفر يا نزديک به صفر
درجه و نيز از نزوالت جوي مناسب و تبخير کمتري برخوردار است ،نشانگر قابليت باالي کارستزايي در منطقه
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است .نقش نوع سازند زمينشناسي در کارستزايي محدوده مورد مطالعه بسيار مهم است؛ بهطوريکه پهنههاي
مربوط به سازندهاي از نوع آهکي مانند سازند تيزکوه از قابليت بهتري در کارستزايي منطقه برخوردار است.
منابع

15. Van Alphen, B. J., & Stoorvogel, J. J. (2000). A functional approach to soil
characterization in support of precision agriculture. Soil Science Society of America
Journal, Volume 64(5), pp 1706-1713.

] [ Downloaded from journals.hsu.ac.ir on 2023-01-10

 .1اشقلي فراهاني ،عقيل ( .)1380ارزيابي خطر ناپايداري دامنههاي طبيعي در منطقهي رودبار با استفاده از
تئوري فازي ،پاياننامهي کارشناسي ارشد ،دانشگاه تربيتمعلم تهران.
 .2حسيني ،هاشم ،کرم ،امير ،صفاري ،امير ،قنواتي ،عزت اله ،بهشتي جاويد ،ابراهيم ( .)1390ارزيابي و
مکانيابي جهات توسعهي فيزيکي شهر با استفاده از مدل فازي (مطالعهي موردي :شهر ديواندره) ،تحقيقات
کاربردي علوم جغرافيايي ،جلد  ،20شمارهي  ،23صص.63-83
 .3خانلري ،غالمرضا ،مؤمني ،علياکبر ( .)1391ژئومورفولوژي ،هيدروژئولوژي و مطالعهي فاکتورهاي مؤثر بر
توسعهي کارست در منطقهي گرين ،غرب ايران ،فصلنامهي جغرافيا و آمايش شهري -منطقهاي ،سال دوم،
شمارهي  ،3صص .61-73
 .4خسروي ،شاهرخ ( .)1383آشکارسازي تغييرات ژئومورفولوژيکي محيطهاي ساحلي شمال غرب خليجفارس
(هنديجان) با استفاده از روش فازي و تکنيکهاي  RSو  ،GISپاياننامهي کارشناسي ارشد ،دانشگاه
تربيتمعلم تهران.
 .5دادرسي سبزواري ،ابوالقاسم ( .)1387مقايسهي مدل منطق فازي با ساير مدلهاي مفهومي سازگار با GIS
در مکانيابي مناطق مستعد سيالب با کاربرد اطالعات سنجندهي  ،ETM+همايش ژئوماتيک تهران.
 .6رستمي ،فرض اهلل ( .)1387اصالح مدل برآورد رسوب ام پسياک با بهکارگيري تکنيک فازي در حوضهي
سدّ زاگرس ،پاياننامهي کارشناسي ارشد ،دانشگاه تربيتمعلم تهران.
 .7سالمي ،ميثم ( .)1389تحليل پارامترهاي کيفي آب تاالب انزلي با استفاده از روش رياضي فازي ،پاياننامهي
کارشناسي ارشد ،دانشگاه تربيتمعلم تهران.
 .8شاد ،روزبه ،عبادي ،حميد ،مسگري ،محمد سعدي ،وفايي نژاد ،عليرضا ( .)1388طراحي و اجراي GIS
کاربردي جهت مکانيابي شهرکهاي صنعتي با استفاده از مدلهاي فازي ،وزنهاي نشانگر و ژنتيک،
نشريهي دانشکدهي فني ،دورهي  ،43شمارهي  ،4صص .417-429
 .9طاهري ،کمال ( .)1384گزارش عملکرد ساليانهي دفتر مطالعه و تحقيقات کارست غرب کشور .شرکت آب
منطقهاي کرمانشاه ،معاونت مطالعات پايهي منابع آب ،آرشيو داخلي ،صص .30-45
 .10طاهري ،کمال ،رئيسي ،عزتاهلل ( .)1389منابع کارست ايران ،مقدمهاي بر يک مفهوم .مجموعه مقاالت
نخستين کنفرانس ملي پژوهشهاي کاربردي منابع آب ايران ،کرمانشاه.
 .11مؤمني ،منصور ( .)1378مباحث نوين تحقيق در عمليات ،چاپ دوم تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 .12محمودي ،فرج اله ( .)1385ژئومورفولوژي ساختماني ،چاپ هشتم ،تهران :انتشارات دانشگاه پيام نور.
 .13نبوي ،محمدحسين ( ،)1355ديباچهاي بر زمينشناسي ايران ،تهران :انتشارات سازمان زمينشناسي کشور.
 .14وزارت نيرو (تماب) ( .)1373فرهنگ چندزبانه واژههاي کارست ،تهران :انتشارات وزارت نيرو ،سازمان
تحقيقات منابع آب.

102

...پهنهبندی قابلیت کارست زایی با استفاده از مدل منطق فازی

[ Downloaded from journals.hsu.ac.ir on 2023-01-10 ]

16. Groves, C., & Meiman, J. (2005). Weathering, geomorphic work, and karst landscape
evolution in the Cave City groundwater basin, Mammoth Cave,
Kentucky. Geomorphology, Volume 67(1), 115-126.
17. Ford,
Derek,
Williams,
Paul
(2007)
Karst
hydrogeology
and
geomorphology. Academic Division of Unwin Hyman Ltd, 601.
18. Darnault, C. J. (Ed.). (2008). Overexploitation and Contamination of Shared
Groundwater Resources: Management, (Bio) Technological, and Political
Approaches to Avoid Conflicts. Springer Science & Business Media.
19. Milanovic, PT, (1981). Karst hydrogeology.Water resources pubs, Fort Collins, Colo.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

