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چکیده
در ايران آب بسياري از شهرها خصوصاً مناطق غربي از طريق منابع کارست تأمين ميشود .بر
اين اساس در تحقيق حاضر به ارزيابي توسعه فرايندها و آبخوانهاي کارستيک در حوضهي
قرهسو پرداخته شده است .اين تحقيق مبتني بر روشهاي ميداني ،ابزاري و کتابخانهاي است
که به منظور تعيين مناطق کارستيک توسعهيافته در حوضهي قرهسو از  8عامل :سنگشناسي،
گسل ،شيب توپوگرافي ،جهتشيب ،ارتفاع ،رودخانه ،بارش و اقليم (دما و رطوبت) استفاده شده
است .براي اين منظور ابتدا با استفاده از روش نرمافزاري ( ARC GISو  )IDRISIاقدام به
تهيهي اليههاي اطالعاتي شده است .پس از تهيهي اليههاي اطالعاتي ،اين اليهها بر اساس نظر
کارشناسان وزندهي و سپس با استفاده از مدل  ANPاستانداردسازي شدهاند ،سپس با
استفاده از دو مدل منطق فازي و ميانگين گيري وزندار ترتيبي نقشههايي نهايي حاصل شده
است .بر پايه نتايج حاصل از عوامل موثر در توسعه يافتگي کارست ،حوضهي مورد مطالعه از
نظر ميزان توسعهيافتگي به  1طبقهي زياد ،نسبتاً زياد ،متوسط ،کم و خيلي کم تقسيم شده

 -5دانشيار ژئومورفولوژي ،دانشگاه خوارزمي ،تهران ،ايران.
 -7دانشجوي دکتري ژئومورفولوژي ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران (نويسنده مسئول)E-mail:h.ganjaeian@ut.ac.ir .

 -9دانشجوي دکتري ژئومورفولوژي ،دانشگاه ،تهران ،ايران.
 -1کارشناس ارشد هيدروژئومورفولوژي ،دانشگاه خوارزمي ،تهران ،ايران.
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است .با تـوجه به اينکه در روش مـنطق فازي و ميانگينگـيري وزندار تـرتيبي ()OWA
اختالفهايي در تلفيق و ترکيب اليههاي اطالعاتي وجود دارد ،نتايج نهايي داراي اختالفاتي از
نظر وسعت طبقات هستند به طوري که در روش  OWAبه دليل اينکه تعديل بيشتري
صورت ميگيرد اختالف طبقات کمتر از روش منطق فازي است اما روند کلي ميزان توسعه
يافتگي در هر دو روش تقريباً منطبق بر هم است و ميزان توسعهيافتگي از شمال و شمال شرق
به سمت جنوب و جنوب غرب کاهش ميبايد.

کلمات کلیدی :حوضهي قرهسو ،مدل فازي ،مدل  ،OWAمدل .ANP
مقدمه
پهنههاي کارستي از جنبههاي مختلف اهميت دارند ،اين مناطق نقش مهمي در تأمين
و تغذيهي آبخوانها دارند .آبخوانهاي کارستي از نظر توسعهي کارست داراي ناهمگني
زياد و گسترش فضايي گوناگون هستند و ژئومورفولوژي کارست با تعيين نوع و ميزان
تغذيه ،واکنش آبخوانها را در برابر بارش کنترل ميکند ،اين مخازن آب هم از نظر
کمي و هم از نظر کيفي عموماً مطلوباند و به مصرف شرب ميرسند (براياخ و فدوسي،5
.)7655
اين موضوع براي کشور ايران که از يک سو به دليل شرايط اقليمي از منابع آب کافي
برخوردار نيست و از سوي ديگر به دليل اينکه فقط  55درصد از مساحت آن را
سازندهاي کارستيک ميپوشاند اهميت زيادي دارد (فلوريا .)7661 ،7بسياري از مناطق
و شهرها به منابع آب کارست وابسته هستند (فورد و ويليامز )7661 ،همين امر موجب
شده تا به شناسايي و پهنهبندي مناطق کارستيک پرداخته شود .حوضهي قرهسو در
بخش رورانده و چينخوردهي زاگرس قرار دارد .بخش قابل توجهي از اين حوضه از
سازندهاي سخت کربناته تشکيل شده است که تحت فازهاي زمينساختي مختلفي
1- Baryakh & fedoseev
2- Florea
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شکل گرفتهاند به همين دليل شرايط مناسبي از نظر زمينساختي و سنگشناسي براي
توسعه و تکامل فرايند کارست فراهم شده است که همين امر سبب شده تا پژوهش در
اين زمينه ضرور ي باشد .بر اين اساس در پژوهش حاضر با استفاده از مدلهاي روش
ميانگينگيري وزندار و منطق فازي و همچنين مدل تحليلي شبکهاي ( )ANPبه
بررسي و ارزيابي توسعه فرايندهاي و آبخوانهاي کارستيک در حوضهي قرهسو پرداخته
شده است.
با توجه به اهميت موضوع ،در اين زمينه تحقيقات مختلفي در سطح ايران و جهان
صورت گرفته است کمار و همکاران )7659( 5مناطق مستعد آبهاي زيرزميني در
حوضهي رودخانـهي  Khohرا مورد ارزيابي قرار دادهانـد .در اين تحقيق از منطق فازي
و اليـههاي اطالعاتـي زمينشـناسي ،رودخانـه ،خطوارهها ،شيب و کاربري اراضي و
ژئومورفولوژي استفاده شده است .بيانگر اين است که  16درصد از منطقه داراي ظرفيت
باالي منابع آب زيرزميني است .همچنين تيرال و ويجولي )7659( 7به مطالعه توسعه و
تحول کارست آهکهاي ريفي ژوراسيک بااليي ،متعلق به سازند مونت پياترا پرداختهاند.
در اين تحقيق درز و شکافتها و سيستمهاي گسلي منطقه به عنوان يکي از عوامل
تأثيرگذار در توسعهي کارست منطقه معرفي شده است .در ايران نيز اولين مطالعات
کارستي در سال  5916در زاگرس آغاز شد که هم اکنون در بسياري از نقاط کشور
تحقيقات جامعي صورت گفته است .ملکي و همکاران ( )5981به مطالعه و پهنهبندي
کارست در استان کرمانشاه با استفاده از  GISو  AHPپرداختند .آنها به منظور انجام
اين کار  1عامل مهم شامل ارتفاع ،ليتولوژي ،ژئومورفولوژي ،دما ،بارش ،تبخير و شيب را
بهعنوان مهم ترين عوامل مؤثر در ايجاد کارست را بررسي کرده و به اين نتيجه رسيدند
که توده آهکي بيستون نسبت به ساير سازندها تحول بيشتري داشته و به احتمال زياد
از نظر منابع آب زيرزميني غنيتر است .يماني و همکاران ( )5936عوامل توسعهيافتگي

1- Kumar et al.,
2- Tirla & Vijulie
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کارست را در حوضهي چله در جنوب استان کرمانشاه مورد بررسي قرار دادند .آنها تأثير
عوامل مختلف از جمله ترکيبات سنگي ،آبشناسي ،کاربري زمين ،زمينساخت ،ارتفاع،
بارش و شيب را در شکلگيري پديدههاي کارستي با هم مقايسه کرده و به اين نتيجه
رسيدند که در بين اين عوامل ترکيبات سنگي و عامل زمينساخت به عنوان مهمترين
عوامل در توسعه کارست سهيماند .تحقيقات صورت گرفته بيانگر تأثيرگذاري پارامترهاي
ژئومورفولوژيکي ،اقليمي و زمينشناسي بر توسعه مناطق کارستيک است .در ارتباط با
تحقيقات پيشين هدف از تحقيق حاضر تعيين مناطق کارست توسعهيافته در حوضهي
مورد مطالعه است که همانند اکثر تحقيقات پيشين از روش نرمافزاري استفاده شده است
با اين تفاوت که بر خالف اکثر مطالعات پيشين به منظور ارزيابي نتايج حاصله و
اطمينان بيشتر از دو روش براي تعيين مناطق کارستيک توسعهيافته استفاده شده
است.
معرفی ویژگیهای جغرافیایی و زمینشناسی

حوضهي مورد مطالعه در غرب کشور و از نظر تقسيمات سياسي در شهرستان کرمانشاه
قرار دارد .بخش زيادي از اين حوضه در دشت کرمانشاه واقع شده است ،همچنين از سمت
شرق نيز به ارتفاعات بيستون منتهي ميشود (شکل  .)5اين حوضه از نظر پهنههاي
رسوبي-ساختاري در محدودهي زاگرس چينخورده قرار دارد (آقانباتي )5989 ،و به
دليل وجود گسلهاي اصلي و فرعي فراوان يک منطقهي تکتونيزه محسوب ميشود.
حوضهي قره سو از نظر آب و هوايي نيز با توجه به قرارگيري در مسير بادهاي غربي
داراي بارش قابل توجهي است.
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شکل ( )1نقشه موقعیت و وضعیت زهکشی حوضهی مورد مطالعه

مواد و روشها
اين تحقيق مبتني بر روشهاي ميداني ،ابزاري و کتابخانهاي است .ابتدا با استفاده از
نقشههاي توپوگرافي ،محدودهي حوضهي مورد مطالعه مشخص شده است .دادههاي
اصلي پژوهش نقشههاي توپوگرافي  ،5:16666نقشههاي زمينشناسي  5:566666و
تصاوير ماهوارهاي هستند .در اين تحقيق به منظور تعيين مناطق مستعد توسعه کارست
در حوضهي قرهسو از  8عامل ،سنگشناسي ،گسل (گسلهاي اصلي و فرعي حوضه)،
شيب (توپوگرافي) ،جهتشيب ،ارتفاع ،رودخانه (فصلي و دائمي) ،بارش و اقليم (دما و
رطوبت) استفاده شده است .براي اين منظور ابتدا با استفاده از روش نرمافزاري ( ARC
 GISو  )IDRISIاقدام به تهيهي اليههاي اطالعاتي شده است .در مرحلهي آخر ،با توجه
به پارامترهاي مورد نظر ،پتانسيل منطقه براي توسعه فرايندها و آبخوانهاي کارستيک
مورد ارزيابي قرار گرفت .اين منظور از دو مدل منطق فازي و ميانگينگيري وزندار
تـرتيبي ( )OWAبـراي پهنهبنـدي و همچنين از مدل تـحليل شبکهاي ( )ANPبراي
وزندهي به اليههاي اطالعاتي استفاده شده است .روش کار بهگونهاي است که ابتدا
اليههاي اطالعاتي تهيه و بهصورت فازيشده و قابل مقايسه در آمدهاند .براي هر يک از
اليههاي اطاعاتي که از ابتدا در قالب رستر تعريف شدهاند ،بر اساس مطالعات ميداني و
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نظر کارشناسان ( 1متخصص ژئومورفولوژي 7 ،متخصص اقليمشناسي و  9متخصص
هيدرولوژي) و شناخت روابط و معيارها ،تابع فازي تعريف شده است (شکل .)7

شکل ( )2تابع عضویت فازی الیههای اطالعاتی

مطابق شـکل ،به جزء پارامتر جهت شيب سايـر پارامترها يا فزايندهي يکنواخت و يا
کاهندهي يکنواخت هستند .در کاهندهي يکنواخت مناطقي که ارزش عددي کوچکتري
دارند؛ مثال ،شيب و فاصله کمتري دارند ،تأثيرگذاري بيشتري بر توسعه کارست دارند و
در فزاينده يکنواخت مناطقي که ارزش عددي بزرگتري دارند.
پس از تهيهي اليههاي اطالعاتي با استفاده از مدل  ANPو بر اساس نظر کارشناسان
( 1متخصص ژئومورفولوژي 7 ،متخصص اقليمشناسي و  9متخصص هيدرولوژي) ارزش
هر کدام از اليهها محاسبه شده است .در نـهايت وزن به دست آمده از طريق مدل ANP
در اليـههاي اطالعاتـي اعـمال و سپس با استفاده از دو روش منـطق فازي و OWA
اليههاي اطالعاتي با هم تلفيق شدهانـد و نقشهي نهايي حاصل شده است .براي مدل
تلفيقي منطق فازي و  ANPاز نرمافزار  ARC GISاستفاده شده است .جهت تعديل
حساسيت خيلي باالي عملگر فازي ضرب و همچنين حساسيت خيلي کم فازي جمع،
عملگر فازي گاما به کار برده شده است .همچنين براي مدل تلفيقي  OWAو  ANPاز
نرم افزار  IDRISIاستفاده شده است .الزم به ذکر است که استفاده از دو مدل منطق
فازي و  OWAبه منظور صحتسنجي و مقايسهي نتايج به دست آمده ميباشد.

تعيين مناطق کارست توسعهيافته با استفاده از مدلهای منطق فازی و...

515

بحث و نتایج
عوامل توسعه کارست در منطقهی مورد مطالعه :بهمنظور بررسي نقش عوامل مؤثر در
ميزان توسعهيافتگي کارست در حوضهي مورد مطالعه از  8پارامتر استفاده شده است.
در ادامه به تشريح هر کدام از اين پارامترها پرداخته خواهد شد:
پارامترهای زمینشناسی :در تحقيق حاضر از دو پارامترهاي زمينشناسي (سنگشناسي
و گسل) بهعنوان عوامل تأثيرگذار در توسعه فرايندهاي کارستيک استفاده شده است.
ميزان نفوذپذير و همچنين تغيير اشکال لندفرمها متأثر از نوع ليتولوژي است.
سازندهاي آهکي با توجه به قابليت انحاللي که دارند در توسعه فرايندهاي کارستيک
نقش مهمي ايفا ميکنند .پارامتر زمينشناسي ديگر خطوط گسلي است .در تحقيق
حاضر خطوط گسلي اصلي و فرعي در نظر گرفته شده است .درز و شکافها مهمترين
عامل نفوذ آب به داخل سنگهاي کربناته هستند .حوضهي مورد مطالعه داري تراکم
بااليي از سيستمهاي گسلي اصلي و فرعي است .امتداد عمودي گسلها همان امتداد
زاگرس رورانده يعني شمال غرب  -جنوب شرق است .گسلهاي فرعي ديگري نيز وجود
دارد که با زاويه اي با گسل اصلي در تماس هستند و يا به موازات آن کشيده شدهاند.
شکل ( )9نقشه طبقاتي پارامترهاي زمينشناسي را نشان ميدهد.
پارامترهای ژئومورفولوژیکی :عامل ارتفاعي به عنوان يکي از پارامترهاي ژئومورفولوژيکي
تأثيرگذار در نوع اقليم و ميزان بارش ميباشد بهطوريکه مناطق ارتفاعي باالتر داراي
ميزان بارش بيشتر و اقليم مرطوبتري هستند بنابراين ميزان توسعهيافتگي فرايندهاي
کارستيک در اين مناطق نسبت به مناطق پستتر بيشتر خواهد بود .افزون بر اين،
ارتفاع از سطح آبخوان ،شرايط را براي جريان بيشتر سيال فراهم آورده و انحالل را
تشديد ميکند .مطابق نقشه طبقات ارتفاعي ،بخش زيادي از محدودهي مطالعاتي در
ارتفاع کمتر از  5166متر قرار دارند .مناطق مرتفع اغلب منطبق بر مرز حوضهي آبريز،
از جمله کوه بيستون که در شمال شرقي حوضه قرار دارد ،واقع شدهاند .پارامتر
ژئومورفولوژيکي ديگر شيب است که نقش اصلي را در سرعت رواناب و نفوذپذيري دارد،
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بهطوريکه در مناطق پرشيب سرعت رواناب بيشتر و ميزان نفوذ کمتر خواهد بود
بنابراين در مناطق پرشيب توسعهي فرايندهاي کارستيک با سرعت کندتري نسبت به
مناطق کم شيب صورت ميگيرد .جهت شيب نيز پارامتر ژئومورفولوژيکي ديگر محسوب
مي شود که در ميزان رطوبت و تبخير تأثير مستقيم دارد .درواقع در نيمکره شمالي
جهات رو به شمال ميزان تابش کمتر از جهات رو به جنوب است بنابراين ميزان تبخير
کمتر و همچنين رطوبت بيشتري دارند .اين عوامل سبب شده است تا جهات رو به
شمال پتانسيل باالتري جهت توسعه فرايندهاي کارستيک داشته باشد .در شکل ()1
نقشهي طبقاتي پارامترهاي ژئومورفولوژيکي نشان داده شده است.

شکل ( )3نقشه طبقاتی پارامترهای زمینشناسی

پارامترهای هیدرواقلیمی :حوضهي مورد مطالعه در منطقهي کوهستاني زاگرس و در
مسير بادهاي بارانزاي غربي واقع شده است (عليجاني .)5981 ،بنابراين پتانسيل بااليي
از نظر منابع آبي دارد .در اين تحقيق با توجه به موضوع و هدف تحقيق از پارامترهاي
بارش ،پهنهبندي اقليمي و رودخانه به عنوان پارامترهاي هيدرواقليمي استفاده شده
است .با توجه به اينکه در پهنهبندي اقليمي منطقه از روش دومارتن استفاده شده است
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و اين روش بيشتر وضعيت منطقه را از نظر ميزان رطوبت بررسي ميکند و تحت تأثير
عوامل مختلف از جمله درجه حرارت قرار دارد ،از پارامتر بارش نيز (به دليل نقش و
اهميتي که در توسعهي مناطق کارست دارد) به عـنوان يکي ديـگر از پارامترهاي
هيدرواقليمي استفاده شده است .حوضهي مورد مطالعه از نظر اقليمي بر اساس روش
دومارتن ( )5317به  1منطقهي خيليمرطوب ،مديترانهاي ،نيمه مرطوب و نيمهخشک
تقسيم ميشود (رجبي و شعبانلو )5937 ،و از نظر وضعيت بارشي نيز منطقه مورد
مطالعه بين منحنيهاي همباران  966تا  866ميليمتر قرار دارد که مناطق خيلي
مرطوب و مناطقي که داري بارش بيشتري هستند پتانسيل باالتري جهت توسعهي
فرايندهاي کارستيک دارد .پارامتر هيدرواقليمي ديگر شبکهي زهکشي است .با توجه به
اينکه حوضهي مورد مطالعه در يک منطقه کارستيک واقع شده است (معصومپور
سماکوش و همکاران )5931 ،و همچنين به دليل اينکه شبکهي رودخانههاي حوضه از
گستردگي زيادي برخوردار نيستند ،در مناطقي که شبکه زهکشي تراکم کمتري دارد
پتانسيل انحالل بيش از ساير نواحي است ،بر اين اساس در حوضهي مورد مطالعه از
جمله مناطق شمال شرقي حوضه منطبق بر کوه بيستون که شبکهي زهکشي تراکم
کمتري دارد ميتواند پتانسيل باالتري جهت توسعه منابع کارستيک داشته باشد .در
شکل ( )1نقشه طبقاتي پارامترهاي هيدرواقليمي نشان داده شده است.
استاندارسازی الیههای اطالعاتی
پس از تهيهي اليههاي اطالعاتي ،هر کدام از اليهها به صورت فازيشده و قابل مقايسه
در آمدهاند (شکل  )0مطابق نقشهي فازي شده اليهها ،ارزش مناطق توسعهي فرايندهاي
کارستيک بين  5و صفر است بهطوريکه مناطق مستعد ارزش نزديک به  5و مناطقي
که پتانسيل کم تري دارند ارزش نزديک به صفر دارند .الزم به ذکر است که وزندهي به
اليههاي اطالعاتي و همچنين نحوهي استاندارسازي آنها بر اساس نظرات کارشناسان
صورت گرفته است.
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شکل ( )4نقشه پارامترهای ژئومورفولوژیکی الف) ارتفاع ،ب) شیب ،ج) جهت شیب
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شکل ( )6فازی سازی الیه های اطالعاتی
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تعیین درجه اهمیت هر کدام از متغیرها

پس از به دست آوردن اليههاي اطالعاتي براي وزندهي به آنها از مدل تحليل شبکهاي
( )ANPاستفاده شده است .براي اين منظور پس از تشکيل ساختار شبکهاي ،از طريق
پرسشنامه و ديدگاههاي کارشناسان امر ( 1متخصص ژئومورفولوژي 7 ،متخصص اقليم
شناسي و  9متخصص هيدرولوژي) .براي تعيين رابطه و ميزان اهميت هر يک از اين
معيارها و زيرمعيارها استفاده شده است .براي انجام محاسبات از نرمافزار Super Decisions
استفاده شد و پس از تشکيل سوپر ماتريسها ،وزنها يا ارزشهاي هر معيار و ارتباطات
دروني آنها نسبت به اهداف پژوهش به دست آمده است (جدول  .)5وزنهاي نهايي براي
هر يک از زيرمعيارها (با توجه به ارتباطات دروني) در محيط نرم افزار Super Decisions
محاسبه و وارد جداول توصيفي هر يک از اليههاي مربوطه در نرمافزار  Arc GISشد .در
شکل  1ساختار شبکهاي معيارها نشان داده شده است.
جدول ( )1ضرایب وزنی نرمال حاصل از بررسی جفتی متغیرهای محیطی درANP
ژئومورفولوژی

خوشه
معیار

ارتفاع

وزن

6/513 6/613

زمین شناسی

شیب جهت شیب لیتولوژی

6/610

6/718

هیدرواقلیم

گسل

رودخانه

بارش

اقلیم

6/618

6/691

6/759

6/516

شکل ( )7ساختار شبکهای ANP
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تهیهی نقشهی نهایی بر اساس مدل تلفیقی منطق فازی و ANP

پس از استانداردسازي اليههاي اطالعاتي ،اين اليهها در نرمافزار  ARC GISبا استفاده از
دستور  Raster calculatorدر وزن به دست آمده از طريق مدل  ANPضرب شده و با
استفاده از منطق فازي اين نقشههاي شبکه شده در محدودهي حوضهي مورد مطالعه با
هم تلفيق شده اند .جهت تعديل حساسيت خيلي باالي عملگر فازي ضرب و همچنين
حساسيت خيلي کمفازي جمع ،از عملگر فازي گاما استفاده شده است (رابطهي .)5
رابطهي ()5
در اين رابطه مقدار  yبين صفر تا  5تعيين ميشود .انتخاب اگاهانه مقدار  yسبب
پديد آمدن مقاديري در خروجي ميشود که بيانگر سازگاري قابل انعطاف بين گرايشات
کاهشي ضرب و افزايش جمع است (الشيخ .)7668 ،5در نهايت پس از همپوشاني ،نقشه
مناطق مساعد کارستيک توسعه يافته براساس مدل تلفيقي فازي و  ANPبه دست آمد
(شکل  .)8در اين تحقيق به منظور صحتسنجي نتيجه حاصله و تطبيق آن با واقعيت
موجود در منطقه ،از تصاوير گوگل ارث و بازديد ميداني استفاده شده است .براي اين
منظور نقاط مشخص شده بر روي نقشه نهايي با واقعيت زميني تطبيق داده شده است
(شکل  )3که مشاهدهي تصاوير بيانگر انطباق نتايج به دست آمده با وقعيت زميني
است .تصوير شماره  ،5تصوير گوگل ارثي از مناطق شمالي حوضه است که در طبقه
توسعهيافته قرار دارد و در اين منطقه دولينهاي زيادي وجود دارد که دو نمونه از آنها
در تصوير مربوطه مشخص شده است و اين عوارض بيانگر توسعه کارست در اين منطقه
هستند .همچنين در تصوير شماره  7نيز تاالب شيالن نشان داده شده است که در پاي
ارتفاعاتي که در مناطق کارستيک توسعهيافته قرار دارند شکل گرفته است.
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شکل ( )8نقشه مناطق مستعد توسعه فرایندهای کارست با استفاده از روش منطق فازی

شکل ( )1 )9تصویر گوگل ارثی از منطقه )2 ،تصویر میدانی منطقه

تهیهی نقشهی نهایی بر اساس مدل تلفیقی  OWAو ANP

عمگلر  OWAبا استفاده از رابطهي شماره  7قابل استنتاج است (طالعي و همکاران،
:)5939
رابطهي ()7

OWAt:

در اين رابطهي  Zij ≤ ... ≤ zi1بهروش ارزشهاي يک معيار ( )xijبه دست ميآيدvj .

وزن ترتيبي و  wjوزن معيار است .وزنهاي ترتيبي جهت ترکيب معيارهاي وزندار
استفاده ميشوند که در آنها وزنها به موقعيت مکاني پيکسلهاي اليهها اختصاص
مييابد .در اين تحقيق از کميتسنج نسبي منظم افزايش استفاده شده است (جدول.)7
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پس از محاسبه وزنهاي ترتيبي و وزنهاي به دست آمده از طريق مدل  ANPنقشهي
تلفيق پارامترها بر اساس مدل  OWAبه دست آمده است (شکل  .)56هماننده روش
قبلي ،در اين روش نيز به منظور تطبيق نتيجه بدست آمده با واقعيت ،نتيجه نهايي با
تصاوير گوگل ارث و تصاوير حاصل از بازديد ميداني مطابقت داده شده است (شکل .)55
نتايج نهايي اين روش نيز با واقعيت موجود در منطقه مطابقت دارد .تصوير شمارهي ،5
تصوير گوگل ارثي از منطقه شمال شرق محدودهي شهري کرمانشاه را نشان ميدهد که
اين منطقه داراي عوارض خطي و دولينهاي زيادي است که بيانگر توسعه کارست در
اين منطقه است .در تصوير شمارهي  7نيز نمونهاي از کارنهاي موجود در منطقه نشان
داده شده است.
جدول ( )2کمیتسنجها متناظر و پارامتر
کمیتسنج زبانی  Qحداقل یکی

α

6/665

کمی

بعضی

نیمی

6/5

6/1

5

بسیاری اکثراً بسیار زیاد

7

1

56

همه

5666

شکل ( )11نقشهی مناطق مستعد توسعهی فرایندهای کارست با استفاده از روش OWA
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شکل ( )1 )11تصویر گوگل ارثی از منطقه )2 ،تصویر میدانی منطقه

ارزیابی نتایج نهایی دو مدل منطق فازی و میانگینگیری وزندار ترتیبی ()OWA

در تحقيق حاضر به منظور ارزيابي نتايج و همچنين صحتسنجي نتايج از دو روش
منطق فازي و  OWAاستفاده شده است .ارزيابي نتايج نهايي بيانگر انطباق تقريبي نتايج
به دست آمده است و تفاوت موجود در نتايج به دست آمده ميتواند ناشي از تفاوت
تلفيق اليههاي اطالعاتي و همچنين تعديل روش  OWAنسبت به روش منطق فازي
باشد .در منطق فازي حدود  915کيلومترمربع از حوضه در طبقه توسعهيافتگي زياد قرار
دارد و اين مقدار در روش  OWAحدود  716کيلومترمربع است .طبقهي نسبتاً زياد در
منطق فازي داراي  777و در روش  OWAداراي  107کيلومترمربع وسعت است .طبقه
متوسط نيز در منطق فازي  189و در روش  OWAداراي  709کيلومترمربع وسعت
است .همچنين طبقهي کم و خيلي کم در منطق فازي به ترتيب  057و 511
کيلومترمربع و در روش  OWAبه ترتيب  107و  910کيلومترمربع وسعت دارد (جدول
 .)9مقايسهي نتايج به دست آمده بيانگر اين است که در هر دو روش مناطق کارستيک
توسعهيافته از شمال و شمال شرق به سمت مناطق جنوب و جنوب غرب کاهش مييابد.
مشاهدهي نقشهي نهايي نيز بيانگر اين است که روند تغييرات ميزان توسعه در هر دو
روش تقريباً برابر است و تنها تفاوت موجود تفاوت در وسعت طبقات است و با توجه به
ايـنکه در روش  OWAدر اوزان بـه دست آمده تعديل صورت گرفـته است ،اختالف
طبقات نسبت به روش منطق فازي کاهش يافته است.

تعيين مناطق کارست توسعهيافته با استفاده از مدلهای منطق فازی و...

555

جدول ( )3مقایسه میزان توسعه یافتگی فرایندهای کارستیک حوضهی قرهسو بر حسب کیلومترمربع
روش

زیاد

نسبتا زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

FUZZY

915
716

777
107

189
709

057
107

511
910

OWA

نتیجهگیری
در مورد تعيين مناطق کارستيک توسعهيافته قبالً مطالعاتي صورت گرفته است که
بيش تر تحقيقات صورت گرفته يا به صورت توصيفي و يا اينکه بدون اعتبار سنجي و يا
مقايسه مدلي انجام شده است ،اما در تحقيق حاضر از دو روش پهنهبندي و همچنين
يک روش براي وزندهي استفاده شده است .استفاده از دو روش منطق فازي و OWA
سبب شده است که امکان مقايسه و صحتسنجي نتايج فراهم باشد .باتوجه با پارامترهايي
که به منظور ارزيابي توسعه فرايندها و آبخوانهاي کارستيک مورد نظر بود و همچنين
با توجه به امتيازدهي به معيارها و زيرمعيارها نقشههاي نهايي حاصل شده است .بر پايه
نتايج حاصل از عوامل موثر در توسعهيافتگي کارست ،حوضهي مورد مطالعه از نظر
ميزان توسعهيافتگي به  1طبقه زياد ،نسبتاً زياد ،متوسط ،کم و خيلي کم تقسيم شده
است .ارزيابي نقشههاي نهايي بيانگر اين است که به صورت کلي در هر دو نقشهي
مناطق شمال و شمال شرق حوضه داراي توسعهيافتگي بيشتري هستند و با توجه به
شرايط مناسب اقليمي ،ژئومورفولوژيکي و زمينساختي بخش زيادي از منطقه داراي
توسعهيافتگي بااليي است که همين امر سبب شده تا حوضهي مورد مطالعه از نظر منابع
آب کارستيک پتانسيل بااليي داشته باشد .با توجه به اينکه در روش منطق فازي و
ميانگينگيري وزندار ترتيبي ( )OWAاختالفهايي در تلفيق و ترکيب اليههاي
اطالعاتي وجود دارد ،نتايج نهايي داراي اختالفاتي از نظر وسعت طبقات هستند به
طوري که در روش  OWAبه دليل اينکه تعديل بيشتري صورت ميگيرد اختالف
طبقات کمتر از روش منطق فازي است اما روند کلي ميزان توسعهيافتگي در هر دو
روش تقريباً منطبق بر هم است و ميزان توسعهيافتگي از شمال و شمال شرق به سمت
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جنوب و جنوب غرب کاهش ميبايد .در واقع ميتوان گفت که مناطق شمالي و شرقي
حوضهي مورد مطالعه به دليل اينکه از نظر بيشتر پارامترها از جمله ليتولوژي ،وضعيت
اقليمي و ميزان بارش نسبت به مناطق جنوبي وضعيت مناسبتري دارد ،پتانسيل بااليي
براي توسعهي منابع کارستيک دارد .با توجه به موارد مذکور و نقش و اهميت منابع آبي
کارستيک در تأمين آب منطقه ،الزم است برنامهريزيهاي محيطي متناسب با وضعيت
توسعه يافتگي اين منابع صورت گيرد .در واقع به دليل حساسيت بااليي (پتانسيل بااليي
انتقال آلودگي) که اين مناطق نسبت به آلودگي دارند ،ضروري است در اين مناطق از
فعاليتهاي صنعتي ،کشاورزي و عمراني آلودهکننده جلوگيري شود.
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...تعيين مناطق کارست توسعهيافته با استفاده از مدلهای منطق فازی و

منابع
 انتشارات سازمان زمينشناسي و اکتشافات، زمینشناسی ایران،)5989(  علي، آقانباتي. صفحه180 ،معدني کشور
 ارزیابی تناسب اراضی مسکونی،)5931(  محمد و محمد کريمي، علي؛ طالعي، طالع جنکانلو-

،1  دورهي، نشريهي علوم و فنون نقشهبرداري،TOPSIS  وOWA ،FUZZY به روش
.73-11  صص،1 شمارهي
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