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ـ دانشيار گروه جغرافيا، دانشگاه يزد  احمد مزيدي
ـ دانشيار دانشكده جغرافيا، دانشگاه  خوارزميامير كرم

ـ دانشجوي كارشناس ارشد هيدروژئومورفولوژي، گروه جغرافيا، دانشگاه يزد∗مژگان كوراوند بردپاره

 08/05/1395: تأييد نهايي 10/12/1394: پذيرش مقاله

 چكيده
كه اندازهاي چشم  هـايآبها، توسـط سنگ دهنده تشكيلانحالل مواد درنتيجهژئومورفيك كارست
و يكـي از اولويـت شـناختي زمين، نقش مهمي در تنوع اند گرفته شكلطبيعي هـاي مـديريتي دارنـد

تـا مطالعـاتي در زمينـه كنـد مـي كارستي ايجـاب هاي پهنهدر ريزي برنامهلزوم. آيندمي حساب به
هـدف از ايـن. در تغذيه منابع آب صورت گيـردهاآنو نقشها ويژگيكارستي، هاي محيطشناخت 

ش و پژوهش در بندي پهنهناسايي و دشـت سوسـن پتانسيل توسعه كارست در محدوده دشت ايذه
اصـلي هـاي داده. باشدمياستان خوزستان با استفاده از منطق فازي در سيستم اطالعات جغرافيايي 

در شناسـي زمـينو نقشـه 1:25000پايه شامل نقشه توپوگرافي در مقيـاس هاي نقشهپژوهش را 
و دما تشكيل هاي داده چنينهمو 1:100000مقياس بـراي اجـراي مـدل فـازي بـا. اند دادهبارش

، پوشش خاك، كاربري شناسي زمينهشت معيار شامل شيب،  2/10Arc GIS افزار نرماستفاده از 
و بارش بكارها گسلاراضي، فاصله از از. اسـت شـده گرفته، ارتفاع، دما بـر اسـاس نتـايج حاصـل

و فاصله از گسل، با افزايش رسوبات آهكي، پوشـش گيـاهي، هاي اليه فازي، با كاهش ميزان شيب
و پوشش سطح خاك ميزان كارستي شدن افزايش پيدا  نتـايج. كنـد مـي ميزان دما، ميزان بارندگي

32موجود نشان داد كه مناطق مستعد به كارستي شدن با مسـاحت تقريبـاً هاي اليهحاصل از تلفيق 
و در واحد آهك آسـماري،.اند شده واقعاز شمال شرق منطقه هايي بخشصد در جنوب، شرق، غرب

ـ سروك شامل اين بخش  و ايالم و انـد شده تشكيلكه از رسوبات كامالً آهكي باشندميگچساران
وجـود. شـوند مـي آبدار كارستي در منطقه مطالعاتي محسـوب هاي سفره ترين مهمآب تأمين ازنظر
و شكاف ها در سازندهاي مزبور نقش مـؤثري اشكا و درز ل سطحي كارست از قبيل كارن، ريل كارن

و هـاي قسـمت چنـين هـم.و كارستي شدن منطقه داردهاآنو آبدهيها چشمهدر پراكندگي مركـز
درصد از پتانسـيل بسـيار كمـي جهـت50از شمال شرق محدوده مطالعاتي با مساحت هايي بخش

.وردار استكارستي شدن برخ
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 مقدمه

و شناسنيزمي از فرآيندهايا مجموعهكارست به ازهادهيپدي و سطح زمين گفتههاآني حاصل كه شوديمدر پوسته
وهايبازشدگو با تشكيل استها سنگي ناشي از انحاللهادهيپدعمدتاً شامل ،ها سنگي ساختمانهيتجز، تخريب
و باالخره تشكيل رژيم خاصي از شبكه زهكشياژهيوايجاد نوع ي از رژيم گردش آب، نوع خاص توپوگرافي منطقه

كربناته، هاي سنگدر شده تشكيل انگيز شگفتها به مناظر ژئومورفولوژيست ازنظر.1)1981ميالنويچ،( گردديمآشكار
و تبخيري در هر ناحيه،  الموركس،( گويندميكارست حقيقي هاي شكلن كارستي يا مجموعه زمي هاي پديدهدولوميته

و حدود) درصد13بر اساس نظر احمدي پور، حدود(درصد11در ايران حدود.2)2007و فورد، 2007 از سطح كل كشور
مناطق كارستي).127: 1377افراسيابيان،(است شده تشكيلستي درصد از ارتفاعات زاگرس از سازندهاي كار 90
بنابراين يكي از داليل اهميت يافتن اين مناطق، منابع آبي مهم دهندميذخاير آبي شيرين كشور را تشكيل ترينياصل
آبتر مطلوبداراي كيفيت عموماًمنابع آب كارست. باشدميآن   عنوانبه جهتينازاو باشنديمي نسبت به ساير منابع

و استراتژيك و همكاران،( شونديمنيازهاي شرب محسوب تأمينبراي ويژهبهمنابع مهم امروزه.)56: 1388رستم افشار
و مشكالت مرتبط با  در تأمينمسائل و مديريت آن، يك مسئله مهم به توجهبا. عمراني كشور است هاي ريزي برنامهآب

و دشت سوسندر كارست منابع اينكه  جهت برداري بهرهمنابع آبي مورداز يكي عنوانبه تواندميدو حوضه دشت ايذه
و مطالعات عظيم كارستي منابع اينبه بيشتري توجه بايستي باشد غيرهو كشاورزي شرب، اهداف  تري دقيقشود
با كارگيريبه هدف از پژوهش حاضر،رو ازاين. صورت گيردهاآناز برداري بهرهجهت از گيري بهرهمدل منطق فازي

و بندي پهنهيك روش مؤثر در ارزيابي عنوانبهسيستم اطالعات جغرافيايي تهيه نقشه استعداد درنهايتكارستي منطقه
.باشدمي موردمطالعهكارستي شدن منطقه 

و همكاران3هانگتوسط شده انجامبه كارهاي توانميمطالعات خارجي كه در ارتباط با كارست صورت گرفته ازجمله
كه)2002( و رابطه تشكيل غار با زون شكستگي را در منطقه GISو RSبا استفاده از تكنيك اشاره كرد موقعيت

از تركيب باند پانكروماتيكها خطوارهجهت استخراج. واقع در شمال غربي ويتنام بررسي كردند4كارستي حوضه سيوميو
و نشان دادند، زون شكستگي محل مناسب جهت توسعه غار است ETM+7سنجنده  . با ساير باندها استفاده كردند

و چنين هم و خوبيبهها گسلنشان دادند، فاصله بين غارها را مشخصها شكستگيانطباق بين رخداد غارها
ي كارستي معرفيها ستميسي مصنوعي را ابزار قدرتمندي براي بررسيهاابيردنيز)2014(و همكاران5البر.سازد مي

و مكاني جريانهاابيرداز آزمون. كردند زيرزمينييهاآبي رنگي در دو غار براي به دست آوردن اطالعات زماني
.باشدميباالترين سرعت جريان مجرايي نزديك به فصل بهار اند گرفتهنتيجهو استفاده گرديد

به) 1372(راشدي. به موارد ذيل اشاره نمود توانمي، شده انجاممطالعاتي كه در زمينه كارست در داخل كشور ازجمله
و و بويراحمد پرداخت شناسي زمينبررسي عوامل اقليمي و كهگيلويه . مؤثر در توسعه كارست در استان فارس، بوشهر

يهاهيالبخش آهكي موري به دليل دارا بودن بيندراه چشمهبر كيفيت شناختي سنگخواص تأثيرنتايج نشان داد
و همچنين وجود سازندهاي و گچساران داراي محصوركنندهسولفاته و مارلي ميشان . استكيفيتنيتر نامناسبتبخيري

و سازند تربور داراي كمترين فراواني ازآن پس و.استسازند آسماري جهرم داراي بيشترين فراواني كاظمي، غيوميان
از)1385(جاللي  و شيبيگرافيدروه، عناصر تكتونيكي، شبكهها خطوارهارتباط نزديك GISو ازدور سنجشبا استفاده

با تلفيق مطالعات هيدرولوژيكي،)1390(شكري.الر نشان دادندبا فراواني منابع آب كارستيك در منطقه را توپوگرافي
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GIS وRS و تكتونيكي متفاوت ميزان شناسنيزمشرايط اقليمي، بر اساسبيان كرد  باشدميمتفاوت نيز يافتگي توسعهي
و كارست دروني قرار علي چشمهتوسعه كارست در حوضه آبگيرو خدري،.گيردميدامغان در دو گروه كارست سطحي

و اشجاري  و)1392(رضايي  يابي پتانسيلجهت زوجي مراتبهسلسلتحليلو ازدور سنجشاز تلفيق اطالعات جغرافيايي
كه. اند نمودهتوسعه كارست در تاقديس پيون استفاده با59 نتايج نشان داد درصد از مساحت تاقديس پيون در محدوده

ويشناسنيزم نيز با توجه به عوامل ژئومورفولوژيكي،) 1392(رشيدي.است قرارگرفته پتانسيل باالي كارست شدگي
ي كارست نشان افتگي توسعهدر فرآيند بارش ويژهبهنقش مؤثر اقليمبه كارست در منطقه اوراماناتدر توسعه اقليمي مؤثر

از) 1392(چراغي كامراني. دهديم و مورفوديناميك عوامل مؤثر با استفاده مدل رگرسيونوكارست در مورفوتكتونيك
ـ در منطقهخطي چند متغيره  كه پرآو بيستون بر عهده منطقه نقش را در توسعه كارستنيتر مهمليتولوژي نتيجه گرفت

و جهتگسو دارد  به) 1393(زيوري. رنديگيمدر درجات بعدي اهميت قرار به ترتيب شيب ل، بارش، ارتفاع، دما، شيب
در تأثيرعواملي كه بيشترين بررسي ق در محدوده كارست سازند كربناته خوش ييال يافتگي توسعهو عدم يافتگي توسعهرا
از داليل عدم. باشدميكم كارست در منطقهيافتگي توسعه دهنده نشاننتايج. پرداخت دارند گلستان-كتول آباد علي

كم توانيمي كارست افتگي توسعه زمين به دليل پوشش خاك منطقه، وجود ناخالصي در سنگ،درها بارشبه نفوذ
و پرشدگ .اشاره كردها شكافي درز
به هاي پژوهشدر اكثر اشاره شد فاكتورها مؤثر در توسعه كارست را ليتولوژي، تكتونيك، بارش، دما،هاآنكه در باال

و شيب ذكر  بر. است شده استفاده GIS افزار نرمازها اليهاين پوشانيهمو براي اند كردهارتفاع پژوهش حاضر نيز عالوه
و با استفاده از مدل منطق فازي در محيط  و پوشش خاك بهره گرفته به GISفاكتورهاي باال از دو فاكتور كاربري اراضي

. پرداخته استهاآنارزيابي

و دشت سوسن  موقعيت دشت ايذه
طول جغرافيايي واقع گرديده22̊50ˊتا45̊49ˊو عرض جغرافيايي32̊تا42̊31ˊحوضه آبريز دشت ايذه بين

شهرستان.ي آبريز كارون مياني استها حوضهاز زير لومترمربعيك 375حوضه آبريز دشت ايذه با مساحتي حدود. است
ارتفاع متوسط شهر. است شده واقعكيلومتري شمال شرق اهواز 200در قرارگرفتهايذه كه در بخش مياني دشت مذكور 

.متر از سطح دريا است 835ايذه 
و4̊32ˊتا32̊حوضه آبريز دشت سوسن بين طول جغرافيايي واقع گرديده25̊49ˊتا49̊49ˊ25˝عرض جغرافيايي

دو شده واقعكيلومتري شمال غربي شهرستان ايذه35دشت سوسن در.است .ستا قرارگرفتهكه كوه چيوه مابين آن
و توسط اين رود به دو بخش شرقي هاي گذرگاهدشت سوسن يكي از و) با مركزيت جنگه(رودخانه خروشان كارون است

.شودميتقسيم) با مركزيت ترشك(بخش غربي
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 موردمطالعهموقعيت منطقه:1شكل

و ها روشمواد
و دشـت سوسـن و هدف پژوهش كه تعيين مناطق مستعد كارستي شـدن در دو حوضـه دشـت ايـذه با توجه به موضوع

، چراغـي كـامراني)1392(، رشـيدي)1372(بر اساس تحقيقات قبلي موجود در ايـن زمينـه راشـدي چنينهمو باشد مي
، كـاربري اراضـي)4شـكل(، پوشش خـاك)3شكل( شناسي زمين،)2شكل(اطالعاتي شيب هاي اليهوها داده) 1392(
عوامـل مـؤثر در توسـعه كارسـت عنوانبه)9شكل(و بارش)8شكل(، دما)7شكل(، ارتفاع)6شكل(، گسل)5شكل(

از هاي اليهوها دادهبراي تهيه. تعيين گرديدند در شناسـي زمـين نقشـه،1:25000نقشـه توپـوگرافي در مقيـاس مذكور
نق. است شده استفاده 1:100000مقياس و سـازندها، از طريـق نقشـه هـا گسـل، نقشـه شناسـي زمـين شه پايـه از طريق

و خـاك هـاي اليههمچنين براي تهيه.، تهيه شد(DEM) توپوگرافي نقشه طبقات ارتفاعي اطالعـاتي كـاربري اراضـي
و نقشه خاك شهرستان با مقياس موردمطالعهمنطقه  مربـوط هاي اليه. استفاده گرديد 1:100000از نقشه كاربري اراضي

و بارش(به پارامترهاي اقليمي  از) دما در هـاي ايسـتگاه) 1379ــ 1393(سال15اقليمي هاي دادهبا استفاده هواشناسـي
و  شد هاي ايستگاهداخل منطقه با اسـتفادههاآنفازي سازيو مؤثر در توسعه كارست هاي اليهپس از تهيه.مجاور تهيه

دراز منطق   9/0Gammaبه روش منطق فازي براي رسيدن به مدل نهايي(Overlay)، از همپوشاني GISمحيط فازي
 . است شده استفاده



 1395 پاييز،2هشمار سال پنجم،،كمي ژئومورفولوژيهاي پژوهش 134



135 ...توسعه كارست با استفاده يابييلپتانس

 منطق فازي
يك(، يك عنصر يا عضو مجموعه است يا نيستها مجموعهدر تئوري كالسيك و ي فازيها مجموعهتئوري ). صفر

و عضويت) 1965: توسط پرفسور لطفي زاده شده ارائه( . كندميرا مطرح شده بندي درجهاين مفهوم را گسترش داده
و نه كامالً، عضو يك مجموعه باشد تواندميكه يك عنصر ترتيب اين به يك مجموعه فازي، ديگر بيانبه. تا درجاتي،

مجها ويژگيبا1هاĤناز الماي مجموعه به. مشخص از صفر تا يك را دارداي درجهموعهي مشابه است كه در آن، صفر
و يك به معني عضويت كامل است  بنابراين قبل از اجراي مدل ). 245: 2006و همكاران،2دومان(معني عدم عضويت

و ارزش شده اشاره هاي اليهفازي نياز است كه براي هريك از  بيناي بازهدرها اليهدر فوق توابع عضويت تعيين گردد
و سپس)1،0( مقدار. باشدميبراي اجراي تكنيك فازي نياز به عملگر گاما. وارد مدل فازي گردندها اليهقرار گيرد

و گاماي يك معادل جمع فازي كننده تعديلگاماي  و يك است، گاماي صفر معادل ضرب فازي بر.باشدميبين صفر
در تأثيراساسبر پارامترهاوزن دهي به هريك از اين همين اساس دارند، با استفاده از منطق فازي بندي پهنهنسبي كه

ازو. گرديدانجام  حدها كالسدر هر نقشه فاكتور فازي، ارزش هر يك و واحدهاي موجود، با درجات عضويت فازي
شدواسط بين صفر تا يك .مشخص

و نتايجبحث
 فازي هاي نقشهتهيه

 ارتفاع
از. است شده استفاده(DEM)ارتفاع بندي طبقهبراي فازي سازي اليه ارتفاع از نقشه متر 2100مناطقي كه ارتفاع بيشتر

از96/0است ضريب گاما بيشتر از  از 900و مناطقي كه ارتفاع كمتر بنابراين. باشدمي005/0متر است ضريب گاما كمتر
م)A(نقشه10شكلبا توجه به  و نوع تابع براي فازي سازي شودمييزان ارتفاع ميزان كارستي شدن بيشتر با افزايش

.باشدميآن خطي افزاينده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – Elements 
2 – Duman 
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 شيب
. است شده محاسبهدرصد برحسبميزان شيب در اين نقشه. نقشه شيب منطقه تهيه گرديد DEMبا استفاده از نقشه

از80مناطق كه شيب بيشتر از از0006/0درصد باشد ضريب گاما كمتر درصد باشد ضريب12و مناطقي كه شيب كمتر
به. باشدمي1گاما  و نوع تابع شودميبا كاهش شيب، ميزان كارستي شدن بيشتر)B(نقشه10شكل بنابراين با توجه

.باشدميفازي سازي آن خطي كاهشي
 شناسي زمين
هم شناسي زميننقشه ابتدا و غير آهكي منطقه از و سپس بر اساس نوع رسوبات، سازندهاي آهكي منطقه تهيه گرديد

از. تفكيك شد و مناطقي كه جنس سازندها غير96/0مناطقي كه جنس سازندها كامالً آهكي باشد ضريب گاما بيشتر
به بنابراين. باشدمي0009/0آهكي باشد ضريب گاما كمتر از با افزايش رسوبات آهكي،)C(نقشه10شكل با توجه

.باشدميو نوع تابع براي فازي سازي آن خطي افزاينده شودميميزان كارستي شدن بيشتر 
 خاك
كه. تهيه گرديد) بر اساس ضخامت خاك(نقشه خاك منطقه ابتدا از صورتبهمناطق دشت بوده ضريب گاما كمتر

كه0007/0 از صورتبهو مناطقي به. باشدمي96/0كوهستان بوده ضريب گاما بيشتر نقشه10شكل بنابراين با توجه
)D(آن شودميبا افزايش پوشش سطح خاك توسط آهك ميزان كارستي شدن بيشتر و تابع براي فازي سازي نوع

.باشدميخطي افزاينده 
 كاربري اراضي

از.نقشه كاربري اراضي منطقه تهيه گرديد ابتدا و جنگلي زياد باشد ضريب گاما بيشتر و99/0مناطق كه پوشش گياهي
به. باشدمي004/0مناطقي كه فاقد پوشش گياهي باشد ضريب گاما كمتر از با)A(نقشه11شكل بنابراين با توجه

و جنگلي، ميزان كارستي شدن بيشتر  افزاينده، نوع تابع براي فازي سازي آن خطيشودميافزايش پوشش گياهي
.باشد مي

 گسل
مناطقي كه فاصله كمتري نسبت به گسل.ي منطقه ترسيم گرديدها گسل نقشهمنطقه شناسي زمينبا استفاده از نقشه
از1دارند ضريب گاما  با. باشدمي0005/0و مناطقي كه فاصله بيشتري نسبت به گسل دارند ضريب گاما كمتر بنابراين

و نوع تابع شودميباشد، ميزان كارستي شدن بيشترتر نزديكها گسلهر چه فاصله به)B(نقشه11شكل توجه به 
.باشدميفازي براي فازي سازي آن خطي كاهشي

 دما
و ساير و هاي ايستگاهبا استفاده از اطالعات ايستگاه هواشناسي ايذه محاسبه ميزان همبستگي بين چنينهممجاور

و ارتفاع  مناطقي كه دما بيشتر. منطقه تهيه گرديد دمايهمنقشه1ـ4نمودار(از سطح درياها ايستگاهمتوسط دما ساليانه
از است گراد سانتيدرجه22از  از93/0ضريب گاما بيشتر ضريب گاما است گراد سانتيدرجه10و مناطقي كه دما كمتر

به. باشدمي16/0كمتر از  و نوع شودميبا افزايش ميزان دما كارستي شدن بيشتر)C(نقشه11شكل بنابراين با توجه
.باشدميتابع براي فازي سازي آن خطي افزاينده

 بارش
و ساير و هاي ايستگاهبا استفاده از اطالعات ايستگاه هواشناسي ايذه محاسـبه ميـزان همبسـتگي بـين چنـين هـم مجاور

و ارتفاع  درها ايستگاهمتوسط بارندگي ساليانه منـاطقي كـه. منطقـه تهيـه گرديـد بـارانهمنقشه2ـ4نمودار(يا از سطح
از متر ميلي 1100بارندگي بيشتر از  از97/0است ضريب گاما بيشتر اسـت متـر ميلـي 460و مناطقي كه بارنـدگي كمتـر
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به. باشدمي11/0ضريب گاما كمتر از كارستي شـدن با افزايش ميزان بارش، ميزان)D(نقشه11شكل بنابراين با توجه
و تابع براي فازي سازي آن خطي افزاينده شودميبيشتر  .باشدمينوع
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 نقشه نهايي پتانسيل توسعه كارست در منطقه:12شكل
و درصد مساحت طبقات مستعد به كارستي شدن:1جدول  مساحت

)درصد(مساحت)هكتار(مساحت امتياز
7413 بسيار زياد
19 107 زياد

18 105 متوسط
23 129 كم

27 146 بسيار كم
 100 561 مجموع

و فاصله از گسل، با افزايش رسوبات آهكي، پوشش هاي اليهبر اساس نتايج حاصل از فازي، با كاهش ميزان شيب
و پوشش سطح خاك ميزان كارستي شدن   طور همانو.كندميافزايش پيدا در منطقه گياهي، ميزان دما، ميزان بارندگي

با، شودميمشاهده)1(و جدول)11(كه در نقشه هكتار برابر74حساسيت بسيار زياد به كارستي شدن با مساحت مناطق
در 13 رنگ نارنجي. كه با رنگ قرمز بر روي نقشه نمايان است گيرد برميدرصد كمترين مساحت محدوده مطالعاتي را

با 107حساسيت زياد به كارستي شدن با مساحت دهنده نشان درصد از مساحت محدوده مطالعاتي19هكتار برابر
و.باشد مي و زياد عمدتاً در جنوب، شرق، غرب از شمال شرق منطقه پراكنده هايي بخشمناطق با حساسيت بسيار زياد
با 146با مساحت حساسيت بسيار كم به كارستي شدن دهنده نشانرنگ سبز تيره.باشند مي درصد27هكتار برابر

و دشت سوسن را پوشش گيرد برميبيشترين مساحت از محدوده مطالعاتي را در   570از مجموع. دهدميكه دشت ايذه
.نشده است بندي طبقههكتار9هكتار مساحت محدوده حدود
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 گيري نتيجه
و حاضر هدف از پژوهش و دشـت ارست در محدودهكهپتانسيل توسع بندي پهنهشناسايي سوسـن در اسـتان دشت ايـذه

شـيب، پارامترهـاي وابسـته بـه موردمطالعـه كارسـت در محـدودههتوسـع.باشـدميخوزستان با استفاده از منطق فازي 
و بارشها گسل، پوشش خاك، كاربري اراضي، فاصله از شناسي زمين ، كه در اين ميان بـا توجـه بـه باشدمي، ارتفاع، دما

و كاربري اراضي بيشترين اهميت را در توسعه كارستي شدن بـه آمده دستبهضريب گاماي پارامتر شيب، فاصله از گسل
مركزاز هايي بخش)11(9/0در نقشه نهايي گامايكه دهدمينشان حاصل از عملگر گاما،يجنتا.اند دادهخود اختصاص 

كهو شمال شرق محدود در50 درواقعه مطالعاتي و گيرد برميدرصد از مساحت منطقه را به دليل وجود رسوبات آبرفتـي
و مارنياي رودخانه هاي نهشته پتانسيل بسيار كمي جهت كارستي شـدناز اند ايجادشدهكه از فرسايش سازندهاي شيلي

و زياد آنكه حال. باشدميبرخوردار  و32با مسـاحت تقريبـاً مناطق با استعداد بسيار زياد درصـد در جنـوب، شـرق، غـرب
ـ سـروك. قرار دارند موردمطالعهاز شمال شرق منطقه هايي بخش و ايـالم شـامل ايـن واحد آهك آسماري، گچسـاران

قه آبدار كارستي در منط هاي سفره ترين مهمآب تأمين ازنظرو اند شده تشكيلكه از رسوبات كامالً آهكي باشندميبخش 
كهها چشمهوجود. شوندميالعاتي محسوب مط ـ سـروك سرچشـمهي با دبي زياد و ايـالم از سـازند كارسـتي آسـماري
و تماسييا درزهو از نوع گيرنديم را باشندميـ شكافي اصـلي هـاي زهكشنيزها گسل. كنندمي تأييدصحت اين مدل

و توسعه كارست در منطقه دارندها چشمه و نقش بارزي در افزايش نفوذپذيري، ذخيره آب وجود اشكال سـطحي. هستند
ـ سروك نقش مـؤثري در  و ايالم و شكاف ها در سازندهاي آسماري و درز كارست از قبيل كارن، ريل كارن، رونل كارن

در طـوربهنيز مناطق با استعداد متوسط چنينهم.و كارستي شدن منطقه داردهاآنو آبدهيها چشمهپراكندگي  پراكنـده
شرهاي قسمت و جنوب و شمال شرق منطقهي از جنوب غرب مس موردمطالعهق . شـوند مـي درصد ديـده18احتي حدود با

و سازند گورپي كه از سـرعت درنتيجـهو با دريافت آب متورم شـده شده تشكيلمارنيو آهكمارن، شيل سازند كژدمي
در حركت و يك مانع هيدروليكي عمـل صورتبهرو ازاين، گردديمكندهاآنآب و از انتقـال آب ايـالم سـروك كـرده

.نمايندمي مجاور جلوگيري سازندهايبه آسماري 

 منابع
در ايران، مجموعه مقاالت دومين همايش جهاني1377افراسيابيان، احمد،• و تحقيقات منابع كارست ، اهميت مطالعات

ـ تهران، صص آب .126ـ137در سازندهاي كارستي، كرمانشاه
از 1392چراغي كامراني، معصومه،• بر كارست با استفاده و مورفوديناميك با تأكيد در مورفوتكتونيك ، مطالعه عوامل مؤثر

ـ پرآو هاي ناهمواري: مطالعه موردي(مدل رگرسيون خطي چند متغيره دكتر موسي كارشناسي ارشد، نامه پايان،)بيستون
.عابديني، دانشگاه محقق اردبيلي

از تلفيق 1392، اشجار جواد،.رضايي محسن،.خدري، اكبر• در تاقديس پيون با استفاده ، بررسي پتانسيل توسعه كارست
و سيستم ، سال تحقيقات منابع آب ايرانفصلنامه زوجي، مراتب سلسلههمراه با تحليل ازدور سنجشاطالعات جغرافيايي

صص3نهم، شماره ،46-37.
و 1389درخشان بابايي، فرزانه،• بايها تاالبنواحي مناسب براي احداث يابي مكان، ارزيابي ژئومورفولوژيكي شهري

و  از روش منطق فازي قنواتي،اهللاعزتكارشناسي ارشد، دكتر نامه پاياندر شمال غرب شهر تهران، GISاستفاده
. علوم جغرافياييدانشگاه خوارزمي، دانشكده 

و تأثير، بررسي1372راشدي، مسعود،• كارشناسي ارشد، دكتر نامه پايانبر توسعه كارست، شناسي زمينعوامل اقليمي
.رئيسي، دانشگاه شيرازاهللا عزت

، قوانين حفاظت كيفي منابع آب كارست، 1388خورسندي،، احمد.نوبهار فريده،.كاظمي هاشم،.رستم افشار، ناصر•
صص3لنامه تحقيقات منابع آب ايران، سال پنجم، شماره فص ،58-56.



141 ...توسعه كارست با استفاده يابييلپتانس

در1393زيوري، رشيد،• ـ استان آباد عليي محدوده، پتانسيل توسعه كارست در سازند كربناته خوش ييالق كتول
.كارشناسي ارشد، دكتر محسن رضايي، دانشگاه خوارزمي نامه پايانگلستان، 

در حوضه آبگير، بررسي توسعه1390شكري، محمد،•  GISدامغان با تلفيق مطالعات هيدرولوژيكي علي چشمهكارست
.كارشناسي ارشد، دكتر جواد اشجاري، دانشگاه صنعتي شاهرود نامه پايان،RSو

در فراواني منابع آب در منطقه 1385،.جاللي نادر،.جعفر غيوميان،.كاظمي، رحيم• ، بررسي نقش عوامل ساختاري
و سازندگيفصلنامه، GISو ازدور سنجشكارستي الر با استفاده از صص73، شماره پژوهش .31ـ42،

• Duman, T.Y., Can, T., Gokceoglu, C., Nefeslioglu, H.A. and Sonmez, H. 
(2006)Application of logistic regression for landslide susceptibility zoning of Cekmece 
Area, Istanbul, Turkey, Environmental Geology, 51: 241-256. 

• Ford, D. C. & Williams, P. W.,  2007, Karst  Hydrogeology  and  Geomorphology, John  
Wiley  & Sons  Ltd, The  Atrium, Southern Gate, Chi Chester.1-41p. 

• Hung, L. Q., Dinh, N. Q., Batelaan, O., Tam, V. T., & Lagrous, D., 2002, Remote 
sensing & GIS-hased analysis of cave development in the Suoimuoi Catchment (Son La 
– NW Vietnam). Journal of Cave & Karst Studies 64 (1); 23-33p. 

• Lamoreaux, P.E., 2007, Karst: the foundation for concepts in hydrogeology. Bull Eng 
Geol Environ, 51. 

• Lauber, U. Ufrecht, W. and Goldscheider, N. 2014, Spatially resolved information on 
karst conduit flow from in – cave dye tracing, 435-445. 

• Milanovic, P.T., 1981, Karst hydrology.  WPR, Colorado, U.S.A., 409 – 434P 


