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پهنهبندی مکانی مناطق تغذیۀ آبخوان در مناطق کارستی
(مطالعۀ موردی :آبخوان کارستی آژوان -بیستون استان کرمانشاه)
 علی دسترنج*؛ بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
رضوی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،خراسان رضوی ،مشهد ،ایران.
 احمد نوحهگر؛ استاد دانشکدۀ محیطزیست ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 آرش ملکیان؛ دانشیار دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.

چکیده
مناطق تغذیه ،میزان و توزیـع فضـایی تغذیـه در آبخوانهای کارستی ،به عواملی چون ژئومورفولـوژی کارسـت و میـزان توسـعۀ آن،
اقلـیم ،شیب ،پوشش گیاهی ،خاک و عوامل زمینشناسی بستگی دارد .آبخوان کارستی آژوان-بیستون در استان کرمانشاه ،نقش اصلی
را در گ سترش مدنیت و تأمین آب موردنیاز جوامع ان سانی دارد .هدف این تحقیق ،مدل سازی مناطق تغذیۀ آبخوان آژوان-بی ستون در
استان کرمانشاه با استفاده از مدل KARSTLOPاست .نقشۀ توزیع فضایی فروچالهها و پولیهها در هر یک از تودههای موردبررسی ،با
استفاده از بازدید میدانی ،تفسیر بصری و تحلیل مدل رقومی ارتفاع با استفاده از مدلهای منحنی بسته ،ترسیم گردید .سپس بهمنظور
تهیۀ نق شۀ پهنهبندی تو سعۀ کار ست سطحی ،از مدل منطق فازی و عملگر گاما ا ستفاده شد و درنهایت بهمنظور مدل سازی مناطق
تغذیه از مدل KARSTLOPاســتفاده شــد .نتایج پهنهبندی تغذیه نشــان میدهد که میزان تغذیۀ ســا نۀ بهدســتآمده برای آبخوان
کار ستی بی ستون بین  36تا  83در صد میبا شد .بی شترین میزان تغذیه در نواحی با بیش از  78در صد تغذیه ،منطبق بر سطح هموار
پولیهها که دارای فروچاله میباشند ،رخداده و کمترین میزان تغذیه  36تا  40در صد و  40تا  45در صد نیز در د شتهای آبرفتی روی
میدهد .نتایج کلی ،بیانگر نقش اصـــلی ژئومورفولوژی کارســـت کوه بیســـتون در توزیع مکانی میزان تغذیه در آبخوان اســـت .نتایج
پهنهبندی تغذیه با نتایج حاصل از پهنهبندی توسعۀ کارست سطحی ،کامالً منطبق است.
کلید واژگان :تغذیۀ آبخوان ،کرمانشاه ،کارست ،مدل ،بیستونKARSTLOP ،
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 .1مقدمه
با تو جه به موقع یت خاص آبوهوایی ایران و کمبود
بارش و همچنین توزیع نامناسب مکانی و زمانی آن ،منابع
آب زیرزمینی از اهمیت خاص ـی برخوردار اســت .از طرفی
به ع لت م حدود یت م نابع آب ،از نظر کیفی و کمی و
همچنین گ سترش و سیع سازندهای کار ستی در سطح
کشــور ،مطالعاو و تحقیقاو منابع آب کارســت بهمنظور
بهرهبرداری آن ها از اهم یت ویژهای برخوردار اســـت [.]7
م نابع آب زیرزمینی کارســـتی از بزرگترین م نابع آب
ش ـیرین جهان هســتند بهطوریکه [ ]4تخمین زدهاند که
آب شرب حدود  25در صد از جمعیت جهان از منابع آب
موجود در سنگهای مناطق کارستی تأمین میشود .ایران
نیز بعد از کشورهای آمریکا ،چین و ترکیه ،با ترین درصد
کارسـت را دارد و بیش از  11درصـد سـطح کشـورمان را
سازههای کار ستی میپو شاند [ .]5حجم آب ذخیره شده
در این مناطق میتواند ن یاز آبی بســـ یاری از شـــهرها و
روســتاها را تأمین کند .شــهرهای بزرگی همچون ش ـیراز،
کرمــانشــــاه و منــاطق وســـ یعی از اســـتــان ا یالم،
لرســـتان،کردســـتان و کهگیلویه و بویراحمد از منابع آب
کار ست تغذیه میکنند [ .]13 ،1در سازندهای کار ستی
صـدها چشـمه با دبی قابلمالحظه و کیفیت بسـیار خوب
خارج میگردند .آب این چ شمهها میتواند مورد ا ستفاده
شـــرب ،کشـــاورزی و آبم عدنی قرار گیرد .کارســـت
فرصتهای زیادی برای بشر از نظر تأمین منابع آب ،منابع
اقت صادی و گرد شگری ایجاد نموده ا ست .از این فر صتها
است که میتوان با برنامهریزی منسجم و اصولی به توسعۀ
اقت صاد محلی و در سطحی گ ستردهتر اقت صاد ملی کمک
شایانی کرد .از طرفی عدم رعایت ا صول تو سعۀ پایدار در
بهرهبرداری از م نابع کارســـت ،چالش های بزرگی برای
محیطزی ست ایجاد کرده ا ست [ .]17سنانایاک [ ]16در
مطالعهای به برر سی پتان سیل تغذیۀ آبهای زیرزمینی در
ســـریالن کا به ک مک تکن یک  GISپرداخت ند .آن ها اب تدا
یههای بارش ،خطوارهها ،شیب ،زهک شی ،کاربری زمین،
پوشش زمین ،سنگ شناسی ،ژئومورفولوژی و خصوصیاو

خاک را به د ست آوردند ،سپس این یهها با ا ستفاده از
روش وزن دهی ترک یب خطی ،وزن دهی شـــدند .ن تایج
نشــان داد که منطقۀ مورد مطالعه دارای پتانســیل تغذیۀ
متوســط تا زیاد تقریباً  43درصــد اســت ]10[ .با تلفیق
سنجش از دور ( )RSو سامانۀ اطالعاو جغرافیایی ()GIS
به ارز یابی پ تانســـ یل م نابع آب زیرزمینی در منط قۀ
 Tirnavosدر یونان پرداختند .برای به د ست آوردن نق شۀ
پتان سیل آب زیرزمینی از یههای بارش ،سنگ شنا سی،
پتانس ـیل تغذیه ،تراکم خطواره ،ش ـیب ،تراکم زهکش ـی و
عمق آبهای زیرزمینی ا ستفاده شد .نتایج ن شان داد که
منطقه از نظر پتانســـ یل آب زیرزمینی دارای پنج کالس
خیلی خوب تا خیلی کم اســـت .محققان مختلفی [،6 ،2
 ]15 ،14 ،9 ،8در تحقیقاو خود به بررســـی پتانســـیل
منابع آب زیرزمینی پرداختند .آبخوانهای کار ستی دارای
سه منطقۀ تغذیه ،انتقال و تخلیه میباشند .مناطق تغذیه،
بهعنوان تأمینکنندۀ ورودی آبخوان ،نقش اســـاســـی در
چرخۀ هیدرولوژیکی آبخوانهای کارســتی دارند .معتقدند
که بهطورکلی ســـه نوع تغذیۀ خودزا ،دگرزا و مخلوط در
آبخوانهای کارسـتی وجود دارد و تغذیه بهصـورو رواناب
درونی و آب خروجی از آبخوانهــای معلق ،جزئی از دو
حالت خودزا و دگرزا میباشند .ویژگیهای ژئومورفولوژیکی
منطقۀ تغذیه و نوع تغذیه ،تأثیر اســاســی در ویژگیهای
ه یدرولوژیکی آبخوان های کارســـتی دارند .تفاوو در نوع
ت غذ یه منجر به ت فاوو در ویژگی های ه یدرودی نامیکی و
هیدروشیمیایی آب چشمهها میگردد [ .]3بهعبارودیگر،
ویژگیهای منطقۀ تغذیه (زمین شنا سی ،پو شش گیاهی،
توپوگرافی ،ژئومورفولوژی و )...در آبخوان های کارســـتی،
نوع تغذیه ،جریان و میزان آسیبپذیری آبخوان از آلودگی
را ،کنترل میکند .در اطراف تودۀ مورد بررســی ،چشــمه،
تا ب و ســرابهای متعددی واقع شــده اســت که تأمین
کنندۀ اصــلی آب جوامع شــهری و روســتایی اطراف خود
میباشــند .بنابراین ،میتوان گفت این جوامع ،وابســته به
منابع آب کارســت بوده و این منابع ،بهعنوان منبع اصــلی
تــأمین آب جوامع پیرامون خود ،بــه دلیــل بهرهبرداری
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بیرو یه ،آلودگی ت حت تأثیر ف عال یت های انســــانی و
خ شک سالیهای متعدد در طول چندین دهۀ گذ شته در
تودۀ مورد برر سی ،از لحاظ کمی و کیفی تحت ف شار بوده
اســت .بنابراین با توجه به تأثیر حیاتی منابع آب کارســت
در زندگی انســـان و پژوهش های محدودی که در زمینۀ
کارســت صــورو گرفته اســت ،انجام هر نوع پژوهش ـی از
دیدگاه بنیادی ،کاربردی و تو سعهای در زمینۀ مدل سازی
لندفرمهای کار ستی و برر سی پتان سیل منابع آب کار ست
این مناطق ،زم و ضـــروری به نظر میرســـد .بنابراین،
شـــناخت مناطق تغذ یه در آبخوان های کارســـتی نقش
کلیدی در شـــناخت ویژگیهای هیدرودینامیکی و هیدرو
شـــیم یایی آبخوان ها و همچنین مدیر یت و بهرهبرداری
علمی و به ینــه از آنهــا را دارد .هــدف ا ین تحق یق،
مدل سازی مناطق تغذیۀ آبخوان آژوان-بی ستون در ا ستان
کرمان شاه با ا ستفاده از مدل  KARSTLOPا ست .در این
تحقیق ،بهمنظور مدیریت بهینۀ منابع آب کارســـتی به
لحاظ کمی و کیفی ،شـــناخت آلودگی ،آســـیبپذیری و
ارز یابی ریســـک آبخوان ،به مدلســـازی مناطق تغذ یۀ
آبخوانها با ا ستفاده از مدل  KARSTLOPپرداخته شده
ا ست .مدل  KARSTLOPتو سط [ ]12ارائه و در مناطق
کارستی مونتهنگرو مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج ،حاکی
از کـارایی بـا یی این مـدل در تعیین منــاطق تغــذیـۀ
آبخوانهای کارستی است.

 .2روش شناسی
 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
آبخوان بیســتون ،منطبق بر کوهســتان بیســتون ،در
فاصــلۀ بســیار کوتاهی در شــمال و شــمال شــرقی شــهر
کرمان شاه واقع شده و شهرهای صحنه و هر سین نیز با
فاصــلۀ بســیار کوتاهی در شــر و جنوب شــرقی آن واقع
شدهاند .م ساحت این آبخوان 1015 ،کیلومترمربع ا ست.
این کوهســتان ،با روند شــمال برب -جنوب شــر  ،بین
عرض های جغراف یایی 34˚ 24′تا  34˚ 44′شـــ مالی و

طولهای جغرافیایی 46˚ 52′تا  47˚ 27′شرقی واقعشده
اســـت .ارتفاع حداکثر و حداقل آن ،به ترت یب  3400و
 1296متر از ســطح دریا هســت که نشــان از مرتفع بودن
این کوهســتان دارد .چشــمههای شــاه حســین ،ورمنجه،
خ ضرزنده ،قالع قی سوند ،میراحمد و سرابله از این آبخوان
تغذیه شده و خروجی آبخوان را ت شکیل میدهند (جدول
 1و شکل .)1

 .2.2روش تحقیق
 .2.2.1شننن ناسننننایی و ته یۀ نقشننننۀ پراکن
فروچالههای کارستی
اســتفاده از مدلســازی نقشــۀ مدل رقومی ارتفاع در
شــناســایی فروچالههای کارســتی ،عالوه بر کاهش زمان و
هزینه ،دارای دقت زیادی بوده و نقشۀ لندفرمهای کارستی
بهد ستآمده دارای کاربردهای زیادی همچون شنا سایی
م ناطق ت غذیه ،بررســـی های ه یدرودی نامیکی ،بررســـی
وضـــعیت بیالن آبی و ارزیابی آســـ یب پذیری آبخوان ها،
میباشند .بهمنظور تهیۀ نقشۀ پراکنش فروچالهها با انجام
بازدیدهای میدانی ،فروچالهها شنا سایی و موقعیت مکانی
آنها با ا ستفاده از د ستگاه  GPSبردا شت شد .در ادامه
برای جداســـازی قله از فروچاله از شـــیب بهعنوان فیلتر
استفاده شد .آستانۀ شیب بیش از  10درجه برای قلهها و
کمتر از  10درجه برای فروچاله ها در نظر گرفته شـــد.
سپس منحنیهای تراز بسته کمتر از  1000متر استخراج
شـــد .این منحنیها هم نشـــاندهندۀ قله و هم فروچاله
می باشـــند .برای جداســـازی قله از فروچاله مرکز ثقل
منحنیهای بسته به دست آمد .آستانۀ منفی برای قلهها و
مثبت برای فروچالهها در نظر گرفته شد .در ادامه قلههای
باقیمانده حذف و نق شۀ فروچالهها به د ست آمد .با توجه
به مطالب گفتهشــده ،نقشــۀ توزیع فضــایی فروچالهها و
پولیهها در هر یک از تودههای موردبررسـی ،با اسـتفاده از
بازدید میدانی ،تف سیر ب صری و تحلیل مدل رقومی ارتفاع
با استفاده از مدلهای منحنی بسته ،ترسیم گردید.
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جدول  .1خصوصیات زمینشناسی تودۀ آژوان-بیستون

واحد سنگشناسی

سن

ضخامت (متر)

لیتولوژی

واحد Rb

دورۀ تریاس

300

آهک با یهبندی ستبر در پایین و آهکهای تودهای در با ست

سازند بیستون ()JKb

ژوراسیک تا کرتاسه

2000

سنگ آهک فسیل شده

سازند قم ()OM1

الیگوسن پایانی و میوسن آبازی

250

آهکهای کرم رنگ متوسط تا ضخیم یۀ سنگوارهدار را شامل میشود

واحد Q2

کواترنر

-

رسوباو آبرفتی ،تراسهای جوان رودخانهای ،انباشتههای آواری سخت نشده

شکل  .1نقشۀ لیتولوژی و زمین ساخت آژوان -بیستون و موقعیت تودۀ آهکی آژوان -بیستون
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 .3.2.2پهنهبندی توسعۀ کارست سطحی در تودۀ
آهکی مورد مطالعه
از آنجاییکه ژئومورفولوژی کارست بر ویژگیهای کمی
و کیفی آبخوانهای کارستی و بررسی میزان آسیبپذیری
آنها ،تأثیر بهســـزایی دارد ،تهیۀ نقشـــۀ توســـعهیافتگی
سطحی کار ست ،زم و ضروری ا ست .بهمنظور تو سعۀ
کارست سطحی ،متغیرهای سنگ شناسی ،فاصله از گسل،
ارتفاع ،شــیب ،جهت ش ـیب ،بارش ،دما ،کاربری اراضــی و
خاک بهعنوان پارامترهای مؤثر انت خاب گردیدند .بهمنظور
تهیۀ نقشــۀ پهنهبندی توســعۀ کارســت ســطحی ،از مدل
منطق فازی و عملگر گاما استفاده گردید .ابتدا زم است،
تکتک یهها با توجه به هدف موردنظر بر اســـاس توابع
ع ضویت ،فازی سازی شوند .پارامترهای فا صله از گ سل،
ارتفاع ،شیب ،بارش و دما ،با توجه به ماهیت رستری آنها
با اســـت فاده از توابع موجود در نســـ خۀ  10/3نرمافزار
 ArcGISو یا کد نوی سی در تحلیلگر Raster Calculator

فازی ســـازی گردیدند .تابع عضـــویت یههای وکتور بر
اســاس نوع رابطهای که هر پارامتر با پدیدۀ کارســت زایی
دارد ،تعیین گرد یده اســــت .مدل های فازی اب لب در
مدل سازی مسائلی که با عدم قطعیت ذاتی همراه هستند،
منا سباند .تأثیر عوامل مؤثر در تو سعۀ کار ست ،قطعی و
صد درصدی نیست .برای مطالعۀ چنین شرایط پیچیده و
مبهمی ،مدل فازی منا سب ا ست ،زیرا با ا ستفاده از نظریۀ
فازی ،میتوان متغیر های نادقیق و مبهم را ،به شـــ کل
ریاضی درآورد .روش فازی با پنج عملگر که هر یک دارای
نحوۀ عمل خاصــی هســتند ،در محیط نرمافزار ArcGIS
قابلاجرا اســت .اجتماع فازی ،1اشــتراک فازی ،2ضــرب
فازی ،3جمع فازی 4و گا ما .5عملگر گا ما نقش ت عدیلی
نســبت به نتیجه جمع و ضــرب فازی دارد و حســاســیت
خیلی با ی عملگر ضــرب فازی و حســاســیت خیلی کم
عملگر جمع فازی را تعدیل کرده و به واقع یت نزد یکتر

میکند .بنابراین از این عملگر استفاده شد.

 .4.2پهنهبندی مناطق مسنننتعد تغذیۀ آبخوانهای
کارستی
در این پژوهش جهت پهنهبندی مناطق م ستعد تغذیۀ
آبخوان های کارســـتی بهمنظور مدیریت بهینۀ منابع آب
کارســـتی به ل حاظ کمی و کیفی ،شـــ نا خت آلودگی،
آســـیــبپــذیری و ارزیــابی ریســــک آبخوان ،از مــدل
12345
 KARSTLOPاستفاده شد.
مدل KARSTLOP

این مدل در محیط نرمافزار  ArcGIS 10.2قابل اجرا
بوده و ق ضاوو شخ صی پژوه شگر ،در انتخاب پارامترهای
تحلیلی و تعریف مع یار های ارز یابی و الگوریتم ،دخ یل
ا ست [ .]11در نهایت نیز ،با برر سی پارامترهای این مدل
و محاســـبۀ میزان آن ها ،نقشـــۀ نهایی تغذیۀ آبخوان با
استفاده از رابطۀ ( )1تهیه شد .نقشۀ نهایی تغذیه ،نشانگر
توزیع مکانی تغذیۀ متوســط ســا نه ( )Rch6بوده و میزان
تغذیه به درصد بیان میگردد.
رابطۀ ()1
Rch= 4× K+A+4× R+ 2× S+T+4× L+3× O+P

بررســـی این معادله نشـــان میدهد که به پارامترهای
کارستیفیکاسیون ،رواناب و سنگ شناسی ،بیشترین امتیاز
اختصــاص دادهشــده اســت ،پارامترهای KARSTLOP
عبارواند:
نقشۀ میزان کارستی شدن ( :)Kنقشۀ میزان کارستی
شــدن از تجزیهوتحلیل میزان کارســتی شــدن ســطحی و
زیرسطحی ( )Kssبه دست میآید .نقشۀ نهایی درجۀ کارستی
شدن با همپو شانی نق شۀ کار ستی شدن سطحی ( )KSFو
نقش ـۀ کارســتی شــدن زیرســطحی ( )KSSبه دســت میآید
(رابطۀ  .)2یۀ توســعۀ کارســت ( )Kبهعنوان مهمترین یه
در مدل  KARSTLOPمطرح بوده و تهیۀ آن نیازمند ترسیم

1

4

2

5

Fuzzy OR
Fuzzy AND
3
Fuzzy Product

Fuzzy SUM
Fuzzy Gamma
6
Recharge
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زیرسطحی ( )Kssبا توجه جدول ( )3 ،2تهیه شدند.

نقشـــۀ ژئومورفولوژی کارســـت ســـطحی ،م حاســـ باو
هیدرولوژیکی و محاسبۀ نمایه اشباع ( 1)SIاست .نقشۀ میزان
کار ستی شدن سطحی ( )Ksfو نق شۀ میزان کار ستی شدن

رابطۀ ()2

K= (ksf+kss) /2

جدول  .2وزندهی به فاکتورهای نقشۀ کارستی شدن سطحی
Ksf=(ksf1+ksf2)/2

ksf1

سطحی از فرورفتگیهای کارستی بر واحد سطح

ksf1

سطح مناطق تخریبشده (کارنها و بیره) بر واحد سطح

1

1

<25

1

<60

>1-2

2

25-50

2

60-120

>2-3

3

50-75

3

120-180

>3-4

4

75-100

4

180-240

>4-5

5

>100

5

>240

جدول  .3وزندهی به فاکتورهای نقشۀ کارستی شدن زیرسطحی
d<1 km
SI
> -0/3

d>1-4 km
SI
>0

d>4 km
SI
> 0/3

1

-0/3 _ 0

0 _ 0/3

2

0/1 _ 1

-0/3 _ 0

3

1 _ 10

3

< -0/3

4

> 10

4

Kss=(kss1+kss2+kss3)/3

Kss3

1

1

>1 -2

2

-0/6_-0/3

>2 -3

3

-0/9_-0/6

-0/6 _ -0/3

>3 -4

4

< -0/9

< -0/6

>5

Kss2

V
)(cm/s
< 0/1

Kss1

Qmax/Qmin

1

<5

2

5_ 50
50 _ 100
> 100

محدودۀ  200متر با اشیاء و موارد کشف شدۀ موجود (مخصوصاً بارها ،گودالها و چالههای مکنده)

نق شۀ عوامل جوی ( A2و  :) A1شــرایط جوی ()A
میزان تغذیه را در درجۀ اول از طریق تبخیر و تعر تحت
تأثیر قرار میدهد .شـــرایط دما و بارش را میتوان بهطور
بیرمســـتقیم بهعنوان یک تابع از ارت فاع ( )A1در نظر
گرفت .شــدو تابش خورشــیدی ( )A2و جهت دامنه نیز
مقدار تبخیر ،تعر و تغذیه را تحت تأثیر قرار میدهند .با

بهرهگیری از نقشـــۀ مدل رقومی ارتفاع با تفکیک مکانی
 10متر منطقۀ موردبررسی ،میزان دریافت تابش خورشید
امت یازب ندی گرد ید و درن ها یت با بهرهگیری از راب طۀ 3
پارامتر  Aمحاسبه میگردد.
رابطۀ ()3

A= (A1+A2) / 2

1

جدول  .4وزندهی به فاکتورهای نقشۀ ارتفاع
ارتفاع(متر)

A1
1

S
a
t
u
r
a
t

i
o
n
I
n
d
e
x
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1
2
3
4
5

نق شۀ رواناب سطحی ( :)Rرواناب ) (Rدر کارسـت
ب ستگی به نفوذپذیری سنگهای کربناته ،شیب و میزان

< 300
300 - 800
800 - 1300
1300 - 1800
> 1800

بار ندگی دارد .با تو جه به نبود جر یان دائمی در منط قۀ
مورد مطالعه تمامی ســـطح منطقه دارای امتیاز  5اســـت
(جدول .)5

جدول  .5وزندهی به فاکتورهای نقشۀ رواناب سطحی
سطحی در حوزۀ آبخیز که مربوط به چشمههای منطقه است

R

1
3
5

محدودۀ  200متری در دو طرف رودخانههای دائمی که از خروج آب از سنگهای آهکی یا دولومیتی که بیشتر به بخشهای کربناتی نزدیک
هستند.
محدودۀ  200متری در دو طرف رودخانههای دائمی که در لبههای فرورفتگیهای کارستی (پلژه ،اوو و بیره) تشکیلشدهاند .همانطور که در
اطراف رودخانههای دائمی در اراضی بیر کارستی تشکیلشدهاند.
باقیماندۀ مساحت حوزه

نقشۀ شیب ( :)Sشیب زمین ( )Sیکی از عوامل اصلی
ا ست که باعث ایجاد رواناب میگردد و همچنین بر میزان

رواناب تأثیر دارد .نقشـــۀ شـــیب ( )Sبر اســـاس DEM

بهدستآمده است (جدول .)6

جدول  .6وزندهی به فاکتورهای نقشۀ شیب
S

شیب (درجه)

5

0–5

4

5 – 15

3

15 – 25

2

25 – 35

1

> 35

الیۀ عنا صر تکتونیکی ( :)Tمقدار تغذیۀ آبخوان به
میزان قابلتوجهی تحت تأثیر درجۀ درز و شکافدار شدن
توده سنگ ا ست .در مناطق گ سل خوردۀ ا صلی و مناطق
با تخریب زمین ساختی ،این میزان بهو ضوح بی شتر ا ست.
یۀ عناصر تکتونیکی ( )Tشامل دو زیر عامل است :تراکم
گســـلها )Tf(1و شـــیب یهها .)Td(2عکسهای هوایی و
تصــاویر ماهوارهای ،نقشــههای زمینشــناســی ،با اطالعاو

بهدســـتآمده از طریق اندازهگیری های میدانی ،بهعنوان
مبنایی برای تولید نقشـــۀ  TFو  Tdمورد اســـتفاده قرار
گرفت .ســپس طبق (رابطۀ  )4نقشــۀ نهایی تکتونیک به
دســـت آمد .جهت ای جاد این یه که گســـل ها ،محور
ناودیس ها و محور طا قدیس ها را شـــا مل میشـــود از
نقشــههای زمینشــناســی با مقیاس  1:100000ســازمان
زمینشـــناســـی کشـــور و نقشـــۀ خطوارههای تکتونیکی
1

Density of faults
Dip of strata

2
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 1:5000000سازمان زمین شنا سی و اکت شافاو معدنی
استفاده و عناصر نامبرده در نرمافزار  Arc GISاستخراج و
رقومیسازی شدند (جدول .)8 ،7
رابطۀ ()4

T= (Tf+Td) / 2

نق شۀ سنگ شنا سی ( :)Lترکیب سنگ شنا سی
بهطور مســـتقیم نفوذ پذیری و درنتی جه میزان ت غذ یه را
تحت تأثیر قرار میدهد .برای تهیۀ نق شۀ سنگ شنا سی،

یههای نوع ســنگ کربناته (فاکتور فرعی  ،)aیۀ زیرین
(فاکتور فرعی  )bو مواد تشـــک یلده نده های ســـ نگ و
کانیشــناســی ســنگهای کربناته (فاکتور فرعی  )cتهیه
گردید ،ســـپس طبق (رابطۀ  )5با ضـــرب نقشـــه های
بهد ستآمده ،نق شۀ نهایی سنگ شنا سی به د ست آمد
(جدول .)9
رابطۀ ()5

)(L=a*b*c

جدول  .7وزندهی به فاکتورهای نقشۀ تراکم گسلها
طول گسلها ()km/km2

Tf
1
2
3
4
5

0–1
1–2
2–3
3–4
>4

جدول  .8وزندهی به فاکتورهای نقشۀ شیب الیهها
شیب طبقاو ( درجه)

Td
1
3
5

< 30
30 – 60
> 60

جدول  .9وزندهی به فاکتورهای نقشۀ سنگشناسی
1
0/7
2/4
1/8
1/2
2
1/6
1/2
0.8

A
B
C

نق شۀ الیۀ پو شاننده ( :)Oیۀ پو شاننده ( )Oنقش
مهمی را در کاهش پتان سیل تغذیۀ آب زیرزمینی برخی از
اراضی دارد ،عمدتاً بهعنوان یک مانع اضافی که از نفوذ آب

آهک
دولومیت
بستر ضخیم و پرحجم
سنگبستر
مینهها با یههای نازک
کلسیت
دولومیت
سیلیسی
مارن ،بتمنس ،رس

سنگهای کربناته
بستر
کانیهای مواد تشکیلدهندۀ سنگ

جلوگیری میکند .نقشههای خاک شناسی بهعنوان پایهای
برای به د ست آوردن نق شۀ رتبهبندی خاک ( )O1ا ستفاده
شد .پوششهای زمین شناسی ( )O2شامل رسوباو رانشی
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نفوذپذیر بر روی ســنگهای کربناته اســت که بر اســاس
نق شههای زمین شنا سی به د ست آمد .نق شۀ نهایی طبق
(رابطۀ  )6از همپوشــانی نقشــههای  O1و  O2به دســت
میآید (جدول .)10،11
رابطۀ ()6

O = (O1+O2) / 2

تهیۀ نق شۀ پو شش گیاهی (:)Pپو شش گیاهی ) (Pبر
میزان تغذیه تأثیر دارند .پوشش گیاهی بیشتر بهطور مستقیم
تبخیر و تعر متوسـط سـا نه را افزایش میدهد و در نتیجه
کاهش مقدار نفوذ آب را در بردارد .در مورد پو شش گیاهی و
ویژگیهای اصلی آن ،توسعۀ سیستم ریشه و انشعاب شاخه،
برای این یه در نظر گرفته شد (جدول .)12

جدول  .10وزندهی به فاکتورهای نقشۀ رتبهبندی خاک
ضخامت ( سانتیمتر)

O1

>100

60–100

30 – 60

15 – 30

< 15

خاک

1

2

3

4

5

1

1

2

3

4

خاکهای سیاه و سفید و قهوهای ()calcomelanosol
خاکهای  euthric soilsخاکهای منطقۀ معتدل هستند
خاک  Rendzinaتیره ،قهوهای مایل به خاکستری ،بنی از هوموس .این خاک نزدیکترین
ارتباط را با توجه به نوع سنگبستر دارد.
خاک  calcocambisolاصلیترین انواع خاک جنگلی در قلمرو مدیترانه است.
خاک  terra rossaیک نوع از خاک رس قرمز تولید شده توسط هوازدگی سنگ آهک
است.

جدول  .11وزندهی به فاکتورهای نقشۀ رتبهبندی پوشش زمینشناسی
ضخامت (متر)

O2

>6

3–6

<3

1
1
1

3
2
1

5
3
2

پوشش سنگشناسی
رسوباو آبرفت ،یخرفت و سنگریزه
رسوباو کوهرفتی
یۀ مواد آلی یخرفت

جدول  .12وزندهی به فاکتورهای نقشۀ پوشش گیاهی
P

گیاهان

5
4
3
2
1

صخرههای لخت
مناطقی با پوشش گیاهی کم
علفزارها و چراگاهها
بوتهزارهای جنگل انتقالی
جنگلها

 .3نتایج
 .1.3پراکن

فضنننایی فرو چاله ها و پول یه ها و

پهنهبندی توسعۀ کارست سطحی تودۀ آژوان -بیستون

شکل ( )2نقشۀ پراکنش فضایی فروچالهها و پولیهها و
نقشۀ پهنهبندی توسعۀ کارست سطحی بیستون را نشان
میدهد که حاکی از توسعهیافتگی کارست سطحی در این
منطقه اســت .نقشــۀ پهنهبندی توســعۀ کارســت ســطحی
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بیســتون با اســتفاده از روش شــکســتگیهای طبیعی1به
چهار کالس فاقد کار ست ( ،)0-0/139کار ست با تو سعۀ
کم ( ،)0/139-0/356کارست با توسعۀ متوسط (-0/554
 )0/356و کارســــت توســـ عه یاف ته ()0/554-0/985
طبقهبندی شده است.

نشــان میدهد .بررســی نقشـۀ نهایی تغذیۀ تودۀ بیســتون
(شــکل  )4و ژئومورفولوژی ســطحی کارســت آن ،نشــان
میدهد که میزان تغذیۀ سا نۀ بهد ستآمده برای آبخوان
کارستی بیستون بین  36تا  83درصد است .بهعبارودیگر،
با توجه به پارامترهای  8گانه ،بین 36تا  83درصــد بارش
ورودی سا نه نفوذ و تبدیل به تغذیه شده و ما بقی آن ،از
دســترس خارج میگردد .مســاحت و درصــد مســاحت

آژوان-بیستون

پهنههای توزیع تغذیۀ سالیانه تو سط مدل KARSTLOP

 .2.3پهنننهبننندی مننناطق مسنننتعنند تغننذیننۀ تودۀ
شـــکل ( )3نقشـــههای عوامل مدل  KARSTLOPرا

در جدول ( )2نشان دادهشده است.

شکل .2نقشۀ پهنهبندی توسعه یافته و پراکنش فضایی فروچالهها و پولیههای تودۀ بیستون

1

)Natural Breaks (Jenks
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شکل  .4نقشۀ نهایی توزیع فضایی تغذیۀ آبخوان با استفاده از مدل  KARSTLOPدر بیستون
جدول  .2مساحت و درصد مساحت پهنههای توزیع تغذیۀ سالیانه توسط مدل KARSTLOP

ردیف

تغذیه (درصد)

مساحت (کیلومترمربع)

درصد مساحت

1
2
3
4
5
6
7
8
9

40-36
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
75-83

3
35/48
217/66
67/33
8/55
29/30
272/16
344/19
36/53
1014/24

0/29
3/49
21/46
6/63
0/84
2/88
26/83
33/93
3/60
100

جمع

 .4بحث و نتیجهگیری
بررسی نقشۀ پراکنش فضایی فروچالهها و پولیهها نشان
داد که بیشــترین تراکم فروچالهها (بیش از  98درصــد) در
تودۀ آهکی بیســتون بوده و مابقی نیز در آهک دورۀ تریاس
شکل گرفتهاند .در سطح دشتهای منطقه نیز به علت عدم
رخنمون ســازندهای کربناته ،فروچاله شــکل نگرفته اســت.
همچنین پراکنش فروچالهها ،شرایط مساعد کارستی شدن
را در ســازند بیســتون نســبت به دیگر ســازندهای آهکی
منطقه نشان میدهد .البته سازند بیستون به علت گسترش
بیشتر سنگهای آهکی با درجۀ خلوص با و ارتفاع بیشتر،
دارای شرایط اقلیمی مساعدتری جهت فرایند کارست شدن

نســبت به ســایر مناطق کربناته آن میباشــند .پولیههای
شکلگرفته در تودۀ بیستون ،بیشتر از نوع ساختاری بوده و
در امتداد گســلها شــکلگرفتهاند .وجود شــکســتگیها و
درزهای فراوان در زون زاگرس مرتفع و خلوص با ی آهک
سازند کربناته بیستون ،نقش مهمی در توسعه و شکلگیری
پولیههای بیســتون دارد .بر اســاس نقشــۀ توســعۀ کارسـت
ســطحی بهدســتآمده (شــکل  ،)3طبقۀ فاقد کارســت که
بیشترین مساحت تودۀ آژوان -بیستون را به خود اختصاص
داده ،منطبق بر سطح د شتهای شمالی شهر کرمان شاه و
دشـــتهای منتهی به رودخانه گاماســـیاب و نهشـــتههای
کواترنری و آهکهای بیوکال سیک سیلی سی ا ست .جهت
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شـــ یب های جنوبی ،جنوب بربی و برب ،تأثیر کم عامل
زمین ساخت و ارتفاع ،بارش کم و ماندگاری کم آن ،پوشش
گیاهی کم تراکم و مبتنی بر زراعت و کشاورزی ،اصلیترین
عوامل در توســعهنیافتگی کارســت در این طبقه میباشـند.
طبقه با تو سعۀ کار ست کم ،بر حوا شی تاقدیس بی ستون و
کوهپایه های آن منطبق اســـت .بخش های کمی از آهک
بیســـتون و قم و همچنین رادیو ریت و ســـیلیس در این

درصد است .بیشترین میزان تغذیه در نواحی با بیش از 78
درصـــد تغذیه ،منطبق بر ســـطح هموار پولیهها که دارای
فروچاله میباشـــند ،رخ داده و کمترین میزان تغذیه  36تا
 40درصد و  40تا  45درصد نیز در دشتهای آبرفتی روی
میدهد .در سـطح دشـتهای اطراف کوه آژوان -بیسـتون،
میزان تغذیه بین  45تا  50در صد و  50تا  55در صد و 55
تا 60درصـد اسـت .این مناطق مجموعاً بیش از  28در صد

طبقه واقعشــدهاند .این طبقه دارای شــیب زیاد ،مراتع کم
تراکم اســت .طبقه با توســعۀ متوســط کارســت بر آهک
بیســتون و بر دامنههای تاقدیس بیســتون و همچنین این
طبقه بر مناطق با تراکم گســـلها و درزه و شـــکافها با ،
دامنههای رو به آفتاب کوهستان ،ارتفاع و بارش زیاد ،دمای
کم ،مراتع نی مه متراکم تا متراکم منطبق هســـت .طب قۀ
کار ست با تو سعۀ زیاد بر مرتفعترین ق سمتهای تاقدیس

مسـاحت منطقه را به خود اختصـاص دادهاند که منطبق بر
نهشــتههای کواترنری میباشــند .مناطق با تغذیۀ بین 60تا
 65درصـــد و  65تا 70درصـــد بهصـــورو مناطق پراکنده
دامنههای خرده شــده با درزه و شــکافهای زیاد را به خود
اختصـاص دادهاند .این دامنهها علیربم شـیب نسـبتاً زیاد،
به شدو خرده شده و ابلب به صورو رخنمونهای سنگی
درزه و شـــکافدار اســـت .همچنین خاک این دامنهها کم

بیستون واقع در آهک بیستون ،با تراکم با ی درزه و شکاف
و گســلها ،دارای بیشــینۀ بارش ،واقع در جهت شـیبهای
شــمال ،شــمال شــرقی و شــرقی ،وجود پوشــش گیاهی
بهصــورو مرتع متراکم ،ارتفاع با و بارش بهصــورو برف و

ضــخامت و پوشــش گیاهی آن تنک و به این علت ،میزان
نفوذ در این مناطق زیاد هست .مناطقی با تغذیه بین  70تا
 75در صد بر سطح کوه ستان بی ستون و تودۀ آهکی دورۀ
کرتاسه بیستون منطبق بوده و بیش از  33درصد م ساحت

دمای ب سیار کم واقع شده ا ست .ارزیابی نق شۀ پهنهبندی
توســعۀ کارســت ســطحی تودۀ بیســتون با نقشــۀ پراکنش
پولیههای کارستی حاکی از دقت با ی این مدل در ارزیابی
توسعۀ کارست سطحی است .از  25پولیۀ شناسایی شده در
تودۀ مورد مطالعه 20 ،پولیه در پهنۀ کارست با توسعۀ زیاد،
 5پولیه در طبقه با تو سعۀ متو سط کار ست واقع شدهاند.
همچنین همپوشــانی یۀ فروچالههای شــناســاییشــده در
بی ستون با نق شۀ پهنهبندی نهایی نیز ن شان میدهد که در
حدود  79درصد از فروچالهها در طبقۀ کارست توسعهیافته
و  21درصــد از آنها در طبقۀ کارســت با توســعۀ متوســط
واقع شدهاند .قرار گرفتن در حدود  96در صد فروچالهها در
این دو طب قه ،حاکی از کارایی مطلوب مدل فازی در
پهنهبندی توســعۀ کارســت ســطحی در این توده اســت.
بررســی نقش ـۀ نهایی تغذیۀ تودۀ بیســتون و ژئومورفولوژی
سطحی کار ست آن ،ن شان میدهد که میزان تغذیۀ سا نۀ
بهد ستآمده برای آبخوان کار ستی بی ستون بین  36تا 83

بیستون را به خود اختصاص داده است .نواحی با تغذیۀ بین
 75تا  83درصــد منطبق بر پولیههای رأس کوه بیســتون
بوده و بیش از  3در صد م ساحت منطقۀ مورد مطالعه را در
بر میگیرند .شیب این نواحی کم ،خاک آنها کم ضخامت
و در شتدانه ،پو شش گیاهی تنک و ژئومورفولوژی کار ست
توسعهیافته و منطبق بر سازند بیستون و به شدو تکتونیزه
هســـت .وجود فروچاله ها و پونورها و کارن و امکان تغذیۀ
متمرکز از طریق آن ها ،نقش بســـ یار مهمی در با بودن
میزان تغذیه در این نواحی دارا اســـت .موارد گفتهشـــده،
بیانگر نقش اصــلی ژئومورفولوژی کارســت کوه بیســتون در
توزیع مکانی مقادیر تغذیه در آبخوان اســـت که با نتایج
[ ]20منطبق اســت .نتایج بهدســتآمده نشــاندهندۀ نقش
با ی لیتولوژی و کارســتی شــدن در پتانســیل منابع آب
زیرزمینی در منط قۀ کارســـتی اســـت که این ن تایج با
یافته های [ ]19همخوانی دارد .نتایج پهنهبندی تغذیه با
نتایج حا صل از پهنهبندی تو سعۀ کار ست سطحی ،کامالً

1398  زمستان،4  شماره،72  دوره، مجله منابع طبیعی ایران،مرتع و آبخیزداری

که باید تدابیر زم بهمنظور بردا شت صحیح و محافظت از
.آن صورو پذیرد
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 با بودن میزان ت غذ یه و همچنین توزیع.منطبق اســـت
 نشــان میدهد که این آبخوان،مکانی مناطق تغذیۀ آبخوان
دارای پتان سیل با یی در ذخیرۀ منابع آب زیرزمینی ا ست
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