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چکﯿده
سﺎزندﻫﺎي داراي الیة گچﯽ زمﯿنهسﺎز تشکﯿل اﺷکﺎل کﺎرستﯽ گچﯽ است .دﺷت ﺟﺎبﺮ ،در ﺷﻤﺎل غﺮبﯽ استﺎن ایالم،
در واحد زاگﺮس چﯿنخورده واقع ﺷده است .سﺎزند گچسﺎران بهسﺒب ﺷﺮایطﯽ که در گذﺷته پشتت ستﺮ گذاﺷتته
عﻤدتﺎً در نﺎودیسﻫﺎ قﺮار دارد .وﺟود پدیدهﻫﺎي کﺎرستﯽ گچﯽ به ﺷکل ﻓﺮوچﺎله در این دﺷت ،مﯽتواند تأثﯿﺮ بستﯿﺎر
مخﺮبﯽ بﺮ ﺟﺎدهﻫﺎ و تأسﯿسﺎتﯽ که در مجﺎورت این الیهﻫﺎ قﺮار دارند بگذارد .در این پژوﻫﺶ نقشة پهنهبندي تکﺎمل
کﺎرست بﺎ استفﺎده از مدل ﻓﺎزي تهﯿهﺷده که ﺟهت تهﯿة این نقشه از ده عﺎمل محﯿطﯽ ﺷتﺎمل ﺷتﯿب ،وﺟته ﺷتﯿب،
زمﯿنﺷنﺎسﯽ ،ﻓﺎصله از خط کنﯿک ،نقﺎط تﻤﺮکز ﺟﺮیﺎن دامنهاي ،ﻓﺎصله از رودخﺎنه ،ﻃﺒقﺎت ارتفﺎعﯽ ،کﺎربﺮي اراضتﯽ،
پﺎرامتﺮ اقلﯿم بﺎ استفﺎده از روش دمﺎرتن ،و ﺷﺎخص پوﺷﺶ گﯿﺎﻫﯽ استفﺎده ﺷده است .نتﺎیج این پژوﻫﺶ نشﺎن داد
 3۶/۹درصد منطقة موردمطﺎلﻌه در محدودة ریسک بﺎال 4۹ ،درصد در محدودة ریستک متوستط ،و  14/1درصتد در
محدودة ریسک پﺎیﯿن قﺮار دارد .بﺎزدیدﻫﺎي مﯿدانﯽ نشﺎن مﯽدﻫد مهمتﺮین عوامل متثثﺮ در تکﺎمتل کﺎرستت ایتن
منطقه ﺷﯿب و محل تالقﯽ خطوط آبﺮاﻫهﻫﺎ در دامنه بﺎ الیهﻫﺎي گچ خﺎلص ضخﯿمالیه است و محل تالقﯽ الیتهﻫتﺎي
گچ در مجﺎورت خط کنﯿک یکﯽ از عوامل زمﯿنهسﺎز و مهم در ﺟهت ﺷکلگﯿﺮي این ﻓﺮوچﺎلهﻫﺎ محسوب مﯽﺷود.

واژگﺎن واژگﺎن کلﯿدي پهنهبندي ،دﺷت ﺟﺎبﺮ ،ﻓﺮوچﺎله ،کﺎرست گچﯽ ،مدل ﻓﺎزي.

مقدمه
واژة کارست به مجموعهای از فرایندهای زمینشناسی و پدیدههای حاصل از انحالل سنگهای انحاللپذیر گفته میشود
که با تجزیه و تخریب ساختمان این سنگها رژیم آبشناختی بیهمتایی شکل میگیرد و به تشکیل لندفرمهای ویژهای
میانجامد (وزارت نیرو (تماب) .)1373 ،پدیدههای کارستی در سازندها و الیههای انحاللپذیر در آب از قبیل آهک،
نمک ،و سنگهای گچی (سولفاتها) شکل میگیرد که البته تمرکز این پژوهش بر روی سازندهای گچی است .میان
ژئومورفولوژی کارست و تکامل آن ارتباط نزدیکی وجود دارد ،به طوری که فراوانی و گسترش پدیدههای مورفولوژی
کارست نشاندهندة گسترش کارست در ناحیه است (کریمی .)1390 ،به عبارت دیگر ،میتوان گفت وجود یا فقدان هر
یک از اشکال کارستی در یک منطقه میتواند راهنمایی برای شناخت بهتر و بیشتر سیستم کارستی منطقه باشد (قبادی و
همکاران .)1395 ،عوامل مؤثر و الزم برای ایجاد و توسعة کارست به سه دستة فیزیکی ،شیمیایی ،و وضعیت
* نویسندة مسئول ،تلفن09133313193 :

Email: m.entezari@geo.ui.ac.ir
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هیدروژئولوژیکی تقسیم میشود .آب داخل درز و شکاف سنگهای قابل انحالل مثل کربنات کلسیم نفوذ میکند و
موجب توسعة درز و شکافها میشود و اشکال کارستی را پدید میآورد (مول و همکاران .)1988 :کارست گچی ،بهرغم
رخداد گسترده و اهمیت وابسته به آن ،از لحاظ کاربردی (مخاطرات ،اثرات ،و منابع) کمتر مورد توجه قرار گرفته است
(کلیمچاک و همکاران .)1996 ،عوارض کارست گچی میتواند منشأ مشکالت و مسائل متعددی مانند فرونشست و
شکلگیری ناگهانی فروچالهها باشد و شناسایی و مطالعة آنها برای احداث و نگهداری سازههای مختلف ،بهخصوص
سازههای هیدرولیکی و همچنین مدیریت پایدار آب ،حائز اهمیت است (کوپر و گوتیرز .)2013 ،از مدلهای متعددی از
جمله مدل سلسلهمراتبی  ،AHPفازی ،و رگرسیون خطی چندمتغیره تاکنون در زمینة پهنهبندی تحول و تکامل کارست
استفاده شده است.
مکرم و نگهبان ( )1398با استفاده از مدل فازی و سلسلهمراتبی مناطق دارای پتانسیل کارستی شدن در جنوب
شهرستان کازرون را شناسایی کردهاند .در این مطالعه ،برای تعیین مناطق مستعد کارستی از نقشههای زمینشناسی،
فاصله از گسل ،بارش ،ارتفاع ،دما ،فاصله از رودخانه و شیب استفاده شده است .طبق نتایج حاصلشده در این پژوهش،
عوامل لیتولوژیک ،اقلیم ،و مورفولوژیک مهمترین عوامل تعیینکننده در میزان کارستزایی در این منطقه محسوب
می شوند و طبق نظر نویسندگان این پژوهش مدل فازی دقت الزم برای بررسی میزان پتانسیل کارستزایی را داراست.
محمدیان و همکاران ( ،)1394پس از بررسی انحاللپذیری سنگهای گچی (ژیپس) سازند گچساران و اثرات
زیستمحیطی آن در شرق خوزستان ،فراوانی ساختارها (درزهها و گسلها) و عملکرد آب زیرزمینی را از عوامل اصلی
تشکیل کارست در منطقه میدانند .هیبت و هو چاو ( )2019فروچالهها را یکی از تهدیدهای مهم تأسیسات شهری
دانستند و یکی از عواملی که میتواند بهراحتی فروچالهها را در این مناطق گسترش دهد نشت لولههای زیرزمینی مناطق
مسکونی است .رجبی و همکاران ( )2017با استفاده از مدل فازی تودة کارستی شیرز را بررسی کردند و با استفاده از
الیههای زمینشناسی ،طبقات ارتفاعی ،فاصله از گسل ،شیب ،وجه شیب ،بارش ،دما و پوشش گیاهی ،با بررسی شرایط
هیدرولوژیک و ژئومورفولوژیک نقشة مناطق دارای پتانسیل ،توسعة کارست را تهیه کردند .مرادی و همکاران ( )2016نیز
نقشة پتانسیل تحول و تکامل کارست را با استفاده از مدلهای فازی و  AHPدر شمال خوزستان تهیه کردند .آنها عامل
تکتونیک را مؤثرترین عامل در تکامل کارست این منطقه میدانند .انتظاری و آقاییپور ( )2018در یک مطالعه بر روی
تودة پراو و بیستون با استفاده از مدل آنتروپی و بررسی پدیدههای کارستی مانند سینک هولها ،اوواالها ،و غارها و
همچنین شرایط هیدرولوژیک و ژئومورفولوژیک 39 ،درصد تودة مورد مطالعه را دارای پتانسیل باال و بسیار باالی تکامل
کارستی دانستند .همچنین ،بیان کردند که تعداد زیاد چشمههای کارستی نیز نشاندهندة تحول باالی کارست در این
منطقه است .صفاری و همکاران ( )1398با استفاده از منطق فازی به بررسی عوامل مؤثر در توسعهیافتگی و پهنهبندی
کارست کوهستان خورین پرداختند و از الیههای سنگشناسی ،فاصله از گسل ،بارش و دما ،شیب ،ارتفاع جهت شیب،
شیب و پوشش گیاهی استفاده کردند و با استفاده از تابع گامای  0/9منطقه را به چهار بخش فاقد کارست (واقع در
محدودة رسوبات عهد حاضر) ،طبقه با توسعة کارست کم (آهکهای کرمی با میانالیة مارنی) ،طبقه با توسعة کارست
متوسط (آهک بیستون و میانالیههای مارنی) ،و طبقه با توسعة کارست زیاد (مرتفعترین بخش آهک بیستون) تقسیم
کردند .صفاری و همکاران ( )1395در مقالة مروری بر خصوصیات لندفرمهای کارستی در الیههای گچی برآناند که ،با
توجه به سرعت انحالل باالی گچ در توسعة عوارض کارستی گچی ،باید به جای استفاده از مقیاس زمانی زمینشناسی از
مقیاس زمانی انسانی استفاده کرد .طبق نظر نویسندگان در زمانی اندک در اثر عوامل انسانی از جمله آبیاری ،برداشت
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آب ،آبگیری سدها ،یا حتی تغییر اقلیم بهسرعت میتوان زمینهای برای ایجاد فروچالهها ایجاد کرد .در پژوهش شو و
همکاران ( ،)2020که بر روی فروچالههای گچی انجام شده است ،این نتیجه حاصل شد که مهمترین عوامل مؤثر در
شکلگیری کارست گچی ،توپوگرافی ،تکتونیک و سطح آب زیرزمینی ،و همچنین فعالیتهای انسان است .در این
پژوهش سعی شده است نتایج حاصل از دو مدل با مطالعات میدانی تطبیق داده شود تا مناسبترین مدل در این ارتباط
مشخص شود .نتیجة حاصل از این پژوهش نشان داد مدل  AHPمدل مناسبتری است و نتایج حاصل از آن با نتیجة
حاصل از مطالعات میدانی مطابقت دارد .حیدری و همکاران ( )1399در بررسی فروچالههای آهکی دشت کرمانشاه
پارامترهایی مانند تغییرات در سیستم درز و شکاف ،میزان بارش ،دما ،شیب ،توپوگرافی را عوامل مؤثر در گسترش و
توسعة کارست سطحی میدانند .طبق نظر نویسندگان این پژوهش ،عامل شیب زیاد عاملی محدودکننده در توسعة
کارست است .با بررسی پیشینة مطالعات انجامشده بر روی میزان پتانسیل کارستزایی در مناطق مختلف دو نکته قابل
توجه است :نکتة اول اینکه در مطالعاتی که در این زمینه انجام شده است به میزان پتانسیل کارستزایی الیههای گچی
و برخالف میزان اهمیت آن کمتر توجه شده است؛ نکتة دوم اینکه عوامل ایجادکنندة کارست آهکی با عواملی که بر
روی کارست گچی مؤثر است بسیار متفاوت است ،زیرا به طور کلی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی الیههای گچی و
محل قرارگیری آنها با آهک متفاوت بوده و بنابراین آنچه در روند شکلگیری این دو پدیدة آهکی و گچی مؤثر است با
یکدیگر منطبق نخواهند بود .در مطالعة کریمی و همکاران ( ،)1391در این محدودة مطالعاتی ،عمدة فروچالههای گچی
شکلگرفته در این منطقه از نوع ریزشی تشخیص داده شد و عوامل شکلگیری آنها شیب توپوگرافی ،نوع سازند
زمینشناسی ،عمق آب زیرزمینی ،و فاصله از خط کنیک معرفی شد.
در پژوهش حاضر به دلیل اهمیت سازندهای گچی و پدیدههای کارستی مرتبط با آنها و مؤثربودن این پدیدهها بر
سازههای مهم از جمله جادهها و تأسیسات ،و همچنین سرعت باالی تشکیل آنها و به تبع آن پتانسیل باالی تحول و
تکامل کارسته ای گچی در این منطقه ،این محدودة مطالعاتی با استفاده از مدل فازی بررسی شده و پس از بازدیدهای
میدانی مدل یادشده نیز بررسی و صحتسنجی شده است.

محدودة مورد مطﺎلﻌه
دشت جابر بدره در طول جغرافیایی'  46 ˚ 6تا '  47 ˚ 17شرقی و عرض جغرافیایی ' 33 ˚ 16تا '  33 ˚ 38شمالی در
شمال غربی شهر ایالم در استان ایالم قرار گرفته است (شکل .)1

ﺷکل  .1محدودة مورد مطﺎلﻌه
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متوسط بارندگی دشت جابر در دورة بیستساله  440میلیمتر است .میانگین دمای محدودة مورد مطالعه  21درجة
سانتیگراد است و بر اساس تقسیمبندی دمارتون نیز این محدوده در طبقههای خشک و نیمهخشک قرار میگیرد .این
محدوده در زون زاگرس چینخورده واقع شده و از دیدگاه ژئومورفولوژیک از رشتهکوههای نسبتاً مرتفع با روند کلی شمال
غرب جنوب شرق تشکیل شده است .توالی چینهشناسی محدودة مورد بررسی شامل سازندهای گچساران ،آسماری،
بختیاری ،پابده ،و گورپی و رسوبات عهد حاضر است .سازند مورد بررسی و با اهمیت در این پژوهش گچساران است که
از ژیپس ،انیدریت ،و مارنهای قرمز تشکیل شده است که به طور هم شیب بر روی سازند آسماری قرار گرفته و
ضخامت متوسط و تقریبی آن حداکثر  1000متر برآورد شده است (کریمی.)127 :1390 ،

مواد و روشﻫﺎ
منطق فازی شیوههای مرسوم برای طراحی و مدلسازی یک سیستم را ،که نیازمند ریاضیات پیشرفته و نسبتاً پیچیده
است ،با استفاده از مقادیر و شرایط زبانی یا به عبارتی دانش فرد خبره و با هدف سادهسازی و کارامدشدن طراحی
سیستم ،جایگزین یا تا حد زیادی تکمیل مینماید (موسوی و صادقیان .)82 :1395 ،تأثیر عوامل مؤثر در توسعة کارست
قطعی و صدرصدی نیست .برای مطالعة چنین شرایط پیچیده و مبهمی ،مدل فازی مناسب است ،زیرا با استفاده از نظریة
فازی میتوان متغیرهای نادقیق و مبهم را به شکل ریاضی درآورد (مؤمنی .)187 :1389 ،در مدل فازی ،هر پارامتر
همزمان در مجموعه های مختلف اما به درجات متفاوت عضویت دارد .درجات عضویت مقادیر از صفر تا یک را میپذیرد
(ون آلفن و همکار .)1710 :2000 ،در تئوری مجموعههای دقیق ،اگر یک مجموعه را درنظر بگیریم ،هر عضو مجموعه
مرجع یا در مجموعه هست یا نیست و میتوان برای هر مجموعة  Aتابع زیر را تعریف کرد (رابطة ( )1مؤمنی:1389 ،
.)197
رابطة ()1

𝐴∈𝑥
𝐴∉𝑥

𝑓𝐼 ,
𝑓𝐼 ,

1
{ = )𝑥( 𝐴𝜇
0

این تابع به هر عضو مجموعة  Aعدد یک و به هر عضو خارج از مجموعة  Aعدد صفر نسبت میدهد .روش فازی
با پنج عملگر ،که هر یک دارای نحوة عمل خاصی هستند ،در محیط نرمافزار  ArcGISقابل اجراست (کارتر:1996 ،
 :)270اجتماع فازی ،1اشتراک فازی ،2ضرب فازی ،3جمع فازی ،4و گاما .5عملگر گاما نقش تعدیلی نسبت به نتیجة جمع و
ضرب فازی دارد و حساسیت خیلی باالی عملگر ضرب فازی و حساسیت خیلی کم عملگر جمع فازی را تعدیل و به
واقعیت نزدیکتر میکند .مقدار گاما از طریق قضاوت کارشناسی مبتنی بر نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادههای
مشاهدهشده یا تجربیات موجود دربارة موضوع مورد بررسی تعیین یا از طریق آزمون سعی و خطا ،در تطبیق با شواهد،
واقعی میگردد .از این رو ،عملگر گاما موجب دستیابی به خروجیهایی شده که مناسبترین مقادیر  γرا در تطبیق با
واقعیتها و در مقایسه با خروجیهای حاصل از بهکارگیری سایر عملگرها مشخص مینماید .این عملگر بر حسب حاصل
ضرب جبری فازی و حاصل جمع جبری فازی بر اساس معادلة  2تعریف میشود.
1. Fuzzy OR
2. Fuzzy AND
3. Fuzzy Product
4. Fuzzy SUM
5. Fuzzy Gamma
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رابطة ()2
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 Algebraic Product))1−γفازی() Algebraic Sumفازی((=μcombination

در این رابطه  μcombinationالیة حاصل از گامای فازی و  γپارامتر تعیینشده در محدودة صفر و یک است .زمانی
که  γرا برابر  1قرار دهیم ،ترکیبی که اعمال میشود همان جمع جبری فازی و زمانی که  γبرابر صفر باشد ترکیب ،برابر
با ضرب جبری فازی است .مقدار درنظرگرفتهشده برای  γمقادیری در خروجی ایجاد میکند که با اثر افزایشی جمع
جبری و اثر کاهشی ضرب جبری فازی سازگاری دارد (کارتر.)280 :1996 ،
به منظور توسعة کارست سطحی ،هر یک از پارامترهای مؤثر انتخابی ،بهعنوان یک مجموعة فازی ،توسط تابع
عضویتی بیان میشوند که این تابع عضویت درجة تعلق اعضای مجموعه را با یک عدد حقیقی بین  1،0نشان میدهد
بنابراین ،الزم است تکتک الیه ها با توجه به هدف مورد نظر بر اساس توابع عضویت فازیسازی شوند .پارامترهای
فاصله از رودخانه ،طبقات ارتفاعی ،شیب ،جهت شیب ،فاصله از خط کنیک ،اقلیم ،نقاط تمرکز جریان در دامنهها،
زمینشناسی ،پوشش گیاهی ،و کاربری اراضی با توجه به ماهیت رستری آنها با استفاده از توابع موجود در نسخة 10.3
نرمافزار  ArcGISیا کدنویسی در تحلیلگر  Raster Calculatorفازیسازی شدند .تابع عضویت الیههای وکتور بر
اساس نوع رابطهای که هر پارامتر با پدیدة کارستزایی دارد تعیین شد .ذکر این نکته الزم است که تابع عضویت
تعریفشده برای الیه های رستری به صورت کارشناسی و طبق نظر نگارندگان بر اساس آنچه در عملیات میدانی مشاهده
شده است .و در نهایت بنابر میزان اهمیت هر الیه نسبت به سایر الیهها با استفاده از نرمافزار EXPERT CHOICE

ضریبی برای هر الیه درنظر گرفته شده و الیههای یادشده در این ضرایب ضرب شدهاند .از بین پنج عملگر فازی ،عملگر
گاما  0/8بهعنوان بهترین ضریب تلفیق روی هم گذاری شناخته و نقشة پهنهبندی خطر توسعة فروچالهها تهیه شد و در
نهایت با استفاده از روش شکستگیهای طبیعی به سه کالس ریسک زیاد ،ریسک متوسط ،و ریسک کم طبقهبندی شد.
در ادامه به معرفی تابع عضویت این الیهها پرداخته شد.
در این پژوهش از اطالعات دما و بارش کلیة ایستگاههای سینوپتیک مجاور منطقة مطالعاتی ،نقشة زمینشناسی
 1/100000شیت کبیرکوه ،تصویر ماهوارهای لندست  ،2018نقشة توپوگرافی  1/50000با عنوان کلم باال ،نقشة کاربری
اراضی ،و  DEMده متر محدودة مورد مطالعه بهعنوان دادههای پژوهش استفاده شده است .بهمنظور تجزیه و تحلیل
دادهها و تهیة نقشههای مورد نیاز از نرمافزارهای  Excelو  1GISو  ENVIاستفاده شده است .شکل  2مراحل اجرای
این پژوهش را نشان می دهد .در ادامه نقشة پارامترهای مورد استفاده در این مطالعه آمده است (شکل .)3

1. Geographic Information System
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ﺷکل  .3نقشة پﺎرامتﺮﻫﺎي مورد مطﺎلﻌه
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پس از تعیین مرز دشت ،با استفاده از نقشة توپوگرافی  1:50000منطقه و تعیین حدود سازندهای زمینشناسی با
بهکارگیری نقشة زمینشناسی  1:100000شیت کبیرکوه ،همچنین تهیة نقشة پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر
 ،Landsat8نقشههای شیب ،وجه شیب ،و طبقات ارتفاعی نیز از  DEMمنطقه توسط نرمافزار  ARCMAPاستخراج
شد و در نهایت پس از اجرای مطالعات میدانی ،موقعیت جغرافیایی تعدادی از فروچالههای منطقه برداشت شد و موقعیت
هر فروچاله با استفاده از نرمافزار  Google Earthبررسی شد .در پایان بررسی ،به هر یک از الیهها امتیازی اختصاص
داده شد و پس از آن نقشة  9عامل مؤثر به صورت رستر با استفاده از عملگر گاما در این امتیازها ضرب شد .در نهایت،
پس از جمع  9نقشة یادشده توسط ابزار  Raster Calculatorنقشة نهایی حاصل شد.

یﺎﻓتهﻫﺎ و نتﺎیج
یﺎﻓتهﻫﺎ و نتﺎیج پژوﻫﺶ حﺎضﺮ به ﺷﺮح زیﺮ است.
زمﯿنﺷنﺎسﯽ

فروچالهها در سازندها و الیههای کربناته از جمله آهک و گچ و الیههای قابل انحاللی مانند نمک شکل میگیرند .در
این مطالعه محدودهای بررسی شده است که سازند گچساران بخش عمدهای از منطقه را تحت پوشش قرار داده است.
سازند گچساران دارای الیههای مارن ،انیدریت ،و ژیپس بوده که فروچالههای مورد مطالعه در الیههای گچی این سازند
شکل می گیرند .در مرحلة فازی ،به سازند گچساران که درواقع بستر قرارگیری فروچالههاست امتیاز  1و آسماری  0/7و
سایر سازندها به این دلیل که مستعد شکلگیری فروچاله نیستند صفر اختصاص یافته است (شکل .)4

ﺷکل  .4نقشة زمﯿنﺷنﺎسﯽ مدل ﻓﺎزي

اقلﯿم
فرایند انحالل و شکلگیری فروچالههای گچی در اقلیم گرم و مرطوب سریعتر انجام میشود .بنابراین ،هر دو عامل دما
و بارش برای این مطالعه اهمیت دارد .بنابراین ،با توجه به نیاز به دو فاکتور دما و میزان بارش ،با استفاده از آمار
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بیستسالة بارش و دمای محدودة مورد مطالعه و طبق روش دمارتون 1نقشة اقلیم تهیه شد که منطقه را در دو محدودة
خشک و نیمهخشک تقسیم کرد .رطوبت بیشتر در محدودة نیمهخشک نسبت به خشک سبب میشود که منطقه به لحاظ
تأثیرگذاری در شکلگیری فروچاله دارای اهمیت بیشتری باشد (شکل .)5

ﺷکل  .5نقشة اقلﯿم ﻓﺎزي

ﻓﺎصله از رودخﺎنه
قرارگیری تعدادی از فروچالهها در محدودة آبرفتهای رودخانهای این مسئله را مطرح میکند که حضور گچهای سازند
گچساران در قسمت زیرین آبرفتها و مجاورت آنها با آب رودخانه باعث انحالل گچ در بخش زیرین بستر رودخانه شده
و در نهایت ریزش آبرفتهای رودخانهای نوع فروچاله رمبشی 2را به دنبال داشته است (شکل  -15الف) .بنابراین ،نقشة
فاصله از رودخانه نیز از پارامترهای مورد بررسی بوده و هرچه فاصله نسبت به بستر رودخانه کمتر میشود امتیاز باالتری
به خود اختصاص میدهد .با توجه به آنچه در بازدیدهای میدانی مشاهده شد ،بر اساس مورفولوژی منطقه و با
درنظرگرفتن تراکم فروچالهها ،بهترین طبقهبندی برای این پارامتر  500متر درنظر گرفته شد (شکل .)6

نﻤودار  .1تﺎبع عضویت عﺎمل ﻓﺎصله از رودخﺎنه

ﺷکل  .۶ﻓﺎصله از رودخﺎنة مدل ﻓﺎزي

ﻃﺒقﺎت ارتفﺎعﯽ
طبقهبندی ارتفاع در مطالعات مربوط به پدیدههای کارست گچی با طبقهبندی ارتفاع در پهنهبندی پدیدههای کارستی
آهکی متفاوت است .فرسایش پذیری کم سازندهای آهکی آسماری نسبت به سازند گچساران سبب شده است که پس از
1. Demrton
2. collapse sinkhole
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رخداد فاز کوهزایی و بهسبب آن ایجاد چینخوردگی ،الیههای سازند گچساران از روی بخشی از آهک آسماری که
طاقدیس را شکل داده فرسایش یابد و بخشی از گچساران که در ناودیسها قرار دارد و کمتر در معرض فرسایش قرار
گرفته باقی ماند .بنابراین ،امتیازدهی به طبقات ارتفاعی در مطالعات گچی دقیقاً برعکس طبقهبندی در مطالعات آهکی
است و هرچه طبقات ارتفاعی به کف ناودیس نزدیکتر میشود امتیاز بیشتری را به خود اختصاص میدهد .با بررسی و
همپوشانی سازند زمینشناسی و برداشتهای میدانی ،این نتیجه حاصل شد که باالترین ارتفاعی که سازند گچساران در
آن جای گرفته است  1000متر بوده و پایینترین منطقة دشت دارای ارتفاع  600متر است .بنابر آنچه در بازدیدهای
میدانی مشاهده شد و بر اساس دادههای موجود ،مبنای طبقهبندی ارتفاعی دشت مارون  200متر درنظر گرفته شد (شکل
.)7

نﻤودار  .2تﺎبع عضویت عﺎمل ﻃﺒقﺎت ارتفﺎعﯽ

ﺷکل  .7ﻃﺒقﺎت ارتفﺎعﯽ مدل ﻓﺎزي

ﻓﺎصله از خط کنﯿک
یکی از مواردی که در مطالعات میدانی در این منطقه جلب توجه میکند و کریمی و همکاران ( )1391نیز به آن اشاره
کرده است قرارگیری تعداد قابل توجهی از این پدیده در نزدیکی خط کنیک است .دلیل وجود این شرایط در این منطقة
مطالعاتی خاص قرارگرفتن الیة گچ سازند گچساران در ناحیة پایکوهی ارتفاعات مورد نظر به عبارتی در مجاورت خط
کنیک است .محل تالقی الیههای گچ با جریانهای متمرکز دامنهای زمینهساز شکلگیری فروچالة گچی است.
جریانهای متمرکز به دلیل قدرت فرسایندگی و انحالل باالیی که دارند میتوانند بهراحتی سبب انحالل الیههای گچ
مجاور خط کنیک شوند ،بهویژه اگر این الیه دارای نقاط ضعفی همچون شکستگی و درز نیز باشد .اندازة این فروچالهها
به میزان ستبری الیة گچی در محل تالقی بستگی دارد .ذکر این نکته الزم است که نگارندگان پنج محدودة متفاوت از
زاگرس را بررسی و بازدید کرده اند که پارامتر خط کنیک فقط در محدودة جابر خودنمایی کرده است و در سایر مناطق
این فاکتور کوچکترین اهمیتی ندارد .نقشة  8فاصلة پنجاهمتری خط کنیک ارتفاعات مشرف به سازند گچساران را نشان
میدهد .محل قرارگیری یکی از فروچالهها در محدودة خط کنیک را بهنمایش گذاشته است .حداکثر قطر فروچالههای
برداشتشده در دشت مارون در مجاورت خط کنیک  40متر است .بنابراین ،با توجه به آنچه تا کنون رخ داده است ،که
البته رابطة مستقیمی با میزان ستبری الیههای گچی مجاور خط کنیک دارد ،حداکثر فاصلة مؤثر از خط کنیک  50متر
درنظر گرفته شد (شکل .)8
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ﺷکل  .8ﻓﺎصله از خط کنﯿک مدل ﻓﺎزي

نقﺎط تالقﯽ آبﺮاﻫهﻫﺎ
طبق آنچه در بازدیدهای میدانی مشاهده شد ،یکی از مکانهایی که عموماً این فروچالهها در آن قرار گرفتهاند مسیر
آبراههها در دامنه های گچی سازند گچساران است .تالقی دو یا چند آبراهه در دامنه سبب افزایش انرژی و قدرت
فرسایندگی میشود و اگر این نقاط تالقی بر روی الیههای گچی باشد ،بدون تردید این مکان نقطة مناسبی برای
شکل گیری فروچاله است که البته ابعاد و عمق این فروچاله به وضعیت قرارگیری الیة گچ نسبت به سطح افق و ستبری
الیة گچ بستگی دارد .به همین دلیل ،نقشة آبراهههای محدودة سازند گچساران استخراج شده و انتهای آبراهه و
همچنین محل تالقی آبراههها در دامنههای سازند گچساران با استفاده از تابع  Feature vertices to pointمکاننمایی
شد و محدودة پنجاهمتری این نقاط نسبت به محدودههای اطراف امتیاز بیشتری به خود اختصاص داده تا تأثیر این نواحی
نیز در نتیجة حاصل از مدل نادیده گرفته نشود .عکسهای  -15ج و د این پدیده را در دشت جابر نشان میدهد که در
مسیر آبراهه قرار گرفته است .مسئلهای که باید به آن توجه کرد این است که سازند گچساران شامل بخشهای متعددی
از جمله مارن ،گچ ،و انیدریت است و این آبراههها الزاماً باید با بخش گچی سازند گچساران برخورد داشته باشند .یکی از
مواردی که در دامنههای این دشت مورد توجه قرار گرفت این مسئله است که شیب الیة گچی سازند گچساران در
دامنهها در صورتی که افقی باشند ،میتوانند بهوسیلة مارنهای سازند گچساران پوشیده شوند؛ در این صورت وجود این
مارنها موجب ایزولهشدن الیههای گچی در دامنه میشود که این مسئله شکلگیری فروچالهها را منتفی میکند .اما ،در
صورتی که شیب الیة گچی موجود در دامنهها مانع تجمع مارن بر روی این الیهها شود ،محل تالقی آبراهه با الیة
گچی ایجاد فروچالهها را تسهیل میکند .بنابراین ،میتوان گفت در مناطقی که فروچاله شکل گرفته شیب الیههای
گچی به گونهای بوده است که مارن نتوانسته این الیهها را ایزوله کند و بستر برای شکلگیری فروچاله مهیا بوده است.
پارامتر فاصله از نقاط تالقی جریان به استناد حداکثر قطر فروچالههای دامنهای که زیر  50متر است همان  50متر مد
نظر قرار گرفته شد (شکل .)9

نﻤودار  .4تﺎبع عضویت عﺎمل ﻓﺎصله از خطوط ﺟﺮیﺎن
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ﺷﯿب
جهت بررسی این فاکتور با درنظرگرفتن این مسئله که مناطق دارای شـیب کـم فرصـت نفـوذ آب در زمـین را افـزایش
میدهد و هر چه زمان بیشتری آب در مجاورت الیههای گچی قرار گیرد فرایند انحالل بیشتر و سریعتر انجام میشـود و
در نتیجه کاهش شیب به تشکیل فروچالهها کمک میکند ،به هر بخشی از دشت که دارای کمترین میـزان شـیب اسـت
امتیاز بیشتری داده شده است .طبق مطالعات انجامشده ،بیشترین پتانسیل شکلگیری فروچالهها در شیب زیـر  30درجـه
است (زنگنه اسدیو ناعمیتبار .)219 :1399 ،بنابراین ،برای طبقهبندی پارامتر شیب از طبقات دهدرجه استفاده شـده اسـت
(شکل .)10

نﻤودار  .5تﺎبع عضویت عﺎمل ﺷﯿب

ﺷکل  .10ﺷﯿب مدل ﻓﺎزي

ﺟهت ﺷﯿب
طبق پژوهش هایی که تاکنون در ارتباط با جهات شیب انجام شده است ،از دامنة شمالی با عنوان جهت سایهگیر و از
دامنة جنوبی با عنوان دامنة آفتابگیر یاد میشود .بنابراین ،با توجه به اینکه دما ،تبخیر ،و تعرق در دامنههای شمالی
نسبت به دامنة جنوبی کمتر است ،این دامنهها از پوشش گیاهی متراکمتر و رطوبت بیشتری برخوردارند (علمیزاده،
 .)81 :1391همچنین ،وجود پوشش گیاهی در دامنههای شمالی سبب میشود که آب ناشی از بارش فرصت نفوذ
بیشتری پیدا کند و از تشکیل رواناب جلوگیری شود .لذا ،در این پژوهش به جهت شمال و شمال غرب بیشترین امتیاز
داده شده است ،زیرا پتانسیل شکل گیری فروچاله در این مناطق بیشتر است .جهت شیب طبق جهات شیب جغرافیایی
تقسیمبندی شده است (شکل .)11

ﺷکل .11وﺟه ﺷﯿب مدل ﻓﺎزي
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کﺎربﺮي اراضﯽ
پارامتر کاربری اراضی نیز بر اساس میزان تأثیرگذاری آن بر شکلگیری فروچالهها بررسی شده است .زمینهای
کشاورزی و باغ کمترین میزان امتیاز و جنگلهای متراکم بیشترین میزان امتیاز را به خود اختصاص دادهاند (شکل .)12

ﺷکل  .12کﺎربﺮي اراضﯽ مدل ﻓﺎزي

پوﺷﺶ گﯿﺎﻫﯽ
پوشش گیاهی این محدودة مطالعاتی با استفاده از باند شمارة  8تصویر ماهوارهای  Landsatو تابع  NDVIدر محیط
نرمافزار  ENVIاستخراج شده است .این محدودة مطالعاتی با توجه به وضعیت پوشش منطقه ،به دو بخش پوشش
گیاهی نیمه متراکم و فاقد پوشش گیاهی تقسیم شده است .با توجه به این مطلب که هرچه پوشش گیاهی متراکمتر باشد
میزان نگهداشت رطوبت افزایش مییابد ،همچنین از ایجاد رواناب جلوگیری میکند و فرصت نفوذ را افزایش میدهد ،هر
چه پوشش گیاهی متراکمتر باشد امتیاز باالتری به الیه داده میشود (شکل .)13

ﺷکل  .13پوﺷﺶ گﯿﺎﻫﯽ مدل ﻓﺎزي

22۶

پژوﻫﺶﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ،دورة  ،53ﺷﻤﺎرة  ،2تﺎبستﺎن 1400

با توجه به اینکه در طبقهبندی تعدادی از پارامترها مانند وجه شیب یا پوشش گیاهی نمیتوان به طور قطع گفت که
در مناطقی که دارای کمترین امتیاز هستند فروچاله شکل نمیگیرد ،کمترین امتیاز صفر درنظر گرفته نشده است.
از میان پنج عملگر فازی که به آن اشاره شد ،عملگر گاما  0/8بهعنوان بهترین ضریب تلفیق روی هم گذاری شناخته
شد .زیرا پس از بررسیهای انجامشده و مقایسة نقشههای نهایی ،عملگر گامای  0/8بیشترین تطابق را با آنچه در
بازدیدهای میدانی مشاهده شده دارد .در نهایت ،با استفاده از فاکتورهای یادشده و در چارچوب مدل فازی در محیط GIS

نقشة  Rasterپهنهبندی تشکیل فروچالهای گچی در دشت جابر تهیه شد .پس از تهیة نقشة  ،Rasterاین نقشه به سه
کالس ریسک پایین ،ریسک متوسط ،و ریسک باال طبقه بندی شد تا نقشة نهایی پهنهبندی خطر تشکیل فروچالههای
آهکی در سازند گچساران تهیه شود .برای اثبات میزان کارایی این نقشه ،مکان  56فروچالة برداشت در بازدید میدانی بر
روی نقشه مکان یابی شد و در نهایت مشخص شد که مدل مورد استفاده دقت کافی را داشته است ،زیرا تراکم فروچاله
در منطقه با ریسک باال در حدود  85درصد فروچالهها را شامل میشود (شکل  -14ب) .شکل  -14الف محل عبور جاده
و قرارگیری مناطق مسکونی در مناطق پُرخطر محدودة مورد مطالعه را نشان میدهد.

ﺷکل  .14نقشهﻫﺎي استخﺮاجﺷده در مدل ﻓﺎزي

بق نقشة بهدستآمده از مدل فازی ،محدودههایی که دارای بیشترین ریسک در زمینة ایجاد فروچاله است دارای
کمترین میزان شیب است و بیشتر این مناطق واقع در دشت است که جزو مناطق دارای ارتفاع کم محسوب میشود .به
لحاظ اقلیم ،بیشترین ریسک تشکیل فروچالهها در منطقة نیمهخشک واقع شدهاند .مناطق مجاور خط کنیک و نقاط
تقاطع آبراههها از جمله محدودههای دارای ریسک باال هستند .به لحاظ پوشش گیاهی ،ریسک شگلگیری فروچالهها
برای مناطق دارای پوشش گیاهی متوسط بیشتر است .بهسبب مجاورت الیههای گچ با آبهای سطحی ،هر چه فاصلة
رودخانه و الیههای گچ کمتر باشد شکلگیری فروچاله نیز تسهیل مییابد .در ارتباط با کاربری اراضی نیز هرچه میزان
تراکم پوشش سطحی باالتر باشد ریسک شکلگیری فروچالهها کمتر است.
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ﺷکل  .15تﻌدادي از ﻓﺮوچﺎلهﻫﺎي بﺮرسﯽﺷده در دﺷت مﺎرون (عکس از نگﺎرندگﺎن)

روچالة زمزم با قطر  95متر در نزدیکی بستر رودخانه واقع شده که اطراف آن را زمینهای کشاورزی احاطه کرده
است .چاه زمزم در اغلب ماههای سال پُرآب است .با توجه به اینکه کیفیت آب موجود در این فروچاله با کیفیت آب
رودخانة مجاور تفاوت دارد ،میتوان گفت آب موجود در فروچاله مرتبط با آبهای زیرزمینی این منطقه است که درواقع
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این مسئله تأییدکنندة سطح باالی آب زیرزمینی در این ناحیه است .باالبودن سطح آب زیرزمینی فاکتور بسیار مهمی
است که میتواند با انحالل الیههای گچی زیرزمینی به توسعة کارستهای ریزشی در محدودة بستر رودخانه و زمینهای
اطراف کمک بسزایی کند (شکل .)16

ﺷکل  .1۶چﺎه زمزم و تﻌدادي از ﻓﺮوچﺎلهﻫﺎي بﺮداﺷتﺷده در دﺷت ﺟﺎبﺮ

بحث
طبق بررسی و مطالعة انجامشده ،مهمترین و تأثیرگذارترین عوامل مؤثر در تشکیل فروچالهها در این منطقه شامل شیب،
قرارگیری الیههای گچ در مجاورت خط کنیک ،نقاط تالقی جریانهای دامنهای ،و فاصله از بستر رودخانه است .این
اولویتبندی بر اساس آنچه در بازدیدهای میدانی دیده شده است انجام شده .فراوانی فروچالههای مشاهدهشده و
دستهبندی آنها بر اساس مکانیسم شکلگیری تعیینکنندة صحت این اولویتبندی است .شیب مهمترین عامل از عوامل
تسهیلکنندة شکلگیری فروچالههاست .موقعیت و مکان شکلگیری فروچالهها تأییدکنندة این مسئله است که اگر همة
شرایط برای شکلگیری فروچالهها مهیا باشد و شیب مناسب نباشد ،فروچالهای شکل نخواهد گرفت .همچنین ،بیشترین
فروچالههایی که در این منطقه مشاهده شد فروچالههای مجاور خط کنیک بودهاند .بنابراین ،دومین پارامتری که در این
منطقه شرایط را برای شکلگیری فروچاله ها مهیا کرده است مجاورت الیة گچ و خط کنیک است .به لحاظ فراوانی
دومین دسته فروچالهها بر روی دامنه و در محل تالقی فروچالهها شکل گرفتهاند .بنابراین ،سومین پارامتر از لحاظ
اهمیت را میتوان تالقی آبراههها بر روی دامنه به شرط تالقی با الیة گچ دانست .سومین دسته از فروچالهها ،که به
لحاظ فراوانی کمترین تعداد فروچالهها را شامل میشوند ،فروچالههایی هستند که در بستر رودخانه شکل گرفتهاند .شکل
ظاهری فروچالهها گویای قرارگیری آبرفت رودخانهای بر روی الیة گچ و انحالل زیرسطحی بهسبب باالبودن سطح آب
زیرزمینی است .بنابراین ،چهارمین فاکتوری که میتوان در این اولویتبندی به آن اشاره کرد فاصله از بستر رودخانه
است .در مطالعهای که کریمی و همکاران ( )1390در این منطقه انجام دادهاند مهمترین عوامل مؤثر در ایجاد فروچالهها
در این ناحیه را شیب ،فاصله از بستر رودخانه ،کاربری اراضی ،خط کنیک ،ضخامت آبرفت ،و عمق سفرة آبزیرزمینی
دانستند .نتایج این پژوهش نشان داده که عوامل سنگشناسی ،شیب دامنه ،فاصله از خط کنیک ،ضخامت رسوب،
کاربری اراضی ،و عمق سفرة آب زیرزمینی بیشترین تأثیر را در وقوع فروچالههای موجود داشتهاند .طبق نتایج حاصل از
این دو پژوهش ،آنچه بیشترین تأثیر را در ایجاد فروچاله در این منطقه داشته جریانهای متمرکز و قدرتمند دامنهای است
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که در محل تالقی با الیههای گچی در دامنه یا در مجاورت خط کنیک ایجاد شدهاند .همچنین ،در این زمینه ،در مطالعة
موسویان و صادقیان ( ،)1395عوامل زمینشناسی (سنگشناسی و ساختار) ،هیدرولوژیکی (سیستمهای زهکشی)،
توپوگرافی (شیب و ارتفاع) بررسی شده است .نتیجة بهدستآمده حاکی از این مسئله است که هرچه ارتفاع و شیب بیشتر
باشد ریسک شکلگیری فروچاله به حداقل میرسد و هر چه فاصله از آبراهه و محور طاقدیس کمتر شود ریسک
شکلگیری فروچاله نیز کمتر میشود .بر اساس نتایج حاصل از این دو پژوهش ،میتوان تأیید کرد که ارتفاع باال و شیب
باال سبب کاهش ریسک شکلگیری فروچاله میشود .اما در ارتباط با فاصله از محور طاقدیس ،نویسندگان این پژوهش
این نتیجه را تأیید نمیکنند ،زیرا فاصله از محور طاقدیس رابطة مستقیمی با ارتفاع دارد و نمیتواند نتایج متفاوتی داشته
باشد .همچنین ،در ارتباط با فاصله از آبراهه درواقع ارتباط مستقیم الیة گچ با آبهای متمرکز و مؤثر فراهم میشود.
بنابراین ،این پارامتر هم میتواند در شکلگیری فروچاله تأثیرگذار باشد؛ در حالی که موسویان و صادقیان این مسئله را
تأیید نکردهاند.

نتﯿجهگﯿﺮي
فروچالههای گچی از جمله اشکال کارستی هستند که در ایران بهواسطة وجود سازند گچساران بهوفور دیده میشوند و
معموالً باعث بروز مشکالت بسیاری در جادهها و تأسیسات زیربنایی میشوند.
قرارگیری الیههای گچی در مجاورت خط کنیک نیز بهسبب انرژی باالیی که جریانهای متمرکز دامنهای دارند
بستر شکل گیری فروچاله خواهند بود .در این منطقه باالبودن سطح آب زیرزمینی توانسته است در مجاورت بستر رودخانه
باعث انحالل الیههای گچ زیرین شود و در نهایت سبب ایجاد فروچالههای ریزشی شود .یکی از پارامترها که میتواند
پتانسیل ایجاد فروچالهها را افزایش دهد جهت شیب است؛ با این توضیح که در جهتها شیب سایهگیر بهسبب کاهش
تبخیر و تعرق محیط مرطوبتر میماند و افزایش پوشش گیاهی در این جهتها مانع ایجاد رواناب میشود و فرایند نفوذ
آب بیشتر روی میدهد.

ارتفﺎع ﺷکلگﯿﺮي ﻓﺮوچﺎلهﻫﺎ
چینخوردگی حاصل از فازهای کوهزایی سبب شد بخشهایی از سازند گچساران به صورت طاقدیس درآید .اما بهعلت
فرسایش پذیری بیشتر نسبت به الیة زیرین خود (آهک آسماری) از بین برود و اکنون سازند گچساران فقط در محل
ناودیس رخنمون پیدا کند و بستر تشکیل فروچالههای گچی شود .بنابراین ،هرچه ارتفاعات به سمت نقاط پستتر و
دارای شیب کمتر پیمایش شود شرایط جهت شکلگیری فروچالهها مساعدتر میشود .در نتیجه هر چه ارتفاع کمتر باشد
ریسک شکلگیری فروچالة گچی باالتر است.

موقﻌﯿت قﺮارگﯿﺮي و علل ایجﺎد ﻓﺮوچﺎلهﻫﺎ
فروچالههای آهکی و فروچالههای گچی ،عالوه بر تفاوتهایی که از لحاظ فرم دارند ،مکان شکلگیری و عوامل مؤثر در
پیدایش آنها نیز متفاوت است .فروچالههای گچی ،برخالف فروچالههای آهکی ،که معموالً در ارتفاعات و اقلیم سرد و
مرطوب به دلیل وجود دی اکسید کربن شکل میگیرند ،در ناودیسها و در اقلیم گرم و مرطوب تشکیل میشوند .از نظر
موقعیت مکانی ،تراکم بیشتر فروچالههای منطقة مورد مطالعه بر روی سه منطقه متمرکز شدهاند :اولین گروه
فروچالههایی هستند که در مجاورت خط کنیک شکل گرفتهاند .فرایند انحالل در نقاط تقاطع جریانهای متمرکز
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دامنهای ناشی از بارش در محل خط کنیک با الیههای گچی بستر شکلگیری این گروه از فروچالهها شده است؛ گروه
دوم فروچالههای دامنهای هستند که در محل تقاطع جریانهای متمرکز دامنهای با الیههای گچی ایجاد شدهاند .البته
تشکیل فروچالهها در ارتفاعات باالتر و بخشهای فوقانی بهعلت ایزولهشدن الیههای گچ توسط الیههای مارن تقریباً
غیرممکن میشود؛ گروه سوم نیز فروچالههایی هستند که نزدیک یا بر روی بستر رودخانهای که از روی سازند گچساران
میگذرد تشکیل شدهاند .بنابراین ،در دو گروه اول جریانهای متمرکز و در گروه سوم جریان آب زیرزمینی و انحالل زیر
سطحی سبب شکلگیری فروچالهها شده است .پس به طور کلی میتوان گفت عواملی مانند شیب کم ،زمینشناسی
منطقه ،طبقات ارتفاعی پایین ،و محل تالقی آبراههها با الیههای گچی سازند گچساران در دامنهها بیشترین تأثیر را در
شکلگیری این پدیدهها داشتهاند.

ریسک و خطﺮﻫﺎي توسﻌة ﻓﺮوچﺎلهﻫﺎ
انطباق نقشة پراکندگی فروچالهها بر روی نقشة پهنهبندی تکامل کارست که میتواند در شناسایی مناطق مستعد وقوع
فروچالهها مؤثر باشد نشان میدهد  85درصد از فروچالهها بر روی مناطق با ریسک باال قرار گرفتهاند که این امر دقت
مدل فازی را تأیید میکند .از طرفی ،با توجه به اینکه عمدة تأسیسات و جادهها در ناودیسها و بالطبع بر روی این سازند
قرار گرفتهاند ،تغییرات سریعی که در الیههای گچی رخ میدهد میتواند منجر به بروز بسیاری از مخاطرات از جمله
ریزش جاده و خسارت به ساختمانهایی شود که در نزدیکی خط کنیک قرار دارند .تراز باالی آب زیرزمینی در مجاورت
رودخانه و آب حاصل از آبیاری کشاورزانی که از آبیاری نوین استفاده نمیکنند نیز میتواند در گسترش و ایجاد فروچالهها
در منطقه مؤثر باشد .بنابراین ،الزم است اقدامهای پیشگیرانه جهت کنترل تشکیل فروچالهها و مدیریت تأسیسات
زیربنایی مانند راهها ،تونلها ،و واحدهای ساختمانی روستایی و کشاورزی انجام شود .همچنین ،الزم است مطالعات
زمینشناسی کافی در این منطقه انجام شود و به موقعیت قرارگیری الیههای گچی ،اعم از فاصلة آن با بستر رودخانهها و
فاصله از خط کنیک ،توجه بیشتری شود.
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