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چكیده
شبکههای اجتماعی مجازی زمینهساز نگرشی نوین در تعامل و ارتباطات انسانی شدهاند .شبکههای مجازی
فاصلههای زمانی و مکانی از بین برده و ارتباط افراد با یکدیگر را در تمام نقاط دنیا برقرار میسازند .ارتباطات
در فضای مجازی با افراد مجازی و با هویتهای مجازی و ساختگی عالوه بر ایجاد بحران هویت در فرد باعث
غفلت فرد در ارتباط چهره به چهره با افراد واقعی میگردد .این پژوهش بر آثار شبکههای اجتماعی مجازی در
جامعه ما و مسئله بحران هویت در این فضا تأکید کرده است.

واژگان كلیدی :فضای مجازی ،اینترنت ،هویت مجازی ،اینترنت

 -6مقدمه
با به وجود آمدن اینترنت و افزایش تولید تلفن همراه هوشمند سبب شد گروههای کثیری از افراد جامعه با سنین مختلف به
دنیای مجازی راه پیدا کنند.
اگر در عصر اول رسانهها شیوه تولید بهگونهای بود که هویتها را بهصورت عاقل سودمند و خودبسنده درمیآورد ،عصر دوم
رسانهها با شیوه جدید اطالعرسانی حاکی از آن روشهای ارتباطی است که ذهنیات را ناپایدار ،چندالیه و پراکنده میسازند .مارك
پاستر بر این باور است که داده مبناها در اینترنت و رسانههای الکترونیکی جدید ،هویت افراد کاربر را میسازند .ازنظر پاستر این
هویتسازی حتی بدون آگاهی افراد از این امر شکل میگیرد]1[ .
رشد شتابان فناوریهای نوین اطالعاتی و ارتباطی عالوه بر فراهم آوردن امکانات ارتباطی و دسترسی بشر به اطالعات در
حجمی که قابلمقایسه با هیچ عصری از زندگی بشر نیست ،الگوهای ارتباطات فردی ،گروهی و جوامع را نیز دچار دگرگونی ،تحول
و تکامل نمودهاند .شکلگیری فضای مجازی در کنار جهان فیزیکی و حضور انبوهی از انسانها در هر دو فضا ،انقالبی در فرآیند
ارتباطات و فرهنگ به وجود آورده است .شناخت و توصیف این فرآیند و فرهنگ نوین ارتباطی و اثرات آن بر ساختارهای مختلف
نیازمند مطالعات وسیع و گسترده میباشد .لزوم بررسی اثرات فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی بر روابط انسانی برای درك شرایط
کنونی بر کسی پوشیده نیست .مطالعه شبکههای اجتماعی مجازی از جمله فیسبوك و ما ی اسپیس ،یکی ا ززمینه های بررسی
های از این دست میباشد .فضای تعاملی این شبکهها ،سهولت برقراری ارتبا ط فارغ از محدویت های زمانی و مکانی ،گسترش
ارتباطات انسانی به لحاظ کمی و کیفی ،تغییر الگوهای ارتباطی به گونه ای که هر کار بر همزمان تولیدکننده و انتشاردهنده
اطالعات و محتوا می باشد و بسیاری ویژگی های دیگر فناوریهای نوین در عرصه رسانههای اجتماعی و دیجیتال ،فرآیند ارتباطات
و تعامالت را دچار تحو ل نموده ا ست]2[ .
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همانطورکه گوردون گراهام و بسیاری دیگر اشاره کرده اند برروی اینترنت بسیار آسان است که افراد را با اختراع کردن
شخصیت هایی کامالً تخیلی فریب داد،امری که در دنیای غیرمجازی امکان آن بسیار مشکلتر است .بنابراین به این دلیل و دالیل
مشابه عقیده بر اینست که روابط از اینترنتی در مقایسه با روابط «واقعی» و همراه با حضورجسمی ،روابطی ضعیف هستند.
امرقابل توجه درارتباط از طریق اینترنت اینست که خصوصیاتی که معیار قضاوت ما درباره افراد در دنیای غیرمجازی است،
در دنیای مجازی اینترنت عمدتاً مشاهده ناپذیر هستند .طنز قضیه دراینست که مشخصه ارتباطات از طریق اینترنت یعنی فقدان
رابطه چهره به چهره،نبود حضورجسمی -که فریبکاری و جعل هویت آشکار را ممکن میکند -درعین حال مانع گرایش به کلیشه
پردازی و هویت سازی می شود .البته نباید در مورد این نتیجه گیری مبالغه کرد.
حتی در روابطی که کامالً به واسطه کلمات نوشته شده است،مثالً درگپ های اینترنتی،ما هنوز درباره افراد به داوری هایی
دست می زنیم که فراتر از شواهد موجود است .اما به هرحال این احتمال وجود دارد که در این نوع ارتباط های اینترنتی عمدتاً
براساس محتوای واقعی ارتباط با یك شخص داوری کنیم،که با احتمال بیشتری بیانگر جنبه هایی از شخصیت افراد است که
خودشان آنها را مهم می شمرند.
پیامد این نکته این است که ما در ارتباطهای اینترنتی نسبت به ارتباط های معمول روزمره کنترل بیشتری بر آن جنبه هایی
از شخصیت مان که به دیگران عرضه می کنیم اعمال می ذاریم .از اینروست که در مورد فریبکاری در رابطه اینترنتی نگرانی وجود
دارد .اگر با کنترل کردن جنبه هایی ازشخصیت امان در ارتباط های آن الین(بر روی شبکه) بتوانیم از اثرات بدتر گرایشمان به
داوری کردن براساس کلیشه های توجیه ناپذیر و بی دلیل اجتناب کنیم،آنگاه امکان دارد ارتباط هایی ازطریق اینترنت ،دستکم
در برخی جنبه ها،نسبت به اغلب ارتباط های روزمره همراه با حضور جسمی،کمتر تحریف شده و بیشتر «واقعی» باشد]3[ .

 -2شبكههای اجتماعی مجازی
امروزه با اختراع اینترنت و تکامل سرویسهای آن گونه های جدیدی از ارتباطا ت مجازی شکل گرفته اند .در آغا ز قرن  21و
هزا ره سوم ارتباطات اینترنتی (ارتباطات مجاز ی ) گسترش بیحد و مرزی دار د .شبکههای اجتماعی مجاز ی یکی از اشکال
تکامل یافته ارتباطا ت بدون مر ز و فاصله د ر اینترنت میباشند .شبکهها اجتماعی مجازی از انوع رسانه های اجتماعی محسوب
می شوند و با تجمیع قابلیتهای سایر سرویسهای اینترنت تالش دارند حد اکثر نیاز کاربر ا ن را فراهم نمایند ،امکان تشکیل
شبکههای مجازی از دوستان ،آشنایان ،همفکران ،همکاران و . . .برای تعامل و تبادل اطالعات از طرق مختلف از جمله ایجا د پر
وفایل شخصی ،گذاشتن یادداشت و یاداشتك ،چت ،ارسال فیلم و ویدئو و به اشتراك گذاشتن اطالعات و ا خبا ر از مهمترین این
نیازها است .این شبکهها میلیونها کاربر اینترنتی در سرتاسر جهان را به خود جذب کرده اند تا آنجا که به یکی از ارکان مهم اطال
ع رسانی و ارتباطی تبدیل شده اند .با وجود این شبکهها انسان می تواند برای پاسخگویی به نیازها ی اطالعاتی ،خبری ،هنری و.
 . .خود ،فعاالنه به دنبال یافتن مجموعه متنوعی از افراد و گروهها باشد و در کمترین زمان ممکن به این هدف برسد[2] .

اصطالح شبکههای اجتماعی را برای نخستین بار چیایبارنز در سال  1591طرح کرد و از آن پس بهسرعت به شیوهای کلیدی
در تحقیقات و مطالعات بدل گشت .در تئوری شبکه اجتماعی سنتی ،یك شبکه اجتماعی به این صورت تعریف میشود که یك
مجموعهای از نهادهای اجتماعی که شامل مردم و سازمان ها که بهوسیله مجموعه ای از روابط معنی دار اجتماعی بههم متصل
اند و با هم در به اشتراكگذاشتن ارزش ها تعامل دارند .شکل سنتی خدمت شبکه اجتماعی بر انواع روابط همچون دوستی ها و
روابط چهره به چهره متمرکز است اما خدمات شبکه اجتماعی امروزه بیشتر بر جامعه مجازی آنالین و ارتباطات کامپیوتر واسط
متمرکز است.
شبکههای اجتماعی ،محل گردهمایی صدها میلیون کاربر اینترنت است که بدون توجه به مرز ،زبان ،جنس و فرهنگ ،به
تعامل و تبادل اطالعات میپردازند .در واقع شبکههای اجتماعی برای افزایش و تقویت تعامالت اجتماعی در فضای مجازی طراحی
شده اند .به طور کلی از طریق اطالعاتی که بر روی پروفایل افراد قرار میگیرد مانند عکس کاربر ،اطالعات شخصی و عالیق (که
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همه این ها اطالعاتی را در خصوص هویت فرد فراهم می آورد) برقراری ارتباط تسهیل میگردد .کاربران میتوانند پروفایل های
دیگران را ببینند و از طریق برنامه های کاربردی مختلف مانند ایمیل و چت با یکدیگر ارتباط برقرار کنند]1[ .

 -9فضای مجازی و هویت
با پیدایش شبکه داده های جهانی یا اینترنت ،زمان و مکان و هویت ،تعریفی تازه یافته اند .اینترنت در واقع ،مکان بی مکان
است؛ جایی که انسانها می توانند به راحتی با کیدیگر ارتباط برقرار نمایند ،قرارداد ببندند ،گروه های خود را بسازند ،پیام بفرستند
یا چیزی را معرفی کنند .در این مکان ،مرزهای جغرافیایی هیچ معنا و مفهومی ندارد و به همین سبب ،دشواری ها و مشکالت
منطقی زمان و مکان از میان برداشته شده است .همه چیز در تحرك است و همواره این تحرك شتابی بیشتر مییابد .هویت سیال
و متکثری که در چنین فضایی شکل میگیرد ،فرد را از چارچوب معین و انعطاف ناپذیری که در جهان خارج دارد ،جدا می کند و
به او اجازه بروز بیشتر خود را می دهد .چنین فضایی که فرد را از قید و بندها رها می کند و به او در فضایی بسیار بی مرزتر از
جهان واقعی مجال فعالیت می دهد ،می تواند هویت دینی و ملی را تحت الشعاع خود قرار دهد]9[ .
ابتداییترین تأثیر شبکههای اجتماعی اینترنتی بر کاربران این است که هویت فعلی او را به چالش میکشند؛ ابتدا کاربر را از
خود واقعی تهی میکنند و سپس به او فرصت میدهند خود ایدهآلش را بروز دهد ،در حالی که بهطور ناخودآگاه ،این خود جدید
در فضای گفتمانی شبکههای اجتماعی برساخته شده است .شبکههای اجتماعی صحنهای فراهم میآورند که کاربران میتوانند از
هر جنسیت ،سن ،طبقه اجتماعی ،نژاد و قومیتی که باشند ،در آن ظاهر شوند و نقش دلخواه خود را بازی کنند .در این سطح،
شبکههای اجتماعی مجازی ،کاربر را به هویتی فردمدارشده با مشخصات منحصر به فرد سوق میدهند .در واقع با شبکههای
اجتماعی مجازی این قابلیت به فرد داده میشود تا خود را هر گونه که میخواهد ،فراتر از هویت واقعی خود در جهان فیزیکی
بازتعریف و روایت کند .بنابراین ،با قبول این فرض که شبکههای اجتماعی اینترنتی در درون جامعه مصرفی خلق شدهاند ،خود
منشأ بازتولید مکرر چنین جامعهای میشوند.
ریچارد بارتل اینگونه استدالل میکند که دنیاهای مجازی برای مردم آیینهای را فراهم میآورند که هر چه فرد تصویر خود
را در آن مأنوستر با خود واقعی یا ایدهآلش بیابد ،بیشتر با آن ارتباط برقرار میکند .در واقع ،راز موفقیت و جذب کاربر برای
وبسایتهای عمده این است که کاربر خود را در آیینه جهان مجازی پیش رویش ببیند .بدین ترتیب ،در باب هویت در دنیای
مجازی ،مسئله این است که کاربر چه میزان انعکاس تصویر خود را در این آیینه میپسندد.
زمانی این تلقی وجود داشت که هویت افراد در فضای مجازی ،هویتی ناشناخته و چندگانه است ،اما اکنون کاربران ادامه
هویت تعریفشده خود در فضای مجازی را بهصورت آفالین پی میگیرند و یا در فعالیتهای آفالین در بسیاری از مواقع برای خود
نام و نشان تعریف میکنند و با آن همزادپنداری زیادی دارند .بنابراین ،معادالت پیشین هویت دچار تحول شده است .بدین ترتیب،
بازتعریف هویت فردی و اجتماعی در فضای مجازی در ابعاد گوناگون قابل بررسی است .در این فضا ،همگرایی جامعه مصرفی و
تخصص حرفهای تولیدکنندگان و تجار به بازآفرینی مفاهیم انسانی چون بلوغ ،سن و مراحل مختلف زندگی انجامیده است .شاید
این تعجببرانگیز باشد که مفاهیم انسانی با ابعاد زیستشناختی مانند بلوغ نیز در دنیای مجازی تعابیر جدید بیابند ،اما ریشه
استحاله این مفاهیم ناشی از تأثیرگذاری قوی فضای مجازی بر نوع تفکر کاربران است.
همانگونه که بارتل خاطرنشان میکند« :هویت ،حاصل تفکر است که در قالبهای گوناکون (در عمل یا در قالب لغات) ظهور
میکند» و با توسعه عرصه مجازی زندگی بشر ،این حقیقت غیرقابل انکار است که این فضای مجازی با کاربر ارتباطی دوسویه
قرار دارد؛ نحوه تفکر او را تحت تأثیر قرار میدهد و در مقابل گستره وسیعی را فراهم میآورد که کاربر هویت خود را در آن
براساس ترجیحات خود ابراز میکند و به منصه ظهور میرساند .بهعبارت دیگر ،فضای مجازی امروز تنها آیینه منعکسکننده کاربر
مقابل خود نیست ،بلکه تا حد زیادی چگونگی کیفیت کاربر خود را نیز تعریف میکند.
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زمانی ،تلقی منتقدین فرهنگی این بود که چون فضای مجازی عرصهای است که مهندسان فنی و نه مهندسان فرهنگی آنرا
ساختهاند ،بنابراین نقطه ضعف آن عدم وجود روایت است .اما امروز دنیای مجازی آنچنان با زندگی و فرایند هویتسازی بشر
درآمیخته است که نه تنها روایتهای بیشمار در آن قابل درك است ،بلکه این روایتها بر روایت دنیای واقعی پیشی گرفتهاند؛
چنانکه بودریار از «فراواقعیت» مجازی سخن میگوید و بهقول آنجل آدریان ،همانقدر که تجارت الکترونیك از تجارت جدا
نیست ،هویتهای الکترونیکی در فضای مجازی نیز از هویتهای واقعی قابل بازشناسایی نیستند]1[ .
دو رویکرد کلی نسبت به فضای مجازی و مضامین متأثر از روشن نگری در آن یافت می شود .رویکرد نخست ،رویکرد رمانتیسم
است که در آن ،هویت همان هویت های تغییریافته در فضای شبکه تعبیر می شود .نزدیکی ،همان مفهومی است که در اثر کوچك
ترشدن جهان همگام با توسعه ارتباطات الکترونیك به وجود می آید .مفهوم اجتماع با جوامع مجازی و عجین شدن ذهن با فضای
داده ای معنا می شود .تجسد زدایی مفهومی است درماورای محدودیت های جسمی و به وسیله ظواهر داده ای و آالت الکترونیك
بوجود می آید .الگوها ،همان مجموعه نمادهای دیجیتال و اطالعات هستند .مفهوم بازنمایی ،حاصل تناظرهای بین داده ها و
چیزها است .آرمانشهر مفهومی است که در آن جهانی بهتر ،از رهگذر اطالعت جست وجو می شود.
اما در رویکرد دیگر ،هایدگر تلقی دیگری از این مفاهیم ارائه می کند که با رویکرد رمانیستی متفاوت است .او با ارائه چارچوب
پدیدارشناسی مفاهیمی اصیل تر از هویت ،نزدیکی ،اجتماع ،تجسد زدایی ،الگو ،بازنمایی و آرمانشهر ار ائ ه م ی کند .فهم مبتنی
بر پدیدار شناسی هایدگر بر زندگی هر روز های تأکید دارد که حاصل فعل بشر و مبتنی بر پراگماتیسم است .خالصه این تفاوت
ها در جدول زیر ارائه می شوند]6[ .
هویت در فضای مجازی مانند هویت در فضای واقعی مختصات و ویژگیهای خاص خود را دارد که به دلیل اقتضائات متفاوت
فضای مجازی ،باید انتظار نوع متفاوتی از هویت را داشته باشیم.
نخستین ویژگیای که در خصوص هویت مجازی میتوان به آن اشاره داشت" ،آزادی انتخاب" است .آزادی انتخاب به معنی
این است که فرد توانایی این را دارد که از میان تمامی ویژگیهای شخصیتی خود ،آنچه را که دوست دارد به نمایش بگذارد .در
فضای مجازی انتخاب اسم ،تصویر پروفایل ،حلقهی دوستان و مهمتر از همه بازنمایی از خود ،بدون هیچگونه نظارت اجتماعی و
به صورت آزادانه انجام میشود و از این رو میتوان گفت این آزادی انتخاب را به صورت تمام و کمال میتوان دید .به نظر میرسد
این شکل از آزادی انتخاب نتیجهی نوعی از همگسستگی روابط در فضای مجازی است .به این معنی که در فضای واقعی نسبت
اطرافیان با فرد کامال مشخص و تعریف شده است ولی این ویژگی در فضای مجازی وجود ندارد و از این رو فرد به راحتی میتواند
«خودِ آرمانی و مطلوب» را به نمایش بگذارد.
از همگسستگی روابط و عدم وجود نظارت اجتماعی بر رفتارهای افراد در فضای مجازی ،خود باعث ویژگی دوم هویت در
فضای مجازی میشود و آن این است که افراد "احساس آزادی بیان" بیشتری نسبت به فضای واقعی را تجربه کنند .به این معنی
که زمانی که فرد از هویت واقعی خود جدا شده و در فضایی جدید ،روابط و هویت جدیدی را میآزماید ،بسیاری از محدودیتهای
اجتماعی مانع از اظهار نظرهای وی نمیشود]7[ .
ویژگی سوم هویت مجازی ،این است که برای عملی کردن برخی عناصری که در ویژگیهای هویت مجازی وجود دارد ،نیازی
به وقوع شرایط زمانی و مکانی خاصی نیست .این ویژگی به خصوص در شرایطی مانند شکل دادن به کمپینهای اجتماعی خیلی
تاثیرگذار است .در واقع ،عدم وجود محدودیت های مکانی و زمانی ،به ایجاد و گسترش تفکرهای مختلف کمك بسیاری میکند.
در حالی که در دنیای واقعی ،این موضوع به عنوان محدودیتی مهم در نظر آورده میشود .در واقع ،به دلیل اینکه برای بیان
عقیدهای شرایط زمانی و مکا نی خاصی باید فراهم شود و برای هر فردی این شرایط متفاوت است ،افراد در مارپیچ سکوتی[ ]8قرار
میگیرند که گمان میکنند تنها افرادی هستند که دارای آن عقیده هستند و بنابراین آن عقیده اساسا مطرح نمیشود]7[ .
مارك پاستر در » عصر دوم رسانه ها « تاکید می کند دردوره جدید که اینترنت و ارتباطات الکترونیك در جامعه سیطره
دارد ،این داده ها و اطالعات یا به عبارت دقیق کلمه ،این اجتماعات مجازی هستند که هویت افراد را می سازند .وسایل نوین
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اطالعاتی و ارتباطی در اثر تغییراتی که در برداشتهای بشر امروزی به وجود می آورند ،هویتها را در وضعیت کامال تازه ای قرار
میدهند که متفاوت و حتی مغایر با گذشته است]1[ .
ظهور فناوری های نوین ارتباطی ،دگرگونی بنیادینی را در معامالت و ارتباطات انسانی ایجاد کرده است .در فضای مجازی،
مرز واقعیت با غیر واقعیت ،حقیقت جلوه داده می شوند و » نیست« » ،هست ها « با غیر حقیقت مخدوش می شود و برعکس؛
فضایی که می تواند به افکار عمومی شکل دهد و احساسات عمومی را به غلیان و هیجان درآورد ،م یتواند انسانها را در فضای حاد -

واقعیتی قرار دهد که در آن به ستیزش و بحران بیندیشند یا برعکس .شاید به جرئت بتوان فضای مجازی را از هم گسیخته ترین
و متکثرترین فضای ممکن نامید .این فضا ،کامالً مرکز گریز ،بدون مرز و فاقد نقطه ثقل است .مفهوم مرز در این فضا دگرگون می
شود و دیگر نمی توان از چارچوب مشخص و قاطعی به نام مرز صحبت کرد .فضایی بدون مرکز که سبب ایجاد تکثر معنایی می
شود و از هر گونه طبقه بندی و دسته بندی شدن می گریزد؛ زیرا هر یك از مراکز به نوبه خود ،منشأ معنابخشی های متفاوت به
پدیدارهای اجتماعی می شوند .هویت حاصل از چنین فضایی ،هویتی سیال ،ناپایدار و نامحدود خواهد بود .در چنین حالتی ،رابطه
ساده و مشخص بین فرد با اجتماع و معنای ثابت هویت در دنیای سنتی از بین م یرود و رابطه ای پیچیده ،غیرمتمرکز و منتج از
مفهوم فضا در ارتباط با هویت ها شکل م یگیرد که فاقد شکل ساخت یافته و مشخص است و از هر گونه تعریف و صورت بندی
مشخص می گریزد]9[ .

 -4اثرات نامطلوب صفحات مجازی
استفاده ازصفحات مجازی عالوه بر آسیب های روحی و روانی مانند منزوی شدن ،آسیب های فیزیکی نیز با خود بههمراه
دارد.
تحقیقات تجربی رابرت کراوت در سالهای اخیر مورد پارادوکس اینترنت :تکنولوژی » استفاده اکثر پژوهشگران این حوزه بوده
است .نتایج این تحقیق در مقاله ای تحت عنوان اجتماعی که موجب کاهش عضویت افراد درگروههای اجتماعی و خوشبختی آنان
می گردد .کراوات طی آن مدعی شد که استفاده از اینترنت موجب کاهش ارتباط فرد با خانوادهاش و کوچك شدن حلقه اجتماعی
پیرامون فرد و افزایش احساس تنهایی و افسردگی می گردد ،بنا بر نتایج این تحقیق استفاده از اینترنت به میزان دو ساعت درهفته
به مدت دو سال موجب کاهش اندازه شبکه اجتماعی و اعتیاد به آن می شود]5[ .
افراد باید مواظب باشند که خود را در خدمت این ابزار قرار ندهند؛ چراکه در اندك زمان ،دنیای واقعی وی را به یك دنیای
کوچك شده مجازی و مجزا تبدیل می کند و عواطف و ارزش های او را می بلعد .پس الزم است جوانان ما استفاده صحیح از این
فن آوری را درك کرده و زمان و مکان مشخص استفاده از آن را یاد بگیرند .زمانی این امر محقق خواهد شد که این فن آوری ها
در خدمت رسالت و ارزش های انسانی باشد و نه ارزش ها و عواطف انسانی در خدمت آن قرار گیرد تا آن را به میل خود شکل
دهد .نکته آخر اینکه ،کاهش فاصله زمانی و مکانی ،اگرچه لذت آنی و ساختگی فراهم می سازد ،اما افراد را از ارزش ها و لذات
پایدار و واقعی دور می سازد و چنانچه هوشیار نباشیم ،قرار گرفتن در یك عمل انجام شده ،چیزی جز افسوس و پشیمانی بیفایده
برای ما باقی نگذارد و نوش دارو بعد از مرگ سهراب نیز چاره ساز نیست]11[ .
از اثرات دیگر فضای سایبر در عرصه زندگی افراد کمرنگ شدن ارتباطهای اجتماعی حقیقی بین افراد است .این امر خود باعث
منزوی شدن فرد و جامعه و فردیت گرایی می شود [ .]11به طوری که ،فریاد من ،من و برای من ،برای من ،در اینترنت از هر سو
بلند است .سایتهای بیشماری با نام شهر من ،روستای من«I» ،بهداشت من ،خودروی من و سگ من در دسترس هستند .بسیاری
از عنوانها با حرف هم به معنای من و هم نخستین حرف و نماد واژه اینترنت آغاز میشوند همه چیز میخواهد از ارتباطات و کنش
و واکنش من و اینترنت بگوید ]12[ .که این امر خود باعث منزوی شدن فرد و افزایش روحیه فردگرایی در افراد جامعه میشود به
صورت های مختلف باعث آسیبپذیر شدن فرد و ایجاد بیماری های مختلف روانی در او و شکلگیری بینظمی و ناامنی اجتماعی در
جامعه میشود]13[ .
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همزمان بادسترسی روزافزونافراد به اینترنت ،شاهد نوع جدیدی از اعتیاد یعنی اعتیاد اینترنتی هستیم که موضوع روبه رشد
عصر اطالعات است .اعتیاداینترنتی ،انسانها را به افرادی رهاشد ه تبدیل کرده و بر روابط اجتماعی آنان تأثیر می گذارد .در نتیجه
استفاده بیش از حد از اینترنت ،بهره وری کاربران اینترنت ،پایین می آید .آنهابا تأخیر به محل کار می روند و دچار کم کاری می
شوند .عدم تحرك جسمی ،عالئمی چون درد کمر ،پشت و ماهیچه،از دیگر تبعات این مسئله اند .این اعتیاد مانند تمام اعتیادهای
دیگر با عالئمی از قبیل فردگرایی مفرط ،عزلت طلبی و اجتماع گریزی ،بی میلی به مشارکت ،کاهش تعامالت و ارتباطات ،انزوا
طلبی،اضطراب،احساس تنهایی،افسردگی ،ضعف اعتماد به نفس و نظایر آن همراه است .این کاربران حتی در صورت کنار ه گیری
از اینترنت ،دچار عالئم اختالل می شوند ]11[ .از طرفی،در عین حال که روابط افراد (بویژه کودکان و نوجوانان) در جهان مجازی
افزایش مییابد ،در مقابل از دامنه روابط آنان در جهان  ،واقعی کاسته می شود واحتمال افت عملکرد آموزشی آنان نیز میرود.
[]19
به طور کلی اینترنت می تواند محفلی برای کسانی که از مشکالت روانی رنج می برندو دچار تشویش وافسردگی وبی اعتمادی
به نفس هستند باشد .ارتباط مجازی ازطریق اینترنت محملی برای گریزاز واقعیت و وسیله ای برای ارضای نیازهای هیجانی وروانی
به وجود می آورد]16[ .
اما ،براساس نتایج این تحقیق ،آن دسته از افرادی که استفاده اعتیادی از اینترنت می کنند ،بیشتر دچار انزوای و تنهایی
اجتماعی میگردند ،دچار ناکامی تحصیلی و کاری بیشتری می شوند ،و روز به روز از دایره ی تعامالت میان فردی و ارتباطات آن
ها کاسته می شود]17[ .
جرم شناسان میگویند یکی از دالیل کثرت وقوع جرم در حاشیه شهرها ،مهاجرنشین بودن آنها و ناشناخته بودن افراد یك
محله برای همدیگر است .به تجربه ثابت شده که اگر افراد یك محل همدیگر را بشناسند کمتر مرتکب جرم و آسیب رسانی به
یکدیگر می شوند .در این بین از آنجا که فضای سایبر فضایی است که اهالی آن در عین ارتباط همدیگر را نمیشناسند .هر روز
میشود با یك هویت خاص وارد این فضا شد بنابر این فضا خود به خود به یك فضای جرمزا وآسیب آفرین تبدیل میشود و افراد با
این دید که ناشناخته هستند جرأت و جسارت پیدا کرده و سعی در آسیبرسانی به دیگران و جرم و جنایت میکنند .حتی اگر
پلیس هم پس از زحمات زیاد بتواند آدرس مجرم را پیدا کند چون در فضای واقعی با مرزهای جغرافیایی و محدودیتهای آن
روبروست اگر مجرم در کشور دیگر باشد به سختی میشود او را دستگیر و مجازات کرد.
فضای سایبر با ارائه محیط بدون کنترل و گسترده و با اهداف مختلف به کاربران امکان برقراری روابط مختلفی را میدهد و
زمینه شکلگیری روابط گسترده را بین آنها فراهم میآورد .این روابط که با دیدی فارغ از محدودیتها و نا شناخته بودن در بین افراد
در فضای سایبر شکل میگیرد سبب شکل گیری و القای دیدگاه های خاص در افراد می شود .این روند شکل دادن بدون واهمه و
مرز به روابط با سایر افراد و به ویژه جنس مخالف زمینه های ایجاد روابطی تعریف نشده گسترده و در خیلی از موارد چالش بر
انگیزی را در بین افراد چه در فضای سایبر و چه به صورت بازخورد آن در فضای واقعی بوجود میآورد و آسیبهای متعدد جسمی
و روانی به فرد و در سطح باالتر به جامعه و امنیت اجتماعی وارد میکند]18[ .

 -5نتیجه گیری
فضای مجاری ارتباط انسانی را به گونه ای جدید تعریف می کند .هرروز شاهد آن هستیم که افراد بیشتری به استفاده از این
فضا روی می آورند .با وجود مزایای بسیاری که این فضا دارد ،مشکالت خاص خود را نیزبه همراه دارد .با استفاده از فضای مجازی
مفهوم هویت دچار تحول شده است .استفاده و سوء استفاده از این فضا هر دو با هم با سرعت زیاد پی در پی افزایش می یابد.
مراقبت و کنترل بسیار خوب است و تاکنون نتایج درخشانی نیز داشته ولی شرط کافی نیست .آنجه کمبود آن بشدت حس می
شود آموزش های همگانی برای استفاده صحیح از فضای مجازی است.
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بازیابی تصـاویر مبتنی برمحـتوی با اسـتفاده از الگوی باینری محلی
و توصـیفگر رنگ HSV
الهام حیدری ،6سجاد توسلی ،2سمیرا حیدری
 -1مربی ()Heidari. elham3@gmail. com
 -2استادیار

چكیده
د ر این مقاله روشی سریع برای بازیابی تصاویر مبتنی بر محتوا ( )CBIRپیشنهاد داده شده است .که شامل
استخراج ویژگی رنگ وبافت است .جهت استخراج ویژگی رنگ،از هیستوگرام رنگ  HSVو استخراج ویژگی بافت
از توصیفگر الگوی باینری محلی()LBP1استفاده شده استLBP .یکی از بهترین عملگرهای توصیفگر ویژگی
محلی است یك توصیفگر غیر پارامتری و ساده از لحاظ محاسباتی است که ساختار فضایی محلی یك تصویر را
توصیف میکند . .و برای آنالیز بافت مورد استفاده قرار می گیرد برای استخراج ویژگی رنگ به دلیل نزدیك بودن
فضای رنگ  HSVبه ادراك انسان،فضای رنگ RGBبه HSVتبدیل می شود .جهت پیدا کردن شباهت تصاویر
مشابه بین بردار ویژگی تصویر مورد تقاضا وتصاویر موجود در دیتابیس از معیار فاصله ی اقلیدوسی استفاده شده
است LBP .معموال برای تشخیص چهره استفاده می شود،که ما برای تصاویر طبیعی استفاده کرده ایم .این روش
پیشنهادی دقت باال ،کارایی موثر وپیچیدگی کم را برای سیستم های بازیابی میسر می سازد.
واژگان كلیدی :بازیابی مبتنی برمحتوا ،استخراج ویژگی ،الگوی باینری محلی ،فضای رنگ

 -6مقدمه
در سالهای اخیر ،به دلیل افزایش سریع حجم تصاویر دیجیتال ،تکنیكهای مختلفی برای ذخیره سازی ،نمایش ،جستجو و
بازیابی تصاویر ارائه شده است .امروزه موضوع بازیابی اطالعات دیداری از پایگاه داده های تصاویر به یك زمینه تحقیقاتی مهم
تبدیل شده است .در روشهای قدیمی برای بازیابی تصاویر ،از سیستم مدیریت پایگاه داده مبتنی بر متن استفاده می شد .بارشد
سریع فناوری های ذخیره و بازیابی اطالعات ،به ویژه پایگاهای تصاویر دیجیتال ،جستجو و بازیابی دراین پایگاه ها به چالشی
بزرگ تبدیل شده است ]1[ .بازیابی تصویر مبتنی بر محتوی ،را به عنوان یکی از موثرترین روش های دسترسی به دادههای بصری
در نظر می گیرند ]2[ .بازیابی تصویر مبتنی برمحتوا ( ) CBIR2به دنبال تصاویر مشابه درپایگاه های تصویر دیجیتال برا اساس
محتوا ی آن ها وبدون استفاده از اطالعات متنی و برچسب ها می باشد تصاویر در محتوی غنی و بدون محدودیت های زبان برای
تسهیل مبادالت بین المللی میباشند CBIR .کاربرد های بسیار گسترده و مهمی در بسیاری از نقاط ،ازجمله امور نظامی ،علوم
1- Local binary pattern
2- Content -Base Image Retrieval
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پزشکی ،آموزش و پرورش ،طراحی معمار ،وزارت دادگستری و کشاورزی دارد .متداول ترین استفاده از مشخصههای سطح پایین
شامل آنهاییاست که منعکس کننده رنگ ،بافت ،شکل و نقاط برجسته در یك تصویر میشوند .رنگ یکی از متداولترین و تعیین
کنندهترین ویژگیهای دیداری در زمینه بازیابی تصویر است .این ویژگی نسبت به تغییر اندازه ،جهت ،انتقال و مقیاس تصویر
حساسیتی ندارد .به دلیل ساده بودن روشهای مبتنی بر ویژگی رنگ ،دقت روش های بازیابی مبتنی براین ویژگی نسبت به سایر
ویژگی های پایینتر میباشد .علیرغم این نقطه ضعف ،سرعت استخراج ویزگی رنگ بسیار باالاست .با توجه به اینکه رنگ به
تنهایی نمی تواند تمام خصوصیت تصویر را پشتیبانی کند از هیستوگرام  LBPاستفاده شده است LBP .به عنوان یك توصیفگر
غیر پارامتری و محاسباتی ساده برای آنالیز بافت استفاده می شود.

 -2استخراج ویژگی
سیستم های بازیابی تصویر مبتنی برمحتوا به دلیل افزایش تقاضا برای سیستم های اطالعاتی چند رسانه ای ،بسیار مورد توجه
قرار گرفته اند .این سیستم ها تصاویر را با استفاده از اطالعاتی که فقط از محتوای خود آن ها قابل استخراج است ،بازیابی می
کنند .در این سیستم ها ویژگی هایی به طور اتوماتیك از تصاویر استخراج شده و در پایگاه داده ای جهت مقایسه ای تصاویر در
نظر گرفته می شود .معموال روش های بازیابی تصویر ،ویژگی های هر تصویر را به صورت یك عدد یا بردار استخراج می کنند .این
بردار ،بردار ویژگی نامیده می شود .مهم ترین ویژگی های سطح پایین قابل استخراج از تصاویر ،سه ویژگی رنگ ،بافت و شکل
هستند .در سیستم های بازیابی تصویر در بیشتر مواقع از ترکیب دویا سه ویژگی استفاده می کنند.

 -6-2هیستوگرام رنگ
رنگ یکی از متداولترین وتعیین کننده ترین ویژگی های دیداری در زمینه بازیابی تصویر است .این ویژگی نسبت به تغییر
اندازه،جهت ،انتقال و مقیاس تصویر حساسیتی ندارد] .[3عمومی ترین روش در بازیابی رنگ تصاویر استفاده از هیستو گرام رنگ
است که از مهم ترین تکنیك ها برای بازیابی مبتنی بر محتوا است [4] .یك هیستوگرام رنگ آمار پرتکراری برای رنگ های
مختلف در یك فضای مشخص رنگ می باشد .رنگ از سه مولفه قرمز ،سبز ،آبی تشکیل شده است .این سه رنگ یك فضای رنگ
را می سازند .فضاهای رنگ RBGو HSVاز معروفترین فضاهای رنگ می باشندکه غالبا در سیستم های بازیابی تصویر مورد
استفاده قرار میگیرند .به دلیل ساده بودن روش های مبتنی بر ویژگی رنگ،دقت روش های بازیابی مبتنی براین ویژگی نسبت به
سایر ویژگی های پایین تر می باشد .علیرغم این نقطه ضعف،سرعت استخراج ویزگی رنگ بسیار باالاست .به خاطر یکنواخت
نبودن ادراکی رنگ  ،RGBاین فضای رنگ به فضای رنگ های دیگر تبدیل می شود که در این مقاله از فضای رنگ  HSVاستفاده
شده است.
هیستوگرام رنگ نمی تواند اشیا یا چیزهای خاص در تصویر را توصیف کند .فاصله رنگ باید به چندین محدوده کوچك
تقسیم شود تا هیستوگرام رنگ محاسبه شود .هر فاصله یك مخزن در نظر گرفته میشود .لذا رنگ کوانتیزه میشود .در این طرح
پیشنهادی استخراج ویژگی رنگ با استفاده از هیستوگرام رنگ در فضای  HSVانجام میشود.
مراحل پیدا کردن ویژگی رنگ به صورت زیر است.
مرحله  -1تبدیل تصویر  RGBبه HSV

مرحله  -2کوانتیزه کردن هیستوگرام رنگ درفضای  HSVبه صورت زیر
]Hue=8 bins [0,7
]Saturation=2 bins[0,1
]value=2 bins[0,1

بنابراین نتایج کوانتیزه طبق فرمول زیر محاسبه می شود.
(1) C=8*H+2*S+2*V
هیستوگرام رنگ  HSVیك بردار  32بعدی است.
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 2-2الگوی باینری محلی
الگوی باینری محلی(  )LBPاولین بار توسط  Ojalaو دیگران] [5معرفی شد .با آزمایشات صورت گرفته نشان داد عملگر
قدرتمندی در نشان دادن بافت است.
با فرض داشتن یك موقعیت پیکسلی ) (xc, ycبا مقدار خاکستری  ،gcبافت محلی ) T=t(gc, g0, g1, …, g7تعریف
میکنیم که ) gi (i=0,1,…,7منطبق با مقادیر خاکستری  8پیکسل اطراف هستند .برای مقایسهی تراکمهای مربوطه بین پیکسل
مرکزی و پیکسلهای همسایهی آن T ،را به صورت یك مجموعهی باینری
)) T t(s(g0 – gc), …, s(g7 – gcبازنویسی میکنیم که تابع ) s(xبه صورت زیر تعریف میشود:
()2
پس ،الگوی  LBPدر پیکسل داده شده به صورت یك مجموعهی مرتب از ترکیبات باینری تعریف میشود و مقدار نتیجه به
صورت زیر بیان میشود:
7

)(3

𝑖𝐿𝐵𝑃(𝑥𝑐 , 𝑦𝑐 ) = ∑ 𝑠(𝑔𝑖 − 𝑔𝑐 ) ∗ 2
𝑖=1

شكل  .6نمونهای از عملگر  LBPرا نشان میدهد.

یك تصویر را میتوان با استفاده از عملگر  LBPبه نقشهی  LBPتبدیل کرد .شکل  ،2نمونهای از نقشهی  LBPروی یك
تصویر اسب را نشان میدهد.

ب

الف
شكل  .2الف) تصویر اصلی  /ب) تصویر حاصل از LBP

11

ماهنامه پژوهشهای نوین علوم مهندسی

ویژگی بافت تصویر به صورت هیستوگرام نقشهی [6,7] LBPنمایش داده میشود که  Iامین قطعهی آن به این صورت
تعریف میشود.
ℎ𝑖 = ∑ 𝐼{𝑓𝑙(𝑥, 𝑦) = 𝑖}, 𝑖 = 0, … , 𝑛 − 1

)( 4

𝑦𝑥,

که  nتعداد قطعات هیستوگرام  LBPاست (معموالً  n=256 = 28همانند شکل( ))1و تابع  Iبه صورت زیر تعریف میشود:

)(5

𝐸𝑈𝑅𝑇 = 𝐴 1,
{ = )𝐴(𝐼
𝐸𝑆𝐿𝐴𝐹 = 𝐴 0,

الگوی باینری محلی به عنوان یك توصیفگر مستقل استفاده می شود .یك توصیفگر غیر پارامتری و ساده از لحاظ محاسباتی
است که ساختار فضایی محلی یك تصویر را توصیف میکند .مزیت استفاده از  LBPعدم تغییر در مقابل الگوهای یکنواخت تصویر
است الگوی باینری محلی در پزشکی ][8تشخیص چهره] [9,10کشف تصاویر جعلی] [11دسته بندی های مختلف ] [12وغیره
کاربرد دارد.

 -9نتایج
 -6-9پایگاه داده
به منظور کارایی سیستم پیشنهادی از پایگاه داده استاندارد  Wangاستفاده شده است james s. wang .و همکاران ][13

پایگاه داده ای از تصاویر ایجاد کرده اند که به دیتابیس  Wangمعروف شده است که این پایگاه داده مورد نظر از پایگاه داده
 Corelگرفته شده وشامل  1111تصویر در  11کالس معنایی مجزا می باشد .هر کالس شامل 111تصویر بوده کالس ها شامل:
آفریقا ،ساحل ،ساختمان ،اتوبوس ،دایناسور ،فیل ،گل ،اسب ،کوهستان و غذا می باشد.

 2-9معیار شباهت
جهت ارزیابی شباهت بین تصاویر،فاصله ی بین ویژگی های تصاویر را محاسبه می کنیم .که در این مقاله از معیار فاصله
اقلیدوسی طبق فرمول زیر استفاده شده است.
)(6

1
𝑇𝑖)2 )2

(𝑄𝑖 −

𝑛

∑( = )𝑇 𝐸(𝑄,

𝑖=1

 9-9نمونه ای از نتایج
در این قسمت مقاله ،خروجی سیستم را براساس ویژگی ( HSVشکل ،)3ویژگی ( LBPشکل )4وترکیب دو ویژگی
( HSV,LBPشکل  )9نشان می دهیم .طبق نتایج به دست آمدمانند شکل( 3و )1استفاده تنها از یك ویژگی برای بازیابی
سیستم دقت خوبی به دست نمی آید .وقتی دوویزگی را با هم ترکیب می کنیم شباهت بیشتری محاسبه می شود ودقت بازیابی
بهتر می شود طبق (شکل)9

شكل  -9نتایج بازیابی با استفاده از HSV
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شكل  -4نتایج بازیابی با استفاده ازLBP

شكل -5نتایج بازیابی با تركیب رنگ  HSVو LBP

 -4-9ارزیابی سیستم پیشنهادی
رایج ترین معیار ارزیابی در بازیابی اطالعات معیارهای دقت وفراخوانی است .نرخ دقت وفراخوانی به طور گسترده برای اندازه
گیری عملکرد بازیابی مورد استفاده قرار می گیرد .نرخ دقت وفراخوانی به صورت زیر است .جهت ارزیابی سیستم پیشنهادی از
معیار دقت استفاده شده است .که طبق رابطه ی زیر برابر است با متوسط تعداد تصاویر بازیابی شده صحیح به تعداد کل تصاویر
بازیابی شده.
number of revelant retrived items
number of retrived images

=

number of revelant retrived items

r

=Precision

n1

=total number of retrived images in DB

r
n2

=Recall

برای ارزیابی کمی روش پیشنهادی ما دقت و فراخوانی را با بعضی از تصاویر تصادفی بررسی می کنیم که این کار درسه
مرحله انجام می شود .در اولین مرحله،دقت وفراخوانی تنها براساس ویژگی رنگ بررسی می شود .دومین مرحله دقت و فراخوانی
نتایج بازیابی براساس الگوی باینری محلی انجام می شود .در مرحله ی آخر براساس روش پیشنهادی(ترکیب ویژگی رنگ HSV

و )LBPمحاسبه می شود .جدول 1بازیابی تصاویر ازدیتابیس را براساس ویژگی بافت ورنگ وترکیب دوویژگی نشان می دهد .که
ما به نتایج بهتری از ترکیب این دوویژگی نسبت به استفاده از فقط ویژگی رنگ یا بافت به دست آورده ایم .در این روش برای
تصاویرپیچیده دقت بهتری به دست آمده است .شکل 6نمودار دقت روش پیشنهادی با دیگر روش ها را نشان می دهد .روش
پیشنهادی پیچیدگی محاسباتی کم تر ی نسبت به دیگر روشها دارد.
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جدول -6میانگین دقت برمبنای روش های مختلف
كالس معنایی

HSV

LBP

سیستم پیشنهادی

آفریقا

78

76

86

ساحل

92

71

71

ساختمان

98

81

76

اتوبوس

68

51

52

دایناسور

76

55

58

فیل

86

72

82

گل

71

51

58

اسب

81

82

88

کوهستان

91

96

61

غذا

68

78

78

دقت کل

8 .65

9 .81

44

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

سیستم پیشنهادی
LBP
HSV

شكل -1دقت نتایج  HSV ،LBPوسیستم پیشنهادی

-4نتیجهگیری
در این مقاله ،به معرفی روشی سریع در بازیابی تصاویر مبتنی بر محتوا بر پایه ویژگی های رنگ و بافت پرداخته شده است .از
الگوی باینری محلی به عنوان یك توصیفگر محلی ،و عملگر قدرتمندی در نشان دادن بافت استفاده شده است .یك توصیفگر
غیرپارامتری و ساده از لحاظ محاسباتی است پیچیدگی پایین و عدم تغییر در مقابل الگوهای یکنواخت تصویر از مزیتهای
استفاده از  LBPمیباشد درآینده .می شود برای باالبردن کارائی این روش با وزن دادن بهینه به بردار ویژگی تصویر با استفاده از
الگوریتمهای هوش جمعی نتایج بهتری دریافت کرد.
11
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مروری بر سرویس مدیریت پایگاه داده بر اساس سرویس ابری
فرهنگ پدیداران مقدم،

نداصدر*

Nsadr61@gmail. com

چكیده
امروزه به علت عواملی مهمی ازقبیل سرعت در انجام کارها ،دقت در انجام محاسبات مورد نیاز کاربران ،جلو گیری از
بروزخطای انسانی در محاسبات دستی ،امورات و محاسبات روزمره دستی جای خود را به سیستم های کامپیوتری داده
اند .با توجه به تغییر وپیشرفت و بهبودسیستم های کامپیوتری ،این سیستم ها همواره به سمت سرعت و دقت باالتر
حرکت می کنند .بالطبع داده های استفاده شده این سیستم ها نیز روز به روز در حال افزایش هستند .در این راستا نقش
مدیریت پایگاه دادهها درذخیره کردن انبوهی از داده ها ،پردازش آنها و پاسخ نتایج مورد نظر کاربر در کمترین زمان ،و
از همه مهمتر امنیت پایگاه دادهها بسیار با اهمیت است .بنابراین استفاده از تکنولوژی ابرها و پردازش ابری بسیار ضروری
به نظر میرسد .در واقع پردازش ابری یك مدل کامپیوتری است که تالش میکند دسترسی کاربران را براساس نوع
تقاضایی که از منابع اطالعاتی و محاسباتی دارند را برای آنها آسان نماید.
واژگان كلیدی :مدیریت پایگاه داده ها،ابرها،پردازش ابری ،سرویسهای رایانش ابری

مقدمه
مزیت پردازش ابری برای سازمان ها پیشرفت سریع تردرجهت دستیابی به اهداف رابه وجود آورده است .این تکنولوژی هنوز
به صورت گسترده درك و به کار گرفته نشده است و چون هنوز از امنیت داده ها و امنیت پایگاه داده در آن اطمینان صد در صد
وجود ندارد سازمان ها و کاربران تمایلی به استفاده از این تکنولوژی ندارند.
با استفاده از پردازش ابری ،عملکرد به حداکثر میرسد وهزینه ها کاهش می یابد و دیگر نیازی به خریدن هارد دیسك های
پر ظرفیت و پردازشگر های پیشرفته و فضاهای ذخیره فیزیکی نیست و اطالعات بر روی فضای ذخیره سازی ابری قرار میگیرند.
بنابراین استفاده از پردازش ابری کاراتر و کم هزینه تر خواهد بود.
پردازش ابری به گونه ای از سیستم های توزیع شده و موازی اطالق می گردد که مجموعهای از کامپیوترهای مجازی متصل
به هم را شامل میشود .در واقع پردازش ابری مدلی رایانهای است که تالش میکند دسترسی کاربران را بر اساس نوع تقاضایی
که از منابع اطالعاتی و محاسباتی دارند ،آسان کند .این مدل سعی دارد با کمترین نیاز به منابع نیروی انسانی و کاهش هزینه ها
و افزایش سرعت دسترسی به اطالعات جوابگوی نیاز کاربران باشد.

ویژگی های اساسی پردازش ابری][3
دسترسی وسیع به شبکه
ارائه سرویس براساس تقاضا
17
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سرویس محاسبه (پرداخت به اندازه استفاده)
انبوهیت منابع
چند کاربری(مستاجری) (اشتراك منابع)

مزایا و معایب پردازش ابری][65
پردازش ابری در کمتر از دو سال توانست خودش را در بین ده فناوری برتر دنیا جای دهد:

تعریف پایگاه داده][1
پایگاه داده ها به مجموعه ای از اطالعات با ساختار منظم گفته میشود که در آن داده ها معموال در قالبی که برای دستگاهها
و رایانه ها قابل خواندن و دسترسی باشد ،ذخیره میشوند .پایگاه داده در اصل مجموعهای سازمان یافته از اطالعات است.

پایگاه داده رابطهای ][6
پایگاه داده رابطه ای ،به آن دسته از پایگاههای داده اطالق میشود که بر اساس مدل رابطه ای طراحی و ایجاد شده باشند.
این مدل یك مدل ریاضی است که بر پایه مفاهیمی چون منطق گزارهای و نظریه مجموعه ها ایجاد شده است .رابطه به عنوان
تنها عنصر ساختاری اصلی در مدل رابطهای برای نمای انواع موجودیتها و انواع ارتباطات بکار میرود.
سیستم مدیریت پایگاه داده][5

سیستم مدیریت پایگاه داده ،مجموعه ای پیچیده از برنامه های نرم افزاری است که ذخیره سازی و بازیابی داده های (فیلدها،
رکوردها و فایلها) سازمان را در پایگاه داده ها ،کنترل میکند .این سیستم ،کنترل امنیت و صحت پایگاه داده ها را نیز برعهده
دارد .سیستم مدی ریت پایگاه داده ها ،درخواستهای داده را ازبرنامه می پذیرد وبه سیستم عامل دستور میدهد تا داده های مناسب
را انتقال دهد.
پایگاه داده غیر رابطه ای[9،4] Not Only SQL (NoSql) :

اصطالح  NoSQLنامی عمومی است که به مجموعه ای از پایگاههای داده اطالق میشود که از زبان پرس وجوی ساختیافته
یا مدل داده رابطهای استفاده نمیکنند .پایگاه داده غیررابطه ای نسل جدیدی از پایگاه های داده است که غالبا غیررابطه ای ،توزیع
پذیر و با قابلیت توسعه هستند.
در حال حاضر بیشتر از  122سیستم مدیریت پایگاه داده ازسایت های بزرگی چون گوگل ،آمازون ،فیس بوك ،ای بی ،توییتر
از این نوع پایگاه ها هستند ،همچنین گسترش تکنولوژی پردازش ابری منجر به گسترش این پایگاه داده شده است و پایگاه داده
ای که در پردازش ابری به کار میرود پایگاه داده ای نامتمرکز و غیر رابطه ای است.
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برخی خصوصیات پایگاه داده غیر رابطه ای
غیر رابطه ای Non-Relational
بدون شما Non-schematized
منبع باز بودن Open source
توزیع شده Distribute
مناسب برای برنامه های تحت وب پر کاربرWeb scale

چه زمانی از پایگاه داده غیر رابطه ای استفاده میشود؟ ][4
داده ها بدون ساختار و پراکنده است و درمدت زمان کوتاهی بزرگ و زیاد شوند ،هر فیلد داده،آرایه ای از مقادیر باشد و
فیلدهای داده در لحظه تبدیل به  3،2و یا تعداد بیشتری فیلد شود ،نگرانی پایداری و تداوم داده ها و نگرانی خارج ازدسترس
شدن سرور وجود دارد ،داده ها در بستر ابری ذخیره شده است و باید از دیتابیس های توزیع شده استفاده کرد.

پایگاه داده پردازش ابری ][69
پایگاه داده در پردازش ابری یا پایگاه داده ابر ،پایگاه داده ای ساخت یافته و توزیع شده است که قابلیت ذخیره سازی کوئری
در ابر میزبان (ابری که از خدمات استفاده میکند) را دارد.
پردازش ابری از مدل پیشرفته پایگاه داده رابطه ای یعنی پایگاه داده غیر رابطه ای )(NoSQlاستفاده میکند ،بنابراین تمام
ویژگی های مطرح شده برای پایگاه داده غیررابطه ای،برای پردازش ابری و پایگاه داده آن نیز صدق میکند.

بانک های اطالعاتی توزیع شده ابری
بانك های اطالعاتی توزیع شده ابری متشکل از سایت هایی غیر وابسته هستند که هیچ منبعی را به صورت فیزیکی به
اشتراك نمی گذارند.
تفاوت اصلی مابین بانکهای اطالعاتی متمرکز و توزیع شده این است که در بانکهای اطالعاتی متمرکز همه اطالعات در یك
نقطه متمرکز شده است در حالی که در بانکهای اطالعاتی توزیع شده ممکن است قسمتهای مختلف اطالعات در نقاط مختلف
توزیع شده باشند و یا اینکه کپی های مختلفی از اطالعات در نقاط مختلف نگهداری شوند
ذخیره اطالعات در پردازش ابری و به طور کلی در بانك های اطالعاتی توزیع شده به دو روش تکرارو تکه تکه شدن و یا
ترکیبی از این دو روش انجام می گیرد.
در روش تکرار دقیقا یك کپی فیزیکی از اطالعات در نقاط مختلف سیستم یعنی سایر سایت ها ذخیره میگردد ولی
درروش تکه تکه شدن ،اطالعات به چند بخش یا پارتیشن تقسیم می شود وهربخش در یکی از سایتها نگهداری می شود.
در روش ترکیبی اطالعات به چند بخش تقسیم می شوند واز تعدادی از بخشها و یا همه آنها کپی هایی در سایتهای مختلف
نگهداری می شود.
ذخیره سازی داده ها در پایگاه داده ابری ][61
 -1کلید -مقدار )(Key/Value

از پیاده سازیهای این نوع پایگاه داده به موارد زیر میتوان اشاره کرد:
Amazon SimpleDB –Memcached – Oracle Key/value pair – Redis
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 -2سندگرا )(Document

از پیاده سازیهای این نوع پایگاه داده به موارد زیر میتوان اشاره کرد:
MongoDB – CouchDB – RavenDB

 -3مبتنی بر گراف ):(Graph Databases
از پیاده سازیهای این نوع پایگاه داده به موارد زیر میتوان اشاره کرد:
Neo4j DB – Hyper table DB
 -1ستونی)(Column Family Databases

از پیاده سازیهای این نوع پایگاه داده به موارد زیر میتوان اشاره کرد:
Google's big table – Cassandra

معرفی برخی از انواع پایگاه داده غیر رابطه ای در ابر
** -1کاساندرا
**PNUTS -2
**Windows Azure -3
**Apache CouchDB -1
**Voldemort -9
**Infinispan -6
**Redis -7
**Xeround -8

كاساندرا
کاساندرا یکی از مطرح ترین بانك های اطالعاتی NoSQLبر پایگاه داده که شروع آن را فیس بوك رقم زد و از سال 2111
به عنوان یك پروژه متن باز تحت حمایت بنیاد آپاچی قرار گرفت.
این بانك اطالعاتی می تواند میلیون ها رکورد را که در بین صدها سرور ذخیره شده اند را در کسری از ثانیه به کاربران
برگرداند .این پایگاه داده از آن جهت اهمیت دارد که از یك معماری درونی بسیار قوی برای حل مشکالت بسیار قدیمی سود می
برد و به شکل مناسبی پیاده سازی شده است.
شرکتهایی مانند Openxو  ،Reddit،Rackspace،SimpleGeo،Ooyalaسیسکو ،آیبیام Cloudkick،از این پایگاه داده
استفاده میکنند.
PNUTS
این پایگاه داده به عنوان یك میزبان با مقیاس گسترده و وجود سیستم مدیریت مرکزی پایگاه داده برای برنامه های کاربردی
به اشتراك گذاشته شده مانند یاهواست.
در این نوع پایگاه داده به جای پرس وجوها وکوئری های پیچیده تمرکز بر روی ارائه خدمات در برنامه های کاربردی است.
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این پایگاه داده مدیریت سرویس ها و خدمات را کنترل میکند و آن ها را بهینه میکند و ازانجام کنترل های غیر ضروری
جلوگیری میکند و قابل اعتماد و مقیاس پذیراست و زمان توسعه نرم افزارراکاهش میدهد و بهترین سیستم مدیریتی را دارد و به
روز رسانی را به صورت هوشمند انجام میدهد.
Windows Azure
سیستم عامل جدید مایکروسافت است ،در واقع پلت فرمی است که با استفاده از تکنولوژی پردازش ابری کار می کندAzure ،
ویندوزمی کند .هدف از طراحی وایجاد این تکنولوژی جدید آسانی و سرعت بیشترعملیات این سیستم عامل و همچنین گسترش
قلمرو این سیستم عامل در کلیه امورزندگی بشر خواهد بود.
با استفاده از این فناوری،دیگر نیازبه نصب نرم افزارها در یك کامپیوتر یا سرورنیست وکلیه نرم افزارها در یك مجموعه بزرگ
کامپیوترها دراینترنت به نام ابرهای کامپیوتری نصب ودرموقع نیازبهره برداری می گردند .این فناوری باعث کاهش هزینه استفاده
از نرم افزارها و کاهش میزان استفاده از فضای حافظه کامپیوتر می گردد.
Xeround
یك پایگاه داده ارتجاعی مبتنی بر ابر است که خدمات را به صورت غیر رابطه ای و متن باز ارائه میدهد .از مهمترین سرویس
دهنده گان این نوع پایگاه داده میتوان به وب سای ت آمازون اشاره کرد که در هر نقطه ای میتوان به آن دسترسی پیدا کردو
بنابراین مهاجرت از یك ابربه ابر دیگر برای گرفتن خدمات توسط کاربران راحت و رایگان است.
دو معماری برای دسترسی به گره ها در این پایگاه داده وجود دارد یا به صورت مستقیم و از طریق درخواست دریافت نرم
افزار و یا به صورت مجازی که به زیرساختارهای سخت افزاری متصل نیست.
Redis
این پایگاه داده هم مثل هرپایگاه غیررابطه ای متن باز است وازیك سیستم ذخیره سازی کلید -مقدار) ) Key/Valueاستفاده
میکند که برای ذخیره سازی فقط از حافظه رم استفاده میکنند.
در این پا یگاه داده ،در یك فرآیند غیرهمزمان ،داده های حافظه روی دیسك نوشته میشوند تا ازایجاد گلوگاههای عملکردی
به خاطر سرعت نوشتن جلوگیری به عمل آید .همچنین ،به این دلیل که پایگاههای دادهای  NoSQLبا تاکید روی مقیاس
پذیری افقی براساس بخش بخش سازی )(Partitioningتوسعه یافته اند .عملکرد بسیار خوبی را در فراهم سازی مزیت ابرهای
پردازشی ،یعنی قابلیت االستیك بودن کالود فراهم میسازند.
درواقع پایگاههای دادهای NoSQLتطبیق ذاتی با پردازش ابری دارند .مهم ترین ساختمان داده در  Redisجداول هش
هستند که بصورت  key/valueذخیره میشوند و بسیار کاربردی اند .این پایگاه داده به دلیل اینکه برای ذخیره سازی تنها از رم
استفاده صورت میکند سرعت باالیی دارد.
Infinispan
این پایگاه داده بسیار مقیاس پذیر ،دسترس پذیر و پلت فرمی منبع باز است که از زبان جاوا پشتیبانی میکند و قابلیت ذخیره
سازی توزیع شده اطالعات و داده ها را دارد.
Voldemort
این پایگاه داده یك سیستم ذخیره سازی کلید -مقدار) (Key/Valueکه به طور کامل توزیع شده است .هر گره مستقل و
بدون نقطه خرابی است .این پایگاه داده در مواردی بکار میرود که ذخیره سازی ساده است .معماری نرم افزار از چندین الیه
ساخته شده است ،که هر یك از آنها عملیات قرار دادن ،دریافت و حذف را انجام میدهد و برای مسیر یابی از ارتباطات TCP /

 IPاستفاده میکند.
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Apache CouchDB
این پایگاه داده در سال  2118توسط شرکت آپاچی به عنوان یك پروژه سطح باال گارانتی شد و با مدیریت بنیاد آپاچی
توسعه یافت و هر روز مقبولیت بیشتری پیدا میکند .برخالف پایگاههای داده رابطه ای که داده ها را در ساختارهای بسیار منظمی
ذخیره میکردند و گزارش میدادند CouchDB ،تالش دارد این اطالعات را در سندهای مجزایی که ساختاری نصفه و نیمه دارند،
ذخیره و بازیابی کند .به عبارت دیگر  CouchDBبرای نرم افزارهای وب چندنفره که مبتنی بر سندها و پرونده ها هستند ،بسیار
مفید خواهد بود.
یکی از مشتریان این پایگاه داده BBCاست که روزانه  191میلیون درخواست را پاس گو است ،پایگاههای داده ،مبتنی بر
سند ،از جدیدترین سیستمهای مدیریت پایگاههای داده به شمار میآیند .این نوع از پایگاه داده ،بر خالف دیتابیسهای رابطه ای،
داده ها رادرجداول ذخیره نمیکنند و در نتیجه ،هیچ اندازه ثابتی برای داده ها در نظرنمیگیرند .مهمترین ویژگی های این پایگاه
داده عبارتند از:
 CouchDbیك بانك اطالعاتی است که به طور کامل پذیرای وب است واسناد خودراازطریق  HTTPمرورگرتان مورد
دسترسی قرار دهید.
این پایگاه داده از نشانگذاری شیء جاوااسکریپت ) (JSONبرای ذخیره سازی اسناد استفاده می کند.
برای انتقال اطالعات به محیط ابری4 ،فرایند باید انجام شود[66]:
 -1استاندارد سازی و تثبیت
 -2مجازی سازی
 -3اتوماسیون
 -1امنیت
اصول پایگاه داده در پردازش ابری][62
یکی از مشکالت بزرگ استفاده از کامپیوتر چگونگی نحوه ذخیره فایل ها و اطالعات است .بعضی افراد اطالعاتشان را روی
فلشهاو هارد های اکسترنال ذخیره میکنند و بعضی دیگر سعی می کنند اطالعات بی خود را پاك کنند تا فضا را برای اطالعات
جدید بازکنند ،اما وجود پایگاه داده های ابری و حافظه های ابری چنین مشکالتی را رفع کرده است.
حافظه های ا بری حافظه هایی هستند که برای ذخیره اطالعات کامپیوتری به جای ذخیره کردن آنها بر روی حافظه های
محلی مثل فلش ها و هارد ،اطالعات را روی پایگاه داده از راه دور ذخیره می کنید و این اینترنت است که ارتباط بین کاربران و
پایگاه داده را برقرار می کند.

مراكز داده در ابر
رسانه ذخیره سازی ابری مدلی از ذخیره سازی برپایه شبکه است که درآن داده ها بر روی چندین سرور مجازی ذخیره
میشود .معموال این سرویس توسط شرکت های میزبانی ارائه میشود که مراکز داده بزرگی را در اختیار دارندوافرادی که بخواهند
داده هایشان توسط این شرکت ها میزبانی شود میتوانند فضای ذخیره سازی راازآنها بخرندویا اجاره کنند .ازسوی دیگر گردانندگان
مراکزداده ها منابع خود را ،مطابق نیازهای مشتریان ،مجازی سازی میکنند و سرویس را به صورت سرورهای مجازی ارائه میدهند
که قابل مدیریت توسط کاربران است.
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امنیت در پایگاه داده ابری][6
به طورکلی امنیت در پایگاه داده را محافظت از تالشهای تبهکارانه برای سرقت ،تغییر و یا تخریب داده های بانك اطالعات
تعریف می کنند.
امنیت از جمله مفاهیمی است که باید در تمام الیه های یك سیستم پردازش ابری اعم از سخت افزار ،شبکه ،سیستم عامل،
بانك اطالعات و . . .آن را لحاظ نمود
امنیت در پایگاه داده ابری وابسته به سه کلمه است:
 -1محرمانگی:محرمانگی به صورت عدم دسترسی کاربران غیر مجاز به اطالعات تعبیرمیشود .به عنوان مثال یك دانشجو
نباید اجازه مشاهده اطالعات سایر دانشجویان را داشته باشد.
 -2جامعیت:فقط کاربران مجاز میتوانند دادههای مربوطه را تغییر دهند .به عنوان مثال دانشجویان میتوانند نمرات خود
راببیند اما اجازه تغییر آن را ندارند .جامعیت به صورت جلوگیری از تغییر ،حذف و یا دخالت ناخواسته و نادرست در اطالعات
نیزتعبیرمیشود.
 -3دسترس پذیری :مجوز کاربران مجاز نباید به طور ناخواسته قطع شود .به عنوان مثال استاد درسی که اجازه تغییر
نمرات را دارد همواره باید بتواند این عمل را انجام دهد.
برای برقراری امنیت در سیستم بانك اطالعاتی ابری ،ابتدا با کمك مکانیزمهای تصدیق هویت کاربر مثل کلمه عبور اطمینان
حاصل میکنیم که کاربر وارد شده به سیستم،یك کاربر مجاز میباشد.
در مرحله بعد که مطمین هستیم کاربری که وارد سیستم شده اجازه ورود داشته است ،با مکانیزمهای کنترل دسترسی (مجوز
دهی به کاربر) ،فقط مجوزهای دسترسی به داده های به خصوصی که میتواند به آنها دسترسی داشته باشد را به او تخصیص
میدهیم.
در بانك های اطالعات پردازش ابری بخشی از امنیت بانك به تبادل اطالعات و ذخیره سازی آنها بستگی دارد .رمزنگاری،
امنیت کانالهای ارتباطی را برقرار میکند .خروجی ی الگوریتم رمزنگاری ،نسخه رمز شده داده های ورودی است .به همین ترتیب
الگوریتمهای رمز گشایی برای باز کردن داده های رمز شده و برگرداندن آنها به حالت اولیه است.

نتیجه
با استفاده از پردازش ابری ،سازمان ها میتوانند اطالعاتشان را گسترده کنند و هزینه های سازمان را کاهش دهند .امنیت
داده ونحوه ذخیره آنها و پایگاه داده به کار رفته در پردازش ابری از اهمیت باالیی برخوردار است .بهینه سازی مراکز داده و تثبیت
زیرساخت های آن باید به دقت اجرا شود تا اطمینان از ذخیره امن داده ها را برای سازمان ها و کاربران فراهم کند .با استفاده
ازیك ابرمیانی میتوان به درخواست ها و تراکنش ها بدون کاهش امنیت و رخداد بن بست پاسخ داد.
مدیریت و کنت رل داده ها و کنترل ذخیره سازی آنها و محل ذخیره سازی آنها در محیط پردازش ابری از اهمیت باالیی
برخورداراست و با گسترش پایگاه های غیررابطه ای و کارائی آنها در پردازش ابری و به کار بردن آنها در سطوح مختلف پردازش
ابری به ویژه در سطوح برنامه کاربردی که نزدیك ترین الیه به کاربر است میتوان این اطمینان را به کاربران و سازمان ها داد که
داده ها واطالعاتشان در محیطی مطمین ،امن با قابلیت تحمل پذیری خطا و دسترس پذیری ،به نام مراکز داده امن ذخیره
میشوند .همچنین با استفاده از تکنیك های رمز نگاری متقارن و نامتقارن میتوان امنیت پایگاه داده در ابر را تا حدی تضمین
کرد.
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چكیده
امروزه رایانش ابر از موضوعات تحقیقاتی مهم به شمار میرود .ماهیتاً هدف آن تحکیم کاربری تجاری از طریق
توسعه تکاملی بسیاری از رویکردهای موجود و فناوریهای محاسباتی است ،از جمله خدمات توزیع شده ،برنامهها
و زیرساختهای اطالعاتی متشکل از منابع اشتراکی کامپیوتر ،شبکه و منابع ذخیرهسازی .اما جنبههای بی همتایی
از این محاسبات باعث تشدید مشکالت امنیتی شده است .یکی از مسایل امنیتی که در محیط ابر با ان مواجه
هستیم ،بروز حمالت  DDOSاز طرف مهاجمان به سرورهای ابر میباشند .در این مقاله انواع حمالت DDOS

بررسی ،تشخیص ودر نتیجه به بررسی اقدامات متقابل در برابر این حمالت میپردازیم.
واژگان كلیدی :رایانش ابری ،محیط ابر ،امنیت ،حمالت DDOS

مقدمه
حمالت ممانعت از سرویس ،حمالت صریحی میباشند که برای جلوگیری از استفاده مشروع از یك سرویس هستند .که این
حمالت یکی از تهدیدات اصلی علیه در دسترس بودن اینترنت است عاملین حمالت  DDOSبه طور معمول سایتهای مختلفی
را مورد حمله قرار می دهد که تاثیر آنها در هر حمله متفاوت است و ناراحتی جزئی را در کاربران به همراه دارد و یا در برخی
موارد ممکن است زیان های مالی جدی را برای شرکت هایی که به صورت آنالین به کسب و کار میپردازد به بار آورد .که از
باالترین سرورها میتوان به وب سرویس بانك ها ،دروازه پرداخت کارتهای اعتباری سرورهای روت ،موتورهای معروف جستجو
 googleو  ، yahooوب سرویس های دولتی سرورهای اخبار رادیو و تلویزیون ،سرویسهای تجاری مانند  Ebayو ،Amazon
سایتهای اجتماعی مانند  ،Face book ،twitterسرورهای زیر ساخت حیاتی و غیره اشاره کرد .که به احتمال زیاد ممکن است
همه اینها به خطر بیفتد].[1
حمالت  DDOSرا می توان به دو دسته  infurstraucture level Attacks and application buy levelاشاره کرد
] .[2،3در حمالت  ،Application level Attacksمهاجم یك منبع محاسباتی غیر قابل دسترس با تغییر پیکربندی سیستم را
ارائه می کند و یا با بارکاری نرم افزار را به حد سر ریز میرساند و یا یك یا چند بسته دقیق را جهت هدف آسیبپذیری آن
نرمافزار میفرستد.
یك مثال کالسیك از این نوع حمالت می توان به حمله  ping of dealthاشاره کرد که در آن مهاجم یك بسته  pingبزرگ
را حداکثر اندازه بسته  Ipورژن  1میفرستد که در حدود  69939بایت است .از لحاظ تاریخی بسیاری از سیستم عاملها به چنین
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بسته  pingای نمیتوانند رسیدگی کنند و سیستم سقوط می کند و یا ممکن است برای سیستم توقف و یا راه اندازی مجدد به
دلیل سرریز بافر بهوجود آید .سیاستهای امنیتی  Application buy levelنیز شناخته شده هستند.
در حمالت زیر ساخت در شیوه ( )infrastructure level Attacksاغلب حمالت در شیوه توزیع شده یك مهاجم به استخدام
تعداد زیادی از  zombieهای ربوده شده ماشین ،برای حمله به قربانی استفاده می کند .در این حمله هر دستگاه موجود یك
دسته می فرستد که سیل این بستهها با پایمال کردن منابع ( از قبیل پهنای باند ،بافر  Tcpو چرخه های  )cpuمنجر می شود.
در این  infrastructure levelحمالت  DDOSنیز به خوبی شناخته شدهاند و به عنوان سیل حمالت  DDOSمطرح هستند.
در حمالت در سطح زیر ساخت مهاجم فقط کافی است که  Ipسیستم قربانی را بداند که این مقاله فقط بر روی حمالت در سطح
زیر ساخت متمرکز شده است ].[2،3،1
دسته بندی سیل حمالت DDOS



Direct Attacks
Reflector Attac

حمالت مستقیم و حمالت بازدارنده در حمالت مستقیم مهاجم بهطور مستقیم سیل بستههای جعلی را از طریق ماشین آالت
 zombieبه سمت قربانی میفرستد حمالت  DDOSمستقیم به دو دسته از حمالت طبقه بندی می شوند .حمالت  DDOSالیه
شبکه و حمالت  DDOSالیه کاربرد .حمالت  DDOSالیه شبکه شامل syn flood ،Icmp flood ،udp flood ،Tcp flood

میشود .حمالت  DDOSالیه کاربرد شامل سیل  ،httpسیل  ،htlpsسیل  ftpو . . .اشاره کرد.
در حمالت بازتابنده مهاجم از طریق ماشین های  zombieبه ماشینهای بازتابنده پیام درخواست نیز میفرستد(از طریق
جعل آدرسهای  IPسیستمهای قربانی) که ماشین آالت بازتابنده به عنوان نتیجه پاسخ خود را به آدرس داده شده میفرستد که
باعث جاری شدن سیل بسته در سرور قربانی نیز میشود .حمالت بازتابنده شناخته شده ،شامل حمالت پاسخ به سیل ICMP

 ،ECHOسیل  syn acknowlageسیل  DNSو حمالت  smoorfنیز می شود ].[9

از سال  2111چندین اقدام متقابل در برابر حمالت  DDOSآغاز شده است که تقریباً در سه دسته طبقه بندی
می شوند که شامل تکنیكهای بقا ،تکنیكهای فعال و تکنیكهای واکنشی میباشد که در اینجا به بررسی عمیق
گروهها و ارزیابی هر تکنیك میپردازیم .اگرچه برخی از اقدامات متقابل  DDOSنیز در حال حاضر منتشر شده است
اما هیچ یك از این اقدامات متقابل و آنالیز امن و نحوه اجرایی آنها در برابر حمالت اجرا نشده است.
 Mikoricو Roiterیك طبقه بندی از حمالت  DDOSو مکانیزم های دفاعی ارائه دادند Mosla [8] .آموزشی در برابر
حمالت  DDOSارائه کرد ] [. Chen5و همکاران مکانیزم های دفاعی را در برابر حمالت  DDOSتوصیف کردند ] [. Carl11و
همکاران تکنیك های تشخیص حمالت را بررسی کردند.

 -2مسائل كلی مربوط به دفاع و خصوصیاتشان
برای پرداختن به این که روش دفاع چگونه طراحی شده است ،چگونه مستقر شده یا ارزیابی میشود ،باید  9سوال زیر پاسخ
داد:
حمله کجا شناسایی شده است؟
این حمله چگونه تشخیص داده میشود؟
مکانیسم پاسخ چیست؟
مکانیسم واکنش از کجا باید اعمال شود؟
مرکز کنترل تصمیم چیست؟ (کجاست)؟
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 -9طبقه بندی تكنیکهای دفاعی DDOSبر اساس نقطه دفاع
 9-6تكنیکهای دفاع منابع پایانی
این تکنیكها در نقاط پایانی مستقر شدهاند .این گرهها به طور خودگردان ،بستههای مخرب را شناسایی کرده و سپس یا
آنها را فیلتر میکنند و یا حد نرخ بستههای مخرب را به سمت سرور قربانی میفرستند.
نقاط دفاع منابع پایانی ،بهترین نقاط برای فیلترکردن یا حد نرخ ترافیكهای مخرب هستند چرا که حداقل آسیب مشروع را
در ترافیك منجر میشوند .عالوه بر این ،هر نقطه دفاع منابع پایانی ،بخش کوچکی از ترافیك را تجزیه میکند و به حداقل دفاع
مقدار منابع نیاز دارند( .مثالً قدرت پردازش و بافر)با این حال تشخیص ترافیكهای مخرب در مقابل ترافیكهای مشروع یك
چالش جدی است .عالوه بر این روش دفاع منبع پایانی نمیتواند تاثیرات خودش را در ترافیكهای مشکوك در سمت قربانی
مشاهده کند( .به عنوان مثال نرخ محدود یا فیلتر کردن) زیرا هیچ تعاملی با قربانی ندارد .از این رو درصد مثبت کاذب و منفی
کاذب میتواند باال باشد]11[ .

 9-2تكنیکهای دفاع هستههای پایانی
در این روش هر روتر هستهای به طور مستقل تالش میکند تا ترافیكهای مخرب را پس از فیلتر و یا با نرخ محدود را
تشخیص دهد .روترهای اصلی به حجم بزرگی از ترافیك رسیدگی میکنند که جمع آنها به احتمال زیاد نمیتوانند برای هر
سیستم قربانی فیلتر شود .به طور جداگانه در حقیقت با توجه به حجم زیادی از ترافیك شبکه ،احتمال این کم است که روترهای
هسته بخشی از چرخههای  cpuخود یا حافظهشان را برای ترافیكهای راس و یا فیلتر ترافیكها بر اساس امضای حمله اختصاص
دهند .چالش دیگر برای این تکنیك این است که تبعیض ترافیك مخرب از ترافیك خوب ساده نیست .روترهای هسته نقاط
امیدوار کنندهای هستند که حد نرخ ترافیك به سمت یك سرور قربانی مشخص میکنند صرف نظر از این که نوع ترافیك چگونه
باشد.

 9-9تكنیکهای دفاع قربانی
نقاط دفاعی پایانی قربانی میتواند به سادگی ترافیكهای  DOSرا از ترافیك مشروع تشخیص دهد .مشکل عمده تکنیك
نقاط دفاع قربانی پایانی این است که نقاط دفاع پایانی قربانی یك نقاط خوبی برای نرخ محدود و یا فیلتر ترافیك حمله نیست.
زیرا ممکن است پهنای باند اشباع شده باشد]11[ .

 9-4تكنیکهای دفاع توزیع شده
همانطور که در باال اشاره شد نقاط منابع پایانی ،نقاط امیدوارکنندهای برای نرخ محدود و یا فیلتر ترافیكهای مخرب میباشد
و همچنین نقاط هستههای پایانی نقاط امیدوار کنندهای برای نرخ محدود ترافیك هستند که از نوع ترافیك صرفنظر میکنند و
در نهایت نقاط قربانی پایانی ،نقاط امیدوارکنندهای هستند برای شناسایی و تبعیض بعضی از ترافیكهای  DDOSاز ترافیك های
مشروع.
نقاط قربانی پایانی میتواند ترافیك های داس را شناسایی و امضای حمله تولید کند و امضای ترافیك خوب و سپس میزان
حدود ترافیك فیلتر را از روتر باال دستش بپرسد.
دفاع توزیع شده به نظر میرسد یك راه حل مناسب جهت مقابله با حمالت  DDOSباشد .با این حال راه حلهای آنها به
این نیاز دارد که از همکاریهای  Ispهای مختلف و حوزههای اداری استفاده کند .امنیت و تصدیق کانالهای ارتباطی مشکل
سختی است که باید حل شود []6
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 -4طبقه بندی تكنیکهای دفاعی  DDOSبر اساس زمان واكنش
بر اساس زمان واکنش در حمالت  ،DDOSمقابله در حمالت  DDOSدر سه دسته بقایا  proactive ، survivalیا فعال و
 reactiveطبقه بندی می شود .تکنیك های بقا نشان میدهد که سرورهای قربانی با گسترش منابع تنگنا میتوانند حمالت
 DDOSرا گرفتار یك چاله برای جلوگیری از گسترششان کنند ( .یا جلوی وقوعشان را بگیرند)[]11
تکنیك های  Real timeاز وقوع حمالت  DDOSبا برخی تغییرات در روترهای دروازه و روترهای اصلی و . . .جلوگیری
میکنند .تکنیكهای واکنشی مبارزه با حمالت  DDOSپس از وقوع حمالت  DDOSبه کار میروند.
 -5تشخیص حمالتDDOS
هدف از روشهای تشخیص  DDOSو متمایز کردن بستههای مشروع از بستههای  DDOSاست .در اینجا ابتدا به بحث از
کجا و چگونه یك حمله  DDOSشناسایی شده و پس از آن بحث میکنیم که چه تکنیکی برای تشخیص مورد نیاز است و برخی
از تکنیكهای مشهور را بررسی میکنیم .مکانیزم تشخیص نوع از حمالت (الیه شبکه با الیه کاربرد) به محل تشخیص بستگی
دارد .دو محل برای تشخیص حمالت  DDOSوجود دارد -1 :سرورهای قربانی -2روترها(روتر نزدیك به منابع ترافیك یا روترهای
هستهای و یا روترهای نهایی به سرور قربانی).
یك سرور قربانی می تواند به راحتی حمالت  DDOSرا در الیه شبکه تشخیص دهد اما تشخیص این حمالت برای سرور
قربانی در الیه کاربرد به همان نسبت سختتر است .حمله  DDOSالیه شبکه به آسانی توسط سرور قربانی تشخیص داده میشود،
چرا که بسته های  ،DDOSبستههای جعلی هستند و عمدتاً به صورت تصادفی و نامعتبر بارگذاری میشوند ،ثانیاً شماره توالی و
شناسایی آنها نامعتبر است .به این ترتیب سرور قربانی به راحتی میتواند بستههای جعلی را از بستههای مشروع تشخیص دهد.
کاربران مشروع همیشه یك اتصال  Tcpایجاد و پس از آن از طریق شماره توالی منظم و کنترل شده ( کنترل جریان )Tcp
بستههای درست و مشروع را می فرستد .در حالی که در حمالت  DDOSالیه شبکه ،ماشینهای  zombieاتصاالت  Tcpرا ایجاد
نمیکنند و به صورت ساده و سیلآسا به سمت سرور جریان مییابند ( با بستههای جعلی که شامل آدرس  Ipجعلی منبع و
تصادفی میباشند).
به این ترتیب وقتی که تعداد این بستههای ساختگی افزایش مییابد و حجم کل ترافیك در سرور قربانی از نرخ آستانه فراتر
میرود ،تشخیص آنها در الیه شبکه در مقایسه با بستههای مشروع ،به آسانی انجام میشود .تشخیص حمالت  DDOSدر الیه
کاربرد مشکل است ،چرا که در الیه کاربرد تمام ماشینهای  zombieمثل سایر کاربران مشروع ،اتصاالت  Tcpرا ایجاد می کنند
و درخواست در ظاهر مشروع ارسال میکنند مثل دانلود صفحات وب.
در حمالت  DDOSالیه کاربرد ،دشمن آدرس  Ipماشینهای  zombieرا افشا میکند چرا که در غیر این صورت ،ماشین
های  zombieنمیتوانند اتصاالت  Tcpرا برقرار کنند .اما نکته جالب این است که با توجه به تعداد زیادی از ماشین های zombie

که دشمن هستند ،نگران افشای آدرس های  Ipماشین های  zombieنباشید.
روترها هم حمالت  DDOSرا در الیه شبکه و نه در الیه کاربرد به آسانی تشخیص میدهند .دلیل آن این است که روتر تنها
یك مالك مشخص برای قضاوت بسته در قسمت هدر بسته دارد.
از سوی دیگر در حمالت  DDOSالیه شبکه ،حمله های پیچیده ،بسته های مشروع مانندی را به سمت سرور قربانی ارسال
می کن ند ،که در این جا روتر می تواند هدر بسته های جعلی را از هدر بسته های مشروع تشخیص دهد .هرچند روترها به
سرورهای قربانی نزدیك می شوند چرا که ممکن است شناسایی مهمتری نسبت به روترهای هسته برای تشخیص حمله DDOS

داشته باشند و روترها به منابع ترافیك نزدیك میشوند چرا که ترافیك  DDOSدر روترهای نزدیك به سرور قربانی ،جمع
میشوند .و در نتیجه این روترها میتوانند ویژگیهای بیشتری در مورد بستههای حمله بهدست بیاورند.
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همانطور که در باال بحث شد ،سرور قربانی به راحتی میتواند حمالت  DDOSرا در الیه شبکه تشخیص دهد .حال سوال
این است که چرا سرور قربانی هنوز به تکنیكهای تشخیص نیاز دارد؟ دلیل آن این است که اگر سرور قربانی بتواند یك حمله را
قبل از آسیبهای جدی تشخیص دهد ،آن گاه می تواند به عنوان یك برنده زمان بیشتری برای واکنش داشته باشد.

 -1چرا روتر به تكنیکهای تشخیص نیاز دارد؟
دلیل آن این است که اگر آنها بتوانند حمله را به موقع تشخیص دهند ،میتوانند ترافیك را قبل از رسیدن به سرور ،فیلتر
کنند .دو ویژگی مهم تکنیكهای تشخیص که طراحان باید در نظر بگیرند:
یك روش تشخیص باید حمله را در زمان واقعی تشخیص دهد ،چرا که در غیر این صورت حمله  DDOSبه سرور قربانی
می رسد و ممکن است به سرور آسیب برساند و در این مرحله تشخیص حمله بی فایده خواهد بود .روش تشخیص باید بسیار
دقیق باشد و در غیر این صورت مثبت کاذب یا منفی کاذب باال خواهد بود.

نتیجه گیری
رایانش ابری تکنولوژی ای است که نه تنها مزایای تکنولوژی های صعودی ،بلکه آسیب های مربوط به رخنه های امنیتی آن
را نیز به ارث برده است ،که از این میان ،در دسترس بودن جدی ترین موضوع امنیتی است .عدم پذیرش توزیعی سرویس
( ،) DDoSنوعی حمله ی مربوط به در دسترس بودن منبع با هدف واژگون سازی مرکز داده ( )DCبرای عدم دسترس پذیری
منبع برای مشتریهای(کاربران ،دریافت کنندگان سرویس) قانونی است .در این جا حمالت  DDOSمورد بررسی قرار گرفت و
تکنیك های جهت مقابله با این حمالت عنوان شد از جمله تکنیك های دفاع میتوان به تکنیك های واکنشی وروش اعتماد بر
پایه فیلتر کردن ( )CBFرا نام برد.
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چكیده
در این تحقیق از منطق فازی برای پیشبینی درجه کیفیت موکت استفادهشده است .درجه کیفیت موکت بهطور
متداول بهصورت کیفی با درجات  1/9 ،1و  2مشخص میشود که منطق آن بر مبنای صفر و یك است .با استفاده
از منطق فازی میتوان درجه کیفیت موکت را با دقت و جزئیات بیشتر بیان نمود .پارامترهای تأثیرگذار در درجه
کیفیت موکت؛ درصد ثبات شستشویی و مقدار وزنی الیاف در واحد سطح موکت هستند .در مرحله اول با
بهکارگیری منطق فازی؛ درصد ثبات شستشویی موکت تعیینشده و در مرحله بعد درجه کیفیت موکت بهطور
دقیق محاسبهشده است .در این مطالعه موردی؛ درجه کیفیت موکت 1/116 ،بهدستآمده که نسبت به روش
کیفی متداول دقیقتر است.

واژگان كلیدی :منطق فازی ،منسوجات بیبافت ،موکت ،درجه کیفیت ،درصد ثبات شستشویی

 -6مقدمه
-6-6منسوجات بیبافت
منسوجات بیبافت دارای خصوصیات طراحیشده منحصربهفرد ،قابلیت کاربرد گسترده و قیمت مناسب هستند .این ویژگیها
سبب گردیده تا امروزه بهطور گستردهای از آنها در زمینههای مختلف از کاربردهای خانگی نساجی و پزشکی گرفته تا انواع مصارف
صنعتی استفاده گردد .این محصوالت دارای ساختاری شبیه پارچه هستند ،ولی مانند پارچههای معمولی از کنار هم قرار دادن و
درگیر ساختن نخها بافته نشده اند ،بلکه در طی فرآیندهای مختلفی و در اکثر موارد مستقیماً از الیاف به سطح پارچه مانندی
تبدیلشدهاند .بدون آنکه عمل بافت در مورد آنها صورت گرفته باشد .ازاینرو بهعنوان منسوجات بیبافت؛ اگرچه تولید این قبیل
محصوالت از قدمت بسیاری برخوردار است و شاید بتوان نمد را بهعنوان اولین نمونه از منسوجات بیبافت دانست ،ولی آنچه
امروزه بهعنوان منسوجات بیبافت خوانده میشود و نقش گستردهای در زندگی امروزی ایفا مینماید حاصل فناوری در زمینههای
مختلف بهویژه عرضه انواع مختلف الیاف مصنوعی است[ .]1ویژگیها و خصوصیات منسوجات بیبافت نیز همانند هر محصول
دیگری تحت تأثیر عوامل تشکیلدهنده آن ازنظر مواد اولیه و فرآیندهای مورداستفاده در تولید است .مهمترین این عوامل عبارتاند
از :نوع و خصوصیات الیاف مورداستفاده ،روش تشکیل الیه ،روش استحکامبخشی به الیه و عملیات تکمیلی [1و.]2
الیاف جزء اساسی در تشکیل یك منسوج بیبافت هستند ،ازاینرو ویژگیهای منسوجات بیبافت تا حد زیادی تابع خواص
الیاف تشکیلدهنده آن است .بنابراین انتخاب لیف یکی از عوامل مهم در تولید منسوجات بیبافت است .عواملی مانند فرآیند
تولید و کاربرد نهایی منسوج بیبافت ،قیمت تمامشده و ویژگیهای موردنیاز برای محصول نهایی؛ میباید در این انتخاب مدنظر
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قرار گیرد [ .]3نخستین مرحله در تولید یك منسوج بیبافت تشکیل الیه است .در این مرحله با آرایش دادن و استقرار الیاف
بهصورت صفحه یا الیه ،اولین مرحله تولید آغاز میگردد .یکنواختی منسوج بیبافت تولیدشده به مقدار زیادی تابع کیفیت الیه
تشکیلشده است .روشهای اساسی برای تولید الیه عبارتاند از؛ الیهسازی بهروش مرطوب ،الیهسازی همزمان با ریسندگی،
الیهسازی به روش دمیدن در مذاب و الیهسازی به روش خشك [ .]2در این مطالعه موردی که درجه کیفیت منسوج بیبافت
(موکت) موردبررسی قرارگرفته است از روش الیهسازی خشك جهت تولید موکت استفادهشده است .الیهسازی بهروش خشك در
تولید منسوجات بیبافتی ازجمله؛ ژئوتکستایلها ،1الیههای خودرویی ،کفپوشهای خانگی و  ...به کار میرود که رایجترین این
منسوجات موکت است .اساس الیهسازی بهروش خشك بر مبنای تشکیل الیه از الیاف از پیشتولید شده است .بهطورکلی در این
روش برای تشکیل الیه از عملیات کاردینگ 2استفاده میگردد .عملیات کاردینگ؛ فرآیند مکانیکی است که در آن الیاف پس از
باز شدن و مخلوط نمودن با یکدیگر ،توسط دستگاههای انتقالدهنده به ماشین کاردینگ منتقلشده و در آن براثر حرکت
سیلندرهای مختلف با پوششهای سوزنی یا ارهای ،الیاف از یکدیگر بازشده و بهصورت الیهنازکی که اصطالحاً تارعنکبوتی 3نامیده
میشود تشکیل میگردد [ .]2تعدادی از این الیههای نازك (تارعنکبوتیها) با همپوشانی؛ شکل اولیه موکت را تشکیل میدهند
که بهاصطالح نمد نامیده میشود .نمد تولیدشده بهصورت مکانیکی و بهوسیله عملیات سوزنزنی 1مستحکم میشود .در مرحله
بعد بهوسیله دستگاه مخملزنی 9در سطح نمد ،پرز ایجاد میشود .نمد با سطح مخمل شده به دستگاه استنتر 6تغذیهشده و از
تشت حاوی چسب آهار عبور میکند و چسب آهار تحتفشار غلتكهای کالندر به پشت نمد مخمل شده منتقل میشود .در ادامه
بهوسیله عملیات حرارتی خاص؛ چسب آهار پشت نمد ،پُخت شده و درنهایت نمد مخمل تکمیلشده (موکت) تولید میگردد.

-2-6منطق فازی
منطق؛ علم درست اندیشیدن ،درست فکر کردن ،درست استدالل کردن ،درست استنتاج کردن و درست انتخاب کردن است.
هر نوع تصمیمگیری صحیح؛ نیازمند یك روش منطقی صحیح در تفکر ،استدالل و استنتاج است .تاکنون سه نوع منطقِ ارسطویی،
چند مقداره و فازی شناختهشده است .منطق کالسیك یا ارسطویی منطقی است که در آن هر چیز فقط دارای دو مقدار درست
و غلط ،سیاه و سفید ،راست و دروغ ،صفر و یك یا بلی و خیر است .منطق چند مقداره آن است که عالوه بر مقادیر صفر و یك؛
چند مقدار دیگر را در دامنه صفر و یك میتوان اختیار کرد .برای نمونه ،در حالت سه مقداره میتوان از عبارات کامالً درست (،)1
کامالً غلط ( )1و نیمه راست یا نیمه غلط بهصورت ( )1/9استفاده نمود [1و .]9منطق فازی مثل منطق نسبیگرایی ،یك منطق
چند ارزشی نیست؛ بلکه یك منطق بینهایت ارزشی بوده ،مسائل را ضمن اینکه بهصورت نسبی با یکدیگر مقایسه میکند ،تمام
واقعیات مدلهای بشری را بهصورت ریاضی تحلیل نموده و خطای تصمیمگیری را به حداقل ممکن میرساند .منطق فازی راهکاری
است که با آن میتوان سیستمهای پیچیده را که مدلسازی آنها با استفاده از ریاضیات و قوانین کالسیك غیرممکن یا بسیار
مشکل مینماید ،بهآسانی و با انعطاف بیشتر مُدلسازی کرد .منطق فازی به دنبال رفع ابهام در مسائل نیست؛ بلکه در جستجوی
تحلیل مسائل و مشکالتی است که در ذات آنها ابهام دارد .درواقع منطق فازی به دنبال مُدلسازی مسائل همراه با ابهام است که
انسان همواره با اینگونه مسائل ارتباط دارد [6و .]7تئوری منطق فازی اولین بار توسط پرفسور لطفیزاده در مقالهای به نام
«مجموعههای فازی-اطالعات و کنترل» در سال  1569میالدی ارائه شد .هدف اولیه او در آن زمان ،توسعه مدلی کارآمدتر برای

1

Geotextiles
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3 Web
1 Needle Punching
9 Velour
6 Stenter
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توصیف فرآیند پردازش زبانهای طبیعی بود .او مفاهیم و اصطالحاتی همچون مجموعههای فازی ،رویدادهای فازی ،اعداد فازی
و فازیسازی را وارد علوم ریاضیات و مهندسی نمود [.]7
با توجه به پیچیده بودن ساختار فیزیکی موکت؛ بررسی فنی این نوع منسوج طبق خصوصیات موردنیاز مشکل است و بههمین
دلیل مُدلسازی ریاضی پایهای برای پیشبینی خصوصیات مهم این نوع منسوج وجود ندارد .ازاینرو؛ با استفاده از منطق فازی که
دارای انعطاف بیشتری است ،میتوان خصوصیات این نوع منسوج را مورد تحلیل و بررسی قرار داد [ .]8روحاهلل سمنانی و همکاران
رفتار اشتعال پذیری دو نمونه موکت نایلونی (موکت معمولی و موکت حاوی مواد بازدارنده شعله) را با آزمون گرماسنجی مخروطی
موردبررسی قراردادند .با استفاده از گرماسنج مخروطی ،پارامترهای گرمایی واکنش در برابر آتش شامل زمان افروزش ،کل گرمای
آزادشده ،شدت و بیشینه گرمای آزادشده ،دود و خروج گازهای سمی بررسیشدهاند [ .]5دِبنث و همکاران با استفاده از شبکه
عصبی مصنوعی و مدلهای تجربی؛ نفوذپذیری هوای منسوج بیبافت را موردبررسی قرار دادهاند .در این مدل برای پیشبینی
نفوذپذیری هوای منسوج بیبافت از نسبت مخلوط الیاف کنف و پلیپروپیلن ،وزن واحد سطح و تراکم سوزنزنی بهعنوان ورودی
های مدل استفادهشده است [ .]11در مُدلی دیگر با استفاده از داده های خزش الیاف و پارامترهای ساختاری پارچه؛ رفتار خزش
منسوج بیبافت پیشبینیشده است .در این مدل یك ساختار شبکهای از الیاف در نظر گرفتهشده و کرنش خزش در تنش ثابت
موردبررسی قرارگرفته است [ .]11زهره زارع نژاد و همکاران با استفاده از اصول شباهت و الگوریتم ژنتیك محاورهای؛ طرحهای
لباس را موردبررسی قرار دادهاند .در این مدل اجزای لباس شامل یقه ،آستین ،دامن ،دکمه ،جیب و کمربند بهعنوان پارامترهای
مهم طراحی لباس در نظر گرفتهشدهاند [.]12
در مطالعه حاضر ،پیشبینی درجه کیفیت موکت با استفاده از روش منطق فازی موردبررسی قرارگرفته است .ابتدا پارامترهای
مهم در درجه کیفیت موکت؛ طبق معیارهای شرکت موکت فیروزه یزد ،تفکیك شدند که مهمترین آنها وزن الیاف در واحد سطح
موکت و میزان درصد ثبات شستشویی چسب آهار پشت موکت میباشند .قابلذکر است که چسب آهار پشت موکت شامل؛ آب،
نشاسته ،رزین مکمل ،محلول ژالتین و رزین آکریلیك است .در این تحقیق ابتدا اجزاء تشکیلدهنده چسب آهار بهعنوان ورودی
های سطح اول منطق فازی در نظر گرفتهشدهاند و خروجی آن درصد ثبات شستشویی است و در مرحله بعد؛ دو پارامتر درصد
ثبات شستشویی و الیاف بهعنوان ورودیهای سطح دوم در نظر گرفتهشدهاند و خروجی آن درجه کیفیت موکت است.

-2روش تحقیق
-6-2تعیین قواعد اگر و آنگاه
در این مرحله برای تعیین قواعد اگر و آنگاه؛ ابتدا مجموعههای مرجع (مواد ورودی) در دو سطح تعریفشدهاند:
-1اجزاء تشکیلدهنده چسب آهار و -2الیاف.
اجزاء تشکیلدهنده چسب آهار به ترتیبی که با هم مخلوط میشوند عبارتاند از :آب ) ،(wنشاسته ) ،(kرزین مکمل )،(f
محلول ژالتین ) (pو رزین آکریلیك ) .(Sاجزاء تشکیلدهنده چسب آهار بهعنوان ورودیهای سطح اول مُدل در نظر گرفته و
خروجی آن درصد ثبات شستشویی موکت ) (Cاست و در مرحله بعد خروجی سطح اول با الیاف بهعنوان ورودیهای سطح دوم
در نظر گرفته میشوند .پس مدل اولیه بهصورت چند ورودی و یك خروجی ) (MISOاست .تعداد ترمهای هرکدام از اجزاء
تشکیلدهنده چسب (ورودیها) و درصد ثبات شستشویی موکت (خروجی)؛ بهصورت سهتایی در نظر گرفتهشدهاند .این سه ترم
بهصورت کم ) ،(Lمتوسط ) (Mو زیاد ) (Hتعریفشدهاند که این ترمها با توجه بهمیزان تأثیرگذاری اجزاء تشکیلدهنده چسب
آهار بر روی درصد ثبات شستشویی موکت بیان میشوند .بهعنوانمثال اگر مقادیر آب و نشاسته بهصورت «کم» انتخاب شوند
یعنی میزان تأثیرگذاری آنها بر روی درصد ثبات شستشویی مثبت بوده و اگر رزین مکمل ،محلول ژالتین و رزین آکریلیك
بهصورت زیاد انتخاب شوند ،میزان تأثیرگذاری آنها بر روی درصد ثبات شستشویی مثبت است .بنابراین توابع عضویت اجزاء
تشکیلدهنده چسب آهار با توجه به میزان تأثیرگذاری که بر روی درصد ثبات شستشویی دارند؛ بیان و رسم شدهاند.
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: بهصورت ذیل باشد1 اگر یکی از قواعد تعریفشده با توجه به جدول
H

M

H

L

M

M

آب

نشاسته

رزین مکمل

محلول ژالتین

رزین آکریلیك

درصد ثبات شستشویی

 محلول ژالتین «کم» و رزین آکریلیك «متوسط» باشند،» رزین مکمل «زیاد،» نشاسته «متوسط،»یعنی اگر مقدار آب «کم
.آنگاه درصد ثبات شستشویی «متوسط» خواهد بود
 قواعد اگر و آنگاه سیستم فازی سطح اول-6 جدول
LLLLL=>L
LLLLM=>L
LLLLH=>L
LLLML=>L
LLLMM=>L
LLLMH=>L
LLLHL=>L
LLLHM=>L
LLLHH=>M
LLMLL=>L
LLMLM=>L
LLMLH=>M
LLMML=>L
LLMMM=>M
LLMMH=>M
LLMHL=>L
LLMHM=>M
LLMHH=>M
LLHLL=>L
LLHLM=>L
LLHLH=>M
LLHML=>L
LLHMM=>M
LLHMH=>M
LLHHL=>L
LLHHM=>M
LLHHH=>M
HLLLL=>L
HLLLM=>L
HLLLH=>L
HLLML=>L
HLLMM=>M
HLLMH=>M
HLLHL=>L
HLLHM=>M
HLLHH=>M
HLMLL=>L
HLMLM=>M
HLMLH=>M
HLMML=>L
HLMMM=>M

LMLLL=>L
LMLLM=>L
LMLLH=>M
LMLML=>L
LMLMM=>M
LMLMH=>M
LMLHL=>L
LMLHM=>M
LMLHH=>M
LMMLL=>L
LMMLM=>M
LMMLH=>M
LMMML=>M
LMMMM=>M
LMMMH=>M
LMMHL=>M
LMMHM=>M
LMMHH=>M
LMHLL=>L
LMHLM=>M
LMHLH=>M
LMHML=>M
LMHMM=>M
LMHMH=>H
LMHHL=>M
LMHHM=>M
LMHHH=>H
HLMMH=>M
HLMHL=>M
HLMHM=>M
HLMHH=>M
HLHLL=>L
HLHLM=>M
HLHLH=>M
HLHML=>M
HLHMM=>M
HLHMH=>M
HLHHL=>M
HLHHM=>M
HLHHH=>H
HMLLL=>L

LHLLL=>L
LHLLM=>L
LHLLH=>M
LHLML=>L
LHLMM=>M
LHLMH=>M
LHLHL=>L
LHLHM=>M
LHLHH=>M
LHMLL=>L
LHMLM=>M
LHMLH=>M
LHMML=>M
LHMMM=>M
LHMMH=>M
LHMHL=>M
LHMHM=>M
LHMHH=>H
LHHLL=>L
LHHLM=>M
LHHLH=>M
LHHML=>M
LHHMM=>M
LHHMH=>H
LHHHL=>M
LHHHM=>H
LHHHH=>H
HMLLM=>M
HMLLH=>M
HMLML=>L
HMLMM=>M
HMLMH=>M
HMLHL=>L
HMLHM=>M
HMLHH=>M
HMMLL=>L
HMMLM=>M
HMMLH=>M
HMMML=>M
HMMMM=>M
HMMMH=>M

MLLLL=>L
MLLLM=>L
MLLLH=>L
MLLML=>L
MLLMM=>M
MLLMH=>M
MLLHL=>L
MLLHM=>M
MLLHH=>M
MLMLL=>L
MLMLM=>M
MLMLH=>M
MLMML=>M
MLMMM=>M
MLMMH=>M
MLMHL=>M
MLMHM=>M
MLMHH=>M
MLHLL=>L
MLHLM=>M
MLHLH=>M
MLHML=>M
MLHMM=>M
MLHMH=>M
MLHHL=>M
MLHHM=>M
MLHHH=>M
HMMHL=>M
HMMHM=>M
HMMHH=>H
HMHLL=>M
HMHLM=>M
HMHLH=>M
HMHML=>M
HMHMM=>M
HMHMH=>H
HMHHL=>M
HMHHM=>H
HMHHH=>H
HHLLL=>L

MMLLL=>L
MMLLM=>M
MMLLH=>M
MMLML=>L
MMLMM=>M
MMLMH=>M
MMLHL=>L
MMLHM=>M
MMLHH=>M
MMMLL=>M
MMMLM=>M
MMMLH=>M
MMMML=>M
MMMMM=>M
MMMMH=>M
MMMHL=>M
MMMHM=>M
MMMHH=>M
MMHLL=>M
MMHLM=>M
MMHLH=>M
MMHML=>M
MMHMM=>M
MMHMH=>H
MMHHL=>M
MMHHM=>M
MMHHH=>H
HHLLM=>M
HHLLH=>M
HHLML=>L
HHLMM=>M
HHLMH=>H
HHLHL=>M
HHLHM=>M
HHLHH=>H
HHMLL=>M
HHMLM=>M
HHMLH=>H
HHMML=>M
HHMMM=>M

MHLLL=>L
MHLLM=>M
MHLLH=>M
MHLML=>L
MHLMM=>M
MHLMH=>M
MHLHL=>L
MHLHM=>M
MHLHH=>M
MHMLL=>M
MHMLM=>M
MHMLH=>M
MHMML=>M
MHMMM=>M
MHMMH=>H
MHMHL=>M
MHMHM=>M
MHMHH=>H
MHHLL=>M
MHHLM=>M
MHHLH=>M
MHHML=>M
MHHMM=>H
MHHMH=>H
MHHHL=>M
MHHHM=>H
MHHHH=>H
HHMMH=>H
HHMHL=>M
HHMHM=>H
HHMHH=>H
HHHLL=>M
HHHLM=>H
HHHLH=>H
HHHML=>M
HHHMM=>H
HHHMH=>H
HHHHL=>H
HHHHM=>H
HHHHH=>H

31

سال دوم ،شماره پنج و شش ،خرداد و تیر 6931

-2-2توابع عضویت ورودیهای سطح اول
مجموعه اعداد فازی و توابع عضویت آب بهصورت ذیل میباشند:
)µ (w
M

L

H

1
1/667
1/333

w
)(l

731

791

671 681

711
شكل -6مجموعه اعداد فازی آب

توابع عضویت آب:
1

650 ≤ 𝑤 ≤ 670

𝑤 𝜇𝐻 (𝑤) = |700 −

670 ≤ 𝑤 ≤ 700

30
𝑤 − 670
30

670 ≤ 𝑤 ≤ 700

|| = )𝑤( 𝑀𝜇
𝑤 730 −
30
𝑤 − 700
𝜇 (𝑤) = | 30

()1
700 ≤ 𝑤 ≤ 730
700 ≤ 𝑤 ≤ 730

𝐿

1

730 ≤ 𝑤 ≤ 750

مجموعه اعداد فازی و توابع عضویت نشاسته بهصورت ذیل میباشند:
)µ (k
M

L

H

1

)k (kg

1311
711

1211

1111

811

شكل  )2مجموعه اعداد فازی نشاسته
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توابع عضویت نشاسته:
700 ≤ 𝑘 ≤ 800
800 ≤ 𝑘 ≤ 1000
800 ≤ 𝑘 ≤ 1000

()2
1000 ≤ 𝑘 ≤ 1200
1000 ≤ 𝑘 ≤ 1200

1
𝑘 𝜇𝐻 (𝑘) = |1000 −
200
𝑘 − 800
200

|| = )𝑘( 𝑀𝜇

𝑘 1200 −
200
𝑘 − 1000
𝜇𝐿 (𝑘) = | 200
1

1200 ≤ 𝑘 ≤ 1300

مجموعه اعداد فازی و توابع عضویت رزین مکمل بهصورت ذیل میباشند:
)µ (f
M

H

L

1

)f (kg

29

28

21

12

19

شكل  )9مجموعه اعداد فازی رزین مكمل

توابع عضویت رزین مکمل:
12 ≤ 𝑓 ≤ 15
15 ≤ 𝑓 ≤ 20
15 ≤ 𝑓 ≤ 20

()3
20 ≤ 𝑓 ≤ 25
20 ≤ 𝑓 ≤ 25

1
| = )𝑓( 𝐿𝜇

𝑓 20 −
5
𝑓 − 15
| 5
| = )𝑓( 𝑀𝜇
𝑓 25 −
5
𝑓 − 20
𝜇 (𝑓) = | 5
𝐻

25 ≤ 𝑓 ≤ 28
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مجموعه اعداد فازی و توابع عضویت محلول ژالتین بهصورت ذیل میباشند:
) µ (p
M

H

L

1

)p (kg

231

291
191

211

171

شكل  )4مجموعه اعداد فازی محلول ژالتین

توابع عضویت محلول ژالتین:
1

150 ≤ 𝑝 ≤ 170

𝑝 𝜇𝐿 (𝑝) = |200 −

170 ≤ 𝑝 ≤ 200

30
𝑝 − 170
30
|| = )𝑝( 𝑀𝜇
𝑝 230 −
30
𝑝 − 200
𝜇 (𝑝) = | 30

170 ≤ 𝑝 ≤ 200

()1
200 ≤ 𝑝 ≤ 230
200 ≤ 𝑝 ≤ 230

𝐻

1

230 ≤ 𝑝 ≤ 250

مجموعه اعداد فازی و توابع عضویت رزین آکریلیك بهصورت ذیل میباشند:
)µ (S
M

H

L

1

)S (kg

291

211

221

211

151

شكل  )5مجموعه اعداد فازی رزین آكریلیک
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توابع عضویت رزین آکریلیك:
1

190 ≤ 𝑆 ≤ 200

𝑆 𝜇𝐿 (𝑆) = |220 −

200 ≤ 𝑆 ≤ 220

20

𝑆 − 200
20
|| = )𝑆( 𝑀𝜇
𝑆 240 −
20
𝑆 − 220
𝜇 (𝑆) = | 20

200 ≤ 𝑆 ≤ 220

()9
220 ≤ 𝑆 ≤ 240
220 ≤ 𝑆 ≤ 240

𝐻

1

240 ≤ 𝑆 ≤ 250

-9-2استنتاج فازی بر اساس قواعد بیانشده
در این مرحله برای اجزاء تشکیلدهنده چسب آهار؛ مقادیر اولیهای تعریف کرده و به ازای این اعداد ،مقادیر تابع عضویت
اجزاء تشکیلدهنده چسب آهار از نمودار مربوطه به دست میآیند .بهعنوانمثال اگر ترکیب وزنی مواد تشکیلدهنده چسب آهار
که با هم مخلوط میشوند ،بهصورت ذیل باشند:
)(Liter

w0  681

آب

)(kg

k 0  1191

نشاسته

)(kg

f 0  21

رزین مکمل

)(kg

p0  151

محلول ژالتین

)(kg

S 0  231

رزین آکریلیك

میتوان از نمودار مجموعه اعداد فازی آب (شکل  )1مقادیر تابع عضویت آب را به دست آورد .در ذیل این مقادیر تابع عضویت
برای آب و دیگر اجزاء تشکیلدهنده چسب آهار محاسبهشدهاند که به شرح زیر میباشند:

 M w0   1/333
 L k 0   1/79
 H  f 0   1/8
 M  p0   1/667
 H S 0   1/9

و
و
و
و
و

 H w0   1/667
 M k 0   1/29
 M  f 0   1/2
 L  p0   1/333
 M S 0   1/9

آب
نشاسته
رزین مکمل
محلول ژالتین
رزین آکریلیك

با توجه به مقادیر اولیه و مقادیر توابع عضویت بهدستآمده؛  32حالت از جدول قواعد اگر و آنگاه را باید انتخاب کرد که به
شرح ذیل میباشند (جدول :)2
جدول  )2قواعد اگر و آنگاه انتخابشده برای مقادیر اولیه ورودیهای سطح اول
MLMLM=>M
MLMLH=>M
MLMMM=>M
MLMMH=>M
MLHLM=>M

38

MMMLM=>M
MMMLH=>M
MMMMM=>M
MMMMH=>M
MMHLM=>M

HLMLM=>M
HLMLH=>M
HLMMM=>M
HLMMH=>M
HLHLM=>M

HMMLM=>M
HMMLH=>M
HMMMM=>M
HMMMH=>M
HMHLM=>M
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MMHLH=>M
MMHMM=>M
MMHMH=>H

MLHLH=>M
MLHMM=>M
MLHMH=>M

HMHLH=>M
HMHMM=>M
HMHMH=>H

HLHLH=>M
HLHMM=>M
HLHMH=>M

برای هرکدام از این  32حالت باال (جدول )2؛ پنج تابع عضویت نمونه (ورودیهای سطح اول) وجود دارد که باید مینیمم آنها
انتخاب شود و در مرحله بعد بین مینیممهای انتخابشده برای جامعه؛ اگر میزان تأثیرگذاری مشابه وجود داشت باید ماکزیمم

آنها انتخاب شود .با توجه به جدول 2؛ دو   H C وجود دارد که هر دو  1/29هستند و یکی از آنها انتخاب میشود و بین
  M C ها ماکزیمم انتخاب میشود که  1/9است .در مرحله بعد باید یکپارچهسازی قواعد صورت گیرد ،یعنی تأکید بر این

است که خروجی یکپارچه شود .پس یك   agg C بهصورت ذیل تعریف میشود:

 agg C   maxmin 0.25 ,  H C , min 0.5 ,  M C 

()6

مقادیر بهدستآمده برای   M C و   H C را به نمودار درصد ثبات شستشویی انتقال داده (شکل  )6و میزان درصد
ثبات شستشویی با استفاده از روش مرکز ثقل ،فازیزدایی میشود:
)µ (C
M

H

L

1
1/9
1/29

)C ( %

58

111

56 56/9 57

59

51

52

شكل  )1مجموعه اعداد فازی درصد ثبات شستشویی

2 4 
3.5  4 

 96  0.5 
   98.25  0.25 

2  
2 
C0  
 96.86 %
( )7درصد ثبات شستشویی
2 4 
3.5  4 

 0.5 
   0.25 

2  
2 

قابلذکر است که درصد ثبات شستشویی موکت بهطور عملی و در آزمایشگاه کنترل کیفیت موکت فیروزه یزد به این صورت

محاسبه میشود که ابتدا قطعهای از موکت با سطح  29×91 cm2وزن میشود (وزن اولیه ) m1 :و نمونه موکت در آب معمولی و
با  9 c. cمایع پاكکننده شستشو داده میشود .نمونه شُسته شده با نور آفتاب یا با حرارت غیرمستقیم خشك میشود و نمونه
خشكشده دوباره وزن میشود (وزن ثانویه .) m 2 :با توجه به شکل 7؛ وزن متوسط الیاف در یك مترمربع موکت  991 gاست
که مقدار الیاف در نمونه مورد آزمایش  m0  68/79 gاست .پس درصد ثبات شستشویی (میزان ماندگاری چسب آهار پشت
موکت) بهصورت زیر محاسبه میشود:

()8

 m  m0 
  100
C   2
 m1  m0 

در مرحله بعد ،الیاف و درصد ثبات شستشویی بهعنوان ورودیهای سطح دوم تعریف میشوند و خروجی آن درجه کیفیت
موکت است .این مرحله هم شامل یك مدل  MISOاست (دو ورودی و یك خروجی) .در شکل  7مجموعه اعداد فازی الیاف
قابلمشاهده است.
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)µ (A
H

M

H

M

L

1

)A (g/m2

981

611
911

921

991

شكل  )6مجموعه اعداد فازی الیاف

مانند حالت قبل تعداد ترمهای متغیرهای ورودی و خروجی؛ سهتایی در نظر گرفتهشدهاند ،یعنی بهصورت کم )،(Low
متوسط ) (Mediumو زیاد ) .(Highپس تعداد قواعد آن 5تا است که جدول قواعد این مرحله بهصورت زیر است:
جدول  )9قواعد اگر و آنگاه سیستم فازی سطح دوم
درصد ثبات شستشویی
M
H
H

L
M
H

L
L
M

L
M
H

الیاف

H

M

L

اگر یکی از قواعد تعریفشده بهصورت ذیل باشد:
H

H

M

درجه کیفیت موکت

درصد ثبات شستشویی

الیاف

یعنی اگر مقدار الیاف متوسط و درصد ثبات شستشویی زیاد باشد آنگاه درجه کیفیت موکت زیاد خواهد بود .پس یك مقدار
اولیه  A0  911 g/m2برای الیاف در نظر گرفته و با  C 0  56/86 %محاسبهشده برای درصد ثبات شستشویی بهعنوان
ورودیهای سطح دوم به نمودارهای مربوطه انتقال داده و مقادیر تابع عضویتها محاسبه میشوند که به شرح ذیل میباشند:

 M  A0   1/667
 H C0   1/13

و
و

 L  A0   1/333
 M C0   1/97

الیاف
درصد ثبات شستشویی

با توجه به مقادیر اولیه  A0و  C 0و مقادیر توابع عضویت بهدستآمده؛ چهار حالت ممکن وجود خواهد داشت که بین تابع
عضویت نمونهها باید مینیممها انتخاب شوند و در مرحله بعد از بین مینیممهای انتخابشده برای جامعه؛ اگر میزان تأثیرگذاری
مشابه وجود داشت ،باید ماکزیمم آنها انتخاب شود.

11

سال دوم ،شماره پنج و شش ،خرداد و تیر 6931

جدول  )4قواعد اگر و آنگاه انتخابشده برای مقادیر اولیه ورودیهای سطح دوم

 L q   1/333
 M q   1/333
 M q   1/97
 H q   1/13

انتخاب مینیمم
( 1/97و )1/333

LM=>L

( 1/13و )1/333

LH=>M

( 1/97و )1/667

MM=>M

( 1/13و )1/667

MH=>H

با توجه به جدول 1؛   L q   1/333خواهد بود و دو تا   M q وجود دارد که ماکزیمم آنها باید انتخاب شود ،پس

  M q   1/97و درنهایت   H q   1/13هست .در مرحله بعد باید   q های بهدستآمده به نمودار درجه کیفیت

موکت انتقال داده شوند و یکپارچهسازی قواعد صورت گیرد ،یعنی تأکید بر این است که خروجی یکپارچه شود .پس یك
  agg q بهصورت ذیل تعریف میشود:

 agg q   maxmin 0.333 ,  L q , min 0.57 ,  M q , min 0.43,  H q 

()5

مقادیر بهدستآمده برای   M q  ،  L q و   H q ؛ به نمودار درجه کیفیت موکت (شکل  )8انتقال داده میشوند و
میزان درجه کیفیت موکت با استفاده از روش مرکز ثقل ،فازیزدایی میشود:
) µ (q
L

M

H

1
1/56
1/49
1/999

)q (Rating

3

2

1/ 9

1

1

شكل  )4مجموعه اعداد فازی درجه كیفیت موكت

()11

1.285  1.5  
0.43  1  
1.5  1.333 

 0.642  0.43 
  1.5  0.57 
   2.333  0.333 

2
2  
2
 

q0  
1.285  1.5  
0.43  1  
1.5  1.333 

 0.43 
   0.57 
   0.333 

2
2  
2

 


 1.416

-9بحث و نتایج
با توجه به نمودارهای توابع عضویت ورودیهای سطح اول (شکلهای  1تا )9؛ مقادیر اولیهای برای ورودیهای سطح اول در
نظر گرفته شد و این مقادیر اولیه به نمودارهای مربوطه انتقال داده شد و مقادیر تابع عضویتها محاسبه شد .حالتهای مختلف
تابع عضویتها از جدول قواعد اگر و آنگاه (جدول  )1تفکیك شد .این حالتهای ممکن در جدول  2آورده شدند .در این مرحله
11
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با توجه بهمیزان تأثیرگذاری اجزاء تشکیلدهنده چسب آهار؛ بین نمونهها ،مینیممها انتخاب شدند و از بین مینیممهای
انتخابشده برای نمونه؛ اگر میزان تأثیرگذاری مشابه وجود داشته باشد ،باید ماکزیمم آنها برای جامعه انتخاب شود .درنهایت دو

تابع عضویت   M C   1/9و   H C   1/29به دست آمد که این دو تابع عضویت به نمودار درصد ثبات شستشویی (شکل
 )6انتقال داده شدند و میزان درصد ثبات شستشویی ( ) C0  56/86%با روش مرکز ثقل ،فازیزدایی شد .این مقدار درصد ثبات
شستشویی محاسبهشده تطابق خیلی خوبی با مقدار میانگین درصد ثبات شستشویی ( )%57بهدستآمده در آزمایشگاه کنترل
کیفیت شرکت موکت فیروزه یزد دارد.
در مرحله بعد ثبات شستشویی محاسبهشده (  ) C 0و الیاف (با توجه به مقدار اولیه تعریفشده  ) A0بهعنوان ورودیهای
سطح دوم در نظر گرفته شدند و مقادیر آنها به نمودارهای مربوطه (شکلهای  6و  )7انتقال داده شد و مقادیر تابع عضویت آنها
محاسبه شد .در این مرحله بین مقادیر تابع عضویت؛ چهار حالت ممکن وجود داشت که بین تابع عضویت نمونهها ،مینیممها
انتخاب شد و از بین مینیممهای انتخابشده برای نمونه ،اگر میزان تأثیرگذاری مشابه وجود داشته باشد باید ماکزیمم آنها برای

جامعه انتخاب شود .درنهایت سه تابع عضویت   M q   1/97 ،  L q   1/333و   H q   1/13به دست آمد و این
مقادیر به نمودار درجه کیفیت موکت (شکل  )8انتقال داده شدند و مقدار درجه کیفیت موکت ( ) q0  1/116با روش مرکز
ثقل ،فازیزدایی شد .این مقدار درجه کیفیت موکت محاسبهشده نسبت بهروش کیفی متداول خیلی دقیقتر است ،چون در حالت
متداول درجه کیفیت موکت بهصورت کیفی و با درجات  1/9 ،1و  2مشخص میشود و بر مبنای صفر و یك است .بنابراین با
استفاده از روش منطق فازی میتوان خصوصیات موکت (ازجمله درصد ثبات شستشویی و درجه کیفیت) را با جزئیات و دقت
باالتری محاسبه و پیشبینی نمود.

 -4نتیجهگیری
در این تحقیق با استفاده از روش منطق فازی و دادههای تجربی موجود؛ درصد ثبات شستشویی و درجه کیفیت موکت
محاسبه و پیشبینی شدند .مقدار ثبات شستشویی پیشبینیشده تطابق خیلی باالیی با مقادیر عملی بهدستآمده دارد .همچنین
درجه کیفیت موکت بهدستآمده با روش منطق فازی نسبت بهروش کیفی متداول از دقت باالتری برخوردار است .بنابراین منطق
فازی ضمن ایجاد انعطافپذیری در محاسبات؛ دادههایی نظیر دانش ،تجربه و قضاوت انسانی را در محاسبات وارد کرده و پاسخهایی
کامالً کاربردی ارائه میدهد.

تشكر و قدردانی
از هیئتمدیره شرکت موکت فیروزه یزد برای تهیه و تدوین این مقاله ،تشکر و قدردانی میشود.
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Predicting of Needle-Punched Nonwoven Carpet Quality Degree by
Using of Fuzzy Logic

M. Momeni Nasab1,*, H. Khademi Zare2
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Abstract
In this study, fuzzy logic is used to predict the degree of quality needle-punched
nonwoven carpet. The degree of quality needle-punched nonwoven carpet is
determined qualitative commonly by 1, 1. 5 and 2 grades which is based on the logic
zero and one. The degree of quality needle-punched nonwoven carpet can be stated
with accuracy and details by using of fuzzy logic. The parameters that affecting the
degree of quality needle punched nonwoven carpet are percentage of washing
fastness and weight of fibers per unit area of needle punched nonwoven carpet. In
first step, percentage of washing fastness is determined by applying fuzzy logic and
in next step the degree of needle punched nonwoven carpet is accurately calculated.
In this case study; the degree of needle punched nonwoven 1. 416 is obtained, which
is more accurate than conventional method qualitative.
Keywords: Fuzzy Logic, Needle-Punched Nonwoven Carpet, Non-Woven,
Degree of Quality, Percentage of Washing Fastness
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چكیده
اهمیت آب در جهان امروز بر کسی پوشیده نیست .عواملی همچون رشد جمعیت و در دسترس نبودن آب برای
بخش عمدهای از کرهی زمین ،بر اهمیت آب افزوده است .به همین روی بشر همواره به دنبال راههایی کم هزینه
و کارآمد برای تامین آب و رفع کمبود آن بوده است .استحصال آب از مه یك روش نوین و البته کمهزینه و
پربازده است که میتوان به وسیلهی آن تا حدی نیاز آب بشر را برطرف کرد .تاکنون پروژههایی در همین زمینه
در نقاط مختلف جهان اجرا شده است .در این مقاله ابتدا توضیحاتی در مورد مه و انواع آن و سپس توضیحاتی
در مورد جمع کنندهها و اصول طراحی آنها ارائه شده است .در نهایت به بررسی چند پروژهی انجام شده در
مناطق مختلف جهان پرداخته و نتایج و ارزیابی این پروژهها را از لحاظ هزینه و بازدهی تکنولوژی و همچنین

آنالیز آبهای حاصل شده ،ارائه شده است.
واژگان كلیدی :استحصال آب ،مه ،جمع کننده ،آنالیز آب

 -6مقدمه
بشر امروزه با مشکالتی نظیر کمبود منابع انرژی و آبی دست و پنجه نرم میکند .لذا همواره تالش بشر در راستای برطرف کردن
این کمبود و تامین منابع جایگزین برای آب و انرژی بوده است .محققان در این راه با مشکالت زیادی مانند آسیب رساندن به
محیط زیست و هزینههای گزاف برخورد کردهاند .با وجود مشکالت اشاره شده ،ارائهی یك راه کم هزینه و کم خطر برای محیط
زیست جهت رفع کمبودهای بشر بسیار ارزشمند خواهد بود .در این مقاله سعی شده است که بر روی طرح استحصال آب از مه
به عنوان یکی از راههای ارزشمند برای حصول آب کار شود .این تکنولوژی جدید بر این قاعده استوار است که آب میتواند در
شرایط مطلوب آب و هوایی از مه جمع شود .هنگامی که مه به یك جسمی برخورد میکند ،قطرات آب خود را نشان میدهند.
مههایی که در مناطق خشك و ساحلی پرو و شیلی به طور مداوم تشکیل می شوند ،این پتانسیل را دارند که یك منبع جایگزین
برای آب با شند؛ مشروط بر اینکه یك سیستم کارآمد و به صرفه از لحاظ اقتصادی را برای جمع آوری آب بتوان طراحی کرد .به
وسیلهای که به کمك آن این کار انجام میشود ،اصطالحا جمع کننده 1میگویند .تحقیقات نشان میدهند که در مناطق ساحلی
جمع کنندهها عملکرد بهتری دارند .چرا که در این مناطق باد رطوبت را جابهجا میکند و رطوبت هم عامل اصلی در تشکیل مه
است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

fog collection

1
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کشورهای زیادی بر روی استحصال آب از مه سرمایه گذاری کردهاند .شیلی،پرو ،اکوادور،کانادا و نپال از جملهی این کشورها
هستند .بزرگترین طرح استحصال آب از مه در یکی از دهکدههای ساحلی و خشك شیلی انجام شد که به طور متوسط  11هزار
لیتر آب در هر روز از این سیستم بهدست میآید .تکنیك های متعددی برای استحصال آب از مه در نقاط مختلف جهان با توجه
به شرایط منطقه به کار گرفته میشود .چالههای شبنم ،1چالههای تهویهای ،2حصار جذب مه 3و جمع کنندههای برداشت مه از
انواع سیستمهای جمع آوری رطوبت از مه میباشند [.]1
در بسیاری از نقاط وضعیت توپوگرافی و شرایط حاکم بر پارامترهای هواشناسی به گونهای است که علیرغم خشکی و کم
بارانی منطقه ،معموأل در قلهی کوهها به صورت دائمی مه و ابرهای قلهای مشاهده می شود .مشاهدات نشان داده است که گیاهان
و بوتههایی که از ارتفاع مناسبی برخوردار هستند ،میتوانند با عمل تراکم قطركهای موجود در مه ،ابرهای قلهای را جمع کرده
و مورد استفاده قرار دهند .برای مثال از دو درخت زیتون کوچك مجاور هم در ناحیه ظفار عمان در سال  ،1585به طور متوسط
 861لیتر در روز برای یك دوره  75روزه ،آب استحصال شد .این درختان در یك محیط بادخیز قرار گرفته بودند و مرتباً در
معرض مه و باران ریزه قرار داشتند .درختان موجود در ناحیه ظفار مقدار آب بیش از حد نیاز خودشان را در این محیط مرطوب
تولید کردند و رواناب سطحی قابل مالحظه ای نیز در زیر این درختان دیده شد .بنابراین فرض بر این است که میتوان این
قطركها را توسط جمع کنندههایی که به صورت مناسب طراحی و ساخته میشوند ،جمع آوری و مقدار قابل توجهی آب برای
مصارف خانگی ،کشاورزی و دامداری تهیه نمود [.]1

 -2مه و انواع آن
برای تعریف مه نمیتوان تعریف دقیق و روشنی را بیان کرد ،چون در اکثر منابع تعریفی که شده است با تعریف ابر شباهتهای
زیادی وجود دارد .اما باید به این نکته توجه کرد که مه در نزدیك سطح زمین به وجود میآید یعنی در طبقه پایین جو،
درصورتی که ابر از مشخصههای ارتفاعات باالی جو میباشد .عامل اصلی برای تشکیل مه رطوبت و نم است .همچنین دمای هوای
سطح زمین باید به زیر نقطه شبنم برسد ،در این صورت بخار آب موجود در هوا به شکل مه در هوا و به شکل شبنم بر روی زمین
قابل مشاهده خواهد بود.
به هرحال تعریفی از مه را می توان اینگونه بیان کرد که مه حاصل تراکم و سرد شدن هوای مرطوب وگرم است که به نقطه
شبنم رسیده و ذرات بخار آب موجود درآن به صورت متراکم درآمده است .یعنی این که هوای مرطوب و گرم دریا با عبور سریع
از روی خشکیهای سرد دمای آن به سرعت کم شده ،به نقطه شبنم رسیده ،متراکم شده مه ایجاد میشود .نکتهای که باید دقت
کرد این است که اگر دمای هوا پس از تشکیل مه زیاد شود مه ازهم پاشیده میشود و ضخامت مه هم به میزان رطوبت ،دما ،باد
و غیره بستگی دارد .بنابراین مکانیزم تشکیل مه و ابر شبیه هم میباشد .درحقیقت مهها ،ابرهای استراتوسی هستند که
درطبقههای پایین جو و نزدیك سطح زمین به وجود میآیند .ابرها هنگامی تشکیل میشوند که هوا با صعود و انبساط خود به
طور بی دررو خنك شود؛ اما مه از طریق سرد شدن هوا در اثر تماس و یا اشباع هوا از قطرات آب تشکیل میشود .در واقع تفاوت
اصلی بین ابر و مه در روش و محل تشکیل است؛ نه در شکل ظاهری آنها.
میتوان مه را به روشهای مختلف تقسیم کرد؛ که در ادامه به آن اشاره خواهد شد .ابتدا تقسیم بندی مه از نظر علت تشکیل
شدن آن ،معرفی شده است [.]2
.1

مه توده هوا :این مه در نتیجهی افت درجه حرارت هوا تشکل میگردد.

.2

مه دریایی :این مه در نتیجه تماس یك توده هوای گرم روی دریا با جریانهای سرد دریایی حاصل میشود .مانند
سواحل غرب آفریقا .کالیفرنیا.

1

Dew ponds
Air well
3 Fog fences
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.3

بخار دریایی  :عبور هوای سرد که از نظر رطوبت فقیر باشد؛ که با عبور از دریاهای گرم باعث ایجاد پدیدهای به نام بخار
دریایی میشود .نتیجهی این نوع مه اختالف شدید فشار بخ ار آب بین هوا و آب است ،که منحصر به طبقه پایین جو
بوده و دارای ضخامت  3الی  19متر و در دوره سرد سال است .این دو نوع جزء مههای تبخیری هستند.

.1

مه زمینی :در نتیجه سرد شدن پایینترین طبقه اتمسفر در سطح زمین تشکیل میشود .مهمترین عامل سرما حاصل
از تشعشع زمینی می باشد.

.9

مههای حاصل از وارونگی حرارت در سطح فوقانی جو :بیشتر در زمستانها اتفاق میافتد .مانند مههای تشعشعی در
سطح خشکیها مشاهده میشود .مه های حاصل از وارونگی حرارت در سطح فوقانی در زمستان در منطقه برون حاره
و مخصوصا در عرضهای باال به سبب از دست رفتن حرارت حاصل از تراز منفی تشعشعی تشکیل میشود.

.6

مه جابه جایی افقی تشعشعی :این نوع مهها حاصل سرمای ناشی از تشعشع زمینی و شبانه در هوای مرطوب است؛
که روزها از طرف دریا وارد خشکی میشود .به عبارت دیگر در تشکیل این مه هم جابجایی افقی و هم تشعشعی ،نقش
اصلی را دارد .این نوع مه بیشتر دراواخر تابستان و اوایل پاییز مشاهده میشود.

 .7مه دامنهای :در نواحی ناهموار و مرتفع تشکیل میشود؛ تودههای هوایی ضمن صعود در دامنه به تدریج سرد شده و
به نقطه اشباع میرسد و در نتیجه سبب تشکیل مه میشود.
حال می توان مه ها را از نظر شرایط موجود برای تشکیل آن به  1دسته تقسیم کرد:
1

.1
.2

مه تابشی
مه فرارفتی

.3

مه جبههای

.1

مه فراشیبی

2
3
1

مه تابشی :این مه کمتر از انواع دیگر مهها متداول است و زمانی رخ میدهد که شبها صاف و آرام یا زمانی که باد بسیار
مالیم باشد و زمین و هوای مجاور آن سرد باشد .هنگامی که این نوع مه تشکیل میشود حتما شبنم یا یخجهها نیز در سطح
زمین وجود خواهد داشت .این مه نشانگر آن است که هوا برای مدت حداقل  21ساعت خوب است.
مه فرارفتی :این مه بر اساس جابه جایی و حرکت افقی هوا به وجود میآید.
مه جبهه ای :دومین گروه از بزرگ مهها را تشکیل میدهد .در این نوع تراکم در نتیجه نفوذ بخار آب به درون تودهی هوا
حاصل میشود و بیشتر در مناطق بارانی تشکیل میشود.

 -9جمع كننده
قطركهای موجود در ابر تا زمانی که قطرشان به  91میکرون نرسد ،امکان سقوط ندارند .با توجه به اینکه قطركهای موجود
در مه قطری حدود  1تا  11میکرون دارند ،نمیتوانند در اثر نیروی ثقل سقوط کنند؛ بنابراین بایستی عاملی باعث رشد قطركها
و یا جذب آنها شود .جمعکنندههای مه شامل شبکهای از تورهایی است که با نخهای نایلونی نازك به وجود آمدهاند که این نخها
به عنوان سطوح جمعکنندهی مه بر سر راه قطركهای آب موجود در مه قرار گرفته و آن را جذب میکند .ساختمان یك
جمعکننده مه عموما یك شکل ساده ،صاف و شبکههای مستطیلی از نخهای نایلونی است که به شکل عمود بر سر راه عبور مه
قرار میگیرند ،یك نوع جمعکننده که در منطقهی  ELTOFOدر شیلی استفاده شده است ،یك پنل سادهای در ابعاد 21× 2به
مساحت  18متر مربع است [.]3

1

Radiation Fog
Advective fog
3 Frontal Fog
4 Up slop Fog
2
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جمعکنندهها میتوانند به شکلهای پیچیدهتری هم باشند و شامل چندین پنل که به هم متصل شدهاند ،باشند .تعداد و نوع
جمعکنندهها بستگی به توپوگرافی منطقه و همچنین مواد به کار رفته در پنل دارد .سطح جمعکنندهها معموال شبکههای نازك
نخی و یا شبکهی پلیپروپیلن میباشد که در کشور شیلی این محصوالت با برند و شکل  Raschelموجود است .شبکهی راشل از
رشتههای نازك پلیپروپیلن با عرض  1 mmو ضخامت  0. 1 mبا شکل مستطیلی بافته میشود .بحث دیگری که مهم است بحث
نسبت قسمت پوشیده شده توسط پرده به کل سطح جمعکننده است .برای پروژهی  ELTOFOپس از انجام آزمایشات در نهایت
این نسبت را  39درصد درنظر گرفتند .این نسبت قادر بود که  30%از آب داخل مه گذرانده از جمعکننده را جمع کند [.]3
آب توسط شبکهی نایلونی در جمعکننده جمع شده ،قطرات آب به کمك نیروی جاذبه به سمت پایین پنل حرکت میکنند
و در قسمت پایین پنل مسیری تعبیه شده که آب را به سمت مخزن ذخیره هدایت میکند ،پس جمعکننده تنها وظیفهی جمع
کردن آب را دارد و ذخیرهی آب توسط مخزن انجام میگیرد .اگر مکان جمعکننده و مخزن از لحاظ توپوگرافی مناسب باشد،
می توان برای انتقال آب به نقاط مصرفی هم از نیروی جاذبه استفاده کرد .مخزن ذخیره و سیستم پخش آب عموما از جنس
پالستیك و لولههای  PVCاست .ظرفیت مخزن باید حداقل  91درصد نیاز روزانه باشد ،با توجه به اینکه مه یك پدیدهی منظم
روزانه نیست و در روزها و شرایط مختلف متغیر است پس ضروری است که مقداری آب اضافه به مخزن تزریق شود تا از کمبود
آب در روزهای بدون مه جلوگیری شود .همچنین تصفیهی آب در صورت استفادهی آن برای آشامیدن یك امری ضروری است.
در شکل زیر یك نمونه از رایجترین و سادهترین جمعکنندهها مشاهده میشود.

شكل  -6نمایی از یک جمع كنندهی ساده

تفاوت بین جمعکنندههای مه موجود راجع به اندازهها ،شکل و همچنین جنس مادهی تشکیل دهندهی شبکه میباشد.
جمعکنندهی مه استاندارد  SFCبیشتر در مطالعات اکتشافی برای ارزیابی میزان مه قابل جمعآوری در ناحیههای معین استفاده
میشود SFC .دارای سطح  1×1متر مربع است که در ارتفاع  2متری از سطح زمین قرار گرفتهاست .این مجموعه به صورت
عمودی در جهت وزش باد نصب شدهاست .این خاصیت نیز هنگام رخداد مه به هدف مورد نظر کمك میکند .این فناوری در
حال حاضر در  11کشور جهان برای اندارهگیری میزان جمعآوری مه صورت میگیرد [.]1
جمع کنندههای بزرگتر که  LFCنام دارند به طور گسترده برای جمع آوری مه مورد استفاده قرار میگیرند .قاعدهی کلی
آن کامال مشابه  SFCبوده؛ با این تفاوت که ابعاد آن بسیار بزرگتر است .در بیشتر موارد شبکهی آن دارای  1متر ارتفاع و 11
متر پهنا میباشد .لبهی پاینی شبکه که به آبراهه متصل شده است باید دارای ارتفاع از سطح زمین باشد (به طور معمول  2متر).
به این ترتیب سرعت جمعآوری آب افزایش مییابد [.]1
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میزان جمعآوری آب در یك جمع کننده به ظرفیت آب ،میزان توزیع ذرات ریز مه ،اندازه و نحوه قرار گیری مواد تشکیل
دهندهی شبکه و سرعت وزش باد بستگی دارد .برند راشل برای جمع کنندههای مه در سراسر جهان مورد استفاده قرار میگرد.
نمونههایی از شبکهها در شکل( )2آمده است .به طور مثال شبکههایی که در شکل آمده از مواد پلی اتیلن ساخته شده و در آنها
فیبر به کار رفته است .این شبکهها برای جمع آوری قطرات آب موثر است .بافت متشکل از مثلثهای عمودی هم باعث جذب
سریع آب می شود .همچنین بعضی از شبکههای مورد استفاده ،دو الیه است .چراکه حرکت دو الیه در خالف جهت هم باعث
تسهیل جذب آب میشود .می توان از شبکههایی با جنس های مختلف برای شرایط مختلف آب و هوایی ،سیستمهای متفاوتی را
طراحی کرد .مثال در مواردی که باد شدید میوزد از شبکههای قویتر و ضد زنگ و جنس پلی اتیلن استفاده شده است.

شكل  -2انواع مختلف مش برای جمع كنندهها

در این قسمت به بررسی یك نوع از صفحات برای جمع کننده پرداخته خواهد شد و روند طراحی یك جمع کننده توضیح
داده میشود.
این نوع از جمعکنندهی مه شامل یك صفحهی توری شکل مسطح مستطیلی میباشد که مساحت آن  1متر مربع است.
صفحهی گفته شده بر اساس نظریه کیمرلن 1شامل شبکهای از کربن اشباع شده از پلى پروپلین میباشد .این مواد بر اساس
ساختار سه بعدی طراحی شدهاند که باعث ایجاد حرکت گردابی جریان هوایی که از درون شبکه عبور میکند ،میشود .بر اساس
 ،KimreIncاین طراحی میتواند قطرات کوچك آب که به اندازهی  1/9میکرون هستند را جمعآوری کند .این مواد در برابر
اشعهی مافوق بنفش مقاوم هستند و انتظار میرود که دارای حداقل  11سال عمر باشند [.]9
صفحه ی گفته شده به یك قاب آلومنیومی متصل شده که به وسیلهی چند طناب به زمین محکم شدهاست .در طی زمانی
که مه روی میدهد ،ذرات کوچك مه به صفحه برخورد میکنند و با پیوستن به یکدیگر ذرات بزرگتری را ایجاد میکنند که بر
اثر نیروی جاذبهی زمین به سمت پایین جریان پیدا میکنند و در داخل ظرفی که در زیر صفحه روی قاب قرار گرفتهاست ،جریان
مییابند .شیب جریان آب به گونهای است که میتواند از طریق لولهی کوچکی که تعبیه شده به سمت مخزن روانه شود.
شکلهای نشان داده شده به ترتیب شکلی ترسیمی از یك جمعکننده (شکل )3و یك عکس از ساختار واقعی آن (شکل)1
را نشان میدهند .صفحه ی توری شکل در اصل به یك جهارچوب آلومنیومی متصل شده است .اما آزمایشها در مکانهایی با
ارتفاع زیاد در استانهای شمالی نشان داده اند که این ساختار در برابر بادهایی با سرعت باال استقامت ندارد .بعد از آن قابهایی
از جنس فوالد در بیشتر نواحی مورد استفاده قرار گرفت [.]6

KimreInc

1
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 -9شكل ترسیمی از یک جمعكننده شكل

 -4ساختار یک جمع كننده شكل

 -4میزان استفاده از تكنولوژی
استحصال آب از مه بیش از  31سال است که موضوع تحقیق دانشمندان بوده و پروژههای موفقی در کشورهای مختلف
انجام شده است .از جملهی این کشورها میتوان به شیلی ،اکوادور ،مکزیك و پرو اشاره کرد .به دلیل شرایط مشابه آب و هوایی
این پروژهها در مناطق مختلفی از قارههای آسیا و استرالیا و همچنین اروپا نیز قابل اجراست .در شکل ( )9مناطقی از جهان که
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تا به حال این پروژه انجام شده است مشخص شده است .همانطور که مشخص است در قسمت شمال شرقی ایران نیز پروژهای در
این رابطه انجام شده است [.]7

شكل  -5مناطقی كه در آنها پروژهی استحصال آب از مه انجام شده است

 -5هزینه
هزینهی پروژهی استحصال آب از مه بسته به منطقهی اجرای پروژه متفاوت است .در یك پروژه در منطقه آنتوفاگاستا واقع
در شیلی هزینهی جمع کننده به اندازه  251دالر تخمین زده شده است .در حالی که در منطقه ای در شمال شیلی هزینه 18
متر مربع جمع کننده برابر  378دالر شد که  229دالر شامل مواد به کار رفته و  63دالر هزینه نصب و  53دالر شامل هزینههای
دیگر میشد .هزینه ی یك سیستم کامل آبرسانی برای پروژه در روستای چونگونگو در شیلی در جدول زیر آمده است؛ دقت شود
که پرهزینه ترین قسمت پروژه مربوط به سیستم لوله کشی است که آب را از جمع کننده به مخزن ذخیره انتقال می دهد [.]8
جدول  -6هزینههای پروژهی انجام شده در روستایی در شیلی
درصد به كل

هزینه به دالر

قسمتهای مختلف

7 .22

27681

جمع آوری

5 .39

13787

لوله کشی اصلی

8 .12

19632

مخزن ذخیره

7 .1

2137

مراقبت

5 .26

32816

توزیع

111

121512

جمع

هزینه ای که صرف تعمیر و نگهداری تجهیزات این پروژه میشود نسبت به هزینهی دیگر تکنولوژیها کمتر است .مثال برای
پروژه اجرا شده در آنتوفاگاستا هزینه تعمیر و نگهداری برابر  611دالر در سال شد .اما نکته حائز اهمیت این است که هم هزینهی
اصلی و هم هزینههای تعمیر و نگهداری بر کیفیت کار اثر میگذارد .موضوع مهمی که باید نتیجه گرفت این است که استفاده از
این روش برای استحصال آب نسبت به سایر روشهای استحصال نیازمند هزینه کمتری است و این میتواند مزیت این روش باشد
[.]8
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 -1بازدهی تكنولوژی
آزمایشات و پروژههای انجام شده در شیلی نشان میدهند که امکان به دست آوردن آب از مه بین  9/3تا  13/1لیتر بر متر
مربع در روز وجود دارد .این مقدار بستگی به مکان اجرای پروژه و زمان و نوع جمع کنندهی استفاده شده دارد .در  Eltofoواقع
در شیلی در محدودهی سالهای  1587تا  1551به طور میانگین  3لیتر بر متر مربع در روز آب توسط  91جمع کننده راشل
استحصال شد .این میزان در فصول بهار و تابستان بیشترین و در فصل زمستان کمترین مقدار را داشت .آمارها نشان میدهد که
آب استحصال شده در پرو و شیلی به ترتیب  3و  5لیتر است و این درحالی است که مدت زمان مه خیز در پرو  369روز و در
شیلی  211روز میباشد .کوتاه بودن زمان مه خیز بودن نیازمند تاسیسات و مخزن نگهداری بیشتری است چرا که باید نیاز مصرف
کنندگان را برای تمام طول سال تامین کرد [.]8

 -6آنالیز آب
در زیر خالصه ای از تجزیه و تحلیل شیمیایی آب جمع آوری شده در یکی از پروژههای انجام شده در آفریقای جنوبی آمده
است .در این جدول سه نمونه آب که برای زمانهای متفاوت از سال است ،مورد آزمایش قرار گرفتند .نمونه 1مربوط به فصل بهار،
نمونه  2مربوط به فصل تابستان و نمونه  3مربوط به فصل پاییز میباشد [.]5
جدول  -2آنالیز آب حاصل شده از مه (مقادیر داخل پرانتز مقدار ماكسیمم مجاز را برای ذره نشان میدهد) .

نمونه 9

نمونه 2

نمونه 6

آنالیز

15 .7

57 .9

16 .1

pH

6

7 .3

1 .8

Conductivity mS/m at
25°C

31

16
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TDS mg/l

1

9 .1

3

)Sulphate mg/l (500

1 .2

1

1

)Nitrate : N mg/l (44. 0

7 .7

3

6 .18

)Chloride mg/l (250

1

19 .1

11 .1

)Fluoride mg/l (1. 5

1

1

1

)Carbonate (20. 0

2 .12

9 .5

9 .5

Bicarbonate

1 .5

1 .5

1 .17

Temp hardness

7 .1

6 .2

1 .6

)Calcium mg/l (200

2 .1

7 .1

1 .1

)Magnesium mg/l (100

9 .6

1

1 .5

)Sodium mg/l (400

8 .1

16 .1

22 .1

)Potassium mg/l (400

11 .1

29 .1

1

Iron mg/l

 -4مزایا و معایب
هر سیستم آبرسانی و استحصال آب ،دارای مزایا و معایبی است که آن روش را از دیگر روشها متمایز میکند .در این قسمت
مزایا و معایب روش استحصال آب از مه ارائه میشود.
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مزایا
-

سیستم جمع کننده آب به راحتی ساخته میشود و نصب و اتصال آن به سیستم لوله کشی بسیار ساده بوده و نیاز به
مهارت خاصی ندارد.

-

نیاز به هیچ انرژی خارجی برای جمع آوری آب نیست.

-

نگهداری و تعمیر آن عموما کمترین نیازمندی را دارد.

-

هزینه سرمایه گذاری اولیه و دیگر هزینه ها نسبت به منابع دیگر آب خیلی پایینتر است.

-

این پروژه برای محیط زیست هیچ گونه ضرری ندارد.

-

کیفیت آب به دست آمده نسبت به منابع آب موجود بهتر است و میتواند برای مصارف کشاورزی و خانگی استفاده
شود.

معایب
-

سرمایه گذاری در این زمینه نیازمند ریسك باالیی است و نیازمند آزمایش بسیار میباشد.

-

اگر مکان مورد استفاده از این طرح مناسب نباشد ممکن است برای انتقال آب مقدار زیادی لوله نیاز شود که باعث
افزایش هزینه میشود.

-

در بعضی مناطق آب استحصال شده از این روش به دلیل وجود نیترات و مواد دیگر معدنی نتوانست معیارهای جهانی
آب برای آشامیدن را کسب کند.

-

باید احتیاط شود که در طول مدت زمان ساختن تاسیسات الزم برای پروژه ،به پوشش گیاهی و جانوری منطقه آسیبی
نرسد.

-

این تکنولوژی به شدت وابسته به تغییرات و شرایط آب و هوایی است و ممکن است در اثر تغییر آب و هوای یك
منطقه به هر نحو این پروژه با شکست مواجه شود.

 -3نتیجه گیری
آب یکی از منابع رایج است ولی در بعضی اوقات به آسانی در دسترس نیست .بزرگترین مشکل کیفیت و در دسترس بودن
آن است .استحصال آب از مه دارای مزیتهای اجتماعی و اقتصادی است .یکی از بزرگترین مزیتهای آن ارزان بودن تکنولوژی و
قابلیت استفاده آن در مناطق مختلف جهان است .این سیستم با محیط زیست سازگار بوده و پوشش گیاهی منطقه را تحت تاثیر
قرار نمیدهد .همچنین این سیستم میتواند در فصلهای خشك هم آب تولید کند .امتیاز بزرگ این روش عدم نیاز به هیچ گونه
منبع انرژی است و تولید کربن در آن صفر است .معموال این پروژه ها در ارتفاعات و قلهها اجرا شده و از نیروی گرانش برای توزیع
آب استفاده میشود .آب جمع آوری شده میتواند ذخیره و برای مواقع کم آبی از آن استفاده کرد .در زمینههای مختلف مانند
مصارف خانگی ،کشاورزی ،دامداری و . . .میتوان از این نوع آب استفاده کرد.
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طراحی المـانهای رابط برای کاهش خسارت سازهها
در اثر برخوردهای سـازهای
ملیحه

نورانی*6،

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شاهرود ،ایران
NOORANI-68@YAHOO. COM

چكیده
جهت بررسی عملکرد و پیشنهاد المان رابط مؤثر در جلوگیری از تخریب سازه های مجاور در اثر برخورد در
هنگام زلزله در این تحقیق در ابتدا دو ساختمان بلند و کوتاه مجاور هم با فاصله حداقل که بدون درز انقطاع
و قدیمی هستند مدلسازی خواهند شد .این سازه ها داری کاربری با اهمیت زیاد بوده و تحت بارگذاری لرزه
ای طبق آیین نامه  2811زلزله و بارهای مرده و زنده (باد و برف و غیره) قرار داده می شوند .برای جلوگیری
از برخورد ساختمانهای مجاور با یکدیگر و تشدید خسارات ناشی از ضربه در هنگام زلزله المان های رابطی به عنوان
لینك (فنر -میراگر) بجای درز انقطاع قرار داده می شود و با نرم افزار  ETABSمدل شده و مورد تحلیل
خطی و غیرخطی قرار می گیرد .بررسی خروجی های عملکردی و مقایسه با بقیه روشهایی که تاکنون
پیشنهاد شده اند منجر به ارائه شیوه بهینه جبران این کاستی در مقاوم سازی بافت های فرسوده خواهد شد.
عالوه بر این با توجه به اینکه مطابق ضوابط آیین نامهها ساختمانهای مجاور باید جدا ساخته شوند و حداقل
عرض درز انقطاع در تراز هر طبقه 1/111ارتفاع آن تراز از روی شالوده میباشد و نیز با توجه به قیمت زمین
در شهر های بزرگ در بخش بعدی این تحقیق سعی داریم با پیشنهاد خصوصیات الزم برای المان رابط بین
ساختمانها با انواع ارتفاع ،ضوابط ساخت بدون درز انقطاع را پیشنهاد دهیم.
واژگان كلیدی :بارگذاری لرزه ای ،المان رابط ،،خسارت سازه ای ،میراگر ،درز انقطاع

 -6مقدمه
هدف اصلی از ایمن سازی سازه ها در برابر زلزله ،عبارت است از حفظ جان ساکنین ،محتویات و عملکردهای ضروری سازه
که این عملکردها عالوه بر کاربری معمولی سازه به مفهوم قابلیت تعمیر پس از خسارت سنگین ناشی از یك زلزله شدید نیز می
باشد .ایمن سازی سازه ها در برابر زلزله عالوه بر رعایت پاره ای از مالحظات معماری ،به دو روش کلی تقویت اعضای سازه ای
موجود و اضافه کردن سامانه سازه ای جدید از جمله میراگر انجام می گیرد .زلزله از آن دسته پدیده هایی است که نیاز به درك
و شناخت چگونگی شکل گیری و عملکرد آن است .بنابراین بررسی اثرات زلزله بر روی سازه ها می تواند به طراحی ایمن
سازهها کمك شایان توجهی نماید.
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بارگذاری لرزه ای و زلزله های شدید گذشته نشان دادند ،هنگامی که سازه های مجاور دارای فاصله کافی از یکدیگر نباشند
به دلیل تفاوت در خصوصیات دینامیکی به صورت غیر هم فاز ارتعاش می کنند ،پدیده ضربه اتفاق می افتد و از آنجایی که
نیروهای به وجود آمده در اثر برخورد دو سازه در مالحظات طراحی در نظر گرفته نشده است می تواند باعث صدمات شدید سازه
ای شده و از آنجا که این پدیده به صورت آنی اتفاق می افتد بی توجهی به آن آثار مخربی به همراه دارد .بسته به شتاب وارده،
پاسخ دینامیکی سازه ها و به تبع آن پاسخ های ناشی از ضربه بین آنها متفاوت است.
زلزله هایی که دارای حداکثر شتاب باالتری باشند ،دارای اثرات شدیدتری هستند .جهت بررسی عملکرد و پیشنهاد المان
رابط مؤثر در جلوگیری از تخریب سازه های مجاور در اثر برخورد در هنگام زلزله در این تحقیق در ابتدا دو ساختمان بلند و کوتاه
مجاور هم با فاصله حداقل که بدون درز انقطاع و قدیمی هستند مدلسازی خواهند شد .این سازه ها داری کاربری با اهمیت زیاد
بوده و تحت بارگذاری لرزه ای طبق آیین نامه  2811زلزله و بارهای مرده و زنده (باد و برف و غیره) قرار داده می شوند .برای
جلوگیری از برخورد ساختمانهای مجاور با یکدیگر و تشدید خسارات ناشی از ضربه در هنگام زلزله المان های رابطی به عنوان
لینك (فنر -میراگر) بجای درز انقطاع قرار داده می شود و با نرم افزار  ETABSمدل شده و مورد تحلیل خطی و غیرخطی قرار
میگیرد.
بررسی خروجی های عملکردی و مقایسه با بقیه روشهایی که تاکنون پیشنهاد شده اند منجر به ارائه شیوه بهینه جبران این
کاستی در مقاوم سازی بافت های فرسوده خواهد شد .عالوه بر این با توجه به اینکه مطابق ضوابط آیین نامه ها ساختمانهای
مجاور باید جدا ساخته شوند و حداقل عرض درز انقطاع در تراز هر طبقه 1/111ارتفاع آن تراز از روی شالوده میباشد و نیز با
توجه به قیمت زمین در شهر های بزرگ در بخش بعدی این تحقیق سعی داریم با پیشنهاد خصوصیات الزم برای المان رابط بین
ساختمانها با انواع ارتفاع ،ضوابط ساخت بدون درز انقطاع را پیشنهاد دهیم.

اهداف تحقیق:
 هدف از این تحقیق کاهش خسارات مالی و جانی (خسارات زلزله) ناشی از برخورد ساختمانهای مجاور است. -هدف کاربردی برای مشاوران ،مهندسین محاسب و مجریان پروژه ها

ضرورت تحقیق:
انجام نوآوری و جدیدترین تحقیق در ایجاد امکان ساخت و ساز بدون درز انقطاع و مقاوم سازی سازه های قدیمی بدون درز
مورد نظر آیین نامه.

مدل تحلیلی:
در این مقاله دو ساختمان بتنی  9و  8طبقه در کنار هم با پالن منظم ودر شهر شاهرود در سه فایل ایتبس  2119که به
صورت لحاظ درز انقطاع کم و یك فایل نرم افزاری بدون درز انقطاع به همراه لینك(المان رابط)  GAPمدلسازی و مورد مقایسه
و تحلیل استاتیکی و تحلیل دینامیکی به صورت تحلیل تاریخچه زمانی با توجه به شتاب نگاشتها و ثبت رکوردهای زلزله بم و
زرند وگلبافت دور گسل می باشد .که ارتفاع هر طبقه  3متر ودارای دهانه های  3متری در دو جهت  X,Yو نوع خاك این
ساختمان  IIو این ساختمانها دارای اهمیت زیاد (مثل سینما یا مدرسه وغیره )طبق مبحث  6مقررات ملی ساختمان و آیین نامه
 2811زلزله مورد تحقیق قرار گرفته است.
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مدلسازی با درز انقطاع و بدون درز انقطاع

شكل  -6مدلسازی هندسی سازه ها با درز انقطاع كم

شكل  -2مدلسازی هندسی سازهها بدون درز انقطاع

مدلسازی المان رابط :GAP
این لینك مدلسازی شده دارای خصوصیاتی نظیر اعمال نیروی فشاری در جهت محور ایکس و به صورت فنر یا دامپر می
باشد .برای ساختمان های مجاور هم با این لینك که تحلیل خطی و غیر خطی انجام شده است .ودارای سختی و جرم و وزن
خاص و فرضی می باشد و اتصالش از وسط ستون به ستون ساختمان مجاور با فاصله کم می باشد.

شكل  -9المان  GAPو نحوه عملكرد آن
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شكل  -4طراحی مدل بدون درز انقطاع

لینک  GAPدر نرم افزار ایتبس 2165

شكل  -5مشخصات المان GAP
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شكل  -1مدل المان  GAPو تحلیل و نتایج نرم افزار

نتیجه گیری:
در آنالیزهای انجام شده در نرم افزار ایتبس  2119به نتایج زیر رسیده ایم:
-1سازه های مجاور بدون درز انقطاع و با درز انقطاع و با  GAPدر کنترل مدل بدون ارور و  waringمی باشد.
 -2در این مقاله مقیاس شتاب نگاشت های شهرهای زرند و گلبافت و بم انجام گرفته و نمونه نتایج بصورت نمودارهای زیر
با نرم افزار SeismoSignalبدست آمده است.
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شكل  -61شهر زرند
 -3تحلیل و آنالیز سازه های با لینك  GAPبدون تغییر شکل طبق بارگذاری ها وبا توجه به نیروی فشاری اعمال بر GAP

و بدون ارور و خطا که دارای صحت سنجی می باشد.
 -1کار این مقاله کاربردی در سازه های مجاور هم با اختالف ارتفاع و حداقل فاصله از هم و بدون درز انقطاع با توجه به
اهمیت و کاربردشان است که هدف از آن ارائه یك الگوی مقاومت بهینه جهت دستیابی به درجه ای از اطمینان در برابر بارگذاری
است که عالوه بر افزایش ایمنی ،کاهش خسارت لرزه ای حاصل شود.
 -9ایمنی ساختمان های دارای لینك  GAPبسیار بیشتر از سازه های بدون لینك و با درز انقطاع و بدون درز انقطاع می
باشد.
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Design of interface elements To reduce the damage to structures
Due to collisions of instruments
Maliheh Noorani

ABSTRACT
In order to investigate the function and proposed an effective interface element
in preventing the destruction of adjacent structures due to collision during an
earthquake, in this study, two high and short adjacent buildings with a minimum
distance that is seamless and old will be modeled. These structures are userfriendly and placed under seismic loading in accordance with the regulations
2800 earthquakes and dead and live loads (wind and snow, etc. ). To prevent
adjacent buildings from colliding with each other and to exacerbate the damage
caused by a shock during an earthquake, the interface elements are placed as a
link (spring-damper) rather than a cut-off line and are modeled with the ETABS
or SAP software and analyzed linearly and nonlinearly Placed. A review of
performance outputs and comparison with other methods proposed so far has
resulted in providing an optimal way of compensating for this shortcoming in the
rehabilitation of worn out tissues. In addition, given that according to the rules of
the regulations adjacent buildings should be separated, at least the width of the
cutoff junction at the level of each floor is 100/1 of its height above the base, and
also with regard to the price of land in large cities in the next section In this
research we try to propose the specifications for seamless decompression
construction by offering the required properties for the interface between
buildings with all types of heights.
Key words: Seismic loading, Connector, Elements, Structural pounding ,
Damage of Structures,Damper,Seamless disconnection.
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تاثیر احداث سد زیرزمینی راور کرمان در کیفت آب منطقه
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چكیده
با توجه به قرارگیری ایران در اقلیم گرم و خشك ،بنابراین احداث سدهای زیرزمینی جهت نگهداری آب زیرزمینی
و زیرسطحی در حوضههای آبریز از اهمیت باالیی برخوردار است .بنابراین در این تحقیق به بررسی خصوصیات
ژئوتکنیکی ساختگاه سد راور پرداخته و سپس به تاثیر پذیری احداث این سد در دوره زمانی  8سال بعد از زمان
احداث آن در کیفیت آب منطقه پرداخته میشود .با توجه به نمونهگیریهای انجام شده از کیفیت آب در زمان
قبل از ساخت تا  8سال از زمان ساخت سد و انجام تجزیه و تحلیلهای شیمیایی آب نشان دهنده تغییر در
کیفیت آب زیرزمینی منطقه شده است .که در این تحقیق به بررسی روند تغییرات شیمیایی و کیفیت آب
پرداخته شده است.

واژگان كلیدی :سد زیرزمینی ،کیفیت آب زیرزمینی ،ساختگاه سد

 -6مقدمه
بیشتر پهنه ایران زمین از نظر اقلیمی ،جغرافیایی و توپوگرافی در آمایش خشك تا نیمه خشك قرار دارد .درنتیجه چنین
شرایطی بهرهگیری از منابع حیاتی آب زیرسطحی به عنوان یك راهکار مهم یا تنها راهکار در تامین آب به شمار میآید .بطورکلی
نیمی از سطح کشور پوشیده از نهشتههای دوره کواترنری میباشد که در بین این نهشتهها آبرفتهای وجود دارند که بستر
رودخانهها و مسیلها بوده و دارای استعداد ذخیره آب مناسبی هم دارند .جریانهای آب زیرسطحی مناطق خشك و نیمه خشك
اغلب در بستر آبرفتی رودخانهها و مسیلها در جریان میباشند و این منابع آبی ارزشمند در موارد بسیار به چالههای کویری یا
مناطق مرزی منتهی میگردند ،که در اکثر موارد بصورتهای گوناگون مانند از بین رفتن کیفیت و کاهش کمیت قابل استفاده
نبوده و یا هیچ نوع بهرهبرداری از آنها انجام نمیگیرد .نمودار بیالن آبی کشور در سال 1363بخوبی نقش آبهای زیرزمینی را در
تامین نیازهای کشور مشخص میکند .بطوریکه بهرهبرداری مستقیم از آبهای سطحی  21/1میلیارد متر مکعب و برداشت از
آبهای زیرزمینی  37/9میلیارد مترمکعب است .آب های زیرزمینی عالوه بر تامین نیازهای آبی دارای توزیع زمانی مناسب نیز
میباشند ،بطوریکه در ماههای گرم سال مورد بهرهبرداری قرار میگیرند (امینی زاده 1375و .)1386
با توجه به قرارگیری کشور ایران برروی کمربند خشك زمین و گسترش کویها و صحراهای داخلی در نواحی مرکزی و
جنوبی آن و کمبود بارندگی در این مناطق ،منابع آب سطحی و زیرزمینی کافی در دسترس نمی باشد .لذا استفاده بهینه از منابع
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آب موجود و توسعه روشهای علمی و نو ،جهت استفاده از منابع آبی بالقوه که گاهاً از دسترس خارج میشوند الزم و ضروری است.
در سرزمینهای خشك و کم باران به دلیل شرایط خاص جوی و اقلیمی که تبخیر باال می باشد ،امکان ذخیره سازی سطحی آبها
در مقیاس کوچك مشکل و غیراقتصادی است زیرا بخشی از آب در اثر تبخیر و بخشی در اثر نفوذ از دسترس خارج شده و گاهی
ایجاد مخازن آب در مناطق کویری باعث اثرات نامطلوب زیست محیطی مثل حضور پشه ماالریا می گردد .مهمتر از همه اینها
مخازن سطحی عمر مفید زیادی ندارند و در اثر انباشت رسوبات پرشده و کارایی خود را نخواهد داشت .در اینگونه مناطق در
جاهایی که جریانات زیرسطحی وجود داشته باشند و به لحاظ فنی امکان استخراج و برداشت آنها وجود داشته باشد .استفاده از
آنها راهی مطمئن و اقتصادی است .شاید بهترین شیوه و مدل برداشت جریانهای زیر قشری در اینگونه مناطق بکارگیری سدهای
زیرزمینی است ،بخصوص سدهای زیرزمینی ثقلی از اولویت بیشتری برخوردارند (نیلسون .)Eiich et. al 2013 ،1382
واحدها و تشکیالت زمینشناسی در مناطق کویری و حوزههای پست در مقایسه با محیط پیرامون دارای امالح و شوری
بیشتری میباشند .در صورت تماس و برخورد آبهای سطحی و زیرسطحی با این واحدها ،میزان شوری آنها افزایش یافته و
کیفیتشان نامطلوب میشود .لذا با روند یابی کیفیت جریانات در معرض شور شوندگی ،میتوان در مکانهای مناسب آنها را استحصال
و به مصرف رساند .استان کرمان دارای مرز طوالنی با کویر است و مشرف بر چالههای کویری رشته ارتفاعات صخرهای و مرتفع
وجود دارند که دارای میانگین بارندگی ساالنه نسبتاً مناسب بوده و در بعضی نقاط برفگیر نیز میباشند .شرایط مرفولوژی و
توپوگرافی زمین در این نقاط بهگونهای است که شیب توپوگرافی از ارتفاعات به سمت مرکز کویر بوده و جریانات سطحی و
زیرسطحی نیز بهتبع شیب توپوگرافی به سمت مرکز کویر زهکشی میشوند .این امر باعث میشود که آب شیرین دارای کیفیت
مطلوب ،در طول مسیر تا مرکز کویر شور شده و درنهایت به درون کویر تخلیه و غیرقابل استفاده شده است .در بررسیهای
کارشناسی انجامشده از بعضی از رودخانههای فصلی و دائمی که به درون کویر تخلیه میشوند ،مشخصشده است که هر چه
فاصله آبهای زیرسطحی و سطحی از ارتفاعات زیادتر وبِ کویر نزدیكتر شود ،آب شورتر شده و از کیفیت آن کاسته میشود.
لذا پیشنهاد میشود که جریانات زیر قشری حاشیه کویر قبل از اینکه شور و کیفیت آنها نامطلوب شود ،توسط احداث سدهای
زیرزمینی استحصال ،و با توجه به وجود اراضی تقریباً مناسب و قابلکشت برای بعضی گونهها ،از این آبها در جهت تولید و در
آمدزائی استفاده شود()Fetter 2017
سدهای زیر زمینی بعنوان ابزاری کارآمد با تنوع کاربرد و استفاده همزمان کاربردها در سال های اخیر مورد توجه بسیاری
قرار گرفته اند .بطوریکه می توان از یك سد زیر زمینی همزمان هم بعنوان یك منبع آبی مناسب و هم ابزاری جهت جلوگیری از
بی کیفیت شدن آب به دالیلی مانند ورود آب های آلوده ،برخورد با ترکیبات نمکی ،قلیایی و . . . .و هم مکانی جهت ذخیره
سیالب استفاده نمود .این خصوصیات سبب خواهد شده بزودی شاهد استفاده فراگیر از سدهای زیر زمینی باشیمEiichi et. ( .

)al 2013, Ishia et. al 2015, Onder et. al 2005
تنوع بسیار در استفاده و ضرورت های زندگی بشر سبب مورد توجه و مطالعه قرار گرفتن سدهای زیر زمینی در سال های
اخیر شده است .تاثیر سدهای زیر زمینی بر گذشته مکان خود از جنبه های زیادی قابل بررسی و استفاده می باشد که سعی
خواهد شد تاثیر بر رسوبگذاری و کیفیت آب (امالح موجود) استحصالی بررسی و مطالعه قرار گیرد .در این تحقیق به بررسی اثر
ساخت سد زیرزمینی راور در کیفیت اب زیرزمینی در یك دوره زمانی  8ساله پرداخته میشود.

 -2سد زیرزمینی
سدهای زیرزمینی به یك سیستمی اطالق میشود که وظیفه ذخیره آبهای زیرزمینی را به وسیله ایجاد یك دیواره سد در
مسیر عبور آب را بر عهده دارد .برای تشریح سد زیرزمینی ابتدا باید مقایسه ای بین این نوع سدها و سدهای سطحی معمولی
بیان شود .سدهای سطحی عموما در عرض رودخانه ها احداث شده و هدف از آن ذخیره سازی آب سطحی باال دست و جمع
آوری آب در مخزن روباز سد است .در حالیکه سد زیرزمینی با هدف ذخیره سازی جریان های زیرزمینی در سطوح زیرین زمین
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ایجاد می شود و یا به صورت سازه ای ،عمل جمع آوری آب و انحراف مسیر آن به نقاط دلخواه را به انجام می رساند ،به عنوان
مثال ،سفره های مجاور را تغذیه و یا سطح ایستائی را در آبخوان باال دست با توقف جریان آب زیرزمینی ،باال می برد .بطور کلی
هر سازه ای که در مسیر جریان آب زیرزمینی احداث شود و منجر به جمع آوری و ذخیره آب گردد ،نوعی سد زیرزمینی محسوب
می شود .با توجه به پارامترهای مختلفی از قبیل عمق سنگ کف ،عرض مقطع ،دبی عبوری ،نوع آبرفت و همچنین نوع منطقه
ممکن است مانع به صورت پرده غیرقابل نفوذ رسی ،بتونی ،پالستیکی و سپر فلزی و یا مصالح بنائی در نظر گرفته شود .بدیهی
است اجرای این گونه موانع که به عنوان سد زیرزمینی نام برده می شود ،نیاز به بعضی تاسیسات دارد .این تاسیسات بسته به
شرایط توپوگرافی ،نوع و محلی که تغذیه می شوند ،متفاوت هستند .از جمله این تاسیسات می توان به ایستگاه های پمپاژ ،سر
ریز ،کانال انتقال آب و سیستم خدمات و نگهداری اشاره نمود)Eiichi et. al 2013, Ishia et. al 2015, Onder et. al 2005( .
تاریخچه استفاده از سد های زیر زمینی در جهان ،با ساختار ساده تر ،ابعاد کوچکتر و متفاوت از نمونه های امروزی به تمدن
های قدیمی بر میگردد .به عنوان نمونه موانع آب های زیر زمینی که بوسیله رومی ها ساخته شده اند هنوز در جزیره ساردینا
موجود است( .)Nilsson, 1988 & Aubroeck, 1971این سازهها در مناطق مختلف جهان به طور مشخص در هندوستان،
افریقا ،چین ،ژاپن وبرزیل مورد استفاده قرار گرفته اند( .)Nilsson, 1988این سازه ها در مناطقی مورد استفاده قرار میگیرند که
جریان آبهای زیر زمینی به طور قابل مالحظه ای در طول مدت سال تغییر می کند .قاعده کلی در این سازه ها بر این اساس است
که بجای ذخیره آب در سطح ،در زیر زمین آب ذخیره می شود .مطابق با شکل 1برای احداث یك سد زیر زمینی وجود یك سنگ
بستر نفوذ ناپذیر مثل سنگ های سخت و یا یك الیه رسی و همچنین یك مخزن مناسب با ضریب ذخیره باال نیاز می باشد( Onder

 .)et al 2005, Ouerdchai et al 2016آب ذخیره شده در این نوع سدها جهت تغذیه سفره های آب زیر زمینی و همچنین
افزایش تراز سطح آب زیر زمینی و در دسترس قرار دادن جریانات زیر سطحی برای کشاورزان مورد استفاده قرار می
گیرد( .)Nilsson,1985ترجیحا سد زیرزمینی بر روی یك الیه نفوذ ناپذیر بدلیل ایجاد حجم بزرگتری از آب احداث می گردد
(شکل  .)2سد های زیر زمینی را می توان در بستر رودخانههای بدون الیه نفوذ ناپذیر نیز احداث کرد ولی ممکن است آب کمتری
را ذخیره کند.

شكل  -6نمای كلی از یک سد زیر زمینی

شكل-2مكانی مناسب برای ساخت سد زیر زمینی

 -9منطقه مورد مطالعه
حوضه آبخیز سد زیرزمینی راور از نظر جغرافیایی در محدوده  96درجه و  27دقیقه و  91ثانیه تا  97درجه  19دقیقه و 22
ثانیه طول شرقی و  31درجه و  11دقیقه و  37ثانیه تا  31درجه و  21دقیقه و  37ثانیه عرض شمالی واقع شده است .مساحت
کل حوضه 1721/199کیلومترمربع می باشد محل اجرای سدزیرزمینی راور برروی رودخانه میان رود به مختصات  96درجه و
 97دقیقه و  31درجه و  28دقیقه ،در باالدست روستاهای ده میان و ده پائین که فاصله محل اجرای سد تا روستاهای فوق حدود
 2کیلومتر است و در حاشیه کویر لوت در  11کیلومتری شرق شهر راور واقع است .روستای ده میان و ده پائین که پایین تر از
محل اجرای سد قرار دارند با کم آبی مفرط مواجه بوده و بخش وسیعی از اراضی آنها کشت نمی شود و در سالهای اخیر بخشی
از باغات آنها خشك شده و از بین رفته است .این درحالیست که از کنار این دو روستا از درون آبرفتهای بستر رودخانه در عمق
69

ماهنامه پژوهشهای نوین علوم مهندسی

حدود  19متری در خشکترین فصل سال قریب  21لیتر در ثانیه آب خارج و به درون کویر تخلیه و شور می شوند و به تعبیری
این دو آبادی لب تشنه بر لب آب نشسته اند .اجرای سد زیرزمینی باعث شد که آبهای زیربستری که از دسترس خارج می شدند
استحصال و به مزارع و باغات روستاها منتقل شوند وزندگی مردم را دگرگون سازند .فاصله محل اجرای طرح تا شهر راور 12
کیلومتر است که چهارکیلومتر آن آسفالت و بقیه خاکی می باشد .آبادیهای داخل حوضه شامل شهر راور و روستاهای تیران،
ریحان ،کهن ،قدرون ،کمر پیش ده ،مدیون ،حتکن و باباگهر میباشد .براساس اطالعات هواشناسی منطقه نشان میدهد که
میزان پتانسیل تبخیر و تعرق ساالنه برابر با  2121/91میلیمتر و میزان پتانسیل تبخیر و تعرق ماهیانه برابر با  111/15میلیمتر
میباشد و کمترین میزان تبخیر مربوط به ماه بهمنما و بیشترین مربوط به تیرماه خواهد بود. .
منطق ه مورد مطالعه از نظر موقعیت ساختاری در زون ایران مرکزی قرار دارد و واحدهای سنگی منطقه شامل سنگهای رسوبی
از نوع آهك ،کنگلومرا ،ماسهسنگ و شیل میباشد .شکل  3نقشه موقعیت منطقه مورد مطالعه را در نقشه تراز ارتفاعی منطقه
نشان میدهد و شکل  1موقعیت قرار گیری منط قه مورد مطالعه نسبت به گسلهای اصلی منطقه همراه با نقشه زمینشناسی
منطقه نشان داده شده است.

شكل  -9نمای كلی از منطقه مورد مطالعه در نقشه تراز

شكل-4موقعیت قرار گیری منطقه مورد مطالعه نسبت به

ارتفاعی

گسلهای اصلی منطقه همراه با نقشه زمینشناسی

 -4خصوصیات ژئوتكنیكی ساختگاه سد
حفاریهای دستی و ماشینی در ساختگاه سد و در محدوده مخزن جهت شناسایی ساختگاه حفر گردید که با توجه به
نمونهگیریهای انجام شده از نمونههای اخذ شده از ساختگاه و مخزن سد آزمایشهای دانهبندی و تعین خصوصیات فیزیکی براساس
استاندارد  ASTMانجام گردید که نتایج نشان میدهد که؛ آزمون دانهبندی در گمانهها و چاهکها حفر شده در محدوده مخزن و
سد و پایین دست سد نشان دهندۀ خاك غیر یکنواخت با درصد ریزدانه کم است .با توجه به نتایج این آزمون ،ریزدانه رسی تنها
در گمانه واقع در محل محور مشاهده گردید ،از این رو آزمون حدود آتربرگ تنها در نمونههای به دست آمده از این گمانه انجام
گرفت .مقدار شاخص خمیری و حد روانی به دست آمده حاکی از خاصیت خمیری کم این خاك داشته و آن را در گروه خاکهای
ماسهای سیلتی و رسی با خاصیت خمیری کم قرار می دهد .شکل  9بلوك دیاگرامی از وضعیت دانهبندی رسوبات مخزن سد را
که توسط نرم افزار  RockWork 2006ترسیم شده است را نشان میدهد .چنان چه از تصویر بلوك دیاگرام منطقه برمیآید
وسعت زیادی از مخزن با ذرات در اندازۀ ماسه پوشیده شده است که با افزایش عمق ،ماسه با دانهبندی یکنواخت جایگزین ماسه
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با دانهبندی غیریکنواخت میگردد .این مطلب میتواند علتی بر افزایش تخلخل رسوبات مخزن در این عمق باشد .هم چنین ذرات
در اندازۀ شن به سمت غرب افزایش داشته و عدسیهای رسی به طور محدود به ویژه در نزدیکی محور سد به چشم میخورد.
به طورکلی با توجه به بررسیهای انجام شده رسوبات مخزن به طور متناوب از شن و ماسه و به میزان کم تری سیلت تشکیل
شده است .مقدار ریزدانه چسبنده در این رسوبات ناچیز و اکثر نمونهها غیر پالستیك است .بر اساس طبقه بندی یونیفاید جنس
این آبرفتها از نوع خاك دانهای و در محدودههای  GP ،GW ،SP ،SW ،SM ،GM ،SC-SMو  GC-GMاست.
به منظور تعیین و ارزیابی نفوذپذیری مواد پوششی مخزن سد ،آزمونهای لوفران در داخل گمانهها حفر شده در محدوده مورد
مطالعه انجام گردیده است ،با توجه به نتایج آزمایشهای انجام شده نفوذپذیری نهشتهها موجود بین  1. 1 × 10−4تا × 6. 6

 10−4سانتیمتر بر ثانیه متغییر است .دلیل این تغییرات درصد ذرات ریزدانه داخل رسوبات و میزان یکنواختی ذرات تشکیل
دهنده است .بنابراین براساس نفوذپذیری به دست آمده این مواد در ردۀ خاکهای با نفوذپذیری متوسط تا زیاد قرار میگیرند .به
طورکلی عامل اصلی کنترل کننده میزان نفوذپذیری ،وضعیت دانهبندی رسوبات است .با کاهش میزان یکنواختی مواد تشکیل
دهنده و افزایش ذرات ریزتر از میزان نفوذپذیری کاسته میشود.
به عالوه نفوذپذیری آبرفتهای تشکیل دهندۀ مخزن به روش آزمایشگاهی بر روی نمونههای به دست آمده از چاهكها و هم
چنین  11نمونه سطحی تعیین شده است .قابل ذکر است به دلیل دانه درشت بودن نمونههای خاك از آزمون بار ثابت برای تعیین
نفوذپذیری استفاده شده است .نتایج حاصل از این آزمایش ها در محیط  GISبه روش ژئواستاتیستیکال یا زمین آماری درونیابی
شده که نقشۀ سطحی به دست آمده از آن در  6به نمایش در آمده است .مقدار نفوذپذیری بدست آمده از این نمونهها بین × 2. 3

 10−4تا  4. 1 × 10−4سانتیمتر بر ثانیه متغییر میباشد .این نوسانات به علت تغییر رژیم رسوبگذاری و افزایش یا کاهش ذرات
ریزدانه در محل مخزن است .به طورکلی بررسی نتایج به دست آمده از این آزمایش ها بیانگر نفوذپذیری باالی این آبرفتها است.

شكل  -5نمایش بلوک دیاگرام وضعیت دانهبندی مصالح در

شكل -1نقشه زونبندی نفوذپذیری آبرفتهای محدوده

محدوده مورد مطالعه

مورد مطالعه

با توجه به این که اکثر محاسبات وزنی و حجمی نیازمند دانستن مقادیر وزن مخصوص ذرات جامد خاك است ،آزمایش تعیین
وزن مخصوص بر روی تمامی نمونهها صورت گرفته است که با توجه به نتایج بدست آمده وزن مخصوص جامد رسوبات مخزن
 2/68تا  2/72میباشد.

 -4تركیب شیمیایی آب
از عمدهترین خواص آب حاللیت آن است .آب باران در چرخش خود مقدار جزئی از نمكهایی را که در جو وجود دارد ضمن
نفوذ در خاك و اختالط با آب زیرزمینی با خود انتقال میدهد .جریان آب زیرزمینی در حین عبور از الیههای خاك ،ضمن شستشو
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و انحالل بخشی از مواد محلول درخاك بر مقدار نمك خود افزوده و موجب افزایش امالح محلول در آب زیرزمینی میگردد و
بدین لحاظ تحول کیفی آبخوان متأثر از فاکتورهایی نظیر جنس سنگ کف ،محیط جریان ،زمان تماس آب با الیههای خاك و
همچنین نواحی تمرکز بهره برداری ،باال بودن سطح آب و تبخیر بخشی از آب آبخوان که نتیجه آن باقی ماندن نمكهای آن
خواهد بود و باالخره نفوذ پارامترهای خارجی نظیر انواع فاضالبها ،دترجنتها ،مصرف کودهای آلی شیمیایی ،چربیها و روغنها
میباشد که هر یك به نوعی در روند تحول کیفیت آب موثر میباشند.
برای محاسبه تغییرات ترکیبات شیمیایی آب در منطقه مورد مطالعه ،نمونههای آبی طی مدت زمان متوالی از منطقه برداشت
گردید که در این منطقه نمونه برداری از زمان قبل از ساخت و سالیانه بعد از احداث سد از نقاط باالدست و محدوده سد و همچنین
در پایین دست سد نمونهگیری و آنالیز شیمیایی بر روی نمونهها انجام شد که در برای بررسی آنها از استانداردهای جهانی و ایران
مورد استفاده قرار گرفت.
با توجه به اینکه تجزیه شیمیایی تعدادی زیادی نمونه آب ،انبوهی از دادهها را فراهم می کند باید هدفهای معیین مورد تجزیه
و تحلیل قرار گیرد .این تجزیه و تحلیلها از نظر حل بسیاری از مسائل علمی از قبیل مناسب بودن آب برای منظور خاص ،مطالعه
اختالط آبهایی از منابع مختلف ،وضعیت کیفی آبهای زیرزمینی در یك منطقه ،تاثیر سازندهای مختلف بر روی کیفیت ابها ،بررسی
منشا شوری ،تغییرات کیفیت آب در مسیر حرکت آن ،تغییرات کیفیت آب در طول زمان ،تاثیر استخراج آب بر روی کیفیت و
بسیاری مسائل دیگر مفید است.
یکی از راههای نمایش تجزیه شیمایی آبهای زیرزمینی ،تهیه نمودارهای مختلف شیمی آب است،که در این تحقیق با
استفاده از نرمافزارهای  ROCKWORK 2006استفاده گردیده و نمودارها شیمیایی ترسیم گردیده است با استفاده از این نرم
افزار نمودارهای  PIPERو  STIFFترسیم گردید که در شکلهای  7تا  5نمودارهای  PIPERاز ترکیبات شیمیایی آب منطقه
نشان داده شده است .در شکلهای  11تا  12نمودارهای  STIFFاز ترکیبات شیمیایی آب منطقه نشان داده شده است .با توجه
به نتایج به دست آمده نشان می دهد که کیفیت آب در این مراحل برداشت تغییر نموده و نمودارهای  PIPERو  STIFFاین
تغییرات را بخوبی نشان میدهد .براساس نمودارهای ترسیم شده نشان میدهد که تیپ آب منطقه در رده کلرو سولفاته با زیر
تیپهای سدیمی پتاسیمی –کلره میباشد .از نظر هیدروشیمی آب در این محدوده برای شرب و کشاورزی در حد قابل قبول
هستند .در اشکال  13تا  15میزان تغییرات آنیون و کاتیونها را در محدودههای باالدست و محدوده سد و پایین دست سد نشان
داده است .در اشکال  21و  21میزان تغییرات TDSو  ECرا در محدودههای باالدست و محدوده سد و پایین دست سد نشان
داده است .در شکل  22میزان تغییرات  THرا در محدودههای باالدست و محدوده سد و پایین دست سد نشان داده است.

شكل  -6دیاگرام  PIPERاز نمونه آبهای باالدست سد
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شكل -3دیاگرام  PIPERاز نمونه آبهای محدوده پایین
دست سد

شكل  -66دیاگرام  STIFFاز نمونه آبهای محدوده سد

شكل  -69میزان تغییرات یون سدیم

شكل  -61دیاگرام  STIFFاز نمونه آبهای باالدست سد

شكل  -62دیاگرام  STIFFاز نمونه آبهای پایین دست سد

شكل  -64میزان تغییرات یون كلسیم
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شكل  -65میزان تغییرات یون منیزیم

شكل  -61میزان تغییرات یون نیترات

شكل  -66میزان تغییرات یون سولفات

شكل  -64میزان تغییرات یون بی كربنات

شكل -63میزان تغییرات یون كلر

شكل  -21میزان تغییرات EC

شكل  -26میزان تغییرات TDS

شكل  -22میزان تغییرات TH

 -4بحث و بررسی
براساس نتایج آنالیزهای شیمیایی بدست آمده نشان میدهد که کیفیت آب زیرزمینی در حال تغییر بوده و میزان تغییرات
در محدوده سد و کمی در پایین دست مشهود میباشد .براساس استاندارد جهانی  )2118( WHOنشان میدهد که میزان کیفیت
آب محدوده سد از حالت کیفیت خوب در حال تغییر به کیفیت قابل قبول بوده است ،بطورکه میتوان مطرح کرد که،
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کلر را جهت نابودی میکرو ارگانیسمهای مضر به آب اضافه میکنند .حضور این ماده بو و مزه برخی ترکیبات دیگر نظیر فنل
ها و غیره را تشدید میکند .کلر همچنین میتواند از ترکیب شدن با آمونیاك برای برخی ارگانیزم های آبی مضر باشد.
اهمیت کانیهای کلر دار نظیر آپاتیت و سودالیت در مقایسه با حجم توده های سنگی در بر گیرنده آنها بسیار ناچیز است.
منشأ اصلی کلر در آبهای زیر زمینی عمدتاً از سنگهای تبخیری ،آب فسیل ،خاك شویی الیه های فوقانی خاك در نواحی
خشك و آلودگی با آب دریایی است .قابلیت انحالل کلرور ،کلسیم و منیزیم بندرت مشاهده میشود .غلظت غیره عادی در
محیطهای ویژه میتواند از زهکشی نمكهای باقیمانده خاك ،اثرات آلودگی دریایی میباشد ( .)Freeze&cherry,1979غلظت
ماکسیمم کلر در آبهای آشامیدنی  291میلی گرم در لیتر توصیه میشود که عمدتاً به خاطر مزه آن است.
ترکیب یون کلر با شبه ف لزاتی نظیر سدیم ،پتاسیم ،منیزیم و کلسیم در آب و تغییرات درجه حرارت محیط باعث تولید
نمكهایی میشود که میتواند در کیفیت آب تأثیر زیادی داشته باشد .مقدار کلرورها در آب یکی از شاخصهای مهم و تعیین
کننده کیفیت آب به ویژه برای شرب بوده و ازدیاد آنها سبب شوری آب میگردد .این عامل عموماً تحت تأثیر لیتولوژی سازندهای
حواشی و نیز تبخیر بخشی از حجم آب زیرزمینی میباشد که سبب باقی ماندن نمكها و در مراحل بعدی سبب شوری آب
زیرزمینی میگردد .میزان تغییرات یون کلر در طی این  8سال بعد از احداث سد در حال تغییر بوده و میزان آن از نظر کیفیت
بوده هنوز در رده خوب بوده ولی میزان تغییرات آن نشان از تغییر میزان یون کلر دارد که تقریباً میزان آن  1/9برابر شده است.
این میزان تغییرات در محدوده سد به طور مشهود دیده میشود.
میزان تغییرات یون سدیم در طی این  8سال بعد از احداث سد در حال تغییر بوده و میزان آن هنوز در رده خوب بوده ولی
میزان تغییرات آن نشان از تغییر میزان یون سدیم دارد که تقریباً میزان آن  1/6برابر شده است .و میزان تغییرات ان در محدوده
سد و پایین دست مشهود میباشد.
سولفات یکی از آنیونهای اصلی به شمار میآید که منشأ اصلی آن اکسیداسیون و هیدراسیون سولفیدهای فلزی نظیر آهن،
نیکل ،مس ،روی و سرب بوده است که پس از انحالل در آبهای جوی وارد آبهای زیرزمینی میشود .مقدار سولفات در طول
جریانهای آب زیرزمینی با تغییرات زیادی همراه بوده است که ناشی از استحاله ،رسوبگذاری ،انحالل و تغلیظ میباشد .منابع
سولفات در سنگها به طور عمده کانیهای سولفیدی ،سنگهای آذرین ،دگرگونی و سولفاتهای سنگهای تبخیری میباشد.
ضمن اینکه سولفاته شدن خاك نیز مقداری سولفات تولید میکند اکسیداسیون کانیهای سولفیدی منجر به افزایش آبهای
زیرزمینی میگردد .به دلیل حاللیت بسیار باالی سولفات کاتیونهایی نظیر کلسیم ،منیزیم ،سدیم و غلظتهای بسیار باالیی از
سولفات در آب زیرزمینی میتواند وجود داشته باشد .سولفات کلسیم در درجه حرارت معمولی تا  ppm1911در آب حل میگردد.
غلظت سولفات در آبهای حاوی مقدار زیاد منیزیم ،سدیم و مقدار کم کلسیم ممکن است متجاوز از  ppm 111111و در
آبهای منگنز دار بسیار شور حتی متجاوز از  ppm211111بالغ میگردد .سولفات کاتیونهایی نظیر باریم ،استرانسیم و سرب
تقریباً نا محلول بوده و رسوب میکنند.
میزان تغییرات یون سولفات در طی این  8سال بعد از احداث سد در حال تغییر بوده و میزان آن هنوز در رده خوب بوده ولی
میزان تغییرات آن نشان از تغییر میزان یون سولفات دارد که تقریباً میزان آن  2/1برابر شده است .و میزان تغییرات ان در محدوده
سد و پایین دست مشهود میباشد.
کلسیم یکی از فراوانترین عناصر آبهای طبیعی است .این عنصر در سنگها به مقدار بیشتری وجود دارد که خود باعث
افزایش میزان آن در آبها میشود .فاضالبها و پسابهای صنعتی نیز منابع مهم کلسیم هستند .غلظت کلسیم در  PHباال به
علت رسوب کربنات کلسیم کاهش مییابد .کلسیم یکی از عناصر غذایی بسیار مهم است .کلسیم از کاتیونهای اصلی آب زیرزمینی
است .کانیهای آهك ،دولومیت ،آراگونیت و سنگهای رسوبی و سیلیکاتهای کلسیم دار نظیر پالژیوکالز ،پیروکسن و آمفیبول
از منابع اصلی کلسیم در آبهای زیرزمینی بشمارمی رود .ماسه سنگها ،شیلها و سایر سنگهای تخریبی عموماً دارای سیمانی
از کربنات کلسیم میباشد.
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همچنین کلسیم میتواند از فلوریت کلسیم مشتق شود آبهای استخراجی از سنگهای آهکی دارای کلسیم باال و سختی
زیاد میباشند و در مقابل آب حاصل از سنگهای آذرین و دگرگونی از کلسیم و  TDSکمتری برخوردار است.
یون کلسیم به علت موجود بودن در اغلب سنگها و قابلیت انحالل ،تقریباً در آب زیرزمینی تمام نواحی یافت میشود.
بیکربنات کلسیم در آبهای حاوی دی اکسید کربن محلول ،کامالً محلول بوده و به بیکربنات تبدیل میشود.
منبع اصلی منیزیم از کانیهای الیوین ،اوژیت ،هورنبلند ،بیوتیت ،تالك و سرپانتیت میباشد که عمدتاً در سنگهای آذرین و
سنگهای دگرسانی یافت میشود .در سنگهای رسوبی منیزیت و دولومیت کانی اساسی منیزیم دار میباشد .در اغلب سنگهای
آهکی همواره مقداری منیزیم وجود دارد .کربنات منیزیم در حضور اسید کربنیك موجود در آب به صورت بی کربنات محلول در
میآید.
حاللیت کربنات منیزیم در آب در شرایط عمومی اتمسفر و در حضور دی اکسید کربن  ppm 151بوده که در مقایسه با
حاللیت کربنات کلسیم ( )21 ppmتقریباً  11برابر است .در شورابه ها غلظت منیزیم ممکن است تا  38311ppmبرسد .با توجه
به فراوانی کانی کلسیت ،مقدار کلسیم در آبهای زیرزمینی اغلب بیش از منیزیم است .در آبهای شور سدیم دار ،میزان انحالل
کربنات کلسیم کمتر از کربنات منیزیم است .به طوری که نسبت کلسیم به منیزیم در آبهای شور دریا معادل یك به پنج
میباشد.
میزان تغییرات یون کلسیم در طی این  8سال بعد از احداث سد در حال تغییر بوده و میزان آن هنوز در رده خوب بوده ولی
میزان تغییرات آن نشان از تغییر میزان یون کلسیم دارد که تقریباً میزان آن  1/16برابر شده است .و میزان تغییرات ان در محدوده
سد و پایین دست بسیارمشهود میباشد.
میزان تغییرات یون منیزیم در طی این  8سال بعد از احد اث سد در حال تغییر بوده و میزان آن هنوز در رده خوب بوده ولی
میزان تغییرات آن نشان از تغییر میزان یون منیزیم دارد که تقریباً میزان آن  2/99برابر شده است .و میزان تغییرات ان در
محدوده سد و پایین دست بسیارمشهود میباشد.
منبع اولیه کربنات و بی کربنات در آبهای زیرزمینی دی اکسید کربن در آب باران و برف و دی اکسید کربن تولید شده از
ریشه گیاهان در ناحیه خاك است (شمسایی .)1376،فساد مواد آلی نیز ممکن است مقداری دی اکسید کربن تولید نماید .کاهش
درجه حرارت یا افزایش فشار موجب افزایش حاللیت دی اکسید کربن در آب میشوند .کربنات کلسیم تشکیل شده در حوضه
های بسته تبخیری در صورت قرار گرفتن در معرض آب زیرزمینی ممکن است در آن حل شده و مقداری بی کربنات آزاد نماید.
کاهش درجه حرارت یا افزایش فشار موجب افزایش حاللیت دی اکسید کربن در آب میشود .کربنات کلسیم تشکیل شده در
حوضه های بسته تبخیری در صورت قرار گرفتن آب زیرزمینی ممکن است در آن حل شده و مقداری بی کربنات آزاد نماید.
دی اکسید کربن حل شده در آب بسته به  pHآب به شکل گوناگون یونی در میآید در  PHکمتر از  1/9به شکل اسید
کربنیك و در  PHبین  1/9تا  8/2به شکل بی کربنات و باالخره در  PHبیش از  8/2به شکل کربنات ظاهر میشود .در حین
عبور آب حاوی دی اکسید کربن از خلل و فرج سنگها ،کانیهای کربناته به شکل بی کربناته حل میشوند .کربنات محلول و
رسوب آن همیشه دو فاز ناپایدار بوده که بسته به فشار نسبی دی اکسید کربن دارد .در شرایط معمولی غلظت بی کربنات محلول
در آب زیرزمینی اساساً بین  811-111میلی گرم در لیتر متغیر است .تغییرات بسیار جزئی فشار بخشی دی اکسید کربن در
خلل و فرج سنگهای هوادار ممکن است به رسوب کربنات کلسیم بیانجامد .غلظت کربناته محلول در آب زیرزمینی اغلب خیلی
کمتر از غلظت کربنات محلول بوده و عموماً کمتر از  11میلی گرم در لیتر است (.)Freeze&cherry,1979
استحاله سولفات توسط باکتریها و رسوب ژیپس ممکن است سبب حذف سولفات از آب زیرزمینی شود .استحاله سولفات
توسط باکتریها سبب ایجاد گاز هیدروژن سولفوره شده که منجر به تجزیه زغال سنگها و لیگنیت ها میشوند .غلظت سولفات
در آب زیرزمینی نبایستی بیش از  291میلی گرم در لیتر باشد .زیرا مزه آب تلخ شده و در غلظتهای باال ایجاد مسمومیت میکند
(.)Richards,1954
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میزان تغییرات یون بی کربنات در طی این  8سال بعد از احداث سد در حال تغییر بوده و میزان آن هنوز در رده خوب بوده
ولی میزان تغییرات آن نشان از تغییر میزان یون بی کربنات دارد که تقریباً میزان آن  1/63برابر شده است .و میزان تغییرات ان
در محدوده سد و باال دست بسیارمشهود میباشد.
میزان تغییرات یون نیترات در طی این  8سال بعد از احداث سد در حال تغییر بوده و میزان آن هنوز در رده خوب بوده ولی
میزان تغییرات آن نشان از تغییر میزان یون نیترات دارد که تقریباً میزان آن  1/2برابر شده است .و میزان تغییرات ان در محدوده
سد و باال دست بسیارمشهود میباشد.
عوامل متعددی برای تعیین کیفیت و کنترل آبهای زراعی دخیل است .مناسب بودن آب آبیاری به دو مسئله مهم وابسته
است .یکی تأثیراتی که امالح معدنی موجود در آب مستقیماً بر روی گیاه میگذارد و دیگری تأثیراتی که امالح معدنی بر روی
خصوصیات خاك میگذارد .در مورد اثرات امالح موجود در آب بر روی خاك ،این امالح باعث تغییر ساختمان خاك ،نفوذ پذیری
و تهویه خاك میشود .بنابراین تغییر خصوصیات فیزیکی خاك به طور غیر مستقیم رشد گیاهان را تحت تأثیر قرار میدهد.
کیفیت آب آبیاری از طرف دیگر به شرایط زهکشی خاك وابسته است .به طور خالصه در خاكهایی با زهکشی مناسب میتوان
از آبهایی با کیفیت پایینتر نیز استفاده کرد ولی در خاكهای با زهکشی کم بایستی حتماً از آبهایی با کیفیت مناسب جهت
آبیاری استفاده کرد.
براساس نتایج بدست آمده در اشکال 21و  21نشان میدهد که میزان تغییرات  ECو  TDSدر این  8سال در محدود سد
بسیار زیاد بوده است و این تغییرات در کیفیت آب زیرزمینی تاثیر گذاشته است .میزان تغییرات آن  1/6برابر بوده است و کیفیت
آب براساس  WHOدر رده خوب قرار می گیرد ولی با توجه به وضعیت ساخت سد و انحاللهای صورت گرفته در این محدوده و
تبخیر انجام شده در محدوده سد کیفیت آب زیرزمینی در حال کاهش بوده است و بنابراین با توجه به کاهش کیفیت آب در طی
این سالها باعث کاهش کیفیت اب نیز در پایین دست نیز شده است.
با توجه به تناسب فوق میتوان در اختیار داشتن مقدار هدایت الکتریکی در هر منطقه از نقطه مورد نظر میزان باقی مانده
خشك در آبخوان را به منظور تعیین کاربری مصارف مختلف بدست میآورد .که براساس طبقهبندی هم و دیویس آب در رده
آبهای شیرین قرار گرفته است ولی تغییرات آن طی این مدت مشهود است.
هدایت الکتریکی یکی از پارامترهای مهم و شاخص در بررسیهای کیفی منابع آب هر منطقه است .مقادیر آن نشان دهنده
میزان کل امالح محلول موجود در آب میباشد.
براساس استانداردهای  ، FAOابیاری با آب دارای هدایت الکتریکی بیشتر از  711میکروموس بر ثانیه محدودیت و تهدیدی
برای محصوالت کشاورزی به حساب نمی آید .اگر این میزان بین  711تا  3111باشد دارای محدودیت متوسط تلقی میشود اما
اگر از این مقدار بیشتر باشد جهت آبیاری تهدید جدی محسوب میشود که مانع از رشد گیاهان خواهد شد ).(Rasouli, 2011
براین اساس تغییرات ECبه عمل آمده در این  8سال بعد از احداث ،کیفیت آب برای ابیاری در محدوده تهدیدات متوسط
قرار میگیرد و این تغییرات از رده خوب به سمت تهدیدات متوسط بوده است.
بررسی و مقایسه نتایج مقادیر هدایت الکتریکی (میکروموس بر سانتی متر) و ( T. D. Sمیلی گرم در لیتر) نمونه ها نشان
می دهد که همواره بین این دو عامل رابطه مستقیمی وجود دارد و تغییرات آنها مشابه یکدیگر است.
برای ارزیابی مناسب بودن آب برای مصارف کشاورزی نسبت جذب سدیم ) (SARبسیار کارآمد بوده و در واقع میتوان بیان
کرد که بعد از آبیاری با آبی که میزان  SARباالیی دارد در مدت طوالنی به خاك آسیب جدی وارد خواهد نمود چون یون سدیم
موجود در آب جانشین کلسیم و منیزیم موجود در خاك شده و باعث کاهش نقفوذپذیری در ساختمان خاك خواهد شد ،بنابراین
باعث تخریب ساختمان خاك میشود و محیطی نامناسب را برای رشد گیاه ایجاد میکند.
نتایج آنالیز شیمیایی در نمونهبرداری های دراز مدت نقاط منتخب آب در محدوده سد با استفاده از دیاگرام ویلکوکس که
براساس دو عامل ضریب جذب سدیم ) (S. A. Rو هدایت الکتریکی ) (ECطبقه بندی می شود نشان می دهد که نشان میدهد
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که عمدتاً آب اولیه قبل از ساخت در رده  C2S2بوده که برای کشاورزی تقریباً مناسب بوده و بعد از ساخت سد کیفیت آب در
رده C2S3و  C3S3قرار میگیرد که از نظر کیفیتی کمی شور بوده و برای کشاورزی باید با تمهیدات مناسب استفاده گردد.
همچنی براساس میزان تغییرات  SARدر منطقه نشان میدهد که در کالس  S2قرار دارد که از نظر خطر قلیائیت در رده
متوسط و از نظر کیفیت آب در رده خوب قرار گرفته که میزان تغییرات آب در این دوره بعد از ساخت سد در محدوده سد
بیشترین تغییرات را داشتهایم و این تغییرات به سمت کالس  S3در حال تغییر میباشد.
در اغلب مناطق خشك و نیمه خشك وجود آبهای سطحی شور و تجمع نمك در اثر تبخیر ،پدیده ای عادی است .در چنین
مناطقی سطح تراز زیرزمینی باال و نزدیك به سطح زمین است ( .)Todd,1980آب از سطح ایستابی در اثر خاصیت مویینگی باال
آمده و تبخیر میشود .میزان تبخیر به عمق آب زیرزمینی ،بافت خاك ،درجه حرارت و رطوبت نسبی هوا بستگی دارد .با تبخیر
آب زیرزمینی امالح را در خود حل کرده و به آب زیرزمینی انتقال میدهد .در نتیجه شوری آب زیرزمینی افزایش مییابد .که در
منطقه مورد مطالع ه نیز بعلت وجود جریانهای زیرسطحی و باال بودن تراز آب از زمان ساخت سد پدیده تبخیر و تغییرات کیفیت
آب را داریم.
طبقهبندی کیفیت آب براساس  RSCنشان میدهد که میزان کیفیت آب در ابتدا در رده خوب بوده و میزان  RSCان برابر
با  1/8بوده که بعد از این مدت میزان تغییرات در  RSCاب دیده میشود که به رده خوب تا متوسط تغییر کرده است و میزان
 RSCان نیز حدوداً  1/3در پایین دست میرسد.
نفوذپذیری خاك در اثر استفاده طوالنی مدت آب آبیاری بر اثر تأثیر یونهای  Na-Ca-Mg-HCO3میباشد .سازمان بهداشت
جهانی ) (WHO , 1989آبهای مورد استفاده در کشاورزی را بر اساس اندیس نفوذ پذیری طبقه بندی مینماید که بر این
اساس اگر PI > %79باشد آب در کالس  1و اگر  PIبین  %29-% 79آب در کالس  2که مناسب برای کشاورزی است قرار
میگیرد .در منطقه مورد مطالعه آب در رده  2قرار گرفته و برای کشاورزی مناسب میباشد.
سختی آب به واکنش آب با صابون و یا رسوب گذاری در ظرفها یا لولههایی که آب را میجوشانند یا هدایت میکنند مربوط
میشود .سختی آب را به صورت مجموع غلظت یونهای  Ma , Caو به  ppmیا میلی گرم بر لیتر کربنات کلسیم معادل آن بیان
میکنند .با توجه به شکل  22نشان میدهد که آب موجود در منطقه در رده نرم قرار گرفته ولی کیفیت و میزان  THان در طی
 8سال بعد از ساخت سد در حال تغییر میباشد.

 -5نتیجهگیری
به طورکلی با توجه به بررسیهای انجام شده رسوبات مخزن به طور متناوب از شن و ماسه و به میزان کم تری سیلت تشکیل
شده است .مقدار ریزدانه چسبنده در این رسوبات ناچیز و اکثر نمونهها غیر پالستیك است .بر اساس طبقه بندی یونیفاید جنس
این آبرفتها از نوع خاك دانهای و در محدودههای  GP ،GW ،SP ،SW ،SM ،GM ،SC-SMو  GC-GMاست.
به منظور تعیین و ارزیابی نفوذپذیری مواد پوششی مخزن سد ،آزمونهای لوفران در داخل گمانهها حفر شده در محدوده مورد
مطالعه انجام گردیده است ،با توجه به نتایج آزمایشهای انجام شده نفوذپذیری نهشتهها موجود بین  1. 1 × 10−4تا × 6. 6

 10−4سانتیمتر بر ثانیه متغییر است
براساس نمودارهای  PIPERنشان می دهد که تیپ آب منطقه در رده کلرو سولفاته با زیر تیپهای سدیمی پتاسیمی –کلره
میباشد .از نظر هیدروشیمی آب در این محدوده برای شرب و کشاورزی در حد قابل قبول هستند.
نتایج آنالیز شیمیایی در نمونهبرداری های دراز مدت نقاط منتخب آب در محدوده سد با استفاده از دیاگرام ویلکوکس که
براساس دو عامل ضریب جذب سدیم ) (S. A. Rو هدایت الکتریکی ) (ECطبقه بندی می شود نشان می دهد که نشان میدهد
که عمدتاً آب اولیه قبل از ساخت در رده  C2S2بوده که برای کشاورزی تقریباً مناسب بوده و بعد از ساخت سد کیفیت آب در
رده C2S3و  C3S3قرار میگیرد که از نظر کیفیتی کمی شور بوده و برای کشاورزی باید با تمهیدات مناسب استفاده گردد .در
اغلب مناطق خشك و نیمه خشك وجود آبهای سطحی شور و تجمع نمك در اثر تبخیر ،پدیده ای عادی است .در چنین مناطقی
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سطح تراز زیرزمینی باال و نزدیك به سطح زمین است ( .)Todd,1980آب از سطح ایستابی در اثر خاصیت مویینگی باال آمده و
تبخیر میشود .میزان تبخیر به عمق آب زیرزمینی ،بافت خاك ،درجه حرارت و رطوبت نسبی هوا بستگی دارد .با تبخیر آب
زیرزمینی امالح را در خود حل کرده و به آب زیرزمینی انتقال میدهد .در نتیجه شوری آب زیرزمینی افزایش مییابد .که در
منطقه مورد مطالعه نیز بعلت وجود جریانهای زیرسطحی و باال بودن تراز آب از زمان ساخت سد پدیده تبخیر و تغییرات کیفیت
آب را داریم.
طبقهبندی کیفیت آب براساس  RSCنشان میدهد که میزان کیفیت آب در ابتدا در رده خوب بوده و میزان  RSCان برابر
با  1/8بوده که بعد از این مدت میزان تغییرات در  RSCاب دیده میشود که به رده خوب تا متوسط تغییر کرده است و میزان
 RSCان نیز حدوداً  1/3در پایین دست میرسد.
براساس شاخص  PIدر منطقه مورد مطالعه آب در رده  2قرار گرفته و برای کشاورزی مناسب میباشد.
براساس روش  LSIو  RSIنشان می دهد آب منطقه قبل از احداث سد در رده تعادل بوده و بعد از ساخت سد و با گذشت
چندین سال از این به رسوبگذاری کم تغییر یافته است.
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