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چكيده
پهنههاي كارستي در بخشهاي وسيعي از كره زمين گسترده شده اند و آبهاي زیرزميني كارست
بخش بسيار مهمي از نياز آبي جوامع بشري را تامين مي نماید .بطوري كه  25درصد از جمعيت
جهان ،آب مصرفي خود را از منابع آب كارست تأمين ميكنند .از این رو با توجه به اهميت شناسایي
سينكهول ها و تهيه پایگاه داده جغرافيایي آنها براي مدیریت منابع آبي هدف این مطالعه شناسایي
سينكهولهاي موجود در توده پراو-بيستون با استفاده از روشهاي داده كاوي مبتني بر خوشه بندي
(الگوریتم  )J48به همراه سنجش از دور شي گرا است .دادههاي مورد استفاده در این روشها
الیههاي اطالعاتي ناهمواريها ،شيب ،جهت شيب ،جهت جریان ،جریان تجمعي ،انحنا سطح ،انحنا
سطح در بيشترین شيب ،انحنا سطح عمود بر بيشترین شيب بودند كه از دادههاي مدل رقومي ارتفاع
 TanDEM-Xبا قدرت تفكيک  12متر مشتق شدند .نتایج داده كاوي نشان داد متغيرهاي جریان
تجمعي ،شيب ،جهت جریان ،ناهمواريها ،انحنا سطح عمود بر بيشترین شيبArea ،Max-diff ،
 ،pxlانحنا سطح در بيشترین شيب و جهت شيب به ترتيب اهميت در تشخيص سينكهولها دخالت
داشته اند .استفاده از رویكرد تركيبي داده كاوي و  GEOBIAبه همراه دادههاي  TanDEM-Xمي
تواند نتایج قابل قبولي با دقت تشخيص سينكهول كه برابر با  %71/3بوده را ارائه دهد .این روش
براي تشخيص سينكهولها و از طرفي تشخيص مناطق نزدیک به سفرههاي زیر زميني در تودههاي
عظيم كارست مناسب است .چنين مطالعاتي مي تواند تهيه پایگاه داده جغرافيایي سينكهولها كه
غالبا در مناطقي غير قابل دسترس و یا صعب العبور هستند ،را امكان پذیر سازد و در نتيجه به مدیریت
بهتر آنها كمک نماید.

واژگان كليدي :سينكهول ،TanDEM-X ،داده كاوي ،GEOBIA ،پراو-بيستون.
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مقدمه
( )2007حدود  %20سطح قارهها از
پهنههای کار ستی در مناطق مختلف دنیا گ سترده شده و طبق برآورد فورد و
کار ست پو شیده شده که  1/4جمعیت جهان را در خود جای دادهاند .کار ست عالوه بر منافعی که برای ب شر دارد میتواند
در صورت عدم شناخت دقیق آن مخاطرهآمیز نیز با شد .از جمله مخاطرات کار ست میتوان به فرون شینی و آ سیب به
تاس ـیســات شــهری و روســتایی ،فرار آب از دریاچه ســدها ،اختالل در فعالیتهای راهســازی و تونلهای آب و همچنین
پتانس ـیل باالی آلودگی منابع آب کارســت اشــاره کرد .با توجه به نقش و جایگاه منابع آب کارســت برای جوامع انســانی
مشکالت آنها نه با فرد یا افرادی خاص بلکه کل جامعه انسانی و سالمت آنها در نواحی مرتبط را درگیر خود می کند.
جنبههای مطرح شـــده و گســـترش قابل توجه مناطق کارســـتی در نقاط مختلف جهان و همچنین در ایران (به ویژه در
زاگرس و البرز) و برنامههای ملی دولت برای بهرهبرداری از این منابع آب ضــرورت برنامه ریزی برای حفاظت بیشــتر از
آنها را دو چندان می کند (مدادی1397 ،2؛ مرســـلی .)1397 ،3از د یدگاه مدیر یت منابع آب نیز از آنجا که لندفرم های
کارستی ،نقش ا صلی را در تغذیه آبخوانهای کارستی بر عهده دارند و این آبخوانها نیز تأمینکننده آب جوامع شهری و
رو ستایی اطراف خود ه ستند ،آگاهی از شرایط آنها ،نحوه مدیریت و مخاطراتی که این منابع آب با آن روبه رو ه ستند
ضروری ا ست .از پدیدههای کار ستی که در هر دو بحث تامین منابع آب و امنیت منابع آب ب سیار حائز اهمیت می با شد،
سینکهولها هستند .در واقع سینکهول یکی از شاخصهای مهم ژئومورفولوژی می باشد که نقش مهمی در جذب ،نفوذ،
تغذیه و تخلیه آبخوانهای کارستی ،مسائل انسانی مانند کشاورزی ،جذب جمعیت و ...دارد .ازجمله آنچنان که محمدی و
همکاران ( )1397ا شاره می نمایند به ویژه در بی ستون چ شمهها به عنوان یکی از منابع آبی مهم در معرض تغییرات آنی
ناشی از ورودیهای بارش هستند .موارد فوق الذکر باعث شده است تا شناسایی آنها و تهیه نقشه پراکندگی شان بسیار با
اهمیت با شد به ویژه اینکه گ سترش سازندهای کربناته در ا ستان کرمان شاه به  30در صد می ر سد (وحدتی و همکاران،
1386؛ محمدی و همکاران ( .)1397علی رغم اهمیت شناسایی سینکهولها و تهیه نق شه پراکندگی آنها مطالعات اندکی
در این زمینه انجام شده ا ست .مطالعات انجام شده نیز بی شتر مبتنی بر ا ستفاده از تکنولوژی الیدار می با شد که گران
قیمت بوده و به ویژه در کشورهای در حال توسعه کمتر در دسترس می باشد.
از جمله این مطالعات می توان به پژوهش رجبی )2018( 4اشـــاره نمود که در مطالعه خود به شـــناســـایی و اندازهگیری
ســینکهولها با اســتفاده از دادههای الیدار در فلوریدا پرداخته اســت .بخش اول این مطالعه با هدف ایجاد روشــی برای
شناسایی سینکهولها در فلوریدا با استفاده از دادههای الیدار انجام شده است .ای شان معتقدند پارامترهای ریخت سنجی
مانند شاخص موقعیت توپوگرافی ( ،)TPIشاخص همگرایی ) ،(CIصفحه شیب ) (SIو مدل رقومی ارتفاع )،(DEM
با توجه به شــرایط محلی زمین و منطقه مورد مطالعه ،پتانســیل باالیی برای کمک به تشــخیص ســینکهولها دارند .در
ق سمت دوم این مطالعه ،یک مدل نیمه خودکار در  ArcMapبرای شنا سایی سینکهولها و همچنین تخمین ویژگی
های هند سی سینکهولها (به عنوان مثال عمق ،طول ،م ساحت و حجم) ایجاد شده ا ست .در پژوه شی دیگر یانگ جی
کیم 5و همکاران )2019( ،در خصوص ،شناسایی و بررسی مشخصات سینکهول با استفاده از مدل رقومی ارتفاع حاصل از
دادههای الیدار با رگرسیون لج ستیک (منطقه فالت اسپرینگ فیلد ،ق سمت جنوب غربی ایالت می سوری) مطالعاتی انجام
دادند .در این مطالعه از میان  16پارامتر مورفومتریک 9 ،پارامتر برای رگرســـیون لجســـتیک انتخاب شـــدند ،که برای
تشخیص سینکهولها استفاده شوند .در این مطالعه مشخصات هندسی مانند :عمق ،طول ،مساحت و حجم مورد بررسی
ویلیامز1
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قرار گرفتند .در پژوهش دیگر ،ژانگ 1و همکاران )2019( ،به ت شخیص و تهیه نق شه از سینکهولها با ا ستفاده از الیدار
هوایی در منطقه جنوب شرقی نیومکزیکو ( شهر  )Carlsbadپرداختند .این پروژه تحقیقاتی در زمینه شنا سایی و نق شه
برداری از سینکهولها مبتنی بر الیدار که دقیق و سریع است متمرکز می باشد .ای شان همچنین از دادههای کمکی برای
بهبود دقت روشهای تشخیص سینکهول مبتنی بر مورفولوژی و پیاده سازی این موارد با توسعه ابزارهایی که میتوانند در
سیستمهای اطالعات جغرافیایی ( )GISاستاندارد استفاده شوند ،بهره برداری نمودند.
در منطقه مورد مطالعه ،پژوهشهایی انجام شــده اســت که برخی از آنها همچون محمودی و ملکی ( ،)1380محمدی و
همکاران ( ،)1397زنگنه تبار و قدیمی ( ،)1398ملکی و همکاران ( ،)1398خو شرفتار و همکاران ( ،)1398قدیمی و زنگنه
تبار ( ،)1398به بررسی چشمهها ،آبخوانها و پتانسیل منابع آبی پرداخته اند .تعدادی دیگر از پژوهشها پهنه بندی توسعه
کارست را مورد توجه قرارداده اند مانند پژوهشهای مقصودی و همکاران ( )1388که توسعه کارست را براساس ضرایب
فرود ،زمان مرگ چ شمهها و تحلیل نتایج ایزوتوپی و شیمیایی در توده پراو-بی ستون انجام دادند .جعفربیگلو و همکاران
( ،)1390که ایشان در این پژوهش به مطالعه استفاده از مدل رقومی ارتفاع در تحلیل مورفوتکتونیک فروچالههای کارستی
توده پرآو -بیسـتون پرداختند .در این تحقیق با اسـتفاده از مدل رقومی ارتفاع و پردازش دادههای رقومی شـده نسـبت به
ا ستخراج اطالعات توپوگرافی و هیدرولوژی اقدام گردید .یافتههای تحقیق ن شان از ا شکال اگزوکار ست در فرمها و ابعاد
مختلف که تیپیکترین این اشــکال یعنی فروچالهها در امتداد درز و گســلهای کشــشــی ناحیه قرار گرفته اند ،دارند .در
پژوه شی دیگر ،که به شنا سایی نواحی م ستعد شکلگیری فروچالهها پرداخته ا ست عابدینی و همکاران ( )1394عوامل
موثر در شکلگیری فروچاله را بررسی کردند ،تفسیر ضرایب و نتایج حاصل از آنان نشان داد که لیتولوژی مهم ترین نقش
را در توسعه کارست بر عهده دارد و بعد از آن به ترتیب الیههای گسل ،بارش ،ارتفاع ،دما ،شیب و جهات شیب در درجات
بعدی اهمیت قرار می گیرند .انتظاری و آقایی پور ( )1397نیز به پهنه بندی توســعه کارســت ســطحی در منطقه پراو-
بیســتون در چهار طبقه کم تا خیلی زیاد پرداخته اند .جهانفر و همکاران ( )1397که موفومتری و موفولوژی اوواال در توده
آهکی پراو-بیســتون را مورد ارزیابی قرارداده اند .دســترنج و همکاران ( )1398که با روش فازی توســعه کارســت را پهنه
بندی نموده اند.
بررســی پیشــینه تحقیق نشــان می دهد دور از دســترس بودن ســینکهولها و قرار گرفتنشــان در مناطق صــعب العبور
کوهستانی به همراه عدم دسترسی به دادههای با قدرت تفکیک باال و دقیق مانند دادهی الیدار در بسیار از کشورهای در
حال توسعه و همچنین ایران از مطالعات شناسایی سینکهولها جلوگیری کرده است .از سوی دیگر ،تولید دادههای مدل
رقومی ارتفاع به نام  TanDEM-Xبا قدرت تفکیک  0/4ثانیه جغرافیایی (تقریبا  12متر) فرصـــتی جدید را پیش روی
کشورهای در حال توسعه در زمینههای مطالعات مبتنی بر مدلهای رقومی ارتفاع گشوده است .بنابراین ،این مقاله درصدد
آن است که امکان تشخیص سینکهولها با کمک دادههای  ،TanDEM-Xو الیههای اطالعاتی مشتق از آن و بهره
گیری از روشهای دادهکاوی و سنجش از دور شی گرا ( 2)GEOBIAرا ارزیابی نموده و نقشه پراکندگی سینکهولهای
منطقه را تهیه نماید.
منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه یک توده سنگ آهکی و بخشی از زاگرس رورانده در غرب ایران می باشد که در استان کرمانشاه و
شمال شهر کرمانشاه واقع شده و به ناهمواریهای پرآو – بیستون مشهوراست .این توده کوهستانی با مختصات عرضهای
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جغرافیایی ´ 34°21تا ´ 34° 44شمالی و طولهای جغرافیایی ´ 46° 53تا ´ 47° 27شرقی از همه طرف بوسیله دشت
هایی باز احاطه شده و مساحت آن برابر با  1033کیلومتر مربع است (شکل  .)1توده آهکی بیستون از شمال به دشت
میانراهان ،از جنوب به دشت کامیاران و رازآور و از مشرق به دشت بیستون (دینه ور) محدود می شود (محمودی و
همکاران .)1380،حداکثر ارتفاع آن ،کوه پرآو با  3385متر ارتفاع می باشد .این توده ی کوهستانی به تبعیت از جهت کلی
زاگرس از شمال غربی به جنوب شرقی کشیده شده است .متوسط عرض آن  15کیلومتر و طول آن  60کیلومتر است .مرز
مشترک بین دشتها و توده کوهستانی در بیشتر جهات ،به ویژه دامنههای شرقی و جنوبی ،به صورت دیوارهای عمود با
شیب زیاد به صورت پرتگاه گسلی می باشد .با توجه به بررسی تحول کارست در منطقه زاگرس بیش از  69هزار کیلومتر
مربع از مساحت زاگرس از کارست کامل ،حدود  4000کیلومترمربع کارست نارس و  31000کیلومترمربع کارست بینابین
پوشیده شده است (طالقانی و رحیم زاده .)1389 ،وجود غار معروف پرآو با عمق  751متر و وجود  26حلقه چاه در این غار
نشانه ای از حجم باالی مغارههای زیرزمینی و توسعه کارستی در منطقه است .بر اساس ردیابیهای صورت گرفته توسط
وزارت نیرو که ورودی غار پرآو را به عنوان محل تغذیه و انجام عملیات ردیابی لحاظ کرده اند ارتباط فیزیکی بین غار پرآو
و سراب طاق بستان تایید گردیده است .در منطقه مورد مطالعه گاهآ عمق فروچالهها به دهها متر می رسد .توسعه کارستی
و انحالل و بهم پیوستگی فروچالهها شکل توسعه یافته تر و وسیعتری از فروچالهها را که با نام علمی اوواال شناخته می
شود در منطقه نشان می دهد.

شكل  :1منطقه مورد مطالعه و نمایي از ناهمواريهاي آن
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مواد و روش شناسي

در انجام پژوهش حاضر دادهها و روشهای مختلف در کنار یکدیگر و در ترکیب با هم مورد استفاده قرار گرفتند تا با
شکلدهی به یک فرآیند ،استخراج سینکهولها را ممکن سازند .پژوهش حاضر بر مبنای روش تجربی انجام گرفته است
و دادههای آن از بازدیدهای میدانی ،مطالعات کتابخانه ای و سیستمهای اطالعات جغرافیایی و سنجش از دور تهیه شده
است .نخست برای آشنایی با ادبیات کارست و مخاطرات سینکهولها ،پیشینه تحقیق بررسی و مورد مطالعه قرارگرفت.
سپس با بازدیدهای میدانی و شناسایی و بررسی سینکهولها و با استفاده از دوربین عکاسی ،مترهای ساده و لیزری و
 GPSدر مناطقی که قابلیت دسترسی دارد ،سینکهولها شناسایی شده و مورفومتری سینکهولها (قطر بزرگ ،قطر کوچک،
عمق) مورد ارزیابی قرار گرفت .در ادامه دادههای  TanDEM-Xبه عنوان الیه مدل رقومی ارتفاع که الیههای مختلف
دیگر از آن مشتق خواهند شد ،تهیه شده و مراحل پیش پردازش و استخراج الیههای اطالعاتی مورد نیاز انجام گردید .داده
مدل رقومی ارتفاع مورد استفاده با  12متر قدرت تفکیک فضایی و دقت عمودی  2متر در نواحی مسطح و چهار متر در
نواحی شیب دار (کریگر 1و همکاران )2007 ،هستند .این مدل رقومی ارتفاع به روش اینترفرومتری و توسط آژانس فضایی
آلمان تهیه شده است .مجموعه داده با استفاده از دادههای  SARباند  Xاز دو ماهواره با مدار قطبی در فاصله سالهای
 2011تا  2014تهیه شده اند .در ادامه ،قطعه بندی دادهها 2و تشخیص اشیاء انجام گردید .پس از آن با استفاده از داده
کاوی قوانین الزم برای تشخیص سینکهولها از بین الیههای اطالعاتی و ویژگیهای آنها با دقت قابل قبول استخراج
گردید .با اعمال قوانین بر روی مجموعه دادهها سینکهولها استخراج گردیدند .در نهایت ارزیابی دقت طبقه بندی انجام
شد .خالصه فرآیند پیاده سازی شده در شکل  2ارائه شده است و اجزای برجسته این فرآیند در ادامه به تفصیل تشریح
خواهند گردید.

شكل  :2فرآیند كلي روش شناسي
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Krieger
Segmentation

1.

2.
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الیههاي اطالعاتي

برای شننسا ننایی ننکسول های مسطقه م رد مطالعه ،الیههای اطالعاتی مختلف مبتسی بر مد رق می ارتفاع
 TanDEM-Xا تخراج گردید .هر یک از این متغکرها به ن عی در ا تخراج کسول م ثرند که متسا ب
با آن ،اقدام به تلکه نقشههای مرب ط به هر کدام از متغکرها در محیط  GISگردید .نقشه ارتفاع (شکل  3الف) که
در ب سیاری از عوامل مانند اقلیم ،میزان و نوع بارش ،تراکم و نوع پو شش گیاهی ،شدت و نوع فر سایش موثر ا ست .در
ارتفاعات عالوه بر اینکه بارش بیش از دیگر مناطق می باشــد ،نوع بارش معموال به صــورت برف اســت .همچنین رفتار
سنگ آهک در مقابل عوامل فر ساینده و عوامل موثر در انحالل آن در ارتفاعات مختلف متفاوت ا ست (علیزاده.)1388 ،
در مناطق مرتفع تر ،آب و هوا سردتر ا ست و در نتیجه هوازدگی فیزیکی موثرتر ا ست .همین طور آب دریافتی از طریق
بارشها بیشتر است .همچنین به دلیل سرد بودن ،رشد گیاهان انبوه و دارای ریشه عمیق ،کم می شود.
الیه اطالعاتی دیگر مورد ا ستفاده الیه ناهمواریها 1ا ست .این الیه نق شه ناهمواریهای منطقه را ن شان می دهد ( شکل
 3ب) .از جمله مشتقات دیگر مورد استفاده می توان به نقشههای شیب و جهت شیب اشاره نمود .شیب یک عامل مهم
کنترلکننده سی ستم جریان آب سطحی و زیرزمینی ا ست ( شکل 3پ) .پارامتر شیب رابطه معکوس با ایجاد و تو سعه
فروچالهها دارد .در کل هر چه شیب بیشتر باشد میزان توسعه کارست کاهش می یابد .در شیب کمتر از  10درجه بیشترین
میزان توسعه فروچالهها رخ میدهد و از شیب  50درجه به باال به ندرت فروچاله ای دیده می شود .گسترش پدیده کارست
در شیبهای کم در حوزه کار ستی به دلیل تماس بی شتر آب با آهک و پدیده انحالل در این شیبها ،بی شتر می شود.
جهت شیب (شکل  3ت) نیز بر گسترش سینکهولها تاثیر گذار است .جهت شیب از نظر تأثیر بر فرآیندهای هیدرولوژیک
موثر بر فر سایش ،مانند ذوب برفها و تنوع پوش گیاهی در حو ضه آبریز حائز اهمیت ا ست .در جهات شیب شمالی به
دلیل این که کمتر در معرض نور آفتاب ه ستند و بی شتر اوقات روز دارای سایه می با شند .تبخیر کمتر ا ست و همچنین
برفهای باریده شده روی آنها دیرتر ذوب شده و فرصت کافی برای نفوذ را در اختیار دارند (علیزاده.)1388 ،
نق شه جهت جریان ،2م سیرهای حرکت روانابها را ن شان می دهد ( شکل  3ج) .سینکهولها نیز می بای ست در انتها یا
امتداد این مسیرهای جریان ،شکل گرفته باشند .با این حال ممکن است فروچالهها در واقعیت وجود نداشته باشند و قدرت
تفکیک مدل رقومی ارتفاع نیز بر انطباق این الیه با واقعیت تاثیر گذار است .این در حالی است که نقشه جریان تجمعی،3
جریان تجمعی در آبراههها را نشــان می دهد .این نقشــه یکی از مهمترین مراحل تعیین حوزه آبخیز و به دســت آوردن
آبراههها از نق شه ارتفاعی ا ست ( شکل 3چ) .شکل دامنه ،محور مطالعات ژئومورفولوژیکی برای مدت طوالنی بوده ا ست.
دامنهها نه تنها بخش اعظم مناظر طبیعی را شامل می شوند ،بلکه ق سمت کاملی از سی ستم زهک شی ،آب و ر سوبات را
برای رودخانه تامین می کنند .انحنای دامنهها به منزله یک خاصیت سه بعدی از سطح است و نشان دهنده میزان انحراف
سطح از صاف بودن و یا به عبارتی محدب یا مقعر بودن دامنه را ن شان می دهد .ح ضور شکافهای باز یا ب سته ارتباط
مســـتقیمی با انحنا دامنهها دارد زیرا با افزایش انحنا ،نیروی کشـــشـــی در طول ســـطح افزایش می یابد و باعث تولید
شکستگیها می شود .انحنا سطح می تواند به صورت عرضی یا طولی در دامنه وجود داشته باشد .در نقشههای انحنای
ســطح ،مقادیر مثبت نشــان دهنده انحنای محدب (ســتیغها) و مقادیر منفی نشــان دهنده انحنای مقعر (گودالها) اســت.
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Hillshade

1.

Flow direction

2.

Flow accumulation

3.
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همچنین انحنا دامنه تاثیر زیادی روی سرعت جریان و حالت تقعر و تحدب دامنهها دارد و با افزایش آن حالت مقعر شده
و ســرعت جریان کاهش می یابد و ســرعت نفوذ بیشــتر می شــود ،بنابراین در دامنههای مقعر و همگرا احتمال نفوذ آب
بی شتر و فروچالهها در این مناطق بی شتر وجود دارند .از این رو در این مطالعه الیههای اطالعاتی انحنای سطح 1به صورت
کلی ،انحنای سطح در بی شترین شیب دامنه 2و انحنای سطح عمود بر بی شترین شیب دامنه 3مورد ا ستفاده قرار گرفتند
(شکل  3حخد).
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Curvature

1.

Profile curvature

2.

Plan curvature

3.
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شکل  :3الیههای اطالعاتی شامل :الف)  TanDEM-Xنشان دهنده ارتفاع ،ب) ناهمواریها ،1پ) شیب ،ت) جهت شیب ،ج)
جهت جریان ،چ) جریان تجمعی ،ح) انحنا سطح ،خ) انحنای سطح در بیشترین شیب ،د) انحنای سطح عمود بر بیشترین شیب

پردازش تصویر شيء گرا جغرافيایي ()GEOBIA

2

سنجش از دور به یکی از منابع اساسی در مطالعات جغرافیایی بدل شده است .در این راستا روشهای مختلفی برای شناسایی
پدیدههای جغرافیایی توسعه داده شدهاند .یکی از این روشها که جدیدتر بوده و کاربردهای بسیاری نیز امروزه یافته است
روش  GEOBIAیا به عبارتی سنجش از دور شیءگرا جغرافیایی است GEOBIA .با مفهوم تقسیم بندی تصویر
ارتباط دارد و یک استراتژی مشخص اما مبتنی بر جغرافیا است (بالشکه 3و همکاران2014 ،؛ مینائی و کینز.)2016 ،4
 GEOBIAبه عنوان الگوی جدیدی برای تجزیه و تحلیل با وضوح باال ایجاد شده است (چن 5و همکاران .)2018،این
روش در دو دهه گذشته با پیشرفتهای حاصل شده در سنسورها ،فناوری کامپیوترها و علم اطالعات جغرافیایی 6برخی از
محدودیتها و چالشهای روشهای سنتی مبتنی بر پیکسل مانند تاثیر نمک و فلفل را از بین برده است .در روش شیءگرا
واحدهای اصلی پردازش ،اشیاء تصویر یا قطعات هستند و نه پیکسلهای مجزا .از این رو در الگوی شیءگرا برای آنالیز
تصاویر ،اولین مرحله همیشه ساختن واحدهای پردازش به وسیله قطعه بندی تصویر می باشد .که در این مورد پیکسلهایی
که در کنار هم بر اساس معیاری به یکدیگر شبیه هستند ،به عنوان یک قطعه در نظر گرفته می شوند GEOBIA .یک
چهارچوب سیستماتیک برای تشخیص اشیاء جغرافیایی است GEOBIA .به عنوان یک بخش جدید توسعه یافته در علم
اطالعات جغرافیایی همانند چشم و مغز انسان عمل می نماید .در این روش ویژگیهای اشیاء مانند رنگ ،مساحت ،بافت،
شکل ،روابطش با سایر اشیاء فضایی و بسیاری ویژگیهای دیگر مورد استفاده قرار می گیرند تا آنچه انسان می بیند را
تشخیص داده و تحلیل نماید .در پژوهش حاضر طبقه بندی شیءگرا بوسیله نرم افزار  eCognitionانجام شد .ابتدا
تمامی الیههای ذکر شده پیشین برای سگمنت سازی مورد استفاده قرار گرفت .روش سگمنت سازی با تفکیک فضایی
چندگانه ،7ناهمگنی متوسط اشیای تصویر را به صورت محلی به حداقل می رساند .این روش را می توان در سطح اشیای
تصویری یا سطح پیکسل برای ایجاد اشیای تصویر جدید براساس معیارهای مقیاس ،رنگ و شکل به کار گرفت (مینائی و
کینز .)2016 ،در پژوهش حاضر مقادیر مختلف برای تشخیص اشیاء مورد آزمون قرار گرفت که در نهایت مقیاس مناسب
سگمنت سازی با مقدار  ،2ضریب شکل  0/8و ضریب فشردگی  0/9تایید شد و براساس آنها اشیاء برای استفاده در مراحل
بعدی ایجاد شدند.
داده كاوي

داده کاوی یک فرایند تحلیلی است که جهت کاوش دادهها و جستجوی الگوهای پایدار یا روابط سیستماتیک بین متغیرها
بکار میرود و سپس با اعمال الگوهای شناسایی شده به زیر مجموعههای جدید ،صحت دادههای بدست آمده بررسی می
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Hillshade

1.

)Geographic Object Based Image Analysis (GEOBIA

2.

Blaschke

3.

Kainz

4.

Chen

5.

)Geographic Information Science (GIScience

6.

Multi-resolution segmentation

7.
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گردد .این فرآیند تکنیکهایی از هوش مصنوعی را بر روی مقادیر زیادی داده اعمال می کند تا روندها ،الگوها و روابط
مخفی را کشف کند (یان اچ ویتن 1و همکاران .)2000 ،برای انجام پژوهش 200 ،نمونه که از بازدید میدانی منطقه پرآو-
بیستون ،استفاده از تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک باال و مقاالت منتشر شده تهیه شده بودند در دو دسته  70درصد و
 30درصد برای تعلیم و آزمون تفکیک دو کالس سینکهول و غیرسینکهول تقسیم گردیدند .با توجه به نیازهای طبقه
بندی ،ویژگیهای مختلف فضایی ،بافتی و طیفی اشیاء برای استفاده در داده کاوی از الیههای اطالعاتی که پیشتر مطرح
شد برای  140مورد از نمونهها محاسبه گردید .در مجموع  11ویژگی اشیاء وارد فرآیند داده کاوی گردید (جدول  .)1در
ادامه از بسته نرم افزاری  WEKA2و الگوریتم  J48برای کاوش در دادهها و تولید مجموعه قوانین و حدود آستانه
استفاده شد .الگوریتم ) (J48یکی از پرکاربرد ترین الگوریتمهای داده کاوی است که درزمینه طبقه بندی ،در حوزههای
مختلف دادهها کاربردهای فراوانی دارد (یان اچ ویتن و همکاران2000 ،؛ مینائی و کینز .)2016 ،این الگوریتم ،با مقادیر از
دست رفته ،به صورت مقادیر مجزا برخورد کرده و شاخه سومی از درخت توسعه میدهد .الگوریتم  J48نمایانگر
اجرای C0.25–M2است که یک ویژگی را برای تقسیم دادهها به دو زیر گروه بر اساس باالترین میزان افزایش اطالعات
عادی (تفاوت در مفهوم آنتروپی اطالعات) تقسیم می کند .سپس تکرار فرایند بر روی هر زیر مجموعه اعمال می شود تا
زمانی که تمام موارد در هر زیر مجموعه در همان کالس قرار بگیرند .ارزیابی دقت داده کاوی با استفاده از روش K-
 fold cross-validationبا حدآستانههای  90درصد انجام گردید .پس از آن ،براساس اطالعات حاصل از داده کاوی
مجموعه قوانین 3طبقه بندی و حدود آستانه ایجاد گردید و طبقه بندی بر روی تصویر انجام شد .مرحله پایانی ارزیابی دقت
تصویر طبقه بندی شده در شناسایی سینکهولها است .ارزیابی دقت در این مرحله با استفاده از  30درصد نمونههای برداشت
شده ( 60نمونه) با اشیاء سینکهول تشخیص داده شده براساس ارزیابی دقت کلی انجام گردید.
جدول  :1شاخصهاي اشيائ مورد استفاده در فرایند داده كاوي.
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شاخص

ردیف

شاخص
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Max.Diff index

7

Mean flow direction
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Mean Slope
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Mean flow accumulation
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Mean profile curvature

9

Mean curvature
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Mean hillshade
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Mean aspect

5

Area pxl

11

Mean plan curvbature

6
Mean brightness
4
شاخص اختالف حداکثر برابر است با تفاوت مطلق بین حداکثر و حداقل میانگین شیء تقسیم بر میانگین روشنایی شیء.

بحث و یافتهها

نتایج حاصل از دقت طبقه بندی در مرحله داده کاوی  87/6درصد بود که قابل قبول به نظر می رسد .بنابر نتایج به دست
آمده متغیرهای مورد استفاده در تعریف قوانین نهایی عبارت بودند از جریان تجمعی ،شیب ،جهت جریان ،ناهمواریها ،انحنا
سطح عمود بر بیشترین شیب ،Area pxl ،Max-diff ،انحنا سطح در بیشترین شیب و جهت شیب که از طریق داده
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Ian H. Witten

1.
1.

)Waikato Environment for Knowledge Analysis (WEKA
RuleSet
3. Max.Diff index: The absolute difference between the minimum object mean and the maximum object mean divided
by the mean object brightness.
2.
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کاوی در نرم افزار  WEKAبه دست آمد .مطالعه محمودی و ملکی ( )1380نیز شیب ،زمین شناسی ،شکل ناهمواری،
بارش و درجه حرارت را عوامل تاثیر گذار می دانند که تاحدودی با نتایج داده کاوی همخوان است .پس از اعمال فرآیند
داده کاوی بر روی نمونهها نتیجه فهرستی از ویژگیهای اشیاء و حدود آستانهای است که در شناسایی سینکهولها و ساخت
درخت طبقه بندی مورد استفاده قرار خواهند گرفت (شکل  .)4با اعمال نتیجه حاصل از فرآیند داده کاوی در قالب مجموعه
قوانین بر روی مجموعه تصاویر شناسایی سینکهولها انجام گردید (شکل  .)5ارزیابی دقت کلی طبقه بندی با دادههای
واقعیت زمینی در این مرحله برابر با  71/3درصد بوده است .ارزیابی پراکنش فضایی سینکهولهای شناسایی شده در نتایج
نشان می دهد بیشتر فروچالهها در مناطقی با ارتفاع  2400تا  3500قرار گرفته اند .در همین راستا ،جعفربیگلو و همکاران
( )1389به نقل از ملکی ( )1380بر ادامه فرآیندهای کارستی در ارتفاعات باالی  2500متر اشاره نموده اند .همچنین در
شیبهای کمتر از  10درجه بیشترین میزان توسعه فروچالهها رخ داده است که  13درصد منطقه واجد این شرایط است.
انتظاری و همکاران ( )1397و جهانفر و همکاران ( )1397نیز گسترش کارستهای سطحی در منطقه را در شیبهای
0صفر تا  5درجه و صفر تا  2درجه اعالم می کنند .در درجات شیب دیگر به ندرت فروچاله ای دیده می شود .از نظر جهات
جغرافیایی نیز ،فروچالهها در مناطق شمالی و شرقی بیش از مناطق جنوبی و غربی تشخیص داده شده اند که با یافتههای
انتظاری و همکاران ( )1397منطبق می باشد .این در حالی است که جهات شیب شمالی  13/25درصد و شیبهای شرقی
 11/54درصد از منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده اند .همچنین پراکنش سینکهولها با اوواالهای تشخیص
داده شده توسط جهانفر و همکاران ( )1397انطباق دارد .بطور کلی نتایج نشان می دهد استفاده از رویکرد ترکیبی داده
کاوی و  GEOBIAبه همراه دادههای  TanDEM-Xمی تواند نتایج قابل قبولی با دقت تشخیص سینکهول ارائه
دهد .نتایج این تحقیق با نتایج جعفر بیگلو و همکاران ( )1389که به شناسایی سینکهولها پرداخته است نیز هم راستا می
باشند .بدین صورت که در این مطالعه با استفاده از مدل رقومی ارتفاع ( )DEMو پردازش داده های رقومی نسبت به
استخراج فروچاله ها اقدام کرده اند و در این پژوهش نقاط مشابهی با این مطالعه شناسایی شده است .در مقایسه با روشهای
پیکسل مبنا علی رغم اینکه هر کدام مزیتهای خود را دارند ،با توجه به ماهیت و شکل سینکهولها روش شیءگرا می
تواند بهتر عمل نماید .همچنین از ایجاد تداخل نمک و فلفل در نتایج نیز جلوگیری می نماید .همچنین بهره گیری از
تواناییهای داده کاوی و الگوریتمهای یادگیری ماشین فرآیند تعریف قوانین را که با آزمون و خطا بسیار دشوار است ،بسیار
تسهیل می نماید .نکته قابل توجه دیگر در زمینه انتخاب حدود آستانه برای تشخیص اشیاء است که داده کاوی به این
مهم بسیار کمک می نماید .همچنین توانایی روش شی گرا در اعمال ترکیبی ویژگیهای طیفی و رنگی با ویژگیهای
بافت ،اندازه و هندسه در فرآیند طبقه بندی می تواند بسیار مفید و راهگشا باشد.
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شكل  :5نقشه پراكندگي سينكهولها در منطقه مورد مطالعه حاصل از پياده سازي تركيبي داده كاوي و  GEOBIAبر روي دادههاي
TanDEM-X

تقدیر و تشكر

تشکر فراوان از مرکز فضایی آلمان برای در اختیار گذاشتن داده های مدل رقومی ارتفاع  TanDEM-Xدر قالب پروژه
شماره .DEM_OTHER1257
نتيجهگيري

آبخوان پرآو  -بیســتون به عنوان جزئی از زون زاگرس مرتفع ،در محدوده ســنگهای کربناته ســازند آهکی بیســتون که
قابلیت انحاللی زیادی دارد قرار گرفته و با توجه به ارتفاع زیاد و بارش فراوان زمینه را برای شـــکل گیری و توســـعهی
اشکال کارستی فراهم نموده است .ژئومورفولوژی و اشکال توسعه یافته کارستی مانند فروچالهها ،اوواالها و غارهای این
منطقه موید این امر ا ست .این مطالعه با هدف ا ستخراج و شنا سایی فروچالهها با ا ستفاده از دادههای سنجش از دور در
توده پرآو-بیستون واقع در کرمانشاه انجام شد .مزیت این مطالعه در استفاده از داده  TanDEM-Xو ترکیب روشهای
داده کاوی و  GEOBIAمی با شد که باعث باال رفتن دقت و شنا سایی بهتر پدیدههای مورد نظر می شود .ا ستفاده از
رویکرد ترکیبی داده کاوی و  GEOBIAبه همراه داده های  TanDEM-Xتوانســـت ن تایج قابل قبولی با دقت
تشخیص سینکهول که برابر با  %71/3بوده را ارائه دهد .نتایج ما نشان می دهد که رویکرد شناسایی فروچاله با استفاده از
دادههای  ،TanDEM-Xراهی مؤثر برای شناسایی فروچالهها در مناطق وسیع و یا غیرقابل دسترسی فراهم می کند،
که شاید به صورت زمینی بسیار دشوار و زمان بر بوده و همچنین شناسایی فروچالههایی که حتی در مقیاس کوچک بوده
یا هنوز به طور کامل توسعه نیافته اند را ممکن ساخته است .استفاده از این رویکرد با توجه به ارتباط منابع آب کارست با
مناطق تو سعه یافته کار ست در هر منطقه می تواند به شنا سایی تو سعه در کار ستهای زیر سطح نیز کمک نماید .طبقه
بندی با اســتفاده از ویژگیهای مختلف برای کالسهای خاص به عنوان یکی از مزایای روش شــیءگرا ،این روش را به
روشی کارآمد و قابل اعتماد تبدیل کرده است .این روش برای تشخیص سینکهولها مناسب و از طرفی تشخیص مناطق
نزدیک به سفرههای زیرزمینی در تودههای عظیم کار ست را نیز می سر می سازد .با توجه به تاکید پژوهشهای مرتبط در
زمینه ارتباط م ستقیم سینکهولها با منابع آب منطقه مورد مطالعه و لزوم حفاظت از آنها در پایان پی شنهاد می شود که از
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روش ها و داده های متفاوت و جد یدتر برای تول ید پایگاه های داده جغراف یایی دقیقتر و همچنین ارتباط ســـنجش بین
ســینکهولها و منابع آب اســتفاده گردد .همچنین پژوهشهای آتی می توانند به بررســی انطباق مکان ســینکهولها با
نقشههای آسیب پذیری آب خوانها بپردازند.
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