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کارایی تصاویر سنجندة  MODISو الگوریتم جهانی کشف
آتش برای شناسایی آتش فعال در جنگلهای زاگرس
 فرخ پورشکوری الهده؛ دانشجوی دکتری ننل داری ،دانشکدة منابع طبیعی دانشلا تهران ،کر  ،ایران.
 علیاصغر درویشصفت؛ استاد دانشکدة منابع طبیعی ،دانشلا تهران ،کر  ،ایران.
 فرهاد صمدزادگان؛ استاد دانشکدة فنی دانشلا تهران ،تهران ،ایران.
 پدرام عطارد؛ دانشیار دانشکدة منابع طبیعی دانشلا تهران ،کر  ،ایران.

چکیده
تصاویر سنجندۀ  MODISبرای شناسایی آتش فعال بهصورت گسترده در دنیا استفاده میشوند .اختصاص باندهایی خ اص
برای انجام این کار ،این سنجنده را متمایز کرده است .از آنجا که هرساله آتشسوزیهای زیادی در جنگلهای غرب ای ران
اتفاق میافتد ،این مطالعه با هدف بررسی پتانسیل تصاویر سنجندۀ  MODISو همچنین الگوریتم جه انی کش ف آت ش در
جنگلهای اطراف شهرستان مریوان انجام شد .مشخصههای  02مورد آتشسوزی ،که در سال  1787در این منطقه رخ داده
بود ،بهعنوان واقعیت زمینی دریافت و به نقشهای نقطهای تبدیل ش د .تص اویر س نجندۀ  MODISاز دو م اهوارۀ  Terraو
 Aquaدر روز آتشسوزی و روزهای قبل و بعد از آن دریافت شد .این تصاویر در سطح تصحیحات  L1Bبرای استفاده در
الگوریتم یادشده مناسباند .تصاویر ماهوارۀ  Aquaدر این سطح و تصاویر م اهوارۀ  Terraدر فرم ت خ ام دریاف ت و ب ا
پردازشهای اولیه به سطح  L1Bتبدیل شد .تصاویر با الگوریتم جهانی کشف آتش تحلی ل و بررس ی ش دند .ب ا مقایس ۀ
آتشهای شناساییشده از تصاویر با واقعیت زمینی ،مشخص شد که  1مورد از آتشها با وسعت ک م ،شناس ایی ش دهان د.
عالوه بر این 4 ،سلول آتش دیگر روی تصاویر شناسایی شدند که قبالً گزارش نشده بودند .با بررس ی نقش هه ای منطق ه
مشخص شد که موقعیت این چهار نقطه در مناط شهری است .از دالیل مهم شناسایی نشدن تمامی آتشها در این مناط ،
میتوان به عدم حرارت کافی آنها در هنگام اخذ گذر ماهواره اشاره کرد 72 .درصد آتشها شناس ایی ش دند ک ه کش ف
همین مقدار نیز میتواند در جلوگیری و کاهش خسارتها تأبیرگذار باشد .تصاویر سنجندۀ  MODISپتانسیل بالقوه خوبی
در شناسایی آتشها در جنگلهای ناحیۀ رویشی زاگرس دارند  ،اما ب ا اس تفاده از الگ وریتم جه انی کش ف آت ش درص د
شناسایی آتشها پایین است .بنابراین ،پیشنهاد میشود امروزه از این تصاویر و الگوریتم یادشده در پایش این ناحیه استفاده
شود و تحقی های تكمیلی برای بهبود الگوریتم متناسب با شرایط این ناحیۀ رویشی انجام شود.
واژگان کلیدی :الگوریتم جهانی کشف آتش ،تصاویر ماهوارهای ،جنگلهای زاگرس ،سنجندۀ  ،MODISکشف آتش.
 نویسندة مسئول تلف 010 11111044

Email: adarvish@ut.ac.ir
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میشود .تصاریر ماهوارهای از ابزارهای مهرم ر مراثر

مقدمه
از سرررال  3179ترررا  3189حررردرد  35هرررزار فقرررره
آت سوزی در جنگلهای کشرور رو داده اسر

[]3

که  41درصد از ای آت سوزیها در  5سال اخیر در
جنگلهای زاگرس بوده اس

[ .]2در سرالهرایی کره

بارندگی بهاره ر سس ،خشکی شدید تابستان ر پراییز
در جنگرلهرای

اتفاق میافترد ،احتمرال رقروع آتر

زاگرس بیشتر میشود .بارندگی بهراره سرب

رریر

خوب گیاهان یک ر چندسراله ،ر فقردان بارنردگی از
خردادماه منجر به افزای

بره آتر سروزی

حساسی

میشود [ .]1اقردام بررای مبرارزه ر رسراندن افرراد ر
رسایل آت نشانی به محل رقوع آت سوزی مسرتلزم
آن اس

شود .کش

که مکان آت سوزی مشخ

ر

اعالم فوری ایر حادثره بره مراجرع آتر نشرانی در
محدردساخت دامنۀ خطر ر میزان خسرارت ناشری از
آت سوزی بسیار ماثر اس  .پای
شناسایی آت ها از فنرونی اسر

جنگرلهرا بررای
کره در گاشرته بره

کمک ررشهای سنتی از قبیرل دیردهبران ،برالگرد ،ر
هواپیما انجام میشد [ .]4با رررد فنّارری فضرایی بره
عرصۀ زنردگی بشرر ،تصراریر مراهوارهای برهتردریج
جایگزی ررشهای سنتی شد .تمامی ای اقدامات در
جه

حضرور برهموقرع نیررهرای اطفرای حریرق در

جنگل ر برهتبرع آن کراه
آت ر سرروزی اس ر  .اهمی ر

خسرارتهرای ناشری از
جنگررلهررای زاگرررس

بهخصوص در حفر آب ر خراا منطقره برر کسری
پوشیده نیس  .بنابرای  ،حف ر صیان

ای جنگلهرا

بهخصوص در مقابل عوامل تخری  ،که یکی از آنها
آت سوزیهای فصرلی اسر  ،از دغدغرههرای مهرم
مدیران بخ

منابع طبیعی اس  .اهمی

توجه به رضعی

تجدیرد حیرات ضرعی

در شناسایی آت

فعال در دنیا هستند [ ،]5امرا هنروز

در کشور ایران بره ایر منظرور اسرتفاده نمریشروند.
امتیازهایی از قبیرل هزینرۀ کرم ،اخرا مردارم ،امکران
پررردازش ،ر بهبررود تصرراریر ،اسررتفاده از تصرراریر
ماهوارهای را در مقایسه برا ررشهرای سرنتی ارجرح
کرده اس .

3

بر اساس فرمول پالنک ر قانون جابهجایی ری
ر با استفاده از تحقیقات آزمایشگاهی مشرخ
اس

2

شرده

که طول موجهای بی  1ترا  5ر  33میکررمترر،

برای شناسایی آت ها در جنگرل مناسر انرد [.]7 ،1
تالشهای متخصصان برای شناسایی آتر
دهررۀ  3971آغرراز شررده اسرر

از اراخرر

[ .]8مرراهوارههررای
4

1

5

هواشناسی نظیر  ، GOES ، NOAAر  DMSPبی
اینکه در هنگام پرتاب باندی برای شناسایی آتر

در

سنجندههای آنها گنجانده شود ،بهدلیرل داشرت بانرد
حرارتی در محدرد طیفی  1تا  5میکررمتر سالها بره
ای منظور استفاده شردند .درزیرر پایرهگراار تئروری
کش

آت

بر اساس قانون جابهجرایی ریر برود .ار

مدلی برای شناسایی مناطقی برا حررارت براال توسرعه
داد .ای مدل بر ای اساس بود که اگر قسمتی از یرک
1

عنصر تفکیک زمینی گرمتر از قسم هرای دیگرر آن
باشد ،آن قسم

بازتاب

بیشتری در طول موج 1/75

میکررمتر در مقایسه با طول موج  33میکررمتر نشران
میدهد [ .]9فالنی ر همکاران ررش حد آستانه []31
ر همچنی لی ر تگ ررش آزمون زمینهای [ ]33را بر
7

پایۀ تصاریر سنجند  AVHRRتوسعه دادند.
8

طراحر ری سرررنجند  MODISر نصر ر

آن در

ای مسئله ،با
در منطقره

درچندان میشود .بنابرای  ،با توجه به برگش پایری
بسریار دشرروار ایر جنگررلهررا بعررد از آتر سرروزی،
ضرررت شناسایی ر هشدار بهموقع آتر هرا مطرر

1. Planck Function
2. Wien´s Displacement Law
3. National Oceanic and Atmospheric Administration
4. Geostationary Operational Environmental Satellites
5. Defense Meteorological Satellite Program
6. Ground Resolution Element
7. Advanced Very High Resolution Radiometer
8. Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer
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ماهوار  Terraدر سال  3999نقطرۀ عطفری در زمینرۀ
شناسایی آت

ثب

شود ر همچنی فرارانی مرواد سروختی موجر

محسوب میشود .در ای سنجنده طبق

تولید درد زیادی میشود .آنهرا ،برا توجره بره اینکره

تجررارب ر تحقی رقهررای گاشررته بانرردهایی در طررول

الگوریتم جهانی کش

آت هرای

موجهای  1/91میکررمتر ر  33میکررمتر گنجانده شد

سرررد ر کوچرک بررهخصرروص در تصرراریر بررا زاریررۀ

مراهوار

زیاد نیس  ،الگوریتم بهبودیافتره را پیشرنهاد

تا برای شناسایی آت

استفاده شود .متعاق

برداش

آت

قادر به کش
3

 ،Terraمرراهوار  Aquaنیرز بررا سررنجند  MODISدر

کردند [ .]35هاربیکر ر همکاران بره بررسری درصرد

سال  2112به فضا پرتاب شرد .زمران تصرویربرداری

آت های شناساییشرده بره کمرک تصراریر سرنجند

ماهوارههای  Terraر  Aquaاز خط اسرتوا برهترتیر

 MODISدر امریکرا پرداختنررد .آنهرا آتر هرایی بررا

 31:11ر  31:11در ررز ر  22:11ر  13:11در ش
رقر

به

محلرری در هنگرام تصررویربررداری اسر  .ایر

ریژگی سب

با استفاد همزمان از تصاریر  Aquaر  Terraتوانستند

قدرت تفکیرک زمرانی تصراریر

 82درصد از آت های مورد مطالعه را شناسایی کننرد

سررنجند  MODISشررد ک ره امتی راز بس ریار مهم ری در

[ .]31لیو ر یونگمینگ الگوریتمی را بررای شناسرایی

شناسایی آت

افزای

مساح

بیشتر از  38هکتار را برای مطالعه انتخاب ر

محسوب میشود.

نسخۀ  1الگوریتم جهانی کش

آت
آت

به کمک تصاریر مراهوارهای  MODISپیشرنهاد

را کافم ر

کردند ر در قسم هایی از چی ر ررسیه آزمودنرد ر

همکاران بر اساس تصاریر سنجند  MODISنوشرتند

نتیجرره گرفتنررد ک ره ای ر الگرروریتم برررای شناسررایی

[ .]32در راسررتای بهبررود ایرر الگرروریتم ،گیگلیررو ر

آت هایی با دمای زیاد ر همچنی آت هایی با دمرای

همکاران نسرخۀ  4آن را برا اسرتفاده از ررش آزمرون

[ .]37امراری

زمینهای توسعه دادند [ .]31از ای ررش امررزه برای
شناسایی آت

در سرطح جهرانی برر اسراس تصراریر

کم رلی همراه با درد زیاد مناس
ر همک راران قابلی ر

اس

دادههررای سررنجندههررای MSG-

 SEVIRIر  MODISرا برای شناسایی آت

در افریقا

سنجند  MODISاستفاده میشرود .گیگلیرو نسرخۀ 5

بررسرری کردنررد ر نتیجرره گرفتنررد ک ره ای ر تصرراریر

ای الگوریتم را با همان ررش ر فقط با اندکی بهبرود

میتوانند بهعنوان تکمیلکنند یکردیگر در شناسرایی

توسعه داد [ .]34ررش آزمون زمینهای در مقایسره برا

عمل کننرد [ .]38برور ر همکراران بره بررسری

ررشهای قبلی بسیار بهتر ر منعط تر اس
هشدارهای اشتباه در ای ررش کراه

ر تعرداد

آت

حدرد آستانه برای شناسایی آت

به کمرک دادههرای

یافتره اسر .

 MODISپرداختنرد ر نتیجره گرفتنرد کره ت ییرر حرد

ای ررش برای استفاده در تمام جهان طراحری شرده

آستانه برای باند حرارتی  23بر رری نترایج شناسرایی

در بسیاری از کاربردهای

آت تأثیرگاار اس [.]39
در ایران پای منابع طبیعی برای شناسرایی آتر
به کمک تصاریر ماهوارهای انجام نمیشود ر مطالعره
در ایر زمینرره نیرز سررابقۀ چنرردانی نرردارد .مرروقتی ر
همکاران سه الگوریتم جهانی ،بهبودیافتره ،ر Graph-
 basedرا در  5مورد آتر سروزی روداده در اسرتان
کرمانشاه برای شناسایی آت مقایسه کردنرد ر نتیجره

اس

ر بنابرای ممک اس

محلی ضرع هرایی داشرته باشرد .برر همری اسراس
تحقیقاتی نیز در زمینۀ توسرعۀ الگروریتمهرای محلری
کش

آت

انجام شده اس .

رانگ ر همکاران تحقیقاتی را برای بهبود امکران
شناسایی آت

در جنگلهرای جنروب شررق امریکرا

انجام دادند .در ای جنگلها تاج پوش

بسته ،باعرث

میشود که حرارت کمتری در هنگام آت

در تصاریر
1. Improved Algorithm
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گرفتنررد کرره الگرروریتم جهررانی کشرر آترر از در
الگوریتم دیگر نتایج بهتری ارا ه میدهد [ .]21موقتی
ر همکاران یک الگوریتم عامل پایه 3را برای شناسایی
آت در جنگرل برا اسرتفاده از تصراریر  MODISدر
سطح محلی پیشرنهاد دادنرد ر آن را در ایر مقیراس
مناس دانستند [ .]23اردکانی ر همکاران به بررسری
کشرر آترر برره کمررک الگرروریتم بهبررودیافترره در
نخلستانهای شهر خور از توابرع شهرسرتان نرایی در
استان اصفهان پرداختند ر پیشرنهاد کردنرد کره بررای
شرایط محلی متفارت حد آستانۀ مناس تعری شرود.
آنها حد آستانۀ  291درجه کلوی را به جای حد آستانۀ
 131درجه کلوی (حد آستانۀ استاندارد الگوریتم جهانی
کش آت ) بررای مشرخ کرردن سرلولهرای دارای
پتانسیل آت استفاده ر پیشنهاد کردند که برا توجره بره
شرایط متفارت آب ر هوایی در کشور حدرد آستانههای
متفارتی برای مناطق مختل استفاده شرود ر تحقیقرات
بیشتری در ای زمینه صورت گیرد [ .]22رحیمزادگان ر
همکرراران آشکارسررازی مرراهوارهای آترر سرروزی در
عرصههای منابع طبیعی را با الگروریتم جهرانی بررسری
کردند [ .]21پورشکوری ر همکراران کرارایی تصراریر
سنجند  MODISر الگروریتم جهرانی کشر آتر را
بررسی کردند .آنها از آتر سروزی روداده در تیرمراه
 3191در پارا ملری گلسرتان اسرتفاده کردنرد ر نتیجره
گرفتند که تصراریر سرنجند  MODISپتانسریل برالقوه
خوبی بری شناسایی آتر هرای فعرال در جنگرلهرای
شمال دارند [.]24
از آنجا که هرساله آتر سروزیهرای زیرادی در
جنگلهای غرب کشور رو میدهد ،ضرررت دارد که
با تحقیقاتی ،ابتدا کارایی تصاریر سنجند  MODISر
همچنی الگروریتمهرای موجرود ،در ایر جنگرلهرا
بررسی شود تا در صورت مناس برودن بررای پرای
استفاده شود ر در صورت نیاز ،الگوریتمی متناس با
شرایط ای مناطق توسعه داده شود .هدف ای مطالعه

بررسی قابلی تصاریر سنجند  MODISر همچنری
الگوریتم جهانی کش آت برای شناسایی آتر در
ناحیۀ رریشی زاگرس اس .

منطقة مورد مطالعه و روش تحقیق
منطقة مورد مطالعه و دادههای میدانی
جنگررلهررای اطررراف شهرسررتان مریرروان در اسررتان
کردستان برای انجام ای مطالعه انتخاب شد 21 .مورد
از آت هایی که از ارایل خردادماه تا اراخر شهریورماه
سال  3189در ای ناحیه گزارش شده بود ،انتخراب ر
اطالعات مربوط به آنها از جمله زمان شررع ر پایان
آت سوزی ،مساح  ،ر مختصات یک نقطه در داخل
مناطق سوخته دریاف شد .بر اساس ایر مختصرات
نقشۀ نقطهای آت سروزیهرا تهیره شرد .در شرکل 3
نقشررۀ موقعیرر آترر سرروزیهررا ر در جرردرل 3
مشخصههای آنها ارا ه شده اس .

دادههای مورد استفاده
تصرراریر سررنجند  MODISاز در مرراهوار  Terraر
 Aquaدر ای مطالعه استفاده شد .ای سنجنده در 11
باند طیفی در طول موجهای  1/4تا  34/4میکررمتر ر
با تفکیکهای مکانی  2( 251باند) 5( 511 ،بانرد) ،ر
 29( 3111باند) مترر فعرال اسر  .تمرامی گرارهای
تصرراریر سررنجند  MODISاز ررز آترر سرروزی ر
ررزهای قبل ر بعد از آت سوزی ،که منطقرۀ مریروان
را شامل میشرد ،دریافر ر پرردازش شرد .تصراریر
مرراهوار  Terraاز سررازمان فضررایی ایرران ر تصرراریر
ماهوار  Aquaاز پرتابل مکرانی 2سیسرتم مشراهدات
زمینری 1دریافر شررد .در جرردرل  3تعررداد تصرراریر
پردازششده برای هر مورد آت درج شده اسر  .در
ای تحقیق در مجموع  347گار از مراهوار  Terraر
 349گار از ماهوار  Aquaپردازش شدند.
2. Geoportal

1. Agent-based

3. Earth Observation System
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جدول  .3مشخصههای مناطق سوخته و تعداد تصاویر پردازششده برای هر مورد آتشسوزی مورد مطالعه و نتیجۀ پردازشها
ردیف

نام محل

زمان شروع

زمان پایان

مساحت()ha

كاربری
محل

تعداد تصاویر
پردازششده

نتیجة پردازش برای شناسایی آتش
( :)-عدم شناسایی آتش

Terra

Aqua

3189/14/31

3189/14/31

1

جنگل

1

7

-

0

مرانه

3189/11/21

3189/11/21

9

جنگل

7

7

-

5

کیک

3189/11/21

3189/11/24

7

جنگل

8

8

0

رنچی

3189/11/21

3189/11/24

8

جنگل

8

8

3

نی

3189/14/28

3189/14/28

4

جنگل

7

9

-

3

عصرآباد

3189/15/14

3189/15/14

1

جنگل

9

1

-

9

عصرآباد

3189/15/19

3189/15/19

1

جنگل

7

7

-

0

ثرمار

3189/15/31

3189/15/31

75

جنگل

7

8

3

ذلکه

3189/15/31

3189/15/31

25

جنگل

7

8

3189/15/31

3189/15/31

21

جنگل

7

8

00

لیو

3189/15/33

3189/15/33

4

جنگل

8

9

-

00

مرانه

3189/15/33

3189/15/33

8

جنگل

8

9

-

05

چارا

3189/15/24

3189/15/24

1

جنگل

1

7

-

00

بالک

3189/15/28

3189/15/28

7

جنگل

7

8

3189/11/11

3189/11/11

32

جنگل

31

1

-

03

درالبی

3189/11/38

3189/11/38

1/5

جنگل

7

1

-

09

باشماق

3189/11/22

3189/11/22

1/5

جنگل

8

7

-

00

چارا

3189/11/27

3189/11/27

31

جنگل

7

1

-

03

موسک

3189/11/27

3189/11/27

33

جنگل

7

1

-

3189/14/17

3189/14/17

1

جنگل

1

9

-

0

00

03

00

کانی
میران

درگاه
پشخان

سلسی
سفلی

میرگه
دری

شناسایی به کمک تصویر ماهوار ،Terra
 24خرداد  ،3189ساع

33:51

شناسایی به کمک تصویر ماهوار ،Terra
 24خرداد  ،3189ساع

33:51

شناسایی به کمک تصویر ماهوار ،Terra
 31مرداد  ،3189ساع

22:41

شناسایی به کمک تصویر ماهوار ،Terra
 31مرداد  ،3189ساع

22:41

شناسایی به کمک تصویر ماهوار ،Terra
 31مرداد  ،3189ساع

22:41

شناسایی به کمک تصویر ماهوار
 28 ،Aquaمرداد  ،3189ساع

31:45
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شکل  .3موقعیت مناطق سوخته در شهرستان مریوان که بهعنوان واقعیت زمینی در این تحقیق استفاده شده است.

روش تحقیق
ابتدا تصاریر برای تجزیه ر تحلیل به کمک الگروریتم
جهانی کش

آت

نسرخۀ  ]31[ 4پرردازش شردند ر

سررس ،ایرر الگرروریتم رری تصرراریر اجرررا شررد ر
سررلولهررای آترر

شناسررایی شرردند .سررلولهررای

شناساییشده با نقشۀ راقعی

زمینی مقایسه ر تحلیرل

شدند .هنگرام تجزیره ر تحلیرل تصراریر مراهوارهای،
سلولهایی نیز بهعنوان آت

رری تصراریر شناسرایی

شدند که قبالً بهعنوان آت

گزارش نشده بودند .ایر

سلولها به کمک نقشهها ر تصاریر ماهوارهای موجود
بررسی شدند.

پردازش تصاویر
تصاریر سنجند  MODISدر هنگام اخا دارای فرم
 PDSهستند .در ای فرم تمامی باندها ر اطالعرات
دیگر بهصورت فشرده در یک فایل قرار دارند .بررای
اسررتفاده از ای ر تصرراریر الزم اس ر ک ره در سررطو
سیستمی تصحیح شوند تا به سطو استاندارد  L1Aر
 L1Bتبدیل شوند .سطو  L1Aر  L1Bمحصروالت

پایهای برای بسیاری از تجزیه ر تحلیلها هسرتند .در
الگوریتم جهانی کشر آتر دادههرای سرطح L1B
استفاده میشوند .دادههای مراهوار  Aquaبرا فرمر
 HDFدر سررطح  L1Bر دادههررای مرراهوار  Terraبررا
فرم  PDSدریاف شد .دادههرای  Terraدر محریط
نرررمافررزاری  IMAPPمررورد تصررحیحات ارلیره قرررار
گرفتند .ابتدا ای دادهها از حال فشرده خرارج ر بره
سطح  L1Aتبدیل ر بعد کرالیبره ر تصرحیح هندسری
مریشرروند تررا دادههررای سررطح  L1Bحاصررل شرروند.
تصحیح هندسی بره ررش پرارامتری ر برا اسرتفاده از
اطالعات مداری ،دررسنجی ،3ر مردل رقرومی زمری
انجام میشود .دادههرای سرنجند  MODISبانردهای
حرارتی ر انعکاسی دارند که کالیبراسیون آنهرا برا در
الگوریتم ر مجموعه ضرای جداگانه انجام میشرود.
نتررایج کالیبراسریون در  4فای رل بررا پیشرروند MOD02
ذخیره میشود .یک فایرل بررای هریرک از مجموعره
باندها با اندازه تفکیکهای  ،511 ،251ر  3111متر ر
یررک فای رل نی رز ک ره حرراری اطالعررات دررسررنجی ر
1. Telemetry
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همچنی دادههای مورد استفاده در کالیبراسیون اسر
تشکیل میشود .تصاریر سطح  L1Bبرای اسرتفاده در
الگوریتم جهانی کش آت مناس اند .ای تصاریر با
کمک الگوریتم جهانی کش آت تجزیه ر تحلیل ر
سلولهای آت شناساییشده در هر تصویر با راقعی
زمینی مقایسه شدند.

در ای تحقیق از ررش آزمون زمینرهای (رابطرههرای
3ر ]31[ )8استفاده شد .مراحل انجرام ایر الگروریتم
بهصورت خالصه به شر زیر اس .
 .0ماس ک اب ر و آ  :ابترردا بررا اسررتفاده از
ماسک ابر در ررز ر ش

آب ماس رک م ریشررود.

بهترتیر

برا ررابرط  3ر 2

انجام میشود.
(ρ 0.65+ρ 0.86 > 0.9) or (T12 < 265K) or (ρ
)0.65+ρ 0.86 > 0.7 and T12 < 285K
()3
()2

درجه حرارت بر اساس راحد کلوی اس .
 .0شناسایی سلولهای دارای پتانسیل آتش :در
تصرراریر ررز ر شرر

T12 < 265K

بررهترتیرر

سلولهای دارای پتانسیل آت

بررا ررابررط  1ر 4

شناسایی میشوند.

(T4 > 310K and ∆T > 10K and ρ 0.86 < 0.3 )1
T4 > 305K and ∆T > 10K

()4

الگوریتم جهانی كشف آتش (نسخة )0

محصرروالت  MODISبخ ر

استفاده در الگوریتم ،در جدرل  2درج شده اسر K .

در ای رابطههرا ∆T = T4 - T11 ،اسر  .بعرد از
شناسررایی سررلولهررای دارای پتانسرریل آترر  ،برراقی
سلولها غیر آت خواهند بود.
 .5آزمون حد آستانة مطلق :آزمون حد آستانۀ مطلق
بر رری سلولهای دارای پتانسیل آت انجام میشود .در
صورت احراز شرایط ای آزمون سلولها آت محسوب
میشوند .آزمون حد آستانۀ مطلرق بررای تصراریر ررز ر
ش بهترتی با ررابط  5ر  1انجام میشوند.
T4 > 360K
()5
(T4 > 320K and Solar Zenith Angle ≥ 85˚ )1

اجزای ای رابطرههرا بره همرراه بانردهای مرورد
جدول  .2باندهای سنجندة  MODISمورد استفاده در الگوریتم جهانی کشف آتش []31

شمار
باند

طول موج رسط باند
(میکررمتر)

هدف از استفاده

عالم باند در
الگوریتم

3

1/15

جلوگیری از هشدار اشتباه بر اثر نور خورشید ر
سواحل ،ماسک ابر

ρ0.65

DN

2

1/81

جلوگیری از هشدار اشتباه بر اثر نور خورشید ر
سواحل ،ماسک ابر

ρ0.86

DN

7

2/3

جلوگیری از هشدار اشتباه بر اثر نور خورشید ر
سواحل ر درخش سطح زمی های لخ

ρ2.1

DN

23

4

کش

آت

T4

درجه حرارت ررشنایی
استخراجشده از DN

22

4

کش

آت

T4

درجه حرارت ررشنایی
استخراجشده از DN

13

33

آت

ر ماسک ابر

T11

درجه حرارت ررشنایی
استخراجشده از DN

12

32

T12

درجه حرارت ررشنایی
استخراجشده از DN

کش

ماسک ابر

کمی

مورد استفاده

3

1. Brightness Temperature
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 .0آزمون زمینه :ای آزمون بر رری سرلولهرایی

ررز انعکاس زیاد دارند ر میتوانند باعث طبقرهبنردی

که دارای پتانسیل آت اند ر حا ز شرایط آزمرون حرد

پیکسل به آت

اطمینران محاسربه

آستانۀ مطلق نشدند ،انجام مریشرود .در ایر آزمرون

میشود .زیادبودن دما باعرث افرزای

اطمینران ،رلری

برر

تعداد زیاد پیکسلهای ابر ر آب سب

اطمینان

پنجرهای با مرکزی

سرلول دارای پتانسریل آتر

رری سررلولهررای پیرامررون آن کرره معتبررر باشررد

شده باشند ،کمیر

کاه

میشود .بر ای اساس ررش محاسبۀ میرزان اطمینران
متفارت اسر

(سلولهایی که جزء کالسرۀ ابرر ر آب نباشرندی رری

در گارهای ررز ر ش

زمی باشند ر ارزش آن در تصویر اصلی از بی نرفته

اطمینان را نمیتوان معیاری برای بیان صح

باشررد) تش رکیل ر برررای محاسرربۀ پارامترهررایی برررای

ر تنها راهنمایی برای کاربر جه

آزمون زمینه استفاده میشرود .پنجرره برا انرداز 1×1

تجزیه ر تحلیل اس .

شررع میشود ر میتواند تا  23×23ادامه پیدا کند .برا
شناسایی حداقل  8سلول معتبرر در پنجرره ،گسرترش
پنجره متوقر

مریشرود .اگرر حرداقل سرلول معتبرر

شناسایی شود ،آمارههای میانگی ر میرانگی انحرراف
مطلق 3برای باندهای  ،13 ،23ر  ∆Tدر پنجر مربوط

محاسبه ر آزمون انجام میشود.
نور خورشرید

 .3رد هشدارهای اشتباه :بازتاب

از محیطهای آبی ،خااهای خی ،2،ابرهای سیررس،
ر در مواردی نرادر از خرااهرای لخر

ر همچنری

مناطق بیابانی ر سواحل دریا در ررز میتوانند موج
هشدار اشرتباه شروند .ایر مرحلره برر اسراس مردل
ارا هشد گیگلیو ر همکاران [ ]31انجام میشود.
 .3طبقهبندی نهایی و محاسبة درصد اطمین ان:
بر اساس پردازشهرای انجرامشرده در مراحرل قبرل،
پیکسلهای تصویر به کالسرههرای آتر  ،غیررآت ،

برردرن داده ،3ابررر ،آب ،ر ناشررناخته طبقررهبنرردی ر در
نهای

میرزان اطمینران ( )confidenceبررای یکایرک

پیکسلهای آت

شناساییشده محاسبه شرد .از آنجرا

که یک پیکسل با دماهای مختلفی میتوانرد برهعنروان
پیکسررل آترر

شناسررایی شررود ر از سررویی دیگررر

پیکسلهای ابر ر آب محیط مجارر نیرز ،کره در گرار
1. Mean Absolute Deviation
2. Wet Soils
3. Missing Data

[ .]31کمیر
دانسر

تحلیلِ بهتر فراینرد

نتایج و بحث
بررا تجزی ره ر تحلی رل تصرراریر سررنجند  MODISبررا
استفاده از الگوریتم جهانی کش

 1مورد از 21

آت

مورد آت های گزارششده از سوی سازمان جنگلها
ر مراتع ر آبخیزداری کشور در باز زمانی سره ماهره
در محدرد شهرستان مریوان شناسایی شد (شکل  2ر
جدرل  .)3آت های همزمان مناطق کریک ر رنچری
با تصاریر ساع

 33:51مراهوار  ،Terraآتر هرای

همزمان مناطق ثرمار ،ذلکه ،ر درگاه پشخان با تصویر
ساع

 22:41ماهوار  Terraر آت

تصویر ساع

منطقۀ بالرک برا

 31:45مراهوار  Aquaدر تراری هرای

مربوطه شناسایی شدند .در جردرل  1مشخصرههرای
آتر هررای شناسرراییشررده از جملرره درجرۀ حرررارت
ررشررنایی در بانرردهای  23ر  13ر درصررد اطمینرران
کش

آت

درج شده اس  .عالره بر سلولهای آت

شناساییشده ،چهار سلول آتر

دیگرر نیرز برر رری

تصاریر شناسایی شد که در بی آت های گزارششده
موجود نبود (شکل  .)2با تعیی موقعیر

ایر چهرار

سررلول بررر رری نقشررههررای توپرروگرافی 3:25111
مشخ
دارند.

شد کره ایر نقراط در منراطق شرهری قررار
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جدول  .1مشخصههای آتشهای شناساییشده به کمك تصاویر سنجندة MODIS

اسم
محل

تاری
تصویربرداری

زمان
تصویربرداری

ساع
تصویربرداری به
رق ایران

درجه حرارت
ررشنایی باند
 23به کلوی

درجه حرارت
ررشنایی باند
 13به کلوی

درجه
اطمینان
آت به
درصد

3189/11/24

ررز

33:51

113/51

131/21

79

ررز

33:51

111/34

131/41

72

22:41

132/32

295/11

78

111/57

295/47

47

295/43

44

121/81

93

ردی

ماهواره

0

Terra

کیک

0

Terra

رنچی

3189/11/24

5

Terra

ثرمار

3189/15/31

ش

0

Terra

ذلکه

3189/15/31

ش

22:41

3

Terra

3

Aqua

درگاه
پشخان
بالک

3189/15/31

ش

22:41

111/14

3189/15/28

ررز

31:45

142/55

شکل  .2موقعیت آتشهای شناساییشده بر اساس تصاویر  MODISو موقعیت یك آتشسوزی (منطقۀ بالك) بر روی تصویر با
بزرگنمایی

 5مورد از آتر هرا بره کمرک تصراریر مراهوار

گار ماهوار  Terraدر ای منطقه حرارت آت ها بره

 Terraر یک مورد با تصاریر ماهوار  Aquaشناسایی

اندازهای بوده که در تصاریر ماهوارهای شناسایی شود.

شدند .خصوصیات تصاریر سنجند  MODISدر ای
در ماهواره کامالً یکسان اس

ر تنها تفارت آنهرا در

زمان اخا گار اس  .بهنظر میرسد که در زمان اخرا

همانطور که در قسرم

ررش تشرریح شرد ،اسراس

شناسایی آت ها حرارت اسر

ر در زمران اخرا هرر

گاری هرچه میزان شدت آت سروزی بیشرتر باشرد،
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احتمرررال شناسرررایی آن بیشرررتر اسر ر  .در تحقیرررق
گزارششده برر خرالف نترایج ایر تحقیرق تصراریر
ماهوار  Aquaتعداد بیشتری آتر

شناسرایی کردنرد

شناسایی آت
کش

آت

اس

[ .]32از آنجا که الگروریتم جهرانی

بر اسراس حررارت تولیردشرده بره رسریلۀ

آت ها توسعه یافته اس

[ ،]31بنابرای  ،آت هایی کره

[ .]31آنها با توجره بره منطقرۀ مرورد مطالعرۀ خرود

در هنگام اخرا گرار حررارت کمترری دارنرد ،قابلیر

نتیجهگیری کردند که اکثرر آتر هرا در هنگرام ظهرر

شناسایی کمی به کمک ایر الگروریتم دارنرد .محققران

(زمرران اخررا گررار ارل  )Aquaبرره بیشررتری مقرردار

دیگری نیز در تحقیقهای خود موارد مشابهی داشتهانرد

حرارت خود میرسند.

ر نتیجهگیری کردهاند که چهبسا آت های شناسایینشده

آت های شناساییشرده مسراحتی بری  7ترا 75
هکتار داشتند (جدرل  .)3با توجه بره انرداز تفکیرک
مکانی باندهای حرارتی سنجند  ،MODISهر سرلول
آن  311هکتار اس  .از آنجرا کره ماهیر
سلول پایه اس

ایر ررش

ر برای هرر پیکسرل احتمرال رجرود

آت

بهصورت جداگانه محاسبه مریشرود ،مریتروان

گف

شناسرایی

که تصاریر سنجند  MODISقابلی

آت هایی برا انرداز زیرر یرک سرلول را نیرز دارنرد.
محققان دیگری نیز در تحقیقات خود به مطل

اخیرر

اشاره کردهاند [ .]39 ،9در ای تحقیق ،برخی آت هرا
با تصاریر ررز ر برخی از آت هرا برا تصراریر شر
شناسررایی شرردند (جرردرل  .)1شناسررایی آتر هررا در
هنگررام ش ر

از مزی ر هررای مهررم پررای

محسرروب

میشود .چهبسا بسیاری از آت ها که در شر هنگرام
رو میدهند قبل از مشاهده ر گزارش از سوی انسان،
به کمک تصراریر مراهوارهای شناسرایی شروند .هری
موردی از آت ها در تصراریر پیراپی ررز ر شر

در

یک شبانهررز شناسرایی نشردند .ایر امرر مریتوانرد
بهدلیل خاموششدن آت
زمان دریاف
مساح

یا نداشت حرارت کافی در

گار بعدی باشد.
آت های شناسایینشده در ایر تحقیرق

بی  1/5تا  32هکتار بودند (جردرل  .)3از آنجرا کره
آت هایی برا مسراح

 7ر  8هکترار نیرز در تصرویر

شناسایی شدند ،بنابرای  ،مساح

اندا نمیتواند تنها

دلیل شناسایینشدن آنها باشد .معمروالً حررارت کرم
آت

در هنگام اخا گرار از مهرمترری عوامرل عردم

ناشی از حرارت پایی آنها باشد [.]37 ،31
از دیگر عوامل ماثر در عدم شناسرایی آتر هرا،
میتوان به پوش ابر [ ،]37 ،31 ،31رسع کم آت
[ ،]31 ،35شدت کم آت [ ،]31 ،35ر تراج پوشر
بستۀ جنگل [ ]31 ،35اشاره کرد .جنگرلهرای غررب
دارای تاج پوش بسته نیستند ،رلی سه عامرل دیگرر
میتواند در عدم شناسایی آت ها در ای منطقه مراثر
باشد ر عامل مساح تأثیر کمتری در عدم شناسرایی
آت ها دارد ،چون در ای جنگلها در مسراح کرم
نیز حرارت باالیی تولید مریشرودی امرا ایر موضروع
نسبی اس  ،زیرا هر قدر انداز آت برزر ترر باشرد
حرارت ر مدت زمان سوخت بیشتر خواهد برود کره
خررود شرران ،شناسررایی را برراال مرریبرررد .بررر خررالف
جنگلهای شمال ،ناحیۀ رریشی زاگرس تابستانی گرم
ر خشک دارد ر آت در ایر جنگرلهرا برا سررع
گسترش مییابد ر مواد سوختنی بهدلیل رطوب پایی
آن سریعتر میسوزند .بنابرای  ،اگر گاری در هنگرام
سوخت منطقهای با مواد سوختنی زیاد ر خشک اخرا
شود بهدلیل حرارت زیاد امکران شناسرایی آن بسریار
زیاد خواهد بود.
جهانیبودن الگوریتم کش آت مرورد اسرتفاده
در تحقیق نیز مریتوانرد یکری دیگرر از دالیرل عردم
شناسایی برخری از آتر هرای مرورد مطالعره باشرد.
بنابرای  ،چهبسا کره پر ،از ادامرۀ تحقیقرات در ایر
زمینه ،ضرررت بازبینی ر اصال الگوریتم ،متناس با
ریژگیهای منطقه مطر شود .محققان دیگری نیز بره
ای جمعبندی رسیدهاند [.]23 ،35
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رجود در ماهواره در مدار ر اخا تصاریر با تروان
تفکیک زمانی زیاد امتیراز مهمری در راسرتای کشر
بههنگام آتر

اسر  .بنرابرای  ،بسریاری از محققران

آینده میتوان ررشهای دیگر را آزمرود یرا الگروریتم
جهانی را متناس

با شرایط منطقه بهبرود بخشرید ترا

نتایج بهتری کس

شود.

پای

استفاد همزمان ای تصاریر را توصیه کرده انرد [.]31

حریق در منابع طبیعی برر اسراس تصراریر

همچنررری  ،برخر ری محققر ران از تصررراریر مررراهوار

ماهوارهای از اراخر دهۀ  3971شررع شده اس  ،امرا

زمی آهنگ ر که تفکیک زمانی بسیار مناسبی دارنرد ر

هنوز در کشور ایران عملی نشده اسر  .بنرابرای  ،برا

استفاده کردهانرد ر ایر امرر را از مزیر هرای بسریار

توجه به قابل دسترس ر رایگان بودن تصاریر سنجند

دانستهاند [.]38

ارزشمند در شناسایی آت

رجود ررشهای کش

نتیجهگیری
نتایج شناسرایی آتر
گویای ای مطل

اس

برا تصراریر سرنجند MODIS
که تصاریر سنجند MODIS

پتانسیل بالقوه بررای شناسرایی آتر

در جنگرلهرای

غرب کشور را دارند ،اما با استفاده از الگوریتم جهانی
فقط  11درصد از آت ها شناسایی شدند کره درصرد
پایینی اس  .با توجه بره گسرتردگی منطقره ر تعرداد
آت سوزیها ،میتوان گف
ر نسب

 ،MODISتعداد زیاد حریق در جنگلهرای زاگررس،

همی مقردار از پتانسریل

نیز میتواند باعرث کراه

خسرارتهرا در

ناحیۀ رریشی زاگرس شود .البته در مطالعات تکمیلی

آت

ر امکان بهبود آنهرا ،ر

جلوگیری از خسارتهای زیاد ،پیشنهاد میشرود کره
پای

جنگلهای غرب از هماکنون به کمک تصراریر

سنجند  MODISر الگروریتم جهرانی کشر

آتر

انجام شود ر در مراحل بعردی برا توجره بره شررایط
منطقه ،الگروریتم بهبرود یابرد یرا الگروریتم جدیردی
توسعه داده شود.
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