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 خ اص  باندهایی شوند. اختصاص می استفاده دنیا در گسترده صورت به فعال آتش شناسایی برای MODISسنجندۀ  تصاویر
 ای ران  غرب های جنگل در زیادی های سوزی آتش هرسالهکه  آنجا . ازاست کرده متمایز را سنجنده این کار، این انجام برای
 در آت ش  کش ف  جه انی  الگوریتم همچنین و MODISسنجندۀ  تصاویر پتانسیل بررسیهدف  با مطالعه این افتد، می اتفاق
 داده رخ  منطقه این در 1787 سال در که سوزی، آتش مورد 02 های مشخصه. شد انجام مریوان شهرستان اطراف های جنگل
 و Terraم اهوارۀ   دو از MODISس نجندۀ   تص اویر . ش د  تبدیل ای نقطه ای نقشه به و دریافت زمینی واقعیت عنوان به بود،

Aqua تصحیحات سطح در تصاویر این. شد آن دریافت از بعد و قبل روزهای و سوزی آتش روز در L1B در استفاده برای 
 ب ا  و دریاف ت  خ ام  فرم ت  در Terraم اهوارۀ   تصاویر و سطح این در Aquaماهوارۀ  تصاویر. اند مناسب یادشده الگوریتم
 مقایس ۀ  ب ا . و بررس ی ش دند   تحلی ل  آتش کشف جهانی الگوریتم با تصاویر. شد تبدیل L1B سطح به اولیه های پردازش
. ان د  ش ده  شناس ایی  ک م،  وسعت با ها آتش از مورد 1 که شد مشخص زمینی، یتواقع با تصاویر از شده شناسایی های آتش
 منطق ه  ه ای  نقش ه  بررس ی  با. بودند نشده گزارش قبالً که شدند شناسایی تصاویر روی دیگر آتش سلول 4 ، ینا بر عالوه

 مناط ، این در ها آتش نشدن تمامی مهم شناسایی دالیل از. است شهری مناط  در نقطه چهار این موقعیت که شد مشخص
ک ه کش ف    ش دند  شناس ایی  ها آتش درصد 72. اشاره کرد ماهواره گذر اخذ هنگام درها  آن کافی حرارت به عدم توان می

 پتانسیل بالقوه خوبی MODISسنجندۀ  یرگذار باشد. تصاویرتأب ها خسارت و کاهش جلوگیری در تواند می نیز مقدار همین
، اما ب ا اس تفاده از الگ وریتم جه انی کش ف آت ش درص د        دارند زاگرس رویشی ناحیۀ های جنگل در ها آتش شناسایی در

 استفاده این ناحیه پایش در یادشده الگوریتم و تصاویر این امروزه از شود می پیشنهاد ها پایین است. بنابراین، شناسایی آتش
 .شود انجام رویشی ناحیۀ این شرایط با متناسب الگوریتم بهبود برای تكمیلی های تحقی  و شود
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 مقدمه
هرررزار فقرررره  35حررردرد  3189ترررا  3179از سرررال 

 [3] اسر   داده  روشرور  ک یها در جنگل یسوز آت 
ر در یسال اخ 5ها در  یسوز آت ای  درصد از  41ه ک

ه کر  ییهرا  در سرال  .[2]زاگرس بوده اس   یها جنگل
ز یید تابستان ر پرا یشد کیبهاره ر سس، خش یبارندگ
 یهرا  در جنگرل  افترد، احتمرال رقروع آتر      یاتفاق م

  یر بهراره سرب  رر   یشود. بارندگ یشتر میزاگرس ب
از  یر فقردان بارنردگ   ،ر چندسراله  یکاهان یخوب گ

 یسروز    بره آتر   ی  حساسیمنجر به افزا ماه خرداد
مبرارزه ر رسراندن افرراد ر     ایر. اقردام بر  [1]شود  یم

سوزی مسرتلزم   نشانی به محل رقوع آت  رسایل آت 
د. کش  ر شوسوزی مشخ   آن اس  که مکان آت 

نشرانی در   بره مراجرع آتر     حادثره اعالم فوری ایر   
ساخت  دامنۀ خطر ر میزان خسرارت ناشری از    محدرد

 بررای هرا     جنگرل یاس . پا ماثرسوزی بسیار  آت 
ه در گاشرته بره   کر از فنرونی اسر    ها  آت  ییشناسا

ر  ،بران، برالگرد   دهیر ل دیر از قب یسنت یها ررش کمک
بره   ییفضرا  یارربا رررد فنّ [.4] شد یما انجام میهواپ
 یجتردر  بره  یا ر مراهواره یبشرر، تصرار   یزنردگ  ۀعرص

  اقدامات در یا یشد. تمام یسنت یها   ررشیگزیجا
ق در یر حر یاطفرا  یررهرا ین موقرع  بره جه  حضرور  

از  یناشر  هرای  تاه  خسرار کر آن  تبرع  بره ر جنگل 
زاگرررس  یهررا   جنگررلیرراسرر . اهم یسرروز آترر 

 یسر کمنطقره برر    خراا  ر  آبخصوص در حفر      به
هرا     جنگلیان  ایحف  ر ص ، یس . بنابرایده نیپوش

 ها آناز  یکیه ک ، یدر مقابل عوامل تخر خصوص به
مهرم   یهرا  اسر ، از دغدغره   یفصرل  یها یسوز آت 

  مسئله، با ی  ایاس . اهم یعیابع طبران بخ  منیمد
  در منطقره  یات ضرع یر د حیر   تجدیتوجه به رضع

 یریپا برگش با توجه به  ، یشود. بنابرا یم چندان در
، یسرروز هررا بعررد از آترر    جنگررلیررار دشرروار ایبسرر

هرا مطرر     آتر   موقع بهر هشدار  ییضرررت شناسا

 مراثر مهرم ر   یاز ابزارها یا ر ماهوارهیتصار شود.  یم
، امرا هنروز   [5]ا هستند یآت  فعال در دن ییدر شناسا

شروند.   ی  منظرور اسرتفاده نمر   یر ران بره ا یشور اکدر 
ان کر م، اخرا مردارم، ام  کر  ۀنر یل هزیر از قب ییازهایامت

ر یر، اسررتفاده از تصررار یر بهبررود تصررار  ،پررردازش
ارجرح   یسرنت  یهرا  ررش در مقایسه برا را  یا ماهواره

 ه اس .کرد
 2 یر ییجا هر قانون جاب 3کبر اساس فرمول پالن

 شرده   مشرخ   یشگاهیقات آزمایر با استفاده از تحق
ررمترر،  یکم 33ر  5ترا   1  یب یها موج  طوله کاس  

 [.7، 1]نرد  ا در جنگرل مناسر    ها آت  ییشناسا یبرا
آتر  از اراخرر    ییشناسا ین براامتخصص یها تالش
 یهررا مرراهواره [.8]اسرر   شررده آغرراز 3971 ۀدهرر

 یب DMSP 5ر  ،NOAA 1،GOES  4ر ینظ یهواشناس
آتر  در   ییشناسا یبرا یدر هنگام پرتاب باند هکنیا

ل داشرت  بانرد   یر دل گنجانده شود، به ها آن یها سنجنده
ها بره   ررمتر سالیکم 5تا  1 یفیط  در محدرد یحرارت

 یگراار تئرور   هیر پا. درزیرر    منظور استفاده شردند یا
 ربرود. ا   یر ر ییجرا  هش  آت  بر اساس قانون جابک

برا حررارت براال توسرعه      یمناطق ییشناسا یبرا یمدل
 یرک از  یه اگر قسمتک  اساس بود ی  مدل بر ایداد. ا

گرر آن  ید یهرا  تر از قسم  گرم 1ینیزم کیکعنصر تف
 75/1 موج  طولدر  یشتریباشد، آن قسم  بازتاب  ب

ررمتر نشران  یکم 33 موج  طول در مقایسه باررمتر یکم
[ 31] حد آستانهررش ی  ر همکاران فالن [.9] دهد یم
را بر  [33]ی ا نهیررش آزمون زمهمچنی  لی ر تگ  ر
 توسعه دادند. AVHRR 7 ر سنجندیۀ تصاریپا

ر نصررر  آن در  MODIS 8سرررنجند   یطراحررر

                                                      
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 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=goes+satellite&source=web&cd=2&ved=0CHsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.oso.noaa.gov%2Fgoes%2F&ei=lQrPT6_CCamB4gSRmZjUDA&usg=AFQjCNE7dzG0B-R5bDBjPhj7bPuDOicWWQ&cad=rja
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=DMSP+satellite&source=web&cd=3&ved=0CGoQFjAC&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FDefense_Meteorological_Satellite_Program&ei=eQvPT9nrJfPE4gSN4uy-DA&usg=AFQjCNF0_MWkWVA99b0TJP0ktuML5I0wvQ&cad=rja
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 ینرۀ زم در یعطفر  ۀنقطر  3999در سال  Terraماهوار  
  سنجنده طبق یشود. در ا یآت  محسوب م ییشناسا

 طررولدر  ییگاشررته بانرردها یهررا قیررتجررارب ر تحق
ررمتر گنجانده شد یکم 33ررمتر ر یکم 91/1 یها موج 

مراهوار   شود. متعاق   آت  استفاده  ییشناسا یتا برا
Terra ،  مرراهوارAqua سررنجند  ز بررا یررنMODIS  در
 یربرداریتصرو به فضا پرتاب شرد. زمران    2112سال 

  یر ترت از خط اسرتوا بره   Aquaر  Terra یها ماهواره
به  در ش  13:11ر  22:11در ررز ر  31:11ر  31:11

  یرر. ااسرر بررداری   در هنگرام تصررویر رقر  محلرری  
ر یتصرار  یزمران  کیرک   قدرت تفیسب  افزا یژگیر

در  یار مهمرریاز بسرریرره امتکررشررد  MODISسررنجند  
 شود. یآت  محسوب م ییشناسا

را کافم  ر تم جهانی کش  آت  یالگور 1 ۀنسخ
تند نوشر  MODISجند  سنر یبر اساس تصار همکاران

گیگلیررو ر  ،تمی  الگرروریرربهبررود ا ی. در راسررتا[32]
آن را برا اسرتفاده از ررش آزمرون     4 ۀنسرخ  همکاران

 یبرا امررزه  ررش یااز  .[31] توسعه دادند یا نهیزم
ر یبرر اسراس تصرار    یآت  در سرطح جهران   ییشناسا

 5 ۀنسرخ گیگلیرو   .شرود  یاستفاده م MODISسنجند  
بهبرود   کیبا اند فقطبا همان ررش ر  تم رای  الگوریا

 در مقایسره برا   یا نهی. ررش آزمون زم[34] توسعه داد
اس  ر تعرداد   تر منعط ار بهتر ر یبس یقبل یها ررش

اسر .   یافتره اه  کر   ررش یاشتباه در ا یهشدارها
 شرده  ی طراحر استفاده در تمام جهان  ی  ررش برایا

 یربردهااکاز  یاریدر بسممک  اس   بنابرای اس  ر 
  اسراس  یداشرته باشرد. برر همر     ییهرا  ضرع   یمحل
 یمحلر  یهرا  تمیالگرور  ۀتوسرع  ۀنیز در زمین یقاتیتحق

 اس . شده  انجامش  آت  ک
ان کر بهبود ام یرا برا یقاتیاران تحقکرانگ ر هم

ا یکر مراجنروب شررق    یهرا  آت  در جنگل ییشناسا
ها تاج پوش  بسته، باعرث     جنگلیانجام دادند. در ا

ر یدر هنگام آت  در تصار یمترکه حرارت کشود  یم

موجر    یمرواد سروخت   ی  فرارانیثب  شود ر همچن
برا توجره بره اینکره      هرا،  آن. شود یم یادید درد زیتول

 یهرا  ش  آت کش  آت  قادر به ک یتم جهانیالگور
 یررۀر بررا زاریخصرروص در تصررار برره کوچررکسرررد ر 

د شرنها یرا پ 3افتره یتم بهبودیس ، الگوریاد نیبرداش  ز
درصرد   یبررسر  اران بره کر ر همیک[. هارب35ردند ]ک

  ر سرنجند یتصرار  کمر کشرده بره    ییشناسا یها آت 
MODIS  بررا  ییهرا  آترر  هرا  آنا پرداختنررد. یکر مرادر
مطالعه انتخاب ر  یتار را براکه 38شتر از یمساح  ب
توانستند  Terraر  Aqua ریزمان از تصار هم  با استفاد

 کننرد  ییرا شناسا العهمط مورد یها درصد از آت  82
 ییشناسرا  یرا بررا  یتمیالگورمینگ  ر یونگ وی[. ل31]

شرنهاد  یپ MODIS یا ر مراهواره یتصار کمکآت  به 
ه آزمودنرد ر  ی  ر ررسیاز چ ییها ر در قسم کردند 

 ییشناسررا یتم برررایه ایرر  الگررورکررجرره گرفتنررد ینت
 یبا دمرا  ییها   آت یاد ر همچنیز یبا دما ییها آت 

 ی[. امرار37س  اس  ]اد منایمراه با درد زم رلی هک
-MSGهررای  سررنجنده یهررا  اران قابلیرر  دادهکررهم ر

SEVIRI  رMODIS قا یفراآت  در  ییرا برای شناسا
ر یه ایرر  تصررارکررجرره گرفتنررد یبررسرری کردنررد ر نت

یکردیگر در شناسرایی    کنند  یلتکم عنوان بهتوانند  می
 یسر اران بره برر کر [. برور ر هم 38کننرد ] آت  عمل 

 یهرا  داده کمر کآت  به  ییشناسا یآستانه برا حدرد
MODIS  ر حرد  ییر ه ت کر جره گرفتنرد   یپرداختنرد ر نت
 ییج شناسرا ینترا  یبر رر 23 یباند حرارت یآستانه برا

 .[39] اس  یرگاارتأثآت  
آتر    ییبرای شناسرا  یعی  منابع طبیران پایا در

شود ر مطالعره   یانجام نم یا ر ماهوارهیتصار کمکبه 
ر  ینرردارد. مرروقت چنرردانی ۀز سررابقیررنرره نی  زمیررادر 
-Graphر  یافتره، بهبود، یتم جهانیاران سه الگورکهم

based  داده در اسرتان   رو یسروز  مورد آتر   5را در
جره  یردنرد ر نت کسه یآت  مقا ییشناسا برایرمانشاه ک

                                                      
1. Improved Algorithm 
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شرر  آترر  از در ک یتم جهررانیه الگررورکررگرفتنررد 
 ی[. موقت21هد ]د یارا ه م یج بهتریگر نتایتم دیالگور
 ییشناسا یرا برا 3هیتم عامل پایالگور یکاران کر هم

در  MODISر یآت  در جنگرل برا اسرتفاده از تصرار    
اس یر   مقیر شرنهاد دادنرد ر آن را در ا  یپ یسطح محل

 یاران به بررسر کر هم یانک[. ارد23مناس  دانستند ]
افترره در ی تم بهبررودیالگررور کمررکشرر  آترر  برره  ک

  در ییاز توابرع شهرسرتان نرا   شهر خور  یها نخلستان
 یه بررا کر شرنهاد کردنرد   یاستان اصفهان پرداختند ر پ

شرایط محلی متفارت حد آستانۀ مناس  تعری  شرود.  
درجه کلوی  را به جای حد آستانۀ  291ها حد آستانۀ  آن

درجه کلوی  )حد آستانۀ استاندارد الگوریتم جهانی  131
ی هرای دارا  کرردن سرلول   کش  آت ( بررای مشرخ   

پتانسیل آت  استفاده ر پیشنهاد کردند که برا توجره بره    
های  شرایط متفارت آب ر هوایی در کشور حدرد آستانه

متفارتی برای مناطق مختل  استفاده شرود ر تحقیقرات   
زادگان ر  [. رحیم22بیشتری در ای  زمینه صورت گیرد ]
سرروزی در  ای آترر  همکرراران آشکارسررازی مرراهواره 

عی را با الگروریتم جهرانی بررسری    های منابع طبی عرصه
[. پورشکوری ر همکراران کرارایی تصراریر    21کردند ]
ر الگروریتم جهرانی کشر  آتر  را      MODISسنجند  

یرمراه  تدر  داده روسروزی   از آتر   ها آن. دی کردنبررس
در پارا ملری گلسرتان اسرتفاده کردنرد ر نتیجره       3191

پتانسریل برالقوه    MODISگرفتند که تصراریر سرنجند    
هرای   هرای فعرال در جنگرل    خوبی بری شناسایی آتر  

 [.24شمال دارند ]
در  یادیر ز یهرا  یسروز  آتر   هرساله که آنجا از
ه کدهد، ضرررت دارد  یشور رو مکغرب  ی ها جنگل
ر  MODISسنجند  ر یتصار ییاراک، ابتدا یقاتیبا تحق
هرا     جنگرل یر موجرود، در ا  یهرا  تمی  الگرور یهمچن
  یپرا  یبرودن بررا   اس شود تا در صورت من یبررس

متناس  با  یتمیاستفاده شود ر در صورت نیاز، الگور
مطالعه ای    مناطق توسعه داده شود. هدف یط ایشرا

                                                      
1. Agent-based 

  یر همچنر  MODIS  ر سنجندی  تصاریقابل یبررس
در   آتر   ییش  آت  برای شناساک یتم جهانیالگور

 .اس زاگرس  یشیرر یۀناح

 قیمورد مطالعه و روش تحق ةمنطق
 یدانیم یها مطالعه و دادهقة مورد منط

وان در اسررتان یرراطررراف شهرسررتان مر یهررا جنگررل
مورد  21  مطالعه انتخاب شد. یانجام ا یردستان براک

 ماهوریتا اراخر شهر ماهل خردادیه از اراک   ییها  از آت 
ه گزارش شده بود، انتخراب ر  ی  ناحیدر ا 3189سال 

ان ین شررع ر پاها از جمله زما اطالعات مربوط به آن
نقطه در داخل  یکر مختصات  ،، مساح یسوز آت 

  مختصرات  یر اف  شد. بر اساس ایمناطق سوخته در
 3ل که شرد. در شر  یر هرا ته  یسروز  آت  یا نقطه ۀنقش

 3هررا ر در جرردرل   یسرروز   آترر یررموقع ۀنقشرر
 ها ارا ه شده اس . آن یها مشخصه

 مورد استفاده یها داده
ر  Terraمرراهوار   از در MODISسررنجند  ر یتصررار
Aqua 11  سنجنده در ی  مطالعه استفاده شد. ایدر ا 
ررمتر ر یکم 4/34تا  4/1 یها در طول موج یفیباند ط
ر  ،بانرد(  5) 511باند(،  2) 251 یانکم یها کیکبا تف

 یگرارها  یباند( مترر فعرال اسر . تمرام     29) 3111
ر  یسرروز از ررز آترر  MODISسررنجند  ر یتصررار
وان یر مر ۀه منطقر ک سوزی، آت عد از قبل ر ب یررزها

ر یافر  ر پرردازش شرد. تصرار    یشرد، در  یرا شامل م
ر یران ر تصرراریررا ییاز سررازمان فضررا Terraمرراهوار  
سرتم مشراهدات   یس 2یانکر از پرتابل م Aquaماهوار  

ر یتعررداد تصررار 3در جرردرل  افرر  شررد.یدر 1ینرریزم
هر مورد آت  درج شده اسر . در   یشده برا پردازش

ر  Terraمراهوار   گار از  347ق در مجموع ی  تحقیا
 پردازش شدند. Aquaماهوار  گار از  349

                                                      
2. Geoportal 

3. Earth Observation System 
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 ها پردازش ۀجیمورد مطالعه و نت یسوز هر مورد آتش یشده برا ر پردازشیتعداد تصاوو  مناطق سوخته یها مشخصه. 3جدول 

ف
ردی

 

 (haمساحت) زمان پایان زمان شروع نام محل
 كاربری

 محل

تعداد تصاویر 

 شده زشپردا
 نتیجة پردازش برای شناسایی آتش

 (: عدم شناسایی آتش-)
Terra Aqua 

0 
کانی 

 میران
 - 7 1 جنگل 1 31/14/3189 31/14/3189

 - 7 7 جنگل 9 21/11/3189 21/11/3189 مرانه 0

 8 8 جنگل 7 24/11/3189 21/11/3189 کیک  5
، Terraشناسایی به کمک تصویر ماهوار  

 33:51، ساع  3189خرداد  24

 8 8 جنگل 8 24/11/3189 21/11/3189 رنچی 0
،  Terraشناسایی به کمک تصویر ماهوار  

 33:51، ساع  3189خرداد  24

 - 9 7 جنگل 4 28/14/3189 28/14/3189 نی 3

 - 1 9 جنگل 1 14/15/3189 14/15/3189 آباد عصر 3

 - 7 7 جنگل 1 19/15/3189 19/15/3189 آباد عصر 9

 8 7 جنگل 75 31/15/3189 31/15/3189 ثرمار 0
، Terraشناسایی به کمک تصویر ماهوار  

 22:41، ساع  3189مرداد  31

 8 7 جنگل 25 31/15/3189 31/15/3189 ذلکه 3
، Terraشناسایی به کمک تصویر ماهوار  

 22:41، ساع  3189مرداد  31

00 
درگاه 

 پشخان
 8 7 جنگل 21 31/15/3189 31/15/3189

، Terraشناسایی به کمک تصویر ماهوار  

 22:41، ساع  3189مرداد  31

 - 9 8 جنگل 4 33/15/3189 33/15/3189 لیو 00

 - 9 8 جنگل 8 33/15/3189 33/15/3189 مرانه 00

 - 7 1 جنگل 1 24/15/3189 24/15/3189 چارا 05

 8 7 جنگل 7 28/15/3189 28/15/3189 بالک 00
ویر ماهوار  شناسایی به کمک تص

Aqua ،28  31:45، ساع  3189مرداد 

03 
سلسی 

 سفلی
 - 1 31 جنگل 32 11/11/3189 11/11/3189

 - 1 7 جنگل 5/1 38/11/3189 38/11/3189 درالبی 03

 - 7 8 جنگل 5/1 22/11/3189 22/11/3189 باشماق 09

 - 1 7 جنگل 31 27/11/3189 27/11/3189 چارا 00

 - 1 7 جنگل 33 27/11/3189 27/11/3189 موسک 03

00 
میرگه 

 دری 
 - 9 1 جنگل 1 17/14/3189 17/14/3189
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 .ینی در این تحقیق استفاده شده استت زمیعنوان واقع ه بهکوان یت مناطق سوخته در شهرستان مریموقع .3 لکش

 

 قیروش تحق
تم یالگرور  کمکل به یه ر تحلیتجز یر برایابتدا تصار

ر شردند  پرردازش   [31] 4 ۀش  آت  نسرخ ک یجهان
ر شررد ر اجرررا یتصررار یتم رری  الگرروریررسررس، ا
 یهررا شرردند. سررلول  ییآترر  شناسررا  یهررا سررلول
ل یر سه ر تحلیمقا ینی  زمیراقع ۀشده با نقش ییشناسا

، یا ر مراهواره یل تصرار یر ه ر تحلیر شدند. هنگرام تجز 
 ییر شناسرا یتصرار  یعنوان آت  رر ز بهین ییها سلول
  یر ن آت  گزارش نشده بودند. اعنوا ه قبالً بهکشدند 
موجود  یا ر ماهوارهیها ر تصار نقشه به کمکها  سلول
 شدند. یبررس

 ریپردازش تصاو
فرم   یدر هنگام اخا دارا MODISسنجند  ر یتصار
PDS باندها ر اطالعرات   ی  فرم  تمامیهستند. در ا

 یل قرار دارند. بررا یفا یکصورت فشرده در  گر بهید
ه در سررطو  کررر الزم اسرر  یصررار  تیرراسررتفاده از ا

ر  L1Aح شوند تا به سطو  استاندارد یتصح یستمیس
L1B ل شوند. سطو  یتبدL1A  رL1B   محصروالت

ها هسرتند. در   لیه ر تحلیاز تجز یاریبس یبرا یا هیپا
 L1Bسرطح   یهرا  شر  آتر  داده  ک یتم جهانیالگور

برا فرمر     Aquaمراهوار    یها شوند. داده یاستفاده م
HDF ح در سررطL1B مرراهوار   یهررا ر دادهTerra  بررا

ط یدر محر  Terra یهرا  اف  شد. دادهیدر PDSفرم  
ه قرررار یررحات ارلیمررورد تصررح IMAPP یافررزار نرررم

ها از حال  فشرده خرارج ر بره      دادهیگرفتند. ابتدا ا
 یح هندسر یبره ر تصرح یالکر ل ر بعد یتبد L1A سطح

حاصررل شرروند.  L1Bسررطح  یهررا شرروند تررا داده یمرر
ر برا اسرتفاده از    یبره ررش پرارامتر   یندسح هیتصح

  یزمر  یر مردل رقروم   ،3ی، دررسنجیاطالعات مدار
 یبانردها  MODISسرنجند    یهرا  شود. داده یانجام م
هرا برا در    ون آنیبراسیالکه ک دارند یاسکر انع یحرارت
شرود.   ی  جداگانه انجام میتم ر مجموعه ضرایالگور

 MOD02 شرروندیل بررا پیررفا 4ون در یبراسرریالکج ینتررا
از مجموعره   یرک هر یل بررا یر فا یکشود.  یره میذخ

متر ر  3111ر  ،511، 251ی ها کیکباندها با اندازه تف
ر  یاطالعررات دررسررنج یه حررارکررز یررل نیررفا یررک

                                                      
1. Telemetry 
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ون اسر   یبراسیالکمورد استفاده در  یها   دادهیهمچن
برای اسرتفاده در   L1Bر سطح یشود. تصار یل مکیتش

ر با ی  تصاریند. اا س ش  آت  مناک یتم جهانیالگور
ل ر یه ر تحلیش  آت  تجزک یتم جهانیالگور کمک

  یر با راقعیشده در هر تصو ییآت  شناسا یها سلول
 سه شدند.یمقا ینیزم

 (0 ةشف آتش )نسخك یتم جهانیلگورا
ی هرا  )رابطره  یا نره یق از ررش آزمون زمی  تحقیدر ا

تم ی  الگرور یر استفاده شد. مراحل انجرام ا [ 31]( 8ر3
 ر اس .یصورت خالصه به شر  ز به

: ابترردا بررا اسررتفاده از   اب  ر و آ  ک. ماس  0
شررود.  یمرر کبخرر  آب ماسرر MODIS محصرروالت

 2ر  3  برا ررابرط   یر ترت ابر در ررز ر ش  به کماس
 شود. یانجام م

(ρ 0.65+  ρ 0.86 > 0.9) or (T12 < 265K) or (ρ 

0.65+  ρ 0.86 > 0.7 and T12 < 285K)  (3          )  

T12 < 265K  (2     )                                      
مرورد   یهرا بره همرراه بانردها       رابطره یا یاجزا

 Kدرج شده اسر .   2تم، در جدرل یاستفاده در الگور
 ی  اس .لوکاساس راحد  درجه حرارت بر

در  ل آتش:یپتانس یدارا یها سلول یی. شناسا0
 4ر  1  بررا ررابررط  یررترت ر ررز ر شرر  برره یتصررار
 شوند. یم ییل آت  شناسایپتانس یدارا یها سلول

T4 > 310K and ∆T > 10K and ρ 0.86 < 0.3 (1)  
T4 > 305K and ∆T > 10K                             (4)  

. بعرد از  اسر   T = T4 - T11∆هرا،     رابطهیدر ا
 یل آترر ، برراقیپتانسرر یدارا یهررا سررلول ییشناسررا
 ر آت  خواهند بود.یها غ سلول
آزمون حد آستانۀ مطلق . آزمون حد آستانة مطلق: 5

شود. در  های دارای پتانسیل آت  انجام می بر رری سلول
ها آت  محسوب  صورت احراز شرایط ای  آزمون سلول

شوند. آزمون حد آستانۀ مطلرق بررای تصراریر ررز ر     می
 شوند.  انجام می 1ر  5ترتی  با ررابط  ش  به

T4 > 360K                                                   (5)  

T4 > 320K and Solar Zenith Angle ≥ 85˚   (1)  

 [31] شف آتشک یتم جهانیمورد استفاده در الگور MODISسنجندة  یباندها .2جدول 

شمار  
 باند

طول موج رسط باند 
 )میکررمتر(

 هدف از استفاده
عالم  باند در 

 الگوریتم
 کمی  مورد استفاده

3 15/1 
جلوگیری از هشدار اشتباه بر اثر نور خورشید ر 

 0.65ρ DN سواحل، ماسک ابر

2 81/1 
جلوگیری از هشدار اشتباه بر اثر نور خورشید ر 

 0.86ρ DN سواحل، ماسک ابر

7 3/2 
جلوگیری از هشدار اشتباه بر اثر نور خورشید ر 

 2.1ρ DN های لخ  سواحل ر درخش  سطح زمی 

 T4  کش  آت 4 23
 3درجه حرارت ررشنایی

 DNشده از  استخراج

 T4 کش  آت  4 22
درجه حرارت ررشنایی 

 DNشده از  استخراج

 T11 کش  آت  ر ماسک ابر 33 13
درجه حرارت ررشنایی 

 DNشده از  استخراج

 T12 ماسک ابر 32 12
درجه حرارت ررشنایی 

 DNشده از  استخراج

                                                      
1. Brightness Temperature 
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 ییهرا  سرلول  ی  آزمون بر رریا: نهیآزمون زم. 0
ط آزمرون حرد   یند ر حا ز شراا ل آت یپتانس یه داراک

  آزمرون  یر شرود. در ا  یمطلق نشدند، انجام مر  ۀآستان
ل آتر  برر   یپتانسر  ی  سرلول دارا یزکبا مر یا پنجره

ه معتبررر باشررد  کرررامررون آن یپ یهررا سررلول یرر
 یرر یابرر ر آب نباشرند   ۀالسر که جزء ک ییها )سلول

  نرفته یاز ب یر اصلیصور ارزش آن در ت   باشندیزم
 یبرررا ییپارامترهررا ۀمحاسررب یل ر بررراکیباشررد( تشرر

 1×1  شرود. پنجرره برا انرداز     ینه استفاده میآزمون زم
ند. برا  کدا یادامه پ 23×23تواند تا  یشود ر م یشررع م

سلول معتبرر در پنجرره، گسرترش     8حداقل  ییشناسا
معتبرر    شرود. اگرر حرداقل سرلول     یپنجره متوقر  مر  

  انحرراف  یانگیر   ر میانگیم یها شود، آماره ییشناسا
مربوط   در پنجر T∆ ، ر13، 23 یباندها یبرا 3مطلق

 .شود یمحاسبه ر آزمون انجام م
د ی  نور خورشر ببازتا اشتباه: ی. رد هشدارها3
 ،ررسیس یابرها ،2،یخ یها اخا، یآب یها طیاز مح

  یهمچنر هرای لخر  ر    در مواردی نرادر از خراا   ر
توانند موج   یا در ررز میر سواحل در یانابیمناطق ب

اسراس مردل      مرحلره برر  یر هشدار اشرتباه شروند. ا  
 .شود [ انجام می31  گیگلیو ر همکاران ]شد ارا ه
ن ان:  یدرصد اطم ةو محاسب یینها یبند  . طبقه3

شرده در مراحرل قبرل،     انجرام  یهرا  اساس پردازش بر
آتر ، غیررآت ،    یهرا  السره کر به یتصو یها پیکسل

ر در  یبنررد ر ناشررناخته طبقرره ،، ابررر، آب3داده  رنبررد
یکایرک   ی( بررا confidenceنران ) ینهای  میرزان اطم 

شرد. از آنجرا    شده محاسبه  ییهای آت  شناسا پیکسل
عنروان   توانرد بره   که یک پیکسل با دماهای مختلفی می

دیگررر ناسررایی شررود ر از سررویی  پیکسررل آترر  ش 
ه در گرار  کر  ،های ابر ر آب محیط مجارر نیرز  پیکسل

                                                      
1. Mean Absolute Deviation 

2. Wet Soils 
3. Missing Data 

بنردی   توانند باعث طبقره  ر می دارندررز انعکاس زیاد 
پیکسل به آت  شده باشند، کمیر  اطمینران محاسربه    

، رلری  اطمینران  بودن دما باعرث افرزای    شود. زیاد می
های ابر ر آب سب  کاه  اطمینان  تعداد زیاد پیکسل

میرزان اطمینران    ۀشود. بر ای  اساس ررش محاسب می
. کمیر   [31]ش  متفارت اسر    در گارهای ررز ر

توان معیاری برای بیان صح  دانسر    اطمینان را نمی
بهتر فراینرد   ر تنها راهنمایی برای کاربر جه  تحلیلِ

 تجزیه ر تحلیل اس .

 و بحث جینتا
بررا  MODISسررنجند  ر یل تصرراریرره ر تحلیرربررا تجز

 21مورد از  1ش  آت  ک یتم جهانیاستفاده از الگور
 ها سازمان جنگل از سویشده  ارشگز یها مورد آت 

سره ماهره    یزمان  شور در بازک یزداریمراتع ر آبخ ر
ر  2ل کشد )ش ییوان شناسایشهرستان مر  در محدرد

 ی  ر رنچر کریک زمان مناطق  هم یها آت  (.3جدرل 
 یهرا  ، آتر  Terraمراهوار    33:51ر ساع  یبا تصار

ر یر درگاه پشخان با تصو ،هکزمان مناطق ثرمار، ذل هم
برا   کبالر  ۀر آت  منطق Terraماهوار   22:41ساع  

 یهرا   یدر ترار  Aquaمراهوار    31:45ر ساع  یتصو
 یهرا  مشخصره  1شدند. در جردرل   ییمربوطه شناسا

حرررارت  ۀشررده از جملرره درجرر ییشناسررا یهررا آترر 
نرران یر درصررد اطم 13ر  23 یدر بانرردها ییررشررنا

آت   یها عالره بر سلول ش  آت  درج شده اس .ک
 یز برر رر یر گرر ن یشده، چهار سلول آتر  د  ییشناسا
شده  گزارش یها   آت یه در بکشد  ییر شناسایتصار

  چهرار  یر   ایر   موقعیی(. با تع2ل کموجود نبود )ش
 3:25111 یتوپرروگراف یهررا نقشرره یسررلول بررر رر 
قررار   ی  نقراط در منراطق شرهر   یر ه اکر مشخ  شد 

 دارند.
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 MODISسنجندة ر یتصاو كمکشده به  ییشناسا یها آتش یها مشخصه. 1 جدول

 ماهواره ردی 
اسم 
 محل

تاری  
 تصویربرداری

زمان 
 تصویربرداری

ساع  
برداری به  تصویر

 رق  ایران

درجه حرارت 
 ررشنایی باند

 به کلوی  23

درجه حرارت 
باند  ررشنایی

 به کلوی  13

درجه 
اطمینان 
آت  به 
 درصد

0 Terra  79 21/131 51/113 33:51 ررز 24/11/3189 کیک 

0 Terra 72 41/131 34/111 33:51 ررز 24/11/3189 رنچی 

5 Terra 78 11/295 32/132 22:41 ش  31/15/3189 ثرمار 

0 Terra 47 47/295 57/111 22:41 ش  31/15/3189 ذلکه 

3 Terra  درگاه
 پشخان

 44 43/295 14/111 22:41 ش  31/15/3189

3 Aqua 93 81/121 55/142 31:45 ررز 28/15/3189 بالک 

 

 
با  بر روی تصویر (بالك ۀمنطق)سوزی  آتشیك و موقعیت  MODISر یشده بر اساس تصاو های شناسایی . موقعیت آتش2شکل 

 نمایی بزرگ

 
مراهوار   تصراریر   کمرک  بره  هرا  آتر  مورد از  5
Terra  ماهوار  ر یک مورد با تصاریرAqua  شناسایی

در ای   MODISسنجند  شدند. خصوصیات تصاریر 
هرا در   در ماهواره کامالً یکسان اس  ر تنها تفارت آن

رسد که در زمان اخرا   نظر می زمان اخا گار اس . به

ها بره   در ای  منطقه حرارت آت  Terra  گار ماهوار
ای شناسایی شود.  ای بوده که در تصاریر ماهواره اندازه
تشرریح شرد، اسراس      که در قسرم  ررش  طور همان

ها حرارت اسر  ر در زمران اخرا هرر      آت شناسایی 
سروزی بیشرتر باشرد،     زان شدت آت یم هچ گاری هر
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 احتمرررال شناسرررایی آن بیشرررتر اسررر . در تحقیرررق
خرالف نترایج ایر  تحقیرق تصراریر       برر  شده گزارش
دنرد  کرتعداد بیشتری آتر  شناسرایی    Aquaماهوار  

خرود   ۀمطالعر منطقرۀ مرورد   ها با توجره بره    . آن[31]
 هرا در هنگرام ظهرر    دند که اکثرر آتر   رکگیری  نتیجه

( برره بیشررتری  مقرردار Aquaزمرران اخررا گررار ارل )
 رسند. حرارت خود می

 75ترا   7  یبر  یشرده مسراحت   ییشناسا یها آت 
 کیرک تف  (. با توجه بره انرداز  3تار داشتند )جدرل که
هر سرلول    ، MODIS سنجند یحرارت یباندها یانکم

  ایر  ررش  ه ماهیر کر . از آنجرا  اس تار که 311آن 
پایه اس  ر برای هرر پیکسرل احتمرال رجرود       سلول

تروان   شرود، مری   صورت جداگانه محاسبه مری  آت  به
 یی  شناسرا یقابل MODISسنجند  ر یه تصارک گف 
نیرز دارنرد.   سرلول را   یرک ر یر ز  برا انرداز   ییها آت 

 به مطل  اخیرر  محققان دیگری نیز در تحقیقات خود 
هرا   آت  یبرخ ،تحقیقای  . در [39، 9] اند اشاره کرده

ر شر   یهرا برا تصرار    از آت  یر ررز ر برخیبا تصار
هررا در  آترر  یی(. شناسررا1شرردند )جرردرل  ییشناسررا

  محسرروب یمهررم پررا یهررا  یررهنگررام شرر  از مز
هنگرام   ه در شر  کها  از آت  یاریبسا بس شود. چه یم

انسان،  از سویدهند قبل از مشاهده ر گزارش  یرو م
  یشروند. هر   ییشناسرا  یا ارهر مراهو یتصرار  کمکبه 

ررز ر شر  در   یاپیر ر پیها در تصرار  از آت  یمورد
توانرد   ی  امرر مر  یر نشردند. ا  ییررز شناسرا  شبانه یک
در  یافکا نداشت  حرارت یشدن آت   ل خاموشیدل به

 باشد. یاف  گار بعدیزمان در
ق یر تحقایر   نشده در  ییشناسا یها مساح  آت 

ه کر از آنجرا   (.3رل تار بودند )جرد که 32تا  5/1  یب
ر یز در تصرو یر ترار ن که 8ر  7برا مسراح     ییها آت 

تواند تنها  ینم امساح  اند بنابرای ،شدند،  ییشناسا
م کر حررارت   ها باشد. معمروالً  نشدن آن ییل شناسایدل

  عوامرل عردم   یترر  آت  در هنگام اخا گرار از مهرم  

[. از آنجا که الگروریتم جهرانی   32شناسایی آت  اس  ]
شرده بره رسریلۀ     بر اسراس حررارت تولیرد    کش  آت 

هایی کره   [، بنابرای ، آت 31ها توسعه یافته اس  ] آت 
در هنگام اخرا گرار حررارت کمترری دارنرد، قابلیر        
شناسایی کمی به کمک ایر  الگروریتم دارنرد. محققران     

انرد   های خود موارد مشابهی داشته دیگری نیز در تحقیق
نشده  های شناسایی آت بسا  اند که چه گیری کرده ر نتیجه

 [.37، 31ها باشد ]  ناشی از حرارت پایی  آن
هرا،   آتر   ییثر در عدم شناسرا اگر عوامل میاز د

 ، رسع  کم آت [37، 31، 31]توان به پوش  ابر  یم
تراج پوشر    [، ر 31، 35] ، شدت کم آت [31، 35]

غررب   یهرا  اشاره کرد. جنگرل  [31، 35]جنگل  ۀبست
نیستند، رلی سه عامرل دیگرر   تاج پوش  بسته  یدارا
ثر ا  منطقه مر یها در ا آت  یید در عدم شناساتوان می

ثیر کمتری در عدم شناسرایی  أباشد ر عامل مساح  ت
ها در مسراح  کرم      جنگلیدر ا  ها دارد، چون آت 

امرا ایر  موضروع    ی شرود  مری نیز حرارت باالیی تولید 
ترر باشرد    برزر   انداز  آت نسبی اس ، زیرا هر قدر 

رارت ر مدت زمان سوخت  بیشتر خواهد برود کره   ح
خررالف  برررد. بررر خررود شرران، شناسررایی را برراال مرری

گرم  یزاگرس تابستان یشیرر یۀشمال، ناح یها جنگل
هرا برا سررع        جنگرل یر در ا  ر آت  دارد کر خش

  ییل رطوب  پایدل به یابد ر مواد سوختنی یگسترش م
در هنگرام   یاگر گار بنابرای ،سوزند.  یتر م عیآن سر

اخرا   کاد ر خشیز یبا مواد سوختن یا سوخت  منطقه
ار یآن بسر  ییان شناسرا کر اد امیل حرارت زیدل شود به

 اد خواهد بود.یز
مرورد اسرتفاده   ش  آت  کتم یبودن الگور یجهان
ل عردم  یر گرر از دال ید یکری توانرد   یز مر یق نیدر تحق
. مرورد مطالعره باشرد    یهرا  از آتر   یبرخر  ییشناسا

  یر قرات در ا یتحق ۀه پر، از ادامر  کر بسا  چه بنابرای ،
تم، متناس  با یر اصال  الگور ینینه، ضرررت بازبیزم
ز بره  ین یگرین دامنطقه مطر  شود. محقق یها یژگیر
 [.23، 35اند ] دهیرس یبند   جمعیا
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ر با تروان  یتصاررجود در ماهواره در مدار ر اخا 
شر   ک یدر راسرتا  یاز مهمر یر اد امتیز یزمان کیکتف
ن ااز محققر  یاریبسر  بنرابرای ، گام آتر  اسر .   هن به

[. 31] انرد  کردهه یتوص رار ی  تصاریزمان ا هم  استفاد
  ن از تصررراریر مررراهوارامحققررر یبرخررر ،همچنررری 

 ر  که تفکیک زمانی بسیار مناسبی دارنرد ر آهنگ   زمی 
هرای بسریار    انرد ر ایر  امرر را از مزیر      ردهکاستفاده 

 [.38ند ]ا هارزشمند در شناسایی آت  دانست

 گیری  نتیجه
 MODISسرنجند   نتایج شناسرایی آتر  برا تصراریر     

 MODISسنجند  ر یای  مطل  اس  که تصار یایگو
 یهرا  آتر  در جنگرل   ییشناسرا  یل بالقوه بررا یپتانس

اما با استفاده از الگوریتم جهانی  ،شور را دارندکغرب 
ها شناسایی شدند کره درصرد    درصد از آت  11 فقط

منطقره ر تعرداد    یا توجه بره گسرتردگ  پایینی اس . ب
ل ی  مقردار از پتانسر  یهم گف توان  یها، م یسوز آت 

هرا در   اه  خسرارت کر تواند باعرث   یز میر نسب  ن
زاگرس شود. البته در مطالعات تکمیلی  یشیرر یۀناح

های دیگر را آزمرود یرا الگروریتم     توان ررش آینده می
ید ترا  جهانی را متناس  با شرایط منطقه بهبرود بخشر  

 نتایج بهتری کس  شود.
ر یاسراس تصرار    برر  یعیق در منابع طبی  حریپا

شررع شده اس ، امرا   3971 ۀاز اراخر ده یا ماهواره
برا   ، ینشده اسر . بنرابرا   یران عملیشور اکهنوز در 

سنجند  ر یگان بودن تصاریتوجه به قابل دسترس ر را
MODISزاگررس،   یهرا  ق در جنگلیاد حری، تعداد ز

ر  ،هرا  ان بهبود آنکش  آت  ر امک یها ررشرجود 
ه کر شرود   یشنهاد میاد، پیز های تاز خسار یریجلوگ

ر یتصرار  کمکاکنون به  غرب از هم یها   جنگلیپا
شر  آتر    ک یتم جهران یر الگرور  MODISسنجند  

ط یبرا توجره بره شررا     یانجام شود ر در مراحل بعرد 
 یدیر تم جدیا الگرور یر ابرد  یتم بهبرود  یمنطقه، الگرور 

 سعه داده شود.تو
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