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 دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدين طوسي - ئودزي و ژئوماتیکژ مهندسيدانشکده دانشیار 2
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 (5331 دي ، تاريخ تصويب 5331 شهريور )تاريخ دريافت

 چکیده

-اند و نقش مهمي را براي بشر و طبیعت به همراه دارند. ساالنه صدها مورد آتشها را پوشش دادهدرصد از سطح خشکي 35ها جنگل

به دلیل قرار گررفتن کشرور ايرران در  سازد.دهد و هزاران هکتار از درختان و گیاهان را طعمه خود ميسوزي در سطح کشور ايران رخ مي

 باشد.ها و مراتع فراهم ميسوزي جنگلجهت وقوع آتشاي، شرايط جوي الزم کمربند خشک کره زمین و ناحیه پرفشار جنب حاره

سوزي اثرات زيان باري نظیر تخريب چرخه طبیعت و محیط زيست، گرم شدن زمین، از بین رفتن پوشش گیراهي سرطح خرا ، آتش

ق از اهمیت زيرادي سوزي در اين مناطبیني و جلوگیري از بروز گسترش آتشخشک شدن خا  منطقه و ... را در پي دارد. در نتیجه پیش

هاي باشد، که به اين منظور نیاز به شناسايي آتش در اين مناطق و مطالعه روي نتايج است. در اين تحقیق هدف بررسي روشبرخوردار مي

یل ازدور به دلدانید در حوزه سنجشباشد. همانطور که ميازدور ميهاي مختلف در سنجشسوزي از ديدگاه سنجندهمختلف شناسايي آتش

 سازد.سوزي را براي ما فراهم ميازدوري وجود دارد که امکان شناسايي آتشهاي سنجشگسترش پرتاب ماهواره، انواع ماهواره و سنجنده

پرداختره  Landsatو  MODIS ،AVHRR ،HJ-IRSهاي مختلف از جمله سوزي توسط سنجندهدر اين تحقیق به بررسي شناسايي آتش

توان قطع به يقین گفت که کردام سرنجنده بطرور مطلرق برراي مطالعرات هاي مطالعه شده در اين تحقیق نميشده است. از بین سنجنده

هاي مختلف مورد هاي سنجندهسوزي روي دادهسوزي مناسب است، بلکه بسته به روش و الگوريتمي که براي شناسايي آتششناسايي آتش

هراي داراي بانرد توان از تمامي سرنجندهآيد. در کل ميطقه نتايج مختلفي بدست ميهاي منگیرد و با توجه به محدوديتاستفاده قرار مي

 حرارتي و انعکاسي در شناسايي آتش استفاده کرد.

 MODIS ،AVHRR ،HJ-IRS ، Landsatشناسايي آتش،  واژگان کلیدی:

                                                           
 نويسنده رابط *
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 مقدمه -1

 افتد يم جهان نقاط اکثر در که ييهادهيپد از يکي

 يناش يجان و يمال يهاخسارت که است يسوزآتش دهيپد

 ریغ موارد يبعض در و اديز اریبس مترقبه ریغ حادثه نيا از

 يسوزآتش مورد صدها ما کشور در که است جبران قابل

 ریاخ يهاسال در. افتد يم اتفاق مراتع و جنگلها در

 آتش يبررس و نظارت ،ييشناسا نهیزم در ياديز مطالعات

 به يدور از سنجش و يا ماهواره ريتصاو از استفاده با

 جهان و رانيا در GIS5 طیمح در يساز مدل همراه

 ]5[.گرفت صورت مختلف پژوهشگران و نیمحقق لهیبوس

 نظر از سوزيآتش ييشناسا يبررس هدف مقاله نيا در

 از آمده بدست جينتا يبررس است، مختلف هايسنجنده

 توانديم سوزيآتش ييشناسا بحث در مختلف هايسنجنده

 .باشد دیمف اریبس ندهيآ مطالعات در
 میمفاه يبررس به مختصر بطور ابتدا قیتحق نيا ادامه در

 ادامه در سپس م،پردازييم دور از سنجش در آتش يمبان و

 ميدار يمرور و زده آتش ييشناسا هايروش به کوتاه يگذر

 در استفاده مورد هايسنجنده رامونیپ شده انجام قاتیتحق بر

 از يکل يرگیجهینت کي تينها در. سوزيآتش ييشناسا بحث

 .است گرفته صورت مقاله يانيپا بخش در شده انجام مطالعات

 بررسی مفاهیم و مبانی آتش -2

 شناخت در مؤثر گام اولین آتش يشناساي بحث در 

 و يمبان به پرداختن آن، هايالگوريتم و هاروش بهتر

 با يآشناي بحث، اين هدف. است آتش يشناساي مفاهیم

 نحوه با يآشناي براي که است يهايتکنیک و مفاهیم

 و الزم آتش، يشناساي هايروش و هاالگوريتم عملکرد

 عمیق در  ايجاد هدف با بخش نيا در. باشنديم ضروري

 و مفاهیم اين بر يکل مروري آتش، يشناساي هايروش از

 .  است گرديده ارائه بنیادين هايتکنیک

 سنجش از دور حرارتی -2-1

 ازدورسنجش از بخش آن به يحرارت ازدورسنجش

 اطالعات لیتحل و هيتجز و يبررس به که گردديم اطالق

 قرمز مادون هیناح در هاسنجنده لهیوس به شده اخذ

 .]2[ دپردازيم سیالکترومغناط فیط يحرارت

                                                           
1 Geospatial Information System 

 هايسنجنده توسط شده اخذ يحرارت هايداده از استفاده

 يخوب يهاتیقابل ،يانعکاس هايداده کنار در ييفضا و ييهوا

 يهادهيپد رامونیپ دیمف اطالعات به يابیدست جهت را

 ازدورسنجش در. سازديم فراهم نیزم سطح در موجود

-يم يرگیاندازه ده،يپد سطح از شده ساطع تشعشع ،يحرارت

 يحرارت ازدورسنجش هايداد خاص هاييژگيو لیدل به .دشو

 نیهمچن و يانعکاس ازدورسنجش هايداده با آن تفاوت و

 هاآن توام استفاده داده، نوع نيا متفاوت يمکان کیتفک قدرت

 تیاهم لیدل به ریاخ يهاسال در. است بوده توجه مورد کمتر

 مخاطرات و يطیمح مطالعات در يحرارت ازدورسنجش

 از ياریبس مراتع و هاجنگل يسوز آتش جمله از يعیطب

 از استفاده جهت را ياديز يکاربرد و هيپا قاتیتحق محققان،

 .]2[دانداده انجام از دور سنجش يفناور از شاخه نيا

 يانرژ از يبخش انتقال امکان اتمسفر نکهيا به توجه با

 لذا دهديم را هاسنجنده به نیزم از يحرارت قرمز مادون

 يفیط يهاتيمحدود با جهت نيا از يحرارت ازدورسنجش

 دیاکس يد ،(H2O) آب بخار مثال عنوان به. باشديم روبرو

 اتیعمل باشند يم جذب ياصل عوامل از که( CO2) کربن

. سازديم ممکن ریغ باًيتقر ينواح نيا در را دور از سنجش

 يخروج يانرژ شتریب( H2O) اتمسفر آب بخار مثال، يبرا

 سنجش يبرا را آن و کنديم جذب کرومتریم 1در را نیزم

 در. دنماييم استفاده قابل ریغ يحرارت قرمز مادون دور از

 يبررس يبرا کرومتریم 3-1 يفیط هايمحدوده کهیصورت

 ديبا لذا. است مناسب نیزم ييگرما تیفعال و آتش

 يطراح يطور ياتمسفر هايروزنه به توجه با هاسنجنده

 را يحرارت هايدهيپد يآشکارساز حداکثر بتوانند که شوند

 .]3[ باشند داشته

محدوده طیفی مورد استفاده در  -2-2

 آشکارسازی آتش

 اتیخصوص به توجه با نیزم سطح در موجود هايدهيپد

 يخارج سطح يهايژگيو دهنده، لیتشک مواد نوع ،يکيزیف

 يهابازتاب سیالکترومغناط امواج مقابل در رهیغ و آنها

 ها،دهيپد نيا نیب از. دهنديم بروز خود از را يمتفاوت

 را يفرد به منحصر و خاص يفیط يهايژگيو هايسوزآتش

 هاآن با ييآشنا و شناخت صورت در که باشند،يم دارا

 از ازدورسنجش هايداده در آن کیتفک و يبازشناس امکان

 به گريد طرف از. شوديم سریم يراحت به هادهيپد گريد
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 بخارآب و دکربناکسیيد جذب لیقب از ياتیخصوص لیدل

 و اديز العادهفوق حرارت ق،يحر از يناش دود اتمسفر، در

 فیط از يخاص يهامحدوده در گريد ژهيو يرفتارها

 سنجش هايداده در آنها يآشکارساز امکان سیالکترومغناط

 . گردديم فراهم کسلیپ ريز ابعاد در و از دور

 و سوخت از ييایمیش واکنش کي يسوزآتش دهيپد

 يمرئ يفیط محدوده در را ياديز يانرژ که باشد،يم ژنیاکس

 يهاروش که آنجا از .کنديم ساتع خود از يحرارت و

 لیتحل و هيتجز و پردازش يمبنا بر عمدتاً آتش آشکارسازي

 اسیمق در معموالً  و است استوار يانعکاس و يحرارت يباندها

 يفیط رفتار يبررس رد،گیيم صورت کسلیپ ابعاد از کوچکتر

 کهيبطور بود، خواهد دیمف يفیط هايمحدوده نيا در آتش

 هايداده در را سوزيآتش نقاط آشکارسازي امکان

.  سازديم فراهم ياماهواره و هوابرد ازدورسنجش

 اگر که هستند يقو ياندازها به آتش از يناش يهاگنالیس

 باشند گرفته بر در را کسلیپ کي از يکوچک بخش تنها چه

 که يبطور دهند، قرار ریتاث تحت را کسلیپ کل توانندیم يول

 قابل هاماهواره يرو بر شده نصب يهاسنجنده از استفاده با

 هاسنجنده يباندها از يبعض نکهيا به توجه با. باشند ييشناسا

 يبرا لذا اند،دهيگرد يطراح يفیط محدوده نیهم در

 يدما در عوارض يتمام .باشنديم مناسب آتش آشکارسازي

 درجه صفر اي گرادیسانت درجه -273) مطلق صفر از باالتر

 از يتابع را يتشعشع يانرژ که ،5پالنک قانون به بنا( نيکلو

 خود از داند،یم جسم سطح يدما و يمشاهدات موج طول

 نیزم سطح يدما آل،دهيا حالت در. کننديم تشعشع يانرژ

 کساني ديبا پالنک رابطه عکس توسط باند هر از آمده بدست

 انعکاس مانند فاکتورها از يتعداد به بنا چند هر. باشند

 ره،یغ و سطوح يتابندگ زانیم در تفاوت ،يدیخورش تشعشع

 تفاوت نيا. دارد وجود باندها حرارت درجه در هاييتفاوت

 قابل طور به کسلیپ از يقسمت که شوديم شتریب يزمان

 عوارض در جهینت در. باشد قسمتها ريسا از گرمتر يتوجه

 دایپ شيافزا باند دو هر سطح يدما آتش، مانند گرمتر

 ترکوتاه موج طول با باند در سطح يدما که يطور به کند،يم

 شيافزا زانیم. بود خواهد بلندتر موج طول با باند از شتریب

 .]1[ دباشيم آتش يبزرگ زانیم به باندها يدما

 فیط از را يعیوس محدوده سیالکترومغناط تابش

 بخش يباندها. دهديم پوشش قرمز مادون تا بنفش ماوراء

                                                           
1 Plank 

 آشکارسازي يبرا سیالکترومغناط فیط در قرمز مادون

 در يانیم قرمز مادون بخش. باشند يم مناسب آتش

 نيا که باشديم يقو اریبس گنالیس يدارا باال يدماها

 مناسب آتش آشکارسازي يبرا را فیط از بخش نيا مورد،

 نيو ييجابجا قانون از استفاده با توانيم را نيا. کنديم

 طول و اهیس جسم حرارت درجه انیم يمعکوس رابطه که

 انیب را دارد، قرار آن در تشعشع مميماکز که يموج

 يرگیاندازه تابش موج، طول هر در .داد حیتوض کند،يم

 موج طول آن در اهیس جسم حرارت درجه انگرينما شده

 همان نيا ابد،ييم انتشار تابش صورت به که باشديم

 و سنجش مورد هاسنجنده توسط که است ييروشنا يدما

 سطح ن،يو ييجابجا قانون طبق. ردیگيم قرار يرگیاندازه

 يحرارت يمنحن اوج نقطه آن در که است يسطح گرمتر،

 و کند،يم دایپ فتیش ترکوتاه يهاموج طول سمت به

 به يحرارت يمنحن اوج نقطه که است يسطح خنکتر سطح

 قانون.  کنديم دایپ فتیش بلندتر يهاموج طول سمت

 :شوديم انیب 5 رابطه صورت به نيو ييجابجا

(5) 𝜆𝑚𝑎𝑥 =
2898

𝑇
 

آن در که است موجي طولبیانگر 𝝀𝒎𝒂𝒙  رابطه اين در

 واحد در مطلق حرارت درجه T باشد.تشعشع ماکزيمم مي

 کمک با. است وين جابجايي قانون ثابت 2232 و کلوين

 جسم حرارت درجه بودن معلوم صورت در وين، فرمول

 آن در تشعشع ماکزيمم که را موجي طول توانمي سیاه،

 .]1[ فهمید را دارد قرار

 را اهیس جسم متفاوت يهاتابش يمنحن 5-2 شکل

 انسيراد يمنحن. دهديم نشان نيو ييجابجا قانون طبق

 شدت به ترکوتاه قرمز مادون يهاموج طول در يفیط

 يهاموج طول انتخاب با نيبنابرا. کنديم دایپ شيافزا

 درجه با هايدهيپد ييشناسا به نسبت توانيم مناسب

 .نمود اقدام سوزيآتش مثل اديز اریبس حرارت

 
 ]1[متفاوت دماهاي در سیاه جسم تابشي هايمنحني -5شکل
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 باندها تیموقع آتش، آشکارسازي در گريد مهم مورد

 محدوده در شده واقع يباندها. باشديم اتمسفر به نسبت

 51/7) آب بخار جذب ،میکرومتر𝐶𝑂2 (1/53 ) جذب

 و جذب لیبدل ،میکرومتر𝑂3(12/3 )  جذب و( کرومتریم

 ييروشنا حرارت درجه يدارا ،يانرژ مقدار بودن نيیپا

 فیط از يبخش ياتمسفر يهاپنجره. باشنديم ينتريیپا

 و نيیپا ياتمسفر جذب يدارا که هستند سیالکترومغناط

 در. هستند باال  واقع کرومتریم يانرژ انتقال جهینت در

 3-1 محدوده در هاپنجره نيا يحرارت قرمز مادون محدوده

 در که ييباندها جهینت در اند،شده واقع کرومتریم 2-52 و

 آتش آشکارسازي يبرا باشند شده واقع هامحدوده نيا

 .]1[دباشنيم مناسب

 از يتابش يانرژ انتشار يينها زانیم که روديم انتظار

. باشد وابسته آتش در ومسيبا احتراق زانیم به ، 𝐸𝑓 آتش،

 در آتش يدما يرگیاندازه از يتابش يانرژ انتشار زانیم

 .شوديم مشتق (T4) کرومتریم 1 باند
 باند هر يدما تا است همبسته T4 مقدار به شتریب

 شتریب) دود به هم و شعله به هم باند نيا که چون ،يگريد

 و شده ساتع يانرژ نیب رابطه. است حساس( شعله به

 صورت به کرومتریم 1 باند در شده آشکارسازي يدما

 :]6[ شوديم زده بيتقر 2 رابطه

(2) 𝑬𝒇 = 𝟒. 𝟑𝟒 × 𝟏𝟎−𝟏𝟗(𝑻𝟒
𝟖 − 𝑻𝟒𝒃

𝟖 ) 

𝑤𝑎𝑡𝑡واحد آن به صورت 

𝑚2 شود. در اين رابطهبیان مي 

𝐸𝑓 ،میزان انرژي تابشي آتش 𝑇4  بیانگر دماي ساتع شده

زمینه دماي ساتع شده از پس 𝑇4𝑏میکرومتر و  1در باند 

 میکرومتر است. 1در باند 

دهد که درجه حرارت آتش ها نشان ميگیرياندازه

درجه  135تن برابر با براي مواد ترکیبي در حال سوخ

درجه  5655ور و شديد تا هاي شعلهکلوين و براي آتش

بنابراين با توجه به درجه حرارت آتش  .]1[ رسدکلوين مي

و قانون جابجايي وين مناسبترين محدوده طیفي براي 

مطالعه آتش سوزي، محدوده مادون قرمز میاني، يعني 

زيرا انرژي باشد، میکرومتر مي 3- 1هاي طیفي محدوده

هاي تشعشعي طیفي آتش در اين منطقه از ديگر پديده

ه دلیل وجود سطح زمین بیشتر است. همچنین ب

هاي اتمسفري در اين محدوده طیفي بیشتر پنجره

 .]1[ باشندها داراي باند طیفي در اين محدوده ميسنجنده

های شناسایی آتش از روی تصاویر روش -3

 ایماهواره

 از سنجش هايداده از استفاده 5325 دهه اواسط از

 خسارات شدت يابيارز و يبررس ،ييشناسا منظور به دور

 يهااسیمق در مراتع و هاجنگل در سوزيآتش از يناش

 يهاروش يکل بطور. افتي توسعه ايمنطقه و يمحل

 به توانيم را يسوزآتش بر نظارت و يآشکارساز مختلف

 :کرد میتقس ريز دسته سه

 ينیزم ثابت هايسنجنده از استفاده -5

 ييهوا هايداده بر يمبتن هايروش -2

 ايماهواره هايداده بر يمبتن هايروش -3

 هايسنجنده و هانیدورب از استفاده با اول روش در

 گردديم استفاده هاجنگل محدوده در عمدتا که ثابت

 و ردگیيم قرار مشاهده تحت نظر مورد محدوده مایمستق

 سوزيآتش مکان يحرارت هايسنجنده از استفاده با اي

 در زین سونار و داریل ييتوانا از نیچنهم. گردديم مشخص

 در .استشده استفاده سوزيآتش بر نظارت و يآشکارساز

 به توانيم ييهوا هايداده بر يمبتن يهاروش

 در .نمود اشاره داریل و ييهوا يبردار لمیف ،يبردارعکس

 هايبخش از ايماهواره هايداده بر يمبتن يهاروش

 به که گردديم استفاده سیالکترومغناط فیط مختلف

 :کرد اشاره توانيم ريز موارد

 يمرئ يباندها .5

 يحرارت قرمز مادون يباندها .2

 دکربناکسیيد جذب هايمحدوده .3

 يبرا که هاييسنجنده بر ميداري مرور ادامه در

 .اندگرفته قرار استفاده مورد سوزيآتش ييشناسا

های مورد استفاده در مروری بر سنجنده -3-1

 بحث شناسایی آتش

 و آشکارسازي نهیزم در سوزيآتش به مربوط مطالعات

 از ياریبس در هاآن يمکان و يزمان لیتحل و ييشناسا

 از استفاده با مختلف نیمحقق توسط جهان مناطق

 جمله از .استگرفته صورت ازدورسنجش هايداده

 يبرا هاآن از توانيم که يدور از سنجش هايداده

 سوزيآتش هاينهیزم در مطالعات و آتش نقاط ييشناسا

 يهاماهواره هايداده به توانيم کرد استفاده
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AVHRR5، MODIS2 ،Landsat، ASTER3 اشاره … و 

 يمطالعات سنجنده نوع براساس را مطالعات نيا .کرد

 :کرد بنديمیتقس ريز يمطالعات هايدسته به توانيم

های آشکارسازی آتش بر اساس داده -3-1-1

 AVHRRسنجنده 

 يرو 5331 سال از بايتقر آتش آشکارسازي مطالعات

 مطالعات نيا شد، آغاز AVHRR سنجنده ريتصو يهاداده

 و گذارير،حدآستانهيتصو نهیزم روش چند به يکل طوربه

 .ردگیيم انجام... 

Justice بار نیاول يبرا 5331 سال در همکارانش و 

 يينها فرم تينها در که کردند ارائه را ريتصو نهیزم روش

 از گريد يک. ي]7[ شد ارائه 5336 سال در روش نيا

 استفاده مورد مراتب به که آتش آشکارسازي يهاروش

. ]2[ ديگرد ارائه Flass توسط که بود يروش گرفتيم قرار

Bolse روش 2555 سال در Flass عملکرد منظور به را 

 3 سال آن در د،یبخش بهبود آالسکا منطقه در بهتر

 و ريتصو نهیزم ،گذاريحدآستانه يهاروش به تميالگور

 مورد و کرد سهيمقا هم با و کرد ارائه را اتش ماسک

 دقت آتش ماسک تميالگور تينها در که داد قرار يابيارز

 .]3[ داشت گريد روش دو به نسبت يبهتر

Kant هايداده يرو 2555 سال در زین AVHRR، 

 هايکوه رشته در که هند هايجنگل از يبخش يبرا

 يشنهادیپ تميالگور در و نموده مطالعه است واقع ایمالیه

 نظر در يانیم قرمز مادون محدوده در حدآستانه کي خود

 در .برساند حداقل به را آب ذرات و ابر اثرات تا گرفت

-حدآستانه با توانيم که دیرس جينتا نيا به خود مطالعات

 ابر و رآتشیغ يهاکسلیپ توانیم 1و3 يباندها در گذاري

 ،يانیم قرمز مادون محدوده از استفاده با و کرد حذف را

 .]55[ کرد کیتفک گرم منطقه از را سوزيآتش منطقه

Abuelgasim و Fraser هاييداده يرو 2552 سال در 

 سنجنده لهیبوس يشمال يکايآمر يهاجنگل از که

16 AVHRR-NOAA 1 ييشناسا يبرا بود شده گرفته 

 يبرا .دادند انجام را يمطالعات آتش هاينقشه هیته و آتش

 و کينزد قرمز مادون قرمز، يانعکاس باند 3 از روز ريتصو

                                                           
1 Advanced Very High Resolution Radiometer 

2 Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer  
3 Advanced Spaceborne Thermal Emission and    Reflection 
Radiometer 
4 National Atmospheric and Oceanic Administration 

SWIR1 کرومتریم 52 و کرومتریم 2/55 يحرارت باند دو و 

 باند از شب در شده گرفته ريتصاو يبرا و کردند استفاده

 .]55[ کردند استفاده میکرومتر 7/3يحرارت

های آشکارسازی آتش بر اساس داده -3-1-2

 MODISسنجنده 

 5336 سال در که آتش آشکارسازي هيپا تميالگور

 و گرفت قرار يبازنگر مورد بودشده ارائه Justice توسط

 و Justice توسط MODIS version3 تميالگور عنوان تحت

 نيا يعموم ييکارا عمده مشکل دو. شد ارائه همکاران

 تميالگور نيا اول اشکال کرد؛یم محدود را تميالگور

 و ريبا يهانیزم صحراها، در اشتباه يهاآتش آشکارسازي

 ي آستانه حد زانیم آن ياصل علت که بود يساحل مناطق

 به نسبت کم تیحساس آن دوم راديا و بود تميالگور مطلق

 .]52[ بود کوچک و سرد هايآتش

Giglio تميالگور 2553 سال در همکاران و MODIS 

version 4 و کرد ارائه بود ريتصو نهیزم بر يمبتن که را 

 .]53[ ديآ فائق مشکل 2 نيا بر يحدود تا توانست

 يبرا مبناگراف تميالگور کي Byun 2551 سال در

 يبرا Spatial Outliers از که کرد ارائه آتش آشکارسازي

 در Spatial Outliers. کند يم استفاده آتش آشکارسازي

 دهديم نشان را ييهاکسلیپ ريمقاد يدور از سنجش ريتصاو

 متفاوت مجاورشان يهاکسلیپ با ايمالحظه قابل طور به که

 خالف بر که باشديم نيا تميالگور نيا يهايژگيو از. هستند

 حدآستانه نییتع به ازین ريتصو نهیزم بر يمبتن هايتميالگور

 2551 سال در. ]51[ دباشينم ايمنطقه و يمحل صورت به

 توسط MODIS ريتصاو از دود آشکارسازي تميالگور کي

Yong Xie 51[ ديگرد ارائه همکاران و[. 

 بیترک با همکاران و Wanting Wang 2557 سال در

 و Yong Xie توسط شده ارائه دود آشکارسازي تميالگور

 و Giglio توسط شده ارائه نهیزم آزمون بر يمبتن تميالگور

 يدارا يهاکسلیپ صیتشخ يبرا دود يهاکسلیپ از استفاده

 که نمود، ارائه را افتهي بهبود تميالگور کي آتش، لیپتانس

 کوچک و سرد يهاآتش به نسبت يشتریب تیحساس يدارا

  2552 سال در. ]1[ باشد باال اسکن يايزوا در خصوص به

Lingli Wang در سوزيآتش ييشناسا يبرا همکاران و 

 نرمال يخشک شاخص هيپا بر يديجد تميالگور کي جنگل

                                                           
5 Short Wave Infrared 
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 که استکرده ارائه ايماهواره هايداده يرو 5يفیط چند شده

 ؛ نرخردیگيم کمک هاشاخص يکسري از آتش ييشناسا در

 نرمال آب تفاوت زانیم شاخص و 2شده نرمال سوزيآتش

 مورد تميالگور نيا درتوان مي که هستند هاييشاخص 3شده

 و Jing Wang ،2555 سال در. ]56[ بگیرند قرار استفاده

 جنگل در سوزيآتش از يناش دود ييشناسا يبرا همکاران

 مرحله دو تميالگور نيا در .کردند ارائه ديجد تميالگور کي

 و 5 هايباند يرو K-means cluster اعمال اول مرحله دارد؛

 شدن جدا موجب امر نيا که باشديم MODIS ريتصو 2

 در شود، سپسيم هاکسلیپ ريسا از دود و ابر يهاکسلیپ

 از زین دود يهاکسلیپ ،گذاريحدآستانه لهیبوس دوم مرحله

 .]57[ دشونيم جدا ابر يهاکسلیپ

های آشکارسازی آتش بر اساس داده -3-1-3

 Landsatسنجنده 

 از استفاده با همکاران و Yugesh Kant 2552 سال در

 آتش آشکارسازي به Landsat-TM سنجنده يحرارت هايداده

 در. ]52[ دانداده انجام نهیزم نيا در را يمطالعات و اندپرداخته

 نقاط آشکارسازي و ييشناسا يبرا R.k. Mishra 2555 سال

 کشور در Jharia منطقه در سنگ ذغال معادن در يسوزآتش

 استفاده +Landsat-7 ETM ايماهواره هايداده از نیچ

 .]53[ دانداده انجام نهیزم نيا در را يقاتیتحق و کردند

 يهاداده از kustiyo و D.Conrad ریاخ يهاسال در

Landsat-8 ييشناسا هاينهیزم در خود مطالعات يبرا 

 آتش هاينقشه هیته نیهمچن و سوخته مناطق و آتش

 .اندکرده استفاده

 IRS-HJ4 هایآشکارسازی آتش بر اساس داده -3-1-4

 يهاداده از استفاده با S.D.Wang 2552 سال در

 سوزيآتش نقاط ييشناسا و آتش مطالعه به HJ يحرارت

 به قاتشیتحق از آمده بدست جينتا به توجه با که پرداخت

 از ترحساس اریبس HJ يهاداده که دیرس جهینت نيا

 و سرد هايآتش به نسبت AVHRR و MODIS هايداده

 آشکارسازي و ييشناسا در يخوب جينتا و است کوچک

 .]25[ دارد جنگل هايسوزيآتش

هاي انجرام شرده در اي از مطالعات و پژوهشخالصه

 نمايش داده شده است:  5هاي گذشته در جدول سال

 

 هاي مختلفاي از مطالعات انجام شده براي شناسايي آتش با سنجندهخالصه -5جدول 

 سنجنده

 محققین
Landsat 

HJ-

IRS 
MODIS AVHRR روش/ شاخص 

برتری یا ضعف 

 سنجنده

 آزمون زمینه، آزمون حد آستانه     (5336فالس و سیکاتو )

تعداد کم باند، 

پايین بودن 

رزولوشن مکاني 

 و طیفي

 آزمون زمینه، آزمون حد آستانه     (5336جاستیس و همکاران )

 (2555بولس و وربیال )
 آزمون حد آستانه    

 آزمون زمینه، ماسک سوخت

 زمینهآزمون ، آزمون حد آستانه     (2555کانت و همکاران )

 NDVI / C ratio     (2555گانگ و همکاران )

 آزمون زمینه، آزمون حد آستانه     (2552ابوالغدير و فريزر )

 آزمون زمینه، آزمون حد آستانه     (2553گیگلیو و همکاران )
تعداد زياد 

باندها، باال بودن 

رزولوشن مکاني 

و طیفي نسبت 

به سنجنده 
AVHRR 

 مبنا گراف     (2551وهمکاران )بويان 

 (2557وانتینگ وانگ )
 آزمون حد آستانه    

 آزمون زمینه، شناسايي دود

 ,NDVI, NDWI     (2552لینگلي وانگ )

NDMI, NBR 

 K-meansبندي خوشه، شناسايي دود     (2555جینگ وانگ )

  NBRراديانس طیفي، دماي سطح،      (2555میشرا و همکاران )

 (2552وانگ و همکاران )
    

 آزمون زمینه، آزمون حد آستانه
باال بودن 

 رزولوشن مکاني

  1 normalized multi-band drought index (NMDI) 
2 normalized burn ratio (NBR) 

3 normalized difference water index (NDWI) 

4 HJ-Infrared Sensor 
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 نتایج و پیشنهادات -4

با توجه به تحقیق و بررسي مطالعات محققین در زمینه 

هاي مورد استفاده توان سنجندهسوزي ميآشکارسازي آتش

ها مقايسه نمود. در اين زمینه را با هم از برخي جنبه

از نظر تنوع طیفي و باند بسیار مناسب  MODISسنجنده 

آوري باند طیفي جمع 36است چراکه اطالعات را در 

باند  56میکرومتر و  3تا  1/5باند در محدوده  25کند؛ مي

میکرومتر. از نظر رزولوشن  51ا ت 3در محدوده طیفي  

رزولوشن مکاني  2و  5مکاني اين سنجنده در باندهاي 

متر  155×  155رزولوشن  7تا  3متر، باندهاي  215×215

کیلومتر است. سنجنده  5×  5و مابقي باندها رزولوشن 

لندست داراي هفت باند است که سه باند آن در محدوده 

ديک، دو باند در محدوده قرمز نزمرئي، يک باند در مادون

قرمز میاني و يکي در محدوده حرارتي است که مادون

 35متر و باقي باندها  65×  65رزولوشن مکاني باند حرارتي 

شود سنجنده متر است. همانطور که مالحظه مي 35× 

MODIS  از نظر طیفي نسبت به سنجنده لندست برتري

کاني برتري با اي دارد اما ار نظر رزولوشن مقابل مالحظه

ها از سنجنده لندست است که براي ارزيابي دقت الگوريتم

 ها و تصاوير اين سنجنده استفاده نمود. نظر مکاني از داده

 يانیم قرمز مادون پنجره شد ذکر قبال که يهمانطور

 نيا رايز است مناسب سوزيآتش يبرا کرومتریم 1-3

 حال در هايدهيپد که است يفیط محدوده کينزد محدوده

 و 25 يباندها. دارند را يتشعشع يانرژ مميماکز سوختن

 محدوده در شدن واقع لیدل به MODIS سنجنده 22

 وجود منطقه نيا در آتش يفیط تشعشع حداکثر که يفیط

 .است مناسب اریبس نيکلو درجه 255 يعني دارد

 هايتميالگور اغلب نیشیپ مطالعات يبررس اساس بر

 و يحرارت قرمز مادون هايباند از آتش آشکارسازي

 يبرا کرومتریم 55 و 1 هايمحدوده يعني يانعکاس

 مثال عنوان به. کننديم استفاده سوزيآتش آشکارسازي

 1 محدوده در يفیط باند دو يدارا MODIS سنجنده

 يبرا که باشديم( 22 و 25 شماره باند) کرومتریم

 يکينزد در 25 باند. است مناسب سوزيآتش آشکارسازي

 اشباع نيکلو درجه 335 در 22 باند و نيکلو درجه 155

 حرارت درجه در 22 شماره باند نکهيا لیدل به. شوديم

 يخطا و کمتر زينو يدارا لذا شوديم اشباع ترنيیپا

 حرارت درجه استخراج جهینت در است يکمتر يآشکارساز

. است ممکن باند نيا از استفاده با جا همه در ييروشنا

 55 محدوده در سنجنده نيا 35 شماره باند نیهمچن

 حرارت درجه با تنها که است دهيگرد يطراح کرومتریم

 در توانديم و شوديم اشباع نيکلو درجه 155

 .ردیگ قرار استفاده مورد آتش آشکارسازي هايتميالگور

 بر زین يگريد عناصر فوق شده ذکر موارد بر عالوه

 هايماهواره توسط سوزيآتش آشکارسازي و مشاهده يرو

 :از عبارتند آنها از يبرخ که باشديم موثر مختلف

 دود و ابر •

 دود و ابر لهیبوس توانديم سوزيآتش يآشکارساز

 گريد همانند يانیم قرمز مادون امواج اگرچه. گردد محدود

 واقع اتمسفر ریتاث تحت ياديز مقدار به کوتاه امواج

 از است ممکن قیرق يابرها نیهمچن. شوندينم

 به زین میضخ يابرها و کنند يریجلوگ آتش آشکارسازي

 کننديم پنهان را هاآتش دارند که يتراکم و يفشردگ خاطر

 و برآورد توانديم کسلیپ از يبخش در ابر وجود نيا بر عالوه

 .دهد قرار ریتاث تحت را آن حرارت درجه يرگیاندازه

 رايز است موثر آتش آشکارسازي يرو بر زین دود بعالوه

 آتش آشکارسازي از ش،يآرا نوع به توجه با توانديم

 يتابع توانديم سوزيآتش از حاصل دود نوع. کند يریجلوگ

 و ياتمسفر طيشرا باد، سرعت ،يسوختن ماده تراکم از

 آن رطوبت زانیم و سوخت حال در ماده ييایمیش باتیترک

 ييشناسا امکان دود ماسک بهتر چه هر ياجرا با اما. باشد

 .داشت خواهد وجود يسوزآتش لیپتانس يدارا نقاط

 آشکارسازي يبرا دود که هاييتيمحدود وجود با

 يعامل عنوان به توانديم آن خود کنديم جاديا سوزيآتش

 منطقه، کي در سوزيآتش آشکارسازي و يابيرد جهت

 هنوز که ييهاآتش اي و کوچک و سرد هايآتش بخصوص

 .ردیگ قرار استفاده مورد اندنشده ورشعله

 سوزیآتش وسعت •

 ابعاد با شدن آشکار از است ممکن ياهیگ پوشش تراکم

و  کند يریجلوگ کم حرارت درجه با هايآتش اي و کوچک

چنین ممکن است آتش با ابعاد کوچک شدت الزم براي هم

توان شناسايي توسط سنجنده را نداشته باشند که البته مي

براي اين موارد از سنجنده با رزولوشن مکاني باال مثال لندست 

 و آتش اتیخصوص به يبستگ آتش آشکارسازياستفاده نمود. 

 سنجنده، هايتیقابل و هايژگيو نیهمچن و يطیمح طيشرا
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 هوا در معلق ذرات و هواي آلودگ زانیم نه،یزم حرارت درجه

 را هاييتميالگور بتوان تا است مشکل يلیخ نيبنابرا. دارد

 بصورت مختلف يهامکان و هازمان در بتواند که افتي

سوزي آتش نقاط ،يجهان و ايمنطقه هاياسیمق در خودکار

 صورت نهیزم نيا در ييهاتالش کنون تا. کند آشکارسازي را

 .شود حل مشکل نيا تا گرفته

از تصاوير  با استفادهباوجود اينکه شناسايي آتش 

ساله دارد، اما اين امر در کشورمان  35ي اسابقهي اماهواره

. با توجه به اينکه تصاوير سنجنده نشده استهنوز محقق 

MODIS پیشنهاد است دسترسقابلصورت رايگان به ،

شود که مطالعات تکمیلي در مناطق مختلف ايران با يم

ي بیشتر از اين سنجنده انجام گیرد تا پتانسیل هانمونه

هاي موجود در آشکارسازي آتش يتمرالگوتصاوير و 

درستي مشخص شود و در صورت لزوم به بهبود روش به

شناسايي آتش متناسب با شرايط مناطق جنگلي ايران 

هايي سوزيشود در آتشچنین پیشنهاد ميپرداخت. هم

که با دود همراه هستند با تحقیق بیشتر روي پديده دود و 

دود، از آن به عنوان  بررسي مطالعات پیشین در رابطه با

راهي براي شناسايي و آشکارسازي آتش استفاده نمود. 

توان با استفاده از پارامترهاي سرعت و عالوه بر آن مي

جهت باد و اعمال آن روي دود ناشي از آتش براي 

 آشکارسازي آن در مطالعات تکمیلي آينده استفاده نمود.

 گیرینتیجه -5

 هايداده از استفاده با نیمحقق شد اشاره که همانطور

 نيا در. پرداختند آتش ييشناسا به مختلف هايسنجنده

 و نظر مورد منطقه يرو مطالعه با نیمحقق از کدام هر نیب

 دست يجينتا به خود يشنهادیپ هايالگوريتم سازيادهیپ

 .بود قبول قابل خود يمطالعات منطقه يبرا که افتندي

 و يدور از سنجش ريتصاو لیپتانس نکهيا وجود با

 از آن بر نظارت و سوزيآتش آشکارسازي يبرا ايماهواره

 و مهم مسائل يبرخ هنوز اما است برخوردار ياديز تیاهم

 مورد يستيبا که دارد وجود نهیزم نيا در هاتيمحدود

 .رندیگ قرار يبررس و مطالعه

 سوزيآتش عيسر آشکارسازي هايستمیس بودن دیمف

 آتش مشاهده يفراوان به وابسته ياديز حد تا فضا از

 اگر دور از سنجش ريتصاو مدانیيم که همانطور. باشديم

 کنند آشکار هیاول مراحل همان در را سوزيتشآ بتوانند

 بعد هاآتش نيا اگر که است يهيبد. بود خواهند دیمف اریبس

 ريتصو مجدد اخذ تا شوند شروع منطقه آن از ريتصو اخذ از

 يفراوان نيبنابرا بود، نخواهند آشکارسازي قابل منطقه آن از

 آن گسترش و توسعه با مقابله يبرا سوزيآتش مشاهده

 باال يمکان کیتفک توان با ايماهواره ريتصاو .است يضرور

 در....  و Landsat، SPOT، Ikonos، Quick bird مثل

 آن از يبردار ريتصو هنگام در سوزيآتش وقوع صورت

 به يول کنند آشکارسازي را هاآتش تواننديم يبخوب منطقه

 قابل هاسوزيآتش از ياریبس ن،يیپا يزمان کیتفک لیدل

 نيا در که هاييماهواره جمله از. ستندین يبردار ريتصو

 يسر هايماهواره کننديم ارائه را يبهتر تیقابل نهیزم

NOAA، Teraa و Aqua هاماهواره از يسر دو نيا. باشديم 

 تواننديم مناسب نسبتا تکرار دوره و اديز تعداد لیدل به

 قابل و ترکوتاه يزمان فاصله در مجموعا را قيحر دچار نقاط

 .ندينما يآشکارساز يقبول
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