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 -1زاًكجَی واضقٌاؾی اضقس ،گطٍُ فتَگطاهتطی ،زاًكگاُ ذَاجًِصیطالسیٌرَاجًِصیطالسیي عَؾی
 -2زاًكیاض ،گطٍُ فتَگطاهتطی ٍ ؾٌجفاظزٍض ،زاًكىسُ هٌْسؾی غئَزظی ٍ غئَهاتیه ،زاًكگاُ ذَاجًِصیطالسیي عَؾی

چکیذُ :
تا تَجِ تِ ایٌىِ احتوال آتفؾَظیّا زض اوثط هٌاعك جْاى تاالؾتً ،ظاضت واهل ٍ هساٍم ضٍی ایي هراعطُ عثیؼی هْن ٍ ضطٍضی اؾت.
اؾتفازُ اظ ػلن ٍ فٌّاٍضی ؾٌجفاظزٍض ضاّىاضی هٌاؾة تطای قٌاؾایی ٍ هسیطیت آتفؾَظیّا اؾت .تصاٍیط ؾٌجفاظزٍض گاّی اٍلات
تطای اضظیاتی ٍضؼیت آتفؾَظی جٌگلّا اؾتفازُ هیقَز .قٌاؾایی آتف تا اؾتفازُ اظ هاَّاضُّا اظ هْنتطیي هٌاتغ اعالػاتی تطای
هسیطیت تحطاى ،هغالؼات ظیؿتهحیغی ٍ  ...اؾت .ؾٌجٌسُ  MODISتِ زلیل زٍضُ تىطاض هٌاؾة ٍ تؼساز تاالی تاًس زض هحسٍزُ عیف
الىتطٍهغٌاعیؽ ،جْت قٌاؾایی ٍ آقىاضؾاظی آتفؾَظیّا هٌاؾة اؾت .زض ایي هغالؼِ ّسف تطضؾی ٍ اضظیاتی الگَضیتنّای قٌاؾایی
آتف ،تطای هٌاعك جٌگلی قوال وكَض ایطاى تا اؾتفازُ اظ تصاٍیط هاَّاضُای ؾٌجٌسُ  MODISاؾت .تِ ّویي هٌظَض زٍ الگَضیتن
اضائِقسُ تَؾظ  Byunزض ؾال  Lingli Wang ٍ 2007زض ؾال  2008تطای هٌغمِ هَضزًظط پیازُؾاظی قسُاًسّ .نچٌیي ّط زٍ الگَضیتن
تطای هٌغمِ هَضزهغالؼِ تَهیؾاظی قسُاًس وِ زض ازاهِ ایي تحمیك تِ آىّا اقاضُ هیقَز.
تطای اضظیاتی ًتایج تِزؾتآهسُ ،اظ زازُّای ظهیٌی اذصقسُ اظ ؾاظهاى جٌگلّا ٍ هطاتغ اؾتاى گلؿتاى ٍ هاتطیؽ اتْام الگَضیتنّا
اؾتفازُ قسُ اؾت وِ پؽ اظ اضظیاتی الگَضیتن  Byunتَاًؿت تا ًطخ قٌاؾایی آتف  78/95زضصس ٍ آالضم اقتثاُ  0/04زضصس تْتطیي
ػولىطز ضا ًؿثت تِ الگَضیتن زیگط زاقتِ تاقس.
ٍاژُّای کلیذی  :آتفؾَظ ی جٌگل ،الگَضیتن قٌاؾایی آتف ،ؾٌجٌسُ MODIS

ًَیسٌذُ هکاتبِ کٌٌذُ  :ػلی هحوسظازُ
آدرس پستی :

تْطاى ،ذیاتاى ٍلیػصط ،تاالتط اظ هیطزاهاز ،زاًكىسُ هٌْسؾی ًمكِتطزاضی ،زاًكگاُ صٌؼتی ذَاجًِصیطالسیي عَؾی

تلفي :
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 -1هقذهِ
زض ؾالّای اذیط آتفؾَظیّای جٌگل تِ زلیل تؤثیطات ظیازی وِ تط ضٍی هحییظظیؿیت ،اًؿیاىّیا ٍ حییاتٍحیف،
اوَؾیؿتن ٍ آبٍَّا زاضًس تؿیاض هَضزتَجِ لطاضگطفتِاًس .زلت ًوایف ٍ ًظاضت تط تَظیغ هىاًی ٍ ظهاًی آتفؾَظیّای
جٌگل تؿیاض هْن اؾت تا جایی وِ زض اضظیاتی اثطات آتف ٍ وٌتطل آى هیتَاًس هؤثط تاقس.
زض عی چٌس زِّ اذیط فٌّاٍضی ؾٌجفاظزٍض اتعاضی هٌاؾة تطای قٌاؾایی هراعطات عثیؼی قٌاذتِقسُ اؾت .یىیی اظ
1
ؾٌجٌسُّایی وِ زض وكف ٍ قٌاؾایی آتف تؿیاض هَضزاؾتفازُ لطاضگطفتیِ اؾیت ؾیٌجٌسُ  MODISاؾیتMODIS .
ؾٌجٌسُای تا اؾىٌط  36 ٍ whiskbroomتاًس اظ هحسٍزُ عیفی  0/4هیىطٍهتط تا  14/4هیىطٍهتیط ٍ ظاٍییِ اؾیىي ±55
زضجِ اؾت .ایي ؾٌجٌسُ تط ضٍی زٍ پلتفطم ً Aqua ٍ Terraصة گطزیسُ اؾت ٍ تطای اٍلیي تیاض زض تیاضید  18زؾیاهثط
 1999ضٍی هاَّاضُ  Terraتِ فضا پطتاب قیس .اییي ؾیٌجٌسُ ضٍی پلتفیطم  Terraزض ؾیاػات 10:30 pm ٍ 10:30 am
تصَیطتطزاضی هیوٌس .هاَّاضُ ً Aquaیع زض  4هی ؾال  2002تِ فضا پطتاب قیس ویِ زض ؾیاػات 1:30 pm ٍ 1:30 am
تصَیطتطزاضی هیوٌس ].[1
ؾٌجٌسُ  MODISلازض اؾت زض زٍ ضٍظ هتَالی ول ؾغح ظهیي ضا پَقف زّس وِ قثاًِ ضٍظ اظ ّط هٌغمِ اظ ویطُ ظهییي
چْاض تصَیط تْیِ هیوٌس ٍ پٌْای گصض آى  2330ویلَهتط زض ػطض هؿیط حطوت هاَّاضُ ٍ  10ویلَهتط زض عَل هؿییط
حطوت هاَّاضُ زض ًازیط اؾت.
زض ؾالّای گصقتِ هغالؼات ٍ تحمیماتی هثٌی تط تطضؾی ضفتاض عیفی ٍ فیعیه آتف ٍ ًظاضت ،قٌاؾایی ٍ هیسلؾیاظی
آتف تِ ووه تصیاٍیط ؾیٌجفاظزٍض زض اییطاى ٍ جْیاى تَؾیظ پػٍّكیگطاًی ًظییط )،Dozier (1981) ،Justice (2002
ّ ٍ Kaufmanوىیاضاى زض ؾیالّیای Flasse & Ceccato ، Wanting Wang (2007)،Giglio (2003) ،2003 ٍ 1998
)ّ ٍ Lasaponara ٍ (1996وىاضاى زض ؾال  2003صَضت گطفتِ اؾتّ .ینچٌییي زض ؾیال  1389آلیای اوثیطظازُ ؾیِ
الگَضیتن اضائِقسُ تَؾظ  Giglioزض ؾال  Byun ٍ Wanting Wang ،2003زض ؾال  2007تیطای قٌاؾیایی آتیفّیای
ثاتت (زولّای ًفتی) هٌاعك ًفتی ایطاى پیازُؾاظی ٍ همایؿِ وطزُاًس.
الگَضیتن اؾیتاًساضز هَضزاؾیتفازُ زض قٌاؾیایی آتیف تیطای زازُّیای هیاَّاضُای  )MOD14( MODISتیِعیَضولی اظ
واًالّای  11 ٍ 4هیىطٍهتط اؾتفازُ هیوٌس ٍ اظ واًالّای  12 ٍ 2/1 ،0/86 ،0/65هیىطٍهتط تطای هاؾه اتیط ٍ اظ تییي
تطزى آالضمّای اقتثاُ اؾتفازُ هیوٌس.
زض ایي همالِ زض تالـ قسُ اؾت وِ الگَضیتنّای  L.Wang ٍ Byunهمایؿِ ٍ اضظیاتی قًَس وِ زض ازاهیِ تیِ اییي اهیط
هیپطزاظین.
 -2دادُّای هَردًیاز ٍ هٌطقِ هَردهطالعِ
هٌغمِ هَضزهغالؼِ جٌگلّای هٌغمِ ضاهیاى ،آظازقْط ٍ هیٌَزقت اؾتاى گلؿتاى ضا پَقف هیزّیس ویِ زض هحیسٍزُ
ٍالغ
تا
ٍ ػطض جغطافیایی
تا
عَل جغطافیایی
قسُ اؾت (قىل .)1

Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer
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ضکل  :1هحذٍدُ هٌطقِ هطالعاتی

تطای قٌاؾایی آتفؾَظیّای ضخزازُ زض تاضید یىكیٌثِ  21آشض  1389زض اییي هٌغمیِ ًییاظ تیِ تصیَیط هیاَّاضُای اظ
ؾٌجٌسُ  MODISاؾت ویِ تیِ اییي هٌظیَض اظ ؾیایت  https://ladsweb.nascom.nasa.govتصیَیط هیاَّاضُ  Terraتیا
هكرصات ظیط اذصقسُ اؾت:
جذٍل  :1هطخصات تصَیر هَرداستفادُ

زهاى

تارید

هاَّارُ

تصَیر

7:30

12/12/2010

Terra

MOD021KM.A2010346

تطای اضظیاتی ًتایج ّن ًیاظ تِ هَلؼیت جغطافیایی هٌاعك آتفگطفتْیآتفگطفتیِ اؾیت ویِ اییي اعالػیات ظهیٌیی ضا اظ
ؾاظهاى جٌگلّا ٍ هٌاتغ عثیؼی اؾتاى گلؿتاى اذص وطزینّ .نچٌیي تا اؾتفازُ اظ زازُّای ٍوتیَضی قیْطّای اؾیتاى
گلؿتاى ٍ هحسٍزُ جٌگلی اؾتاى هیتَاى ًمكِ آتف هٌغمِ ضا ًیع تْیِ وطز.
 -3رٍش اًجام هطالعِ
زض ایي هغالؼِ  3الگَضیتن قٌاؾایی آتف اضائِقسُ تَؾظ  L.Wang ٍ Byunهَضز تحمیك ٍ تطضؾی لطاض ذَاٌّس گطفیت
وِ زض ازاهِ تِ تَضیح ّط یه ذَاّین پطزاذت.
 -1-3الگَریتن Byun

ایي الگَضیتن وِ زض ؾال  2005تَؾظ ّ ٍ Young Gi Byunوىاضاى اضائِقسُ اظ ضٍقی گطاف هثٌیا هثتٌیی تیط
 Outliersتِهٌظَضتِهٌظیَض قٌاؾیایی آتیف اؾیتفازُ هییوٌیس Spatial Outliers .زض تصیاٍیط ؾیٌجفاظزٍضی همیازیط
پیىؿلّایی ضا ًكاى هیزّس وِ تِعَض لاتلهالحظِای تا پیىؿلّای هجاٍضقاى هتفاٍت ّؿتٌس .ایي هتس هییتَاًیس زض
آقىاضؾاظی پیىؿلّای آتف اظ تصاٍیط ؾٌجفاظزٍض هَضزاؾتفازُ لطاض گیطز ].[2
Spatial
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قیَع آتف زض یه هٌغمِ تغییطات ؾطیؼی ضا زض زضجِ حطاضت ضٍقٌایی پیىؿلّای هطتَعِ ًؿثت تِ هحییظ پیطاهیَى
ایجاز هیوٌس ،تٌاتطایي پیىؿلّای آتف تِصَضت پطٍؾِای تطای پیسا وطزى  ،Spatial Outliersوِ تییثثیاتی هحلیی ضا
تاظتاب هیزٌّس ،یا ًؿثت تِ همازیط پیىؿلّای ّوؿایِقاى زاضای قست ّؿتٌس ،زضهیآیس ].[2
زض اتتسای تواهی الگَضیتنّای وكف آتف ًیاظ اؾت وِ هاؾه آب اظ تصَیط ایجاز قیَز ،تیا پٌْیِ آتیی زضییای ذیعض اظ
ظهیي ذكه جسا قَز.
پیىؿلّای غیط آتف هاًٌس پیىؿلّای اتط هیتَاًٌس هكىالت جسی ضا زض وكف آتف ایجاز وٌٌس ،تٌاتطایي قٌاؾیایی ٍ
حصف ایي گًَِ پیىؿل ّا زض پطزاظـ هْن ٍ ضطٍضی اؾت .تِ عَضولی اتطّا زاضای همازیط اًؼىاؾیی وین زض تاًیسّای ٍ 4
 12هیىطٍهتط ًؿثت تِ ؾغح ظهیي هیتاقٌس .زض ایي الگَضیتن تا اػوال  2قطط  2 ٍ 1پیىؿیلّیای غییط آتیف حیصف
هیقًَس ٍ پیىؿلّایی وِ ایي  2قطط زض آىّا صازق تاقس تِػٌَاى پیىؿلّای زاضای پتاًؿیل آتف زض هطحلِ تؼیسی
تطضؾی هیقًَس .تِ ایي هٌظَض پٌجطُای تِ اتؼاز  15*15حَل تواهی پیىؿلّای هَجَز زض تصیَیط ایجیاز هییقیَز ٍ
هتَؾظ اًؼىاؼ عیفی تاًسّای  12 ٍ 4هیىطٍهتط زض ایي پٌجطُ ّا هحاؾثِ هیگطززّ ،وچٌیي هتَؾظ اًؼىیاؼ عیفیی
تاًسّای  12 ٍ 4هیىطٍهتط زض ول تصَیط ًیع هحاؾثِ هیقَز ].[2
()1
)

(

()2

هتَؾیظ
زض ایٌجا  R12 ٍ R4تِ تطتیة اًؼىاؼ عیفیی تاًیسّای  12 ٍ 4هیىطٍهتیط زض پیىؿیل هَضزتطضؾییٍ ،
ًوایاًگط هتَؾظ اًؼىیاؼ عیفیی تاًیسّای ٍ 4
ٍ
اًؼىاؾی عیفی تاًسّای  12 ٍ 4هیىطٍهتط زض ول تصَیط ٍ
 12هیىطٍهتط زض پٌجطُ هحلی هیتاقٌس.
زض ایي الگَضیتن اظ ًوَزاض پطاوٌسگی هؼوَلی ] [2تطای قٌاؾایی ًماط آتف اؾتفازُقسُ اؾت.
زض ًوَزاض پطاوٌسگی هؼوَلی ،همازیط زضجیِ حیطاضت ضٍقیٌایی تاًیس  4هیىطٍهتیط تیط ضٍی هحیَض  ٍ xهییاًگیي همیازیط
ضٍقٌایی تاًس  4هیىطٍهتط تطای پیىؿلّای ّوؿایِ ٍالغ قسُ زض یه پٌجیطُ  15*15حیَل پیىؿیل هطویعی تیط ضٍی
هحَض  yلطاض هی گیطًس .ؾپؽ ذظ ضگطؾیَى ووتطیي هطتؼات تِ هٌظَض قٌاؾایی پیىؿل ّای آتیف تیط ضٍی اییي ًمیاط
تطاظـ زازُ هیقَز .حال هیعاى ذغای ً εماط اظ ذظ ضگطؾیَى تا اؾتفازُ اظ ضاتغِ  3هحاؾثِ هیگطزز.
𝜀

()3

زض ایي ضاتغِ ) E(xهیاًگیي همازیط  yزض ّوؿایگی ًمغِ m ،قیة ذظ ضگطؾیَى f(x) ،هیاًگیي همازیط  xزض ّوؿیایگی
ًمغِ ٍ  bػطض اظ هثسأ ذظ ضگطؾیَى اؾت.
ٍ اًحیطاف هؼییاض ذغیای ε
حال تا هحاؾثِ هیاًگیي پطاوٌسگی ذغای ε
اؾتاًساضز عثك ضاتغِ ً 4ماط آتفؾَظی آقىاض هیگطزًس.

|

()4

3
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پیىؿلّایی تا تالیواًسُ اؾتاًساضز تعضيتط اظ  ٍ θیا وَچهتط اظ  -θتِػٌَاى پیىؿلّای آتف والؼتٌسی هیقًَس.
ّوچٌیي همساض  θزض آظهَى تالیواًسُ اؾتاًساضز تا تَجیِ زضجیِ حیطاضت تاًیس  4هیىطٍهتیط زض هٌغمیِ ٍ تؼیس اظ اػویال
الگَضیتن تط ضٍی تصَیط تِصَضت ؾؼی ٍ ذغا ،تِهٌظَض آقىاضؾاظی ًماط صحیح آتیف زض هٌغمیِ اؾیتاى گلؿیتاى تیِ
هیعاى  5زض ًظط گطفتِ قس.
 -2-3الگَریتن L.Wang

زض ایي الگَضیتن وِ تَؾظ ّ ٍ Lingli Wangوىاضاى زض ؾال  2008اضائِقسُ اؾت اظ یىؿطی قاذصّا تیطای وكیف ٍ
قٌاؾایی آتف اؾتفازُ قسُ اؾت .زض ایي الگَضیتن اظ زٍ قاذص هییعاى ذكیىی چٌیسعیفی ًطهیال قیسُ ٍ 2قیاذص
پَقف گیاّی  3NDVIتطای قٌاؾایی آتف اؾتفازُ قسُ اؾت ].[3
تا تطویة وطزى اعالػات زٍ واًال هازٍىلطهع ًعزیه ) ٍ (NIRهازٍىلطهع عَلهیَ وَتیاُ ) (SWIRتصیَیط ،MODIS
قاذص  NMDIوِ قاذص هٌاؾثی تطای ؾٌجف هیعاى ذكىی ذان ٍ گیاُ اؾت تِ زؾت هیآیس ].[3
تطای ذان ٍ هٌاعك فالس گیاُ ،همساض تاالی قاذص  NMDIحاوی اظ افعایف قست ذكىی زض ایي هٌاعك اؾت ،ایي زض
حالی اؾت وِ زض هٌاعك تا پَقف گیاّی اًثَُ همازیط پاییي ً NMDIكاى اظ قست ذكىی زاضز.
قىل  2فلَچاضت ولی الگَضیتن ضا ًكاى هیزّس ،وِ زض ازاهِ تِ تَضیح هطحلِتِهطحلِ آى هیپطزاظین.

ضکل  :2فلَچارت ضٌاسایی آتص بِ رٍش [3] L.Wang

)Normalized Multi-band Drought Index (NMDI
Normalized Difference Vegetation Index
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زض اتتسای الگَضیتن پیىؿلّای اتط ضا تایس اظ تصَیط حصف وطز تِػثاضتزیگط تَلیس هاؾه اتط ضٍی تصَیط ،تطای اییي اهیط
اظ ضٍـ اضائِقسُ تَؾظ  Giglioزض ؾال  2003اؾتفازُ هیقَز .عثك ایي ضٍـ پیىؿلّایی وِ قیطایظ ظییط زض آىّیا
صازق تاقس تِ والؼ اتط تؼلك زاضًس:

وِ زض ضاتغِ تاال
اؾت.

ٍ

هطتَط تِ تاًسّای اًؼىاؾی  2 ٍ 1هیتاقیٌس ٍ

تییاًگط زضجیِ حیطاضت ضٍقیٌایی تاًیس 32

زض هطحلِ تؼسی الگَضیتن تؼس اظ حصف پیىؿلّای آب ٍ اتط اظ تصَیط تیطای پیىؿیلّیای تیالیهاًیسُ قیاذص پَقیف
گیاّی  NDVIضا تا تَجِ تِ ضاتغِ ( ٍ )5تا اؾتفازُ اظ تاًسّای  2 ٍ 1هحاؾثِ هیوٌین:
()5
ّطچمسض قاذص پَقف گیاّی تیكتط تاقس ًكاىزٌّسُ تطاون ظیاز جٌگل ٍ گیاُ اؾت.
قاذص پَقف گیاّی تطای جساؾاظی جٌگل اظ ظهیي هَضزاؾتفازُ لطاض هیگیطز وِ تطای ایي هٌغمیِ حیس آؾیتاًِ 0/4
زض ًظط گطفتِقسُ ،تِ ایي صَضت وِ پیىؿلّایی وِ همساض  NDVIتطای آىّا تیكتط اظ  0/4اؾت تِ والؼ جٌگل تؼلك
زاضًس.
تؼساظایي هطاحل ًَتت تِ تطضؾی هیعاى ذكىی پیىؿلّایی هیضؾس وِ زاضای  NDVIتیكتط اظ  0/4هیتاقٌس ،لصا تیطای
ایي پیىؿلّا همساض قاذص  NMDIضا اظ ضاتغِ ( )6تِ زؾت هیآٍضین:
()6
ٍ

ٍ

تِ تطتیة تاًسّای اًؼىاؾی  7 ٍ 2،6تا عَلهَ ّای  2/13 ٍ 1/64 ،0/86هیىطٍهتط ّؿتٌس.

قاذص  NMDIتطای تفؿیط ٍضؼیت ضعَتت پیىؿلّای والؼ گیاُ اؾتفازُ هیقَز ویِ همیازیط پیاییي اییي قیاذص
ًكاى اظ تاال ضفتي هیعاى ذكىی گیاّاى اؾت.
زض هٌاعك آتفگطفتِ هیعاى قاذص  NMDIتطای گیاّاى زض ظهاى ؾَذتي زض حسٍز  0/2اؾت ،وِ تا تَهیؾیاظی ،حیس
آؾتاًِ تطای ایي هٌغمِ همساض  0/57اؾت وِ زض هطحلِ آذط پیىؿلّایی وِ قطط ظیط زض آىّا صسق هیوٌس تِ ویالؼ
آتف تؼلك زاضًس:

ً -4تایج
زض ایي تحمیك تطای تطضؾی ٍ اضظیاتی ػولىطز الگَضیتنّا اظ زازُّای ظهیٌی اذصقسُ اظ ؾاظهاى جٌگلّا ٍ هطاتغ اؾیتاى
گلؿییتاى اؾییتفازُ قییسُ اؾییت .زض جییسٍل ( )2هییاتطیؽ اتْییام ضا ًوییایف ه ییزّییس وییِ تییطای همایؿییِ ًمییاط آتییف
وكفقسّىكفقسُ حاصل اظ الگَضیتنّا ٍ هَلؼیت ٍالؼی هٌاعك آتفگطفتِ اذصقسُ اظ ؾاظهاى جٌگلّا هَضزاؾتفازُ
لطاض هیگیطز.
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جذٍل  :2هاتریس ابْام

الگَریتن
غیط آتف

آتف

b

a

d

c

هَقعیت ٍاقعی
آتف
غیط آتف

تؼساز ول ًماط آتف ٍ غیط آتف صحیح وكفقسُ حاصل اظ الگَضیتنّا تِ تطتیة همازیط  d ٍ aاؾیت .زض عیطف هماتیل
ًماط آتكی وِ الگَضیتن لازض تِ وكف آى ًثَزُ اؾت تِػثاضتزیگط تؼساز ًماط آتف گوكسُ همساض  bاؾت ٍ ّینچٌییي
ًماعی وِ الگَضیتن تِ ػٌَاى آتف زض ًظط گطفتِ اؾت اها زضٍالغ آتكی زض آًجیا صیَضت ًگطفتیِ تطچؿیة آالضم اقیتثاُ
هیذَضًس .تؼساز ایي ًماط ضا تا ً cكاى هیزٌّس.
زضًْایت زلت ولی قٌاؾایی آتف تط اؾاؼ تؼساز ًْایی ًماط صحیح ٍ اظ ضاتغِ ظیط لاتل هحاؾثِ اؾت:
زلت ولی
ًطخ قٌاؾایی آتف ًیع تِصَضت ًؿثت آتف صیحیح وكیفقیسُ تَؾیظ الگیَضیتن تیِ ویل آتیفّیای وكیفقیسُ ٍ
اظزؾتضفتِ تؼطیف هیقَز:
ًطخ قٌاؾایی آتف
ًطخ آالضم اقتثاُ ًیع اظ ضاتغِ ظیط تِ زؾت هیآیس:
ًطخ آالضم اقتثاُ
جسٍل ( )3همازیط هاتطیؽ اتْام ضا وِ قاهل تؼساز ول پیىؿلّا ،پیىؿلّای آتف وكفقسُ تٍِؾیلِ الگَضیتنّاؾیت،
تطای ّط زٍ الگَضیتن ًكاى هیزّس:
جذٍل  :3هقادیر هاتریس ابْام الگَریتنّا

الگَریتن
Byun
L.Wang

تعذاد کلل تعللذاد پیکسللل تعذاد پیکسل غیر تعللذاد پیکسللل تعذاد پیکسل غیر
پیکسل

آتص صحیح ()a

آتص صحیح ()d

آتص اضتباُ ()c

آتص اضتباُ ()b

6600
6600

15
7

6578
6564

3
23

4
6

ًتایج قٌاؾایی آتف الگَضیتنّا زض جسٍل ( )4تِ عَض ذالصِ آٍضزُ قسُ اؾت وِ قاهل زلت ولیً ،طخ قٌاؾایی آتیف
ٍ آالضم اقتثاُ اؾتً .تایج ًكاى هیزّس وِ الگَضیتن  Byunتا زاقتي زلت ولیی  99/89زضصیسً ،یطخ قٌاؾیایی آتیف
 79/95زضصس ٍ آالضم اقتثاُ  0/04زضصس زض همایؿِ تا الگَضیتن  L.Wangتا زلت ولیی  99/56زضصیسً ،یطخ قٌاؾیایی
 53/84زضصس ٍ آالضم اقتثاُ  0/35زضصس تْتطیي ػولىطز ضا زض هٌغمِ جٌگلی هغالؼاتی زاضز.
تاال تَزى ًطخ قٌاؾایی الگَضیتن ً Byunكاىزٌّسُ وكف تؼساز تاالی آتفؾَظی زض هٌغمِ ضا زاضز ٍ پاییي تَزى آالضم
اقتثاُ آى تاػث اػتوازپصیطی الگَضیتن قسُ اؾت.
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جذٍل ً :4تایج ضٌاسایی آتص الگَریتنّا

الگَریتن

دقت کلی ()%

ًرخ ضٌاسایی آتص ()%

ًرخ آالرم اضتباُ ()%

0/04
78/95
99/89
Byun
0/35
53/84
99/56
L.Wang
ذطٍجی ّط زٍ الگَضیتن زض قىل ( )4( ٍ )3تِػٌَاى ًمكِ آتف هٌغمِ ًوایف زازُ قسُ اؾت:

ضکل ً :4قطِ آتص هٌطقِ هطالعاتی بٍِسیلِ الگَریتن Byun

ضکل ً :5قطِ آتص هٌطقِ هطالعاتی بٍِسیلِ الگَریتن L.Wang
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 -5بحث ٍ پیطٌْادّا
زض ایي هغالؼِ زٍ الگَضیتن قٌاؾایی آتف اضائِقسُ تَؾیظ  Byunزض ؾیال  Wang ٍ 2007زض ؾیال  2008زض هٌغمیِ
جٌگلی قوال ایطاى زض اؾتاى گلؿتاى پیازُؾاظی قس .تا تَجِ تِ ًتایج تِزؾتآهسّثِزؾتآهسُ اظ ایي تحمییك ویِ زض
ترف لثل اضائِ قس تطای قٌاؾایی آتفؾَظی زض جٌگلّای اییي هحیسٍزُ اظ تییي اییي زٍ الگیَضیتن ،الگیَضیتن Byun
ػولىطز ٍ زلت تْتطی زاقتِ زضًتیجِ تطای ایي هٌاعك اؾتفازُ اظ ایي الگَضیتن تَصیِ هیقیَز .قٌاؾیایی چٌیس هیَضز
آتفؾَظی زض ایي پػٍّف تا اؾتفازُ اظ تصاٍیط ؾٌجٌسُ ً MODISكاىزٌّیسُ لاتلییت ذیَب اییي تصیاٍیط تیِهٌظیَض
آقىاضؾاظی آتف فؼال زض جٌگلّای قوالی ایطاى زاضز.
تا تَجِ تِ ًمكِّای ذطٍجی ٍ زلتّای تِزؾتآهیسُ هییعاى آالضمّیای اقیتثاُ الگیَضیتن  Wangتیِهطاتیة تیكیتط اظ
الگَضیتن  Byunاؾت وِ ایي اهط تاػث ًاواضآهسی ایي الگَضیتن زض ایي هٌغمِ اؾت.
تا تَجِ تِ قىل ذطٍجی ّط زٍ الگَضیتن هالحظِ هیقَز وِ تطذی هَاضز آتفؾَظی قٌاؾیایی ًكیسُ اؾیت ویِ اییي
اهطهیتَاًس زالیل هرتلفی زاقتِ تاقس ،اظجولِ ایي زالیل هیتَاى تِ هَاضز ظیط اقاضُ وطز:


پَقف اتط زض هٌغمِ؛ ٍجَز اتط زض هحسٍزُ آتفؾَظی یىی اظ ػیَاهلی اؾیت ویِ اظ آقىاضؾیاظی آتیف
جلَگیطی هیوٌس وِ ضطٍضی اؾت اتط ضا اظ تصَیط حصف وٌین.



اًساظُ ٍ ٍؾؼت ون آتف؛ هوىي اؾت آتفؾَظی وِ زض هٌغمِ هیَضزًظط ضخ زازُ اؾیت اظ ًظیط اتؼیاز ٍ
هؿاحت وَچه تَزُ ٍ الگَضیتنّای تِواض گطفتِقسُ تِ ایي آتفؾیَظیّیا حؿیاؼ ًثاقیٌس ٍ ًتَاًٌیس
قٌاؾایی وٌٌس.



قست ٍ حطاضت ون آتف؛ زض تؼضی هَاضز هوىي اؾت وِ تِ زلیل قطایظ جیَی ٍ آب ٍ ّیَایی هٌغمیِ
آتف اظ قست حطاضت وافی تطذَضزاض ًثاقیس ٍ قیطایظ الگیَضیتن ضا اظًظیط حیس آؾیتاًِ ًساقیتِ تاقیس ٍ
قٌاؾایی ًكَز.



تا پَقف تؿتِ ٍ تطاون جٌگل؛ هوىي اؾت تطاون جٌگل ٍ تا زضذتاى تِلسضی ظییاز ٍ هتیطاون تاقیس
وِ اظ ضؾیسى حطاضت آتف پای زضذتاى تِ ؾٌجٌسُ جلَگیطی وٌس.

ػَاهل شوطقسُ زض تاال هیتَاًس زض جٌگلّای قوال تاػث قٌاؾایی ًكسى آتف زض تصَیط قًَسّ .نچٌیي هوىي اؾیت
آتف لثل اظ تصَیطتطزاضی ؾٌجٌسُ ضخزازُ تاقس ٍ تا ظهاى تصَیطتطزاضی تِ اتوام ضؾیسُ تاقس وِ ایي اهط ًیع هیتَاًس زض
ػسم قٌاؾایی آتف هؤثط تاقس]. [4,5
تاٍجَز ایٌىِ قٌاؾایی آتف تا اؾتفازُ اظ تصاٍیط هاَّاضُای ؾاتمِای  30ؾیالِ زاضز ،اهیا اییي اهیط زض وكیَضهاى ٌّیَظ
هحمك ًكسُ اؾت .تا تَجِ تِ ایٌىِ تصاٍیط ؾٌجٌسُ  MODISتِصَضت ضایگاى لاتلزؾتطؼ اؾت ،پیكٌْاز هیقَز ویِ
هغالؼات تىویلی زض هٌاعك هرتلف ایطاى تا ًوًَِّای تیكتطی اًجام گیطز تا پتاًؿیل تصاٍیط ٍ الگَضیتنّای هَجَز زض
آقىاضؾاظی آتف تِ زضؾتی هكرص قَز ٍ زض صَضت لعٍم تِ تْثَز ضٍـ قٌاؾایی آتف هتٌاؾیة تیا قیطایظ هٌیاعك
جٌگلی ایطاى پطزاذت.
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Abstract
Given that fire risk is high in most regions of the world, continuous monitoring on this natural
phenomenon is important. The use of science and technology of remote sensing is a way to identify and
manage fire. Remote sensing images are sometimes used to assess the status of forest fires. Detect fires
using satellites of the main sources of information for crisis management, environmental studies and
more. MODIS images for the right and repeat courses of the top bands in the range of the electromagnetic
spectrum, to detect fires is appropriate. The study aimed at assessing the fire detection algorithm, for
forest areas north of the Iran is using satellite imagery MODIS sensor. Therefore, the algorithm proposed
by Byun in 2007 and Lingli Wang in 2008 for the area have been implemented. Both algorithms are
localized to this area to continue this research to be mentioned. To assess the results of the land taken
from the forests of Golestan and confusion matrix algorithms used after the evaluation, Byun algorithm
was able to identify fire rate 78.95 percent and 0.04 percent false alarms best performance other
algorithms have to.
Keywords: Forest fire, Fire detection algorithm, MODIS sensor
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