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چکیده
پدیدۀ آتشسوزی جنگلها ،از مخاطرات محیط زیستی مهم محسوب میشود .دادههای ماهوارۀ لندست  8با توان
تفکیک مکانی متوسط و دسترسی آسان از منابع مهم در زمینۀ پایش آتشسوزیهای گسترده است .هدف این
مقاله ارزیابی رویکرد تکزمانه و دوزمانه مبتنی بر تصویر حین آتشسوزی و تصاویر قبل و بعد از آتشسوزی از
ماهوارۀ لندست  8و طبقهبندیکنندههای ماشین بردار پشتیبان و جنگل تصادفی برای شناسایی آتشسوزی
جنگلهاست .نتایج پردازش تصاویر ماهوارهای جنگلهای پارادایز منطقۀ ساکرامنتو در ایالت کالیفرنیا ،نشان داد
که روش طبقهبندی جنگل تصادفی بر روی دادۀ تکزمانه حین آتشسوزی با صحت کلی  99/81درصد ،در
مقایسه با روش ماشین بردار پشتیبان با صحت کلی  99/51درصد ،توانایی بیشتری برای تفکیک آتش از غیر آتش
دارد .البته در هر دو روش ،صحت کلی زیاد است که مؤید مطلوبیت استفاده از هر دو روش برای تشخیص مخاطرۀ
آتشسوزی است .همچنین عملکرد طبقهبندی تصویر تکزمانه بعد از آتشسوزی ،بهتر از تصاویر دوزمانۀ قبل و
بعد از آتشسوزی بوده است.
واژههای کلیدی :طبقهبندی ماشین بردار پشتیبان ،طبقهبند ی جنگل تصادفی ،ماهوارۀ لندست  ،8مخاطرۀ
آتشسوزی.

* نویسندۀ مسئول

Email: tehrani@ari.ac.ir
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مقدمه
ردیابی تغییرات در سنجش از دور بهمعنای شناسایی تغییرات طبیعی یا انسانی ایجادشده در
منطقهای خاص توسط پردازش تصاویر سنجش از دور و در طی زمان است .مسئلۀ شناسایی
تغییرات با توجه به کاربردهای وسیع آن در حوزههای مختلف مانند مدیریت منابع سرزمین،
پایش تغییرات محیط زیستی ،رشد شهرها ،تغییرات کاربری زمینی ،پایش مخاطرات طبیعی،
ارزیابی خسارات و غیره ،از اهمیت زیادی برخوردار است ].[0 ،0 ،22
آتشسوزی جنگلها از مخاطرات مهمی است که ممکن است عامل انسانی یا غیرانسانی
داشته باشد و موجب اختاللهای زیادی در چرخۀ اکوسیستم ،تخریب زیرساختهای جنگل،
فرسایش خاک و همچنین از بین رفتن حیات بسیاری از موجودات زنده میشود ] .[1-5توجه و
نظارت بیشتر بر مناطق مستعد آتش موجب جلوگیری از این مخاطره میشود ] .[1ماهوارههای
سنجش از دور قادر به تعیین موقعیت نقاط آتش با بهرهگیری از آنالیز تصاویر چندزمانه هستند
].[01
0
1
2
ماهوارههای با توان تفکیک زمانی زیاد ،مانند ماهوارههای نوآ  ،ای وی اچ آر آر و مادیس ،
میتوانند بهطور «تقریباً بهنگام» حدود تقریبی محل وقوع آتش را مشخص کنند .البته توان
تفکیک مکانی نقشههای تولیدشده کم است و نمیتوان در حد متر محل آتشسوزی را مشخص
کرد .از اینرو ،دادههای ماهوارهای با قدرت تفکیک مکانی متوسط ،بهمنظور پایش کلی یا
ناحیهای استفاده میشوند که نقشه محل مخاطرۀ آتش را در مقیاس مناسبتری فراهم
میکنند .دسترسی آسان به دادههای لندست و تهیۀ نقشۀ تغییرات با جزئیات بهتر نسبت به
ماهوارههای ذکرشده در باال ،از دالیل استفاده از آنها برای پایش مناطق آتشسوزی است.
روشهای مختلفی برای شناسایی آتش از تصاویر ماهوارهای ارائه شده است که به سه دستۀ
بصری ،نیمهخودکار و خودکار تقسیم میشوند ] .[11در برخی تحقیقات ،از تصاویر حرارتی
برای شناسایی آتش استفاده شده است ] .[2 ،19بهطور معمول توان تفکیک مکانی باندهای
حرارتی کمتر از باندهای مرئی و مادون قرمز نزدیک است .از اینرو در برخی آتشسوزیهای
کوچک ،امکان شناسایی دقیق آتش در تصاویر حرارتی وجود ندارد ] .[11با توجه به این
محدودیت ،برخی محققان از باندهای چندطیفی برای شناسایی آتش استفاده کردهاند که
موضوع این پژوهش نیز در همین زمینه است ].[01 ،12
0

1. Change Detection
2. NOAA
3. AVHRR
4. MODIS
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در بررسی مطالعات پیشین ،الگوریتمهای شناسایی مناطق آتشسوزی به دو دسته تقسیم
شدهاند ] .[02دستۀ اول روشهای زنجیرهای پردازش تکفازه هستند که از تکنیکهای
طبقهبندی برای تمایز نهادن میان مناطق آتش و غیرآتش بهصورت نظارتنشده یا نظارتشده
استفاده میکنند .محققان در سال  2100به بررسی روش طبقهبندی ماشین بردار پشتیبان بر
روی تصاویر چندطیفی سنجندۀ  TMماهوارۀ لندست پرداختند ] .[12در تحقیقی دیگر در
سال  ،2100بررسی مقایسهای روش طبقهبندی ماشین بردار پشتیبان و روش نگاشت زاویه
طیفی در تهیۀ نقشه آتش از تصاویر لندست صورت گرفت ] .[8در سال  ،2115کرنل بافتی با
استفاده از مشخصههای بافت و رادیومتریک برای طبقهبندیکنندۀ ماشین بردار پشتیبان با
هدف شناسایی دقیقتر مناطق آتش به کمک تصاویر سنجش از دور معرفی شد ].[29
در سال  ،2121برای شناسایی مناطق آتشسوزی ،از روش شناسایی تغییرات براساس ارائۀ
شاخص طیفی جدید  NBRSWIRو روش حد آستانهگذاری خودکار استفاده شد ] [11در
مقالهای در سال  ،2109بهمنظور تهیۀ نقشۀ مناطق آتشگرفته از الگوریتم جنگل تصادفی
بهصورت شیءمبنا استفاده شد ] .[08در سال  2121نقشه پیش و پس از آتشسوزی با
استفاده از روش طبقهبندی ماشین بردار پشتیبان بهینهشده با الگوریتم بهینهسازی رقابت
استعماری تهیه شد و مقایسۀ آن با روش طبقهبندی ماشین بردار پشتیبان متداول بر روی
تصاویر سنتینل  2و لندست  8صورت گرفت ] .[18در سال  2109نتایج پیشبینی ماشین
بردار پشتیبانی و روشهای جنگل تصادفی با استفاده از میانگین بیزی تلفیق شد .با توجه به
نتایج ،روشهای  SVMو  RFو روش حاصل از تلفیق آنها عملکرد قابل قبولی داشتند ].[22
0
در سال  2101عملکرد روشهای طبقهبندی «جنگل تصادفی» و رگرسیون بردار پشتیبان
) ،(SVMدر تشخیص تغییرات مخاطرات طبیعی ارزیابی شد .نتایج نشان داد که عملکرد
 SVMدر مقایسه با جنگل تصادفی ( )RFبا دقت کلی  1تا  0درصد بیشتر بهتر است ].[21
جعفری و پورقاسمی در سال  ،2109عوامل مؤثر بر احتمال آتشسوزی در ایران را براساس
کاربرد روش جنگل تصادفی و ماشین بردار پشتیبان بررسی کردند .برای پیشبینی احتمال
وقوع آتشسوزی ،از مدل ماشین بردار پشتیبان استفاده شد و ثابت شد که این مدل با موفقیت
 1/80و پیشبینی  ،1/25صحت رضایتبخشی دارد ] .[20در سال  2108از دو روش جنگل
تصادفی و ماشین بردار پشتیبان برای تولید نقشه از مناطق سوختهشدۀ جنگلهای آمازون
استفاده شد ] .[09در تحقیقی دیگر ،کارایی الگوریتمهای جنگل تصادفی و ماشین بردار
پشتیبان و درخت تصمیمگیری ) (CARTدر شناسایی مناطق سوخته مقایسه شد .یافتهها
نشان داد که الگوریتمهای درخت تصمیمگیری و جنگل تصادفی تکههای مشابه آتشسوزی در
1. Support Vector Regression
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جنگل را با دقت کلی  92-011درصد شناسایی شدهاند .درحالی که دقت طبقهبندی SVM

بهدلیل تخمین کمتر تکههای آتشسوزی جنگل ،اندکی کمتر برآورد شد ].[00
با توجه به کارایی تصاویر لندست در شناسایی مناطق آتش و همچنین استفاده از تصاویر
تکزمانه در بعضی مقاالت و تصاویر چندزمانه (بهصورت روشهای شناسایی تغییرات) و
همچنین روشهای طبقهبند ی ماشین بردار پشتیبان و جنگل تصادفی در مقاالت پیشین ،این
تحقیق به بررسی امکان یافتن مناطق آتشسوزی با استفاده از روشهای طبقهبندی ماشین
بردار پشتیبان و جنگل تصادفی روی تصویر تکزمانه حین آتشسوزی و تصویر اختالف
محاسبهشده از تصاویر قبل و حین آتش در شمال ساکرامنتوی کالیفرنیا میپردازد.
روشها
مدل مفهومی روش پیشنهادی در دو مرحلۀ کلی مطابق شکل  0نمایش داده شده است .در
مرحلۀ اول تصاویر ورودی مربوط به زمان قبل از آتشسوزی و حین آن ،پیشپردازش شده و
تصویر اختالف بهمنظور تمایز بهتر بین مناطق تغییریافته و نیافته ایجاد میشود .سپس تصویر
مذکور بهمنظور شناسایی مناطق آتشسوزی وارد الگوریتمهای طبقهبندیکنندۀ ماشین بردار
پشتیبان و جنگل تصادفی میشود .آنالیز حساسیت روی پارامترهای طبقهبندیکنندهها انجام
خواهد گرفت و در نهایت نقشههای مناطق آتشسوزی تولید خواهد شد ] .[0در مرحلۀ دوم
فقط تصویر حین آتشسوزی بررسی میشود و الگوریتمهای طبقهبندی ذکرشده در مرحلۀ اول
و آنالیز حساسیت و دقت روی تکتصویر ورودی حین آتشسوزی انجام میگیرد و در نهایت،
نتایج خروجی مراحل اول و دوم بررسی و تحلیل میشود.
پیشپردازش
یکی از گامهای اصلی در استفاده از دادههای سنجش از دوری برای شناسایی تغییرات ناشی از
مخاطرات پیشپردازش تصاویر است .اخذ تصاویر با سنجندههای مختلف ،در شرایط
تصویربرداری متنوع از جمله شرایط فصلی و زمانی یا زاویۀ دید تصویربرداری مختلف سبب
جابهجاییهایی در موقعیت نقاط متناظر در تصویر میشود که مقایسۀ آنها را با یکدیگر دشوار
میکند و سبب ایجاد تغییرات مکانی و رادیومتریکی فاحش در تصاویر میشود .بهمنظور
جلوگیری از شناسایی تغییرات اشتباه در مقایسۀ تصاویر دو یا چندزمانه باید تصاویر از لحاظ
هندسی هممرجع شوند و رفتار رادیومتریکی آنها نیز اصالح شود ].[9 ،21 ،25 ،28 ،10 ،10
ایجاد تصویر اختالف
فرض کنید تصاویر و

بهترتیب نشاندهندۀ تصویرهای قبل از آتشسوزی و حین آتشسوزی
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از یک موقعیت جغرافیایی اخذ
مطابق رابطههای  0و  2بوده و هر دو با ابعاد یکسان
شده باشند؛ جایی که  Mنشاندهندۀ سطرها N ،نشاندهندۀ ستونها و  Kنشاندهندۀ تعداد
بهمنظور ایجاد یک تصویر مقایسهای که تمایز
باندهای تصویر است .تصویر اختالف سادۀ
پیکسلها را بهخوبی نشان میدهد ،مطابق با رابطۀ  1محاسبه میشود ].[02 ،21
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طبقهبندیکنندۀ ماشین بردار پشتیبان ()SVM
روش طبقهبندی ماشین بردار پشتیبان ( ،)SVMروش طبقهبندی نظارتشده است که توسط
واپنیک در سال  0995معرفی شد .در روش طبقهبندی ماشین بردار پشتیبان از انواع توابع
خطی و غیرخطی برای جداسازی طبقات از یکدیگر استفاده میشود .در روش ماشین بردار
پشتیبان توابع جداساز در فضای ویژگی نمونههای طبقات را از یکدیگر تفکیک میکنند،
بهشکلی که بیشترین تفکیکپذیر ی میان آن طبقات ایجاد شود .این روش در طی فرایند
بهینهسازی ،ابرصفحۀ جداکننده میان نمونهها را برآورد میکند ] .[00 ،21روابط ریاضی مورد
استفاده در روش طبقهبندیکنندۀ ماشین بردار پشتیبان بهطور کامل ذکر شده است ].[10
طبقهبندیکنندۀ جنگل تصادفی
طبقهبندیکنندۀ جنگل تصادفی از مجموعه طبقهبندیکنندههای درختی محسوب میشود .در
این روش ،چند درخت تصمیمگیری بهصورت تصادفی تولید میشوند که به کمک آنها
طبقهبند ی تصاویر انجام خواهد گرفت .از تولید چند درخت ،جنگل ایجاد میشود که بهدلیل
تصادفی بودن این فرایند به آن جنگل تصادفی اطالق میشود .بنابراین مهمترین متغیر روش
طبقهبندی جنگل تصادفی ،تعداد درختان است .در نتیجه چند تصویر طبقهبندیشده از منطقۀ
تحقیق در اختیار خواهد بود .در مرحلۀ بعد نتایج طبقهبندیکنندهها با رأی اکثریت تلفیق
خواهند شد .بدیهی است تکرار روش و استفاده از نمونههای آموزشی متنوع میتواند به رسیدن
نتایج مطلوب کمک کند ] .[15روابط ریاضی و مدل مفهومی اجرای روش طبقهبندی جنگل
تصادفی ارائه شدهاند ].[20
اعتبارسنجی
برای اعتبارسنجی نتایج روشهای طبقهبندی از نمونههای ارزیابی که موقعیت پیکسلهای
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آتش و غیرآتش را مشخص میکنند استفاده میشود .دادههای ارزیابی توسط عامل خبره
بهصورت دستی از تصاویر ماهوارهای قبل و بعد از آتشسوزی جمعآوری شدهاند .نتایج
بهدستآمده از طبقهبندیکننده با نمونههای ارزیابی مقایسه میشود و چند نمونۀ صحیح و
خطادار بهدست میآید .پس از آن آمارههایی نظیر ضریب کاپا ،صحت کلی ،کاربر و تولیدکننده
برای هر طبقهبندیکننده محاسبه میشود ].[28
دادهها و بحث
منطقۀ تحقیق
بهمنظور بررسی عملکرد روش پیشنهادی ،منطقهای با ابعاد  0111در  0111پیکسل از شمال
ساکرامنتوی کالیفرنیا انتخاب و از لندست  8که شامل  00باند طیفی است استفاده شد .منطقه
در موقعیت جغرافیایی  020درجه و  15دقیقۀ شمالی و  18درجه و  05دقیقۀ غربی واقع است.
دادۀ مربوط به زمان قبل از آتشسوزی در تاریخ بیستویکم اوت  2108و دادۀ حین
آتشسوزی در تاریخ هشتم نوامبر  2108اخذ شد (شکل .)0آتشسوزی بزرگ رخداده در این
منطقه و زمان آن بهگونهای بود که ماهوارۀ لندست  8حین آتشسوزی توانست تصاویر را از
منطقه اخذ کند .بنابراین یکی از دالیل انتخاب منطقه همزمانی اخذ تصویر لندست  8با
مخاطره بوده است .همچنین این آتشسوزی توسط محققان مختلف بررسی شده است و
میتوان بهعنوان مبنا نتایج آن را با نتایج این تحقیق مقایسه کرد.
تصویر بل از آتش
سو ز ی

تصویر ین آتش
سو ز ی

تصویر ین آتش
سو ز ی

پیش پردازش

پیش پردازش

طبقه بندی کننده جنگل
تصادفی

طبقه بندی کننده ماشین بردار
پشتیبان

ایجاد تصویر اختالف

طبقه بندی کننده جنگل
تصادفی

اسیت پارامترهای
آنالی
ورودی طبقه بندی کننده ها

طبقه بندی کننده ماشین بردار
پشتیبان

ایجاد نقشه ی آتش

اسیت پارامترهای
آنالی
ورودی طبقه بندی کننده ها

ارزیابی د ت

ایجاد نقشه ی آتش

ارزیابی د ت
ارزیابی مقای ه ای

شکل  .1مدل مفهومی روش پیشنهادی برای شناسایی آتش
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025

نتایج اجرا
بهمنظور بهبود و تصحیحات رادیومتریکی ،هر دو تصویر ورودی با استفاده از فایل کالیبراسیون
سنجنده کالیبره شد و برای بررسی صحت و تطابق هندسی دو تصویر با یکدیگر ،از  02نقطه
چک در منطقه استفاده شد .بهدلیل تناظر حدود  1/10متر (بهدستآمده از معیار  )RMSEاز
مرحلۀ تناظریابی چشمپوشی شد .بهمنظور آموزش الگوریتم 012 ،پیکسل آموزشی برای منطقۀ
آتش 259 ،پیکسل آموزشی برای منطقۀ دود و  819پیکسل غیرآتش انتخاب شد .همچنین
بهمنظور ارزیابی دقت الگوریتمهای طبقهبندی  25825پیکسل آزمون برای منطقۀ آتش،
 02008پیکسل آزمون برای منطقۀ دود و  51101پیکسل آزمون برای منطقۀ غیرآتش انتخاب
شد .همانطور که مشاهده میشود ،تعداد نمونههای آموزشی از تعداد نمونههای ارزیابی بسیار
کمتر است ،از اینرو میتوان انتظار داشت که اعتبارسنجی با دقت مناسب انجام گیرد .شکل 2
نقشۀ منطقۀ تحقیق و همچنین تصاویر استفادهشده را نشان میدهد .نمونهای از خروجی
نقشههای آتش بهدستآمده از دو روش طبقهبندی در شکل  1نشان داده شده است.
همانطور که در جدول  0و شکل  0نشان داده شده است ،مقادیر پارامتر گاما برای کرنل
تابع پایۀ شعاعی الگوریتم طبقهبندی ماشین بردار پشتیبان از  1/110تا  01و مقادیر پارامتر
پنالتی نیز از مقدار  1/110تا  028تغییر داده شده که براساس تحقیقات پیشین انتخاب شده
است ] .[20مطابق با نتایج جدول  ،0با افزایش مقدار پارامتر پنالتی ،صحت کلی افزایش یافت.
مطابق با مقادیر دقت خروجیهای اخذشده بدیهی است که پارامتر تأثیرگذار در این مورد مقدار
پنالتی است ،زیرا با تغییر مقدار پنالتی صحت کلی تغییر مییابد ،اما تغییر صحت نتایج با تغییر
مقدار گاما در ستون مربوط به پارامتر پنالتی مقداری ثابت است .مطابق با جدول  ،0بیشترین
مقدار صحت کلی مربوط به مقدار پارامتر پنالتی  028بهازای همۀ مقادیر گاما است که معادل
با  92/08درصد است و کمترین مقدار نیز مربوط به پارامتر پنالتی معادل با  1/110برای همۀ
پارامترهای گاما و معادل با  90/51درصد است.
براساس شکل  0با افزایش مقدار پارامترهای پنالتی ،صحت کلی افزایش مییابد و مقادیر
صحت خروجیها وابسته به مقدار پا رامتر پنالتی است ،زیرا با تغییر مقدار پنالتی صحت کلی
تغییر مییابد ،ولی تغییر مقدار گاما در ستون مربوط به پارامترهای پنالتی مقداری ثابت است.

بیشترین مقدار صحت کلی مربوط به مقدار پارامتر پنالتی  028بهازای همۀ مقادیر گاما است
که  99/51درصد است و کمترین مقدار نیز مربوط به پارامتر پنالتی معادل با 1/110
برای همۀ پارامترهای گاما و معادل  92/18درصد است .با توجه به نتایج خروجی ،روش
طبقهبندی ماشین بردار پشتیبان برای ورودی تکتصویر حین آتشسوزی صحت کلی
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بیشتری را در همۀ پارامترهای مختلف پنالتی نسبت به ورودی تصویر اختالف نشان
میدهد .بیشترین صحت ورودی تصویر حین آتشسوزی  99/51درصد است که نسبت به
بیشترین صحت کلی تصویر اختالف که  92/08درصد است افزایش  2/15درصدی را نشان
میدهد.

(ب)

(الف)

شکل ( .2الف) نمونۀ پیک لهای آموزشی؛ (ب) نمونۀ پیک لهای آزمون یا همان تصویر صحت
زمینی .در هر دو تصویر رنگ رم نشاندهندۀ محل آتش ،رنگ سب نشاندهندۀ غیرآتش و رنگ آبی
نشاندهندۀ دود است.

(الف)

(ب)
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(ج)
(د)
شکل  .3نتایج طبقهبندیکنندههای ماشین بردار پشتیبان و جنگل تصادفی ،الف) ماشین بردار
پشتیبان پیادهشده بر تصویر اختالف؛ ب) ماشین بردار پشتیبان پیادهشده بر تصویر بعد از آتش؛
ج) جنگل تصادفی پیادهشده بر تصویر اختالف؛ د) جنگل تصادفی پیادهشده بر تصویر بعد از آتش
جدول  . 1مقادیر صحت کلی بر

ب درصد و ضریب کاپا اصل از خروجی روش طبقهبندی

ماشین بردار پشتیبان با مقادیر مختلف پارامترهای پنالتی و گاما برای ورودی تصویر اختالف
پنالتی/گاما

0/125

0/031

8

2

0 /5

128

32

90/51

O

1/900

90/25

90/01

90/82

1/902

1/901

1/909

92/08

91/01

95/50

1/955

1/919

1/911

K
O

90/01

90/82

90/51

92/08

91/01

95/50

90/25

1/909

1/900

K

1/955

1/919

1/911

1/902

1/901

90/51

O

92/08

91/01

95/50

90/25

90/01

90/82

K

1/955

1/919

1/911

1/902

1/901

1/909

1/900

92/08

91/01

95/50

90/25

90/01

90/82

90/51

O

1/955

1/919

1/911

1/902

1/901

1/909

1/900

K

92/08

91/01

95/50

90/25

90/01

90/82

90/51

O

1/955

1/919

1/911

1/902

1/901

1/909

1/900

K

92/08

91/01

95/50

90/25

90/01

90/82

90/51

O

1/955

1/919

1/911

1/902

1/901

1/909

1/900

K

01

8
2
1/5
1/025
1/110

مطابق با جدول  ،2مقادیر صحت کلی و ضرایب کاپا با تغییر تعداد درختان ورودی تغییر
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مییابد .بهعبارتی این عامل گاهی موجب افزایش و گاهی موجب کاهش این مقادیر میشود .با
توجه به نتایج خروجی ،این تغییر کمتر از  1/15درصد در مورد صحت کلی و کمتر از 1/115
در مورد ضریب کاپا است .بیشترین دقت حاصل از الگوریتم جنگل تصادفی برای ورودی تصویر
اختالف  99/28درصد بوده که با تعداد درخت  211ایجاد شد و بهتبع آن بیشترین ضریب کاپا
باا  1/9888ایجاد شد .در مورد ورودی تصویر حین آتشسوزی بیشترین دقت  99/81درصد
نشان داده شد که با تعداد  111درخت اتفاق افتاد .بیشترین ضریب کاپا نیز  1/9920است.
با توجه به نتایج حاصلشده  ،روش جنگل تصادفی و ماشین بردار پشتیبان دقت بیشتری را
در حالت تکتصویر نسبت به حالت تصویر اختالف نشان میدهند .مطابق با نتایج شکل ،0
روش جنگل تصادفی در حالت ورودی تکتصویر حین آتشسوزی بیشترین صحت کلی معادل
با  99/81درصد و روش ماشین بردار پشتیبان در حالت ورودی تکتصویر حین آتشسوزی
صحت کلی  99/51درصد را نشان میدهند.
با توجه به ماتریس خطای بهدستآمده ،طبقۀ آتش در مورد تصویر تکزمانۀ حین
آتشسوزی بیشترین صحت کاربر ( 011درصد) را نشان داد که در مقایسه با صحت کاربری
طبقۀ آتش در مورد ورودی تصویر اختالف ،افزایش  1/11درصدی دارد .این  1/11درصد خود
معادل حدود  251پیکسل است .طبقات دود و مناطق غیرآتش نیز بهترتیب صحت کاربری
 99/12و  99/05درصد دارند که در مقایسه با ورودی تصویر اختالف افزایش  2/1و 1/2
درصدی را نشان میدهند .طبقۀ دود نیز بیشترین صحت تولیدکننده معادل با  99/29درصد را
در مورد ورودی تکزمانه حین آتشسوزی دارد که نسبت به طبقۀ دود در ورودی تصویر
اختالف ،افزایش  1/2درصدی را نشان میدهد .به لحاظ صحت کلی ،روش ماشین بردار
پشتیبان در حالت تصویر تکزمانه حین آتشسوزی دقت  99/51درصدی دارد که در مقایسه
با ورودی تصویر اختالف ،افزایش  2/15درصدی را نشان میدهد که از لحاظ تعداد پیکسل این
تفاوت دقت معادل  2921پیکسل است.
پیش از این نیز دو تحقیق در منطقه با استفاده از تصاویر سنجش از دور صورت گرفته است
] .[01،05در این دو تحقیق نتایج بهصورت بصری و کمّی ارائه شدند ،اما اعتبارسنجی نشدند.
در تحقیق نخست در سال  2121از تصاویر ماهوارههای لندست  8و سنتینل  ،2قبل و بعد از
آتشسوزی و از روشهای طبقهبندیکننده ماشین بردار پشتیبان بهینهشده و متداول استفاده
شد ] .[18در این پژوهش ،طبقههای پوششی قبل و بعد از آتشسوزی استخراج شد .صحت
کلی استخراج طبقات ماشین بردار پشتیبان بهینهشده و متداول بهترتیب در حدود  81و 81
درصد برآورد شد .مقایسۀ مستقیم صحت کلی بهدستآمده در آن تحقیق با پژوهش پیش رو
دشوار است ،اما به نظر روش پیشنهادی چهار مزیت عمده دارد .0 :در تحقیق سال  2121از
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سه باند طیفی استفاده شد ،اما در تحقیق پیش رو از همۀ باندهای لندست  8بهره گرفته شد؛
 .2در پژوهش پیش رو ،برخالف تحقیق قبلی از تصویر حین آتشسوزی استفاده شد؛ .1
استفاده از روش طبقهبندی جنگل تصادفی و نتایج بهتر آن نسبت به ماشین بردار پشتیبان ،از
دیگر مزایای این پژوهش است؛  .0در این تحقیق از سه طبقۀ آتش ،غیرآتش و دود استفاده
شد ،درحالی که محققان قبلی این طبقات را در نظر نگرفتند .براساس این توضیحات ،به نظر
میرسد که روش پیشنهادی در این پژوهش با صحت کلی حدود  99درصد در شناسایی
طبقات ،نتایج قابل قبولی در پایش آتشسوزی جنگلها خواهد داشت.

0.031

0.5

8

128

0.031

پارامتر پنالتی

0.5

گاما=1.110

8

گاما=1.110

گاما=0

128

گاما=0

صحت کلی به درصد

گاما=01

گاما=01

پارامتر پنالتی
(ب)

(الف)
شکل  . 4مقادیر صحت کلی بر

ب درصد و ضریب کاپا اصل از خروجی روش طبقهبندی ماشین

بردار پشتیبان با مقادیر مختلف پارامترهای پنالتی و گاما برای ورودی تصویر ین آتشسوزی ،الف)
صحت کلی ،ب) ضریب کاپا.
جدول  . 2مقادیر صحت کلی و ضریب کاپا برای ورودی تصویر اختالف و تصویر ین آتش در الگوریتم
طبقهبندی جنگل تصادفی
ورودی تصویر ین آتش

ورودی تصویر اختالف
صحت کلی ()٪

تعداد درختان

ضریب کاپا

صحت کلی ()٪

ضریب کاپا

01
51

1/9952

99/22

1/9810

99/02

1/9920

99/80

1/9822

99/08

1/9921

99/82

1/9880

99/20

011

1/9921

99/81

1/9888

99/28

211

1/9920

99/81

1/9880

99/21

111

1/9920

99/80

1/9881

99/25

011

ضریب کاپا

100
99
98
97
96

1
0.98
0.96
0.94
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ورودی تصویر ین آتش

ورودی تصویر اختالف

ضریب کاپا

صحت کلی ()٪

ضریب کاپا

صحت کلی ()٪

تعداد درختان

1/9922

99/82

1/9885

99/21

511

1/9921

99/81

1/9880

99/21

111

1/9920

99/80

1/9880

99/25

211

1/9220

99/82

1/9881

99/25

811

1/9921

99/81

1/9881

99/21

911

1/9920

99/80

1/9885

99/21

0111

نتیجهگیری
در این مقاله ،آتشسوزی در منطقۀ ساکرامنتوی ایالت کالیفرنیا با استفاده از دادۀ سنجندۀ
لندست شناسایی و پایش شد .هدف از این کار ،بررسی دو روش طبقهبندی جنگل تصادفی و
ماشین بردار پشتیبان در دو حالت تصویر تکزمانه بعد از مخاطره و تصاویر دوزمانه قبل و بعد
از مخاطره بوده است .براساس نتایج خروجی افزایش پارامتر پنالتی سبب افزایش صحت کلی
شده و بهترین صحت در پارامتر پنالتی  028مشاهده شد .در روش جنگل تصادفی نیز صحت
کلی و ضریب کاپا تحت تأثیر تعداد درختان است ،ولی افزایش تعداد درخت ،لزوماً افزایش
صحت را نتیجه نمیدهد و نتایج با تغییر تعداد درختان تغییر میکند .تحلیل نتایج حاصل از
ورودیها نشان داد که روش ارائهشده با ورودی تکتصویر حین آتشسوزی در هر دو حالت
جنگل تصادفی و ماشین بردار پشتیبان ،صحت بیشتری از روش ارائهشده در حالت ورودی
تصویر اختالف نشان میدهد .در مقایسۀ الگوریتمهای طبقهبندی نیز روش جنگل تصادفی
صحت بیشتری از روش ماشین بردار پشتیبان نشان میدهد .روش جنگل تصادفی در حالت
ورودی تکتصویر حین آتشسوزی بیشترین صحت کلی یعنی  99/81درصد را نشان میدهد.
سپس روش جنگل تصادفی در حالت ورودی تکتصویر حین آتشسوزی صحت کلی 99/51
درصد را نشان میدهد .روشهای بررسیشده ،صحت زیادی را نسبت به پارامترهای ارزیابی
صحت بررسیشده نشان میدهند و میتوان عملکردشان را روی دادههای آتش غیر از جنگل
نیز بررسی کرد .همچنین خودکار کردن انتخاب پارامترهای بهینه در هر الگوریتم را نیز
میتوان در پژوهشهای آینده مدنظر قرار داد.
تقدیر و تشکر
از حمایت پژوهشگاه هوافضای وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری؛ و نیز دانشگاه آزاد واحد تهران
جنوب در به انجام رسیدن این پژوهش تشکر میشود.
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