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چكیده
در سالهاي اخیر آتش سوزي در نواحی رویشی رشد فزایندهاي داشته و آثار مخرب زیادي به جا گذاشته است .با توجه به اینکه وقوع آتشسوزي
جنگلها متاثر از عوامل مختلفی می باشد ،به همین جهت این مقاله به بررسی روش هاي پایش و پیش بینی آتش سوزي نواحی رویشی ایران و
جهان پرداخته است .بررسی تحقیقات انجامشده در ایران نشاندهنده این است که مطالعات مربوط به آتشسوزي در کشور ما از روش تحلیل
سلسله مراتبی براي وزندهی به فاکتورهاي مؤثر و سیستم اطالعات جغرافیایی در وقوع آتشسوزي جنگلها استفاده شده است .در برخی
مطالعات دیگر ،از رگرسیون و الگوریتم درخت تصمیمگیري براي انتخاب متغیرهاي مؤثر در آتشسوزي و همچنین مدلسازي خطر آتشسوزي
استفاده شده است و در روشهاي پیشرفتهتر از تلفیق سیستم استنتاج فازي و شبکه عصبی ،هوش مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان براي
پیشبینی آتشسوزيهاي آتی بکار رفته است .همچنین در تحقیقات اخیر به بررسی محصوالت اتش فعال تصاویر ماهواره و سنجش از دور
پرداخته شده است،الزم به ذکر است استفاده از تصاویر محصول آتش در ایران از جمله تحقیقات نوپا محسوب می شود  .که مزیت آن نسبت به
روش هاي دیگر این است که در عین ارزان بودن ،بسیار سریع نیز هستند ،و نتایج حاصل از آن نیز قابلیت به روز شدن باالتري دارند .نتایج
بررسی هاي انجامشده در کشورهاي دیگر نشان می دهد که اغلب نوع پوشش گیاهی ،شیب ،جهت جغرافیایی ،فاصله از جادهها ،توپوگرافی و
کاربري اراضی ،مؤثرترین عوامل در پایش وقوع حریق جنگل ها بودهاند و ادغام الیهها معموالً بر اساس سلسله مراتب و ضریب خطر در وقوع
آتشسوزي انجام شده .و همچنین از شاخص هایی که موثر از عوامل محیطی و اقلیمی می باشد در پایش و پیشبینی آتشسوزي به کار گرفته
اند ،از فعالیت هاي قابل ذکر دیگر کشور ها،تهیه نقشه پایش و پیشبینی آتشسوزي هاي فعال به جهت شناسایی به موقع آتش سوزي با تصاویر
ماهوارهي و شاخصهاي طیفی مناسب می باشد که نتایج مطلوبی را به منظورتصمیم گیري بهینه براي اطفا و جلوگیري از این بلیه همراه داشته
است .پژوهشگران در تحقیقات اخیر به بررسی ارزیابی شاخص پایش آتشسوزي پرداختند و شاخص سیستم رتبه بندي خطر آتش سوزي ایاالت
متحده نسبت به دیگر روش هاي مشابه در پایش اتش سوزي جنگلها و مراتع را به عنوان شاخصی جامع و مطلوب مطرح کردند.
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بالیای طبیعی از وقایع طبیعی غیرقابل بیش بینی و غیر قابل

توجه به اهمیت مسأله وقوع آتشسوزی در جنگلها ،تاکنون

کنترل محسوب می شوند که فعالیت مردم را

پژوهشهای مختلفی در این زمینه در مناطق جنگلی جهان

تهدید( )Cencerrado et al. 2012در این میان آتش

انجام شده است .سازمان خدمات جنگلداری کانادا بیش از

سوزی جنگلی از جمله بالیایی است که ساالنه منجر به وقوع

 50سال است که تحقیقات آتشسوزی جنگل را به صورت

خسارات فراوانی در سطح جهان می شود .این پدیده تاثیرات

گستردهای انجام میدهد ( .)Lee et al. 2002مطالعات

مخربی بر پویایی جنگل و امنیت عمومی دارد( Roman et

مربوط به آتش در ایران از سال  1388آغاز شد

 )al. 2013به طوری که میانگین ساالنه حریق در جنگلهای

(کاظمی)1381،و به دنبال آن پژوهشگران دیگری مطالعاتی را

جهان شش تا چهارده میلیون هکتار تخمین زده شده است

در زمینه آتش سوزی در جنگل ها و تاثیر آن بر پوشش گیاهی

( )Encinas et al. 2007اگرچه آتشسوزیهای جنگلی

با مشاهدات زمینی انجام دادند(اترکچای)1353 ،و مطالعه

جزء جداییناپذیراز پدیده های اکوسیستم هستند ،اما عدم

پژوهشگران ادامه یافته تا نتیجه مطلوب یعنی پیش بینی به

کنترل آنها خسارات های بسزایی بر اقتصاد و محیط زیست

هنگام حریق جنگل ها و مراتع حاصل آید.

وارد میکند (جانباز و همکاران)1333،

این مطالعه بهمنظور بررسی و تحلیل روشهای مختلف پایش

با روند افزایشی حریق جنگل ها و خسارات ناشی از آن،

و ارزیابی خطر وقوع آتشسوزی در جنگلهای جهان و ایران

توسعه روشهای مؤثر مقابله با آن ضروری بهنظر میرسد

انجام شده است .ابتدا مطالعات مربوط به پایش و پتانسیل

( .)Alexandridis et al. 2008برای کاهش خسارات

خطر وقوع اتش سوزی در جهان و ایران به صورت دسته

ناشی از آتشسوزی جنگل ها و مراتع نیاز به ارزیابی خطرات

بندی بیان میشود که در دسته بندی مقاالت اخیر ذکر می شود،

آتشسوزی می باشد (.)Mutlu et al. 2008

بیشتر مقاالت به بررسی پتانسیل حریق جنگل های درزمینه

وقوع آتشسوزی های مکرر در مناطق مختلف ایران،
پژوهشگران منابع طبیعی را بر آن داشته است تا پژوهشهای
جدیدی در عرصه های با ارزش جنگلی و پوشش های گیاهی
انجام دهند ،تا حتیاالمکان از بروز و گسترش آتش جلوگیری
به عمل آورند.سیاستهای مقابله با حریق را میتوان به دو
دسته فعالیتهای پیشگیرانه و عملیاتی تقسیم نمود .اهمیت
فعالیتهای پیشگیرانه از حریق از آن جهت است که میتوان
با استفاده از آنها قبل از وقوع حریق ،اقدامات پیشگیرانه از

استدالل فازی بودهاست ،سپس بحث و بررسی پژوهشها
انجام شده و در انتها نتیجهگیری و پیشنهادات الزم ارائه
میگردد.

روشهای پایش و پیش بینی وقوع اتش
سوزی جنگل ها
پژوهشهای انجام شده بر اساس تصاویر

جمله ،اطالع رسانیهای الزم را برنامهریزی نمود .از طرف

ماهواره ای و الگوریتم طبقه بندی

دیگر در صورت بروز آتشسوزی در جنگلها ،فعالیتهای

تصاویر ماهواره ایی از ابزار های مهم و موثر در شناسایی

عملیاتی اهمیت پیدا میکنند .در این مقاله ،روشهای

آتش فعال در دنیا هستند ،در مطالعه ای )&Giri,2000

شناسایی به موقع آتشسوزی و پایش آن در ایران مورد

 ) Shresthaعوامل و منابع آتش سوزی جنگل در سال

ارزیابی قرار می گیرد.

 1338در پناهگاه حیات وحش  HuayKhaKhaengتایلند

امروزه پدیده آتشسوزی در عرصههای جنگلی بهعنوان یکی

را با استفاده از تصویر ماهوارهای تک زمانه ای  TMبررسی

از بالیای طبیعی بخش وسیعی از جنگلهای جهان را مورد
تهدید قرار داده است .با توجه به اثرات مخرب آتشسوزی
بر جنگل ،انجام تحقیقاتی که با استفاده از روشهای نوین
بتوانند آتشسوزی را پیشبینی کنند ،بسیار ارزشمند است ،با

کردند .سپس مناطق سوخته با استفاده از تصویر TM
مشخص شدند .برای ارزیابی صحت و اثرات آتش سوزی،
چندین قطعه نمونه با استفاده از  GPSدر مناطق سوخته و
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نسوخته برداشت شد .نتایج دقت طبقه بندی 88/3درصد را
برای مناطق سوخته نشان داد.

)et al. 2019اشاره کرد.که به بررسی و صحت سنجی
عملکرد الگوریتم های توسعه یافته پرداختند و نتیجه مشابهی

در مطالعه ای دیگر ) ،(Arnett et al. 2015استفاده از
سنجش از دور به مقایسه ای مختلف پرداخته اند .در این
پژوهش با استفاده از تصاویر  Landsetو ،RapidEye
ارزیابی آتش سوزی در جنگل های جنوب کانادا صورت

دریافت نمودند.

تحقیقاتی بر اساس الگوریتم جهانی کشف
آتش با استفاده از شاخص طیفی

گرفته و نقشه ی خطر آتش سوزی و همچنین همبستگی بین

شاخص های طیفی تبدیل های ریاضی هستند که براساس

آتش سوزی و نوع پوشش به دست آمد .ایشان با بررسی

باندهای مختلف سنجنده تعریف می شوند و برای ارزیابی و

تحقیقات انجام گرفته دریافتند که بیشتر مطالعات برای

بررسی گیاهان در مشاهدات ماهوارهای چند طیفی و یا فرا

ارزیابی قابلیت آتش سوزی به عامل های محیطی مختلف و

طیفی طراحی شده اند.در مطالعاتی که (Escuin et al.

اختصاص وزن مناسب به آنها بستگی دارد.؛ (سرکارگر اردکان

)2008شاخص های 2 NBRو  NDVIبرای ارزیابی

و همکارانش )1383،دقت مکانی و زمانی سنجنده MODIS

شدت آتش سوزی در تصاویر  TMو  +ETMبرای سال

را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد ،ازآتش های کشف شده

 2553در جنوب اروپا مورد ارزیابی قرار دادند .به این منظور

قبلی این سنجنده بهره گرفت و با تعیین بیضی خطا برای این

سه منطقه آتش سوزی در جنوب اروپا مورد مطالعه قرار

نقاط ،دقت آن ارزیابی و برآورد نمود به این منظور تعداد

گرفت که در مرحله اول تشخیص و تعیین شاخص حساس

 0125نقطه آتش سوزی مربوط به  25چاه نفت در جنوب

شدت سوختگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت سپس

ایران را مورد مطالعه قرار داد؛ نتیجه حاصل بیانگر این نکته

ظرفیت شاخص در تصاویر یک و چند زمانه برای قبل و بعد

بود که دقت نقاط آتش های آشکار شده در جهت حرکت

از اتش سوزی به جهت تعیین سطح سوختگی مورد بررسی

ماهواره بیشتر است .عالوه بر این ،بیشترین آشکارسازی در

قرار گرفت.

ساعت  18الی  13و کمترین آشکارسازی در ساعت  3الی
 15صبح به وقت گرینویچ اتفاق می افتد .همچنین با بررسی
ماهیانه آتش های ثبت شده به وسیله سنجنده MODIS
مشخص گردید که بیشترین آشکارسازی مربوط به نیمه اول
سال یعنی ماه های فروردین تا مهر است( .آذری و
محمدزاده )1338،در پژوهشی ،توسعه و بهبود الگوریتم
بویان 1و مقایسه آن با برخی الگوریتم های آشکارسازی آتش
بااستفاده از تصاویر سنجنده مادیس مورد بررسی قرار داد .به
این منظور عالوه بر الگوریتم توسعه یافته ،الگوریتم های
بویان در سال  ،2555لینگلی وانگ در سال  2558و جینگ
وانگ در سال  2511برای منطقه جنگلی استان گلستان بومی

پژوهشگران از این مطالعات مناسب ترین روش را برای
شدت آتش سوزی براساس اختالف مقادیر شاخص NBR
به سوخته و نسوخته تقسیم بندی نمودند (Bisquert et
 al. 2012).با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و
رگرسیون لجستیک به پیش بینی خطر آتش سوزی جنگل در
گالیسیا پرداختند ،ایشان از تصاویر  MODISبرای نظارت
بر وضعیت پوشش گیاهی و به دست آوردن دمای سطح زمین
به عنوان ورودی های اساسی در مدل های خطر آتش سوزی
جنگل استفاده کردند ،در نهایت طبقه بندی آتش سوزی
منطقه مورد مطالعه به سه سطح خطر طبقه بندی نمودند.

سازی و پیاده سازی شده اند.نتایج بیانگربرتری عملکرد

) )feng et al. 2020مطالعاتی در جهت شناسایی عوامل

الگوریتم توسعه یافته در منطقه مطالعاتی بود.از جمله

محرک آتش سوزی در جنگل ها و تأثیرات مرتبط با آن با

تحقیقات دیگری که در این زمینه صورت گرفته است می

استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی انجام دادند به این مظور

توان به( آخوند زاده و همکاران  )1380،و (Campanolo

شش منطقه جغرافیایی در چین از مدل جنگل تصادفی و

Alforithms byuan

1

Normal burn ratio

2
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مجموعه داده  MODISاستفاده نمودند .نتایج نشان می دهد

نسبت به حوزه تأثیر گرمباد ،کمتر است .بیشتر تابشهای

تفاوت های منطقه ای واضح در عوامل محرک آتش سوزی

خورشیدی صرف باال رفتن دما در اطراف تاج پوشش شده و

جنگل ها و تأثیرات آنها در چین وجود دارد .دقت پیش بینی

زمینه الزم برای تبخیر بیشتر از پوشش گیاهی و ایجاد

بین  % 55/5تا  ٪31/4است .همچنین مطالعات دیگری در

تنشهای حرارتی در اندام های پوشش گیاهی فراهم

این زمینه توسط )) ML Campagnolo et al. 2019

میشود.و این امر پتانسیل آتش سوزی در نواحی رویشی باال

و))Somnath,2020انجام شد( .پورشکوری اله ده)1332،

می برد.

سه محدوده آتش سوزی در پارک ملی گلستان ،به کمک

0

 GPSبرداشت و به عنوان واقعیت زمینی در تحقیق استفاده

مطالعاتی با استفاده از سنجش از دور و

شد .تمامی تصاویر سنجنده  MODISاز روز و روزهای قبل

سامانه اطالعات جغرافیایی:2

گردید ..نتایج نشان داد که تصاویر  MODISقابلیت بالقوه

در ابتدا )Crofts.1998)،یک برنامه مدیریتی برای

ای برای شناسایی آتش در جنگل های شمال را دارند اما

آتشسوزی جنگلهای کاجی در پارک ملی Pukaskwa

روش الگوریتم جهانی موفق به شناسایی درصد باالیی از آتش

کانادا با استفاده از  GISارائه کرد.

و بعد از آتش سوزی از دو ماهوارۀ  Terraو  Aquaدریافت

ها نشد( .فرخ پور شکوری اله ده و همکارانش
)1332،پژوهشی با عنوان " کارایی تصاویر سنجنده
MODISو الگوریتم جهانی کشف آتش برای شناسایی
آتش فعال در جنگل های زاگرس به انجام رساندند .در این
پژوهش مشخصه های  25مورد از آتش هایی که از اوایل
خردادماه تا اواخر شهریورماه سال  1383که در ناحیه جنگل

به همین جهت سطح پارک به سه منطقه آتشسوزی تقسیم
نمود و راهکارهایی برای جلوگیری و مدیریت آتشسوزی
جنگل در هر منطقه ارئه نمود .نتایج این بررسی نشان داد که
دانش بهروز ،سیاست قوی و مراقبتهای مأمورین  ،نقش
مهمی در جلوگیری و مدیریت آتشسوزی دارد.

های اطراف شهرستان مریوان گزارش شده بود ،به عنوان داده

سپس ( )1333،Saidiمدل های مختلفی برای شبیه سازی

های واقعی درنظر گرفت و سپس با آتش های شناسایی شده

آتش سوزی جنگل های  kounteidatالجزیره را مورد

از تصاویر مقایسه شد ،و در آخر  1مورد از آتش ها با وسعت

مطالعه قرار داد .به همین منظور مدل های شبیه سازی متاثر

کم شناسایی شدند و هم پوشانی داشتند یعنی 35/5درصد

از سرعت و جهت باد و پوشش گیاهی و داده های توپوگرافی

آتشها شناسایی شدند  ،در انتها با توجه به نتایج بیان داشتند؛

با  GISمورد بررسی قرار دادند.نتایج نشان داد که مدل

تصاویر سنجندۀ  MODISپتانسیل بالقوه خوبی در شناسایی

گسترش آتش سوزی با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی

آتشها در جنگلهای ناحیة رویشی زاگرس دارند( .کیخسرو

به شکل چند ضلعی است و نسبت به سایر مدل ها با شکل

ی و همکارانش )1333،بررسی پدیده گرمبـاد در رشتـه کوه

طبیعی هم خوانی بیش تری دارد.زیرا همه عوامل موثر در

های البرز غربی و تأثیـر آن بر میـزان تنش های حرارتی ایجاد

گسترش آتش سوزی جنگل در آن لحاظ شده است.

شده در پوشش های گیـاهان با استفاده از تصاویر لنـدست 8
 ،مورد بررسی قرار دادند .اثر حوزه نفوذ پدیده گرمباد در این
دامنهها باعث افزایش تابش دریافتی بین مقادیر  155تا 555
وات بر مترمربع گردیده است .در مقابل ،در دامنههای رو به
باد (دامنههای غربی) میزان تابش خالص دریافتی در پایین
دست دامنه حدود  50و در ارتفاعاالت  105وات بر متر مربع
Remote Sensing
Geographic Information System

1
2

در مطالعهای دیگر)Bin Awang & Pradhan, 2006) ،
مناطق مستعد آتشسوزی جنگل در منطقه Kuala
 Selangorمالزی را با استفاده از  RSو  GISبررسی کردند.
به همین جهت از دادههای سنجنده  AVHRRاز سال 2555
تا  2550استفاده نمودند .نقشههای پوشش گیاهی و شاخص

3

 NDVIاز تصویر  ETMماهواره لندست 5بهدست آمد.
NIDVI:Normalized Difference Vegetation

3
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سایر دادهها (شیب ،جهت و ارتفاع) با استفاده از GIS

در مناطق حفاظت شده مانشت و قالرنگ استان ایالم ارائه

استخراج شدند .مناطق مستعد آتشسوزی جنگل با استفاده از

شد .ایشان نقشه فاکتورهای مورد نیاز برای پهنهبندی خطر

فاکتورهای مؤثر در آتشسوزی جنگل ،با روش حداکثر

وقوع آتشسوزی را با استفاده از سنجش از دور به هفت

احتمال طبقهبندی شدند .از این پژوهش دریافتند که به دلیل

واحد عملیاتی تقسیم کردند تا هنگام وقوع آتش بتوان مورد

همخوانی مناطق پرخطر آن با مناطق آتشسوزی گذشته ،مدل

بررسی قرار دهند .نتایج نشان داد که تلفیق نقشههای

است.

پهنهبندی خطر آتشسوزی و واحد عملیاتی ،راهنمای مفیدی

) (Bentekhici,2020برای تهیه نقشه خطر جنگل الجزایر

برای مدیریت بحران آتشسوزی است و  RSو  GISکارآیی

با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی

زیادی در این زمینه دارند(.نجفی و همکاران  )1334،در

پژوهشی انجام داد  1155آتش سوزی را در طول دوره 1385

تحقیقی با عنوان مدلسازی و تهیه نقشه خطر وقوع آتش

از توده جنگلی

سوزی جنگل با استفاده از سنجش از دور و سامانه اطالعات

 Tlemcenمنطقه بندی خطر آتش سوزی جنگل ها را انجام

جغرافیایی در منطقه باغ شادی یزد پرداختند .در این مطالعه

داد .برای رسیدن به این هدف بر اساس روش تجزیه و تحلیل

از مدل تحلیل سلسله مراتبی و معیارهای فیزیوگرافی شامل

چند معیار AHP 1با ترکیبی سلسله مراتبی از شش پارامتر ،

ارتفاع ،شیب و جهن شیب ،اقلیم شامل دو زیرمعیار دما و

زیست محیطی  ،توپوگرافی و انسانی وهمچنین طبقه بندی

بارش ،عوامل انسانی شامل دو زیرمعیار فاصله از جاده و

این پارامترها با توجه به حساسیت آنها در برابر آتش سوزی

فاصله از مناطق مسکونی و معیار گیاهی شامل زیرمعیار تراکم

به عنوان داده های سنجش از دور و  GISبه کار گرفتند.

پوشش استفاده شد .میزان تراکم پوشش منطقه با استفاده از

نتایج به دست آمده پنج کالس خطر را ارائه داد .اعتبارسنجی

شاخص گیاهی نرمال شده NDVIاز تصاویر سنجنده OLI

این نتایج با استفاده از تجزیه و تحلیل چند زمانی تصاویر

ماهواره ای لندست  8به دست آمد .در این تحقیق برای

ماهواره ای از سال  2551تا  2515فضاهای سوخته شناسایی

صحت سنجی مدل از تطابق نقشه ساخته شده با پهنه های

شده

آتش گرفته گذشته استفاده شده که طبقات پرخطرهمپوشانی

از

صحت

ارزیابی

برخوردار

باالیی

تا  2510ثبت کرد .با نقشه برداری

شده

در

نقشه

خطر

آتش

سوزی

انجام

است )Çolak &Sunar,2020).به ارزیابی خطر آتش
سوزی جنگل های مدیترانه در ازمیر برای ()2518-2552
پرداختند ،برای این منظور  ،داده های سنجش از دور چند
زمانی به دست آمده قبل از آتش سوزی با داده های جانبی
در سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISبرای ارزیابی الگوهای
مکانی و زمانی خطر آتش سوزی جنگل در منطقه مندرس ،
ازمیر ادغام شد .طبق این مدل  % 22/55،منطقه سوخته شده
،منطقه پر خطر شناخته شده است  ،در حالی که  %55/05به
عنوان منطقه با خطر متوسط شناخته شده است .این مدل با
همپوشانی  232فقره آتش سوزی به دست آمده است که بین
سال های  2552تا  2518بر روی نقشه خطر آتش سوزی
 NASA-FIRMSتأیید شده است.

با نقاط آتش گرفته گذشته داشته است.
(حامدی و همکارانش )1338،به بررسی تغییرات پتانسیل
خطر آتش سوزی در جتگل های زاگرسی شهرستان لردگان
پرداختند .به این منظور بعد از دریافت الیه های رقومی و
داده های مورد نیاز از سازمان های مرتبط و برداشت های
میدانی در منطقه ی لردگان تهیه شد  .پس از آماده سازی داده
ها و در نظر گرفتن آتش سوزی های رخ داده ،با فازی سازی
الیه ها از روش تحلیل شبکه ای و روش میانگین وزنی مرتب
استفاده نمودند .از بین شش سناریوی اعمال شده ،سناریوی
سطح ریسک پایین و مقدار اندک جبران به منزله ی بهترین
مدل برای پیش بینی خطر آتش سوزی جنگل برآورد گردید.
در مطالعه ای دیگر (امامی و شهریار  )1338،به کمی سازی

در مطالعه ی( منصوری و همکاران  )1335،برنامهای را برای

عوامل محیطی و انسانی در وقوع و گسترش آتش سوزی

مدیریت بحران آتشسوزی جنگل با استفاده از  RSو GIS

جنگل در منطقه جنگلی ارسباران پرداختند.آنها با ترکیب

Analytical Hierarchy process

1
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دادهای سنجش از دور وسیستم اطالعات جغرافیایی از باند

دور ،شبیهسازی بومسازگان و مدلسازی شیب بیوفیزیکی

های انعکاسی و حرارتی تصاویر ماهواره ای لندست 8و مدل

ارائه دادند .نقشههای مختلف با استفاده از مدلهای خطی،

رقومی ارتفاع زمین و همچنین سرعت و جهت باد و پوشش

رگرسیون لجستیک و رگرسیون درختی تهیه شدند .نتایج

گیاهی ودما و شیب و جهت شیب و مناطق مسکونی و

نشان داد که روش مورد استفاده تحت عوامل مختلف اقلیمی،

نزدیکی به جاده به عنوان عوامل طبیعی و انسانی به کار

بر اساس شرایط بالقوه آینده قابل بهروزرسانی است و صحت

گرفتند ،نتایج نشان دادند که پوشش گیاهی با  08/31درصد

این نقشهها بین  01تا  85درصد است.همچنین et al.

هم بستگی ،شیب با مقدار  38/38درصد دارای باالترین تأثیر

) )Jurdao 2012احتمال وقوع آتشسوزی را از برآوردهای

قرار دارند .همچنین نتایج نشان داد که به ترتیب شاخص های

ماهوارهای میزان رطوبت سوخت زنده در مناطق مدیترانهای

پوشش گیاهی ،دمای سطح زمین ،جهت شیب و شیب

مدلسازی کردند .دادههای میزان رطوبت سوخت زنده از

باالترین میزان هم بستگی با نقشه خطر وقوع آتش سوزی را

سنجنده  AVHRRو دادههای آتشسوزی از محصول آتش

دارند .همچنین ،نتایج ارزیابی نقشه پتانسیل آتش سوزی با

سنجنده  MODISتهیه کردند .از آزمونهای آماری

ریسک  05درصدی نشان داد که حدود % 15منطقه دارای

ناپارامتری ،درخت طبقهبندی و مدل رگرسیون لجستیک

پتانسیل خیلی زیاد بوده و بیش تر از  05درصد منطقه در

استفاده نمودند .نتایج نشان داد که میزان رطوبت سوخت زنده

وضعیت خطر زیاد برای آتش سوزی قرار دارد .بررسی ارتباط

در یک هفته قبل از شناسایی آتشسوزی ،مهمترین متغیر

عوامل انسانی با خطر ّ آتش سوزی نشان داد که عامل نزدیکی

تأثیرگذار در آنالیزهای آماری بوده و مهمترین متغیر برای

به جاده بیش ترین سهم را در ایجاد وقوع آتش سوزی در

برآورد احتمال بروز آتشسوزی در مدل مدیترانهای محسوب

منطقه دارد .نتایج کمی عوامل انسانی در وقوع خطر آتش

میشود

سوزی نشان داد که راه های ارتباطی و مناطق مسکونی به
ترتیب حداقل  32درصد و حداکثر  18درصد هم پوشانی با
خطر وقوع آتش سوزی در منطقه مطالعاتی را دارا هستند.

) )Eskandari&Chuvieco, 2015خطر آتشسوزی در
پوششهای گیاهی ایران را ارزیابی کردند .بدینمنظور ارزیابی
خطر در دو بخش احتمال خطر وقوع با استفاده از رگرسیون
لجستیک و احتمال گسترش آتشسوزی انجام شد .برای

مدلسازی آتشسوزی جنگل بر مبنای

ارزیابی مدلها از محصول آتش سنجنده  MODISدر یک

رگرسیون لجستیک و شبكه عصبی:

دوره 12ساله ( )2552-2513و مناطق آتشسوزیهای گذشته

در این زمینه تحقیقات و پژوهش های زیادی انجام شده ،از

استفاده نمودند .نتایج نشان داد که مدل رگرسیون لجستیک

اولین پژوهش ها درزمینه خطر آتش سوزی جنگل های با

 52/5درصد از احتمال وقوع آتشسوزی در جنگلها و مراتع

مطالعه

ایران را بهدرستی پیشبینی کرده است .همچنین بر اساس مدل

) )Chuvieco,1999اشاره نمود.از نظر ایشان خطر آتش

 ،Flammapمناطق با احتمال زیاد گسترش آتشسوزی با

سوزی را می توان از مقیاس های مختلف زمانی و مکانی در

مناطق آتشسوزی گذشته 5/18 ،درصد همخوانی داشتند

نظر گرفت .بدین منظور با استفاده از چندین متغیر مربوط به

) ) Zhongke Feng et al. 2019مقاله ای با عنوان پیش

استفاده

از

شبکه

عصبی

میتوان

به

وقوع آتش سوزی در یک سیستم اطالعات جغرافیایی
GISروش های فعلی را برای نقشه برداری از روند آتش
سوزی در دراز مدت را بررسی کرد .در پژوهشی دیگر et
) (Rollins al. 2004یک روش ترکیبی را برای پیشبینی
رژیمهای آتشسوزی جنگل در شمال غربی Montana
آمریکا با استفاده از نمونهبرداری زمینی گسترده ،سنجش از

بینی آتش سوزی در جنگل در منطقه گوانگشی  ،چین با
استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و ماشین های بردار پشتیبان
ارئه دادند ،آنها برای ساخت مدل های پیش بینی آتش سوزی
در جنگل ها از شبکه های عصبی انتخاب ویژگی و پساب
ریزشی و  SVMشعاعی استفاده کردند .نتایج به دست آمده
تأیید می کند که مدل شبکه عصبی می تواند دقت پیش بینی
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بیشتری نسبت به ماشین های بردار پشتیبانی فراهم کند.

 5/315 ،5/835و  5/303بودند(..عالی محمودی سراب و

) Hanefi Calp(2020و Koseبا هدف استفاده از شبکه

فقیهی )1335،در پژوهشی به تعیین معیارهای موثر بر وقوع

های عصبی مصنوعی برای تخمین مناطق سوخته در آتش

آتش سوزی با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی و شبکه

سوزی های جنگل به تحقیق و مطالعه پرداختند.برای تخمین

عصبی مصنوعی در عرصه های منابع طبیعی چهار شهرستان

عصبی

از استان گلستان پرداختند .برای تهیه شبکه بین معیارهای

backpropagation feed-forward feedاستفاده

استفاده شده و وقوع آتش سوزی از شبکه ای با تابع

کردند.آنها با در نظر گرفتن مقادیر رگرسیون  ،میانگین

هیپربولیک استفاده شد .نتایج نشان داد که میزان بارندگی و

درصدخطا مطلق )1 (MAPEو میانگین مربعات خطا

فاصله از جاده بیشترین نقش را در وقوع آتش سوزی ایفا می

 ،(MSE)2ارزیابی عملکردی را نسبت به مدل پیشنهادی

کنند .نتایج نشان داد که الگوریتم پرسپترون چندالیه و تابع

انجام داده اند ،نتایج نشان داد که این مدل از نظر تخمین

هاپربولیک در ایجاد ارتباط بین داده های مورد استفاده و وقوع

مناطق سوخته کارآمد است.مدل شبکه عصبی مصنوعی

آتش سوزی کارا بوده و شبکه ،مدلی با  2الیه مخفی و 12

پیشنهادی دارای میزان خطای کم و دقت برآورد باالیی است.

نرون بهترین صحت را نشان داد و همچنین میزان ضریب

برای تخمین مناطق سوخته در جنگل ها از روش های سنتی

همبستگی  5/85بود) .ویدامنش و همکارانش )1335،به پژو

موثرتر است.

هشی با عنوان مقایسه قابلیت کاربرد دو روش رگرسیون

مناطق

سوخته

از

یک

مدل

شبکه

)کارگر و جعفریان  )1330،با هدف مقایسه مدل های شبکه
عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی در پیش بینی خطر آتش
سوزی جنگلها و مراتع استان مازندران مطالعاتی را انجام
دادند .به این منظور ،از دادههای آتش سوزی شامل سطح
سوخته شده و تعداد وقوع آتش سوزی و هم چنین از
دادههای هواشناسی در یک دوره  5ساله ()1331-1380
استفاده شد .نتایج این تحقیق حاکی از توانایی شبکه عصبی
در پیش بینی وقوع آتش سوزی بود و هم چنین شبکه عصبی
مصنوعی در پیش بینی آتش سوزی در جنگلها نسبت به
روش رگرسیون خطی یک روش سریع و قابل اطمینان بود.
(پهلوانی و همکارانش )1335،روشی برای تعیین فاکتورهای
بهینه موثر در آتشسوزی جنگل گلستان ،از ترکیب الگوریتم

لجستیک و شبکه عصبی در پهنه بندی حساسیت آتش سوزی
عرصه های جنگلی و مرتعی استان مازندران پرداختند ،از این
رو  14متغیر مستقل محیطی جهت تعیین پاسخ به نقاط فعال
آتشسوزی سنجنده مادیس استفاده گردید .این متغیرها در
روشهای داده مبنای رگرسیون لجستیک و شبکههای عصبی
استفاده شد .نتایج نشان داد که هر دو روش از دقت باالیی در
تشخیص نقاط فعال حریق سنجنده مادیس برخوردار هستند
که روش شبکه عصبی از تشخیص باالتری با  88درصد برای
نمایش مناطق با حساسیت باال نسبت به روش رگرسیون
لجستیک با حدود  80درصد برخوردار است .ضریب
همبستگی بین دو روش نشان داد که  5/35پهنههای حساسیت
در دو روش نسبت به هم یکسان هستند.

ژنتیک با روش رگرسیون تطبیقی چندمتغیره ارائه کردند .با

(پرنیان و کمالی )1338،در مطالعه ای عوامل هواشناس را در

استفاده از این فاکتورهای بهینه و بکارگیری اتوماتای سلولی

پیش بینی وقوع حریق با استفاده از روش های شبکه عصبی

و شبکه عصبی مصنوعی ،اقدام به شبیهسازی گسترش

مصنوعی و تحلیل همبستگی برای سال ( 1331الی )1331

آتشسوزی جنگل گلستان کردند .از نتایج این تحقیق

مورد بررسی قرار داد .برای ایجاد شبکه بین متغیرهای مستقل

دریافتند ،بهترین دقت برای شبیهسازی آتشسوزی منطقه

و تعداد وقوع آتش سوزی از تابع هاپربولیک استفاده شد.

مورد مطالعه در تاریخ  21آبان  1383با فیلتر همسایگی 3×3

نتایج حاصل بیانگر این بود که روش شبکه عصبی برای پیش

و توان تفکیک مکانی  35متر می باشد .در این حالت شاخص

بینی وقوع حریق با استفاده از داده های سینوپتیکی نسبت به

کاپا ،شاخص عامل نسبی و دقت کلی به ترتیب برابر با

روش رگرسیون مناسب ترمی باشد .نتایج اعتبار سنجی نشان

1 mean absolute percentage error
2 Mean squared error
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داد که در اجرای  13وتکرار  1055بهترین شبکه بدست آمد.

 GISبهعنوان ابزاری مؤثر در پیشبینی اینکه آتشسوزی در

برای ایجاد شبکه بین متغیرهای مستقل و سطح سوخته شده

چه مکان و زمانی رخ میدهد ،بسیار زیاد بودKant .

نتایج اعتبار سنجی نشان داد که دراجرای  15و تکرار 1155

))Sharma et al. 20112در مقاله با عنوان مدل سازی

بهترین شبکه بدست آمد.همچنین می توان به پژوهش های

خطر آتش سوزی در جنگل با روش تحلیل سلسله مراتبی

(جعفری گلدراگ و همکارانش ) 1330،اشاره کرد که مانند

به مطالعه پرداخت.الگوی روش استفاده شده در این مطالعه

مقاله قبل از روش شبکه عصبی بهره گرفتند و نتیجه مشابه

بر اساس تکنیک های مبتنی بر بنیاد دانش و تحلیل سلسله

در یافت کردند.

مراتبی فازی بهرگیری شد .نتایج نشان داد که الگوی استفاده

مطالعاتی بر اساس مدلسازی خطر وقوع
آتشسوزی با روش تحلیل سلسله مراتبی و

شده با آتش سوزی های سال های گذشته مطابقت دارد.
(اسکندری )2515،برای مدلسازی خطر آتشسوزی در
جنگلهای بخش سه نکا -ظالمرود از روش تحلیل سلسله

تحلیل سلسله مراتبی فازی:

مراتبی فازی در قالب تحلیل تصمیمگیری چندمعیاره استفاده

اولین بار ( ) Congalton &Chuvieco.1989نقشه

نمود .عوامل مورد استفاده شامل چهار معیار اصلی و 15

مناطق بحرانی خطر وقوع آتشسوزی در سواحل مدیترانه
اسپانیا را با استفاده از ترکیب دادههای پردازش یافته
تصویر  TMو دادههای دیگر در  GISتهیه کردند .نوع
پوشش گیاهی ،شرایط توده ،شیب ،جهت ،ارتفاع ،نزدیکی به
جادهها ،مناطق مسکونی و مکانهای کمپینگ را به عنوان
عوامل موثر بر اتش سوزی در نظر گرفتند ،ادغام الیهها بر
اساس سلسله مراتب  AHPصورت پذیرفت .نقشه مناطق
بحرانی آتشسوزی با نقشه آتش سوزی به وقوع پیوسته،
مقایسه شد .آنها دریافتندکه  22درصد از پیکسلهایی که در
مناطق پرخطر با داده های واقعی هم خوانی دارد ،و 3/45
درصد از مناطق کمخطر باآتش سوزی های واقعی هم خوانی
دارد.
در همین راستا )) Vadrevu et al. 2010خطر وقوع
آتشسوزی جنگل در ایالت  Andhra Pradeshهند را با
استفاده از آنالیز چندمعیاره در قالب روش تحلیل سلسله
مراتبی فازی مدلسازی کردند .نتایج نشان داد که وزن
فاکتورهای اقتصادی -اجتماعی ،اقلیمی ،پوشش گیاهی و
توپوگرافی بهترتیب برابر با  5/200 ،5/233 ،5/312و 5/254
بود .سپس نقشه خطر وقوع آتشسوزی با پیکسلهای آتش
تصاویر ماهوارهای رویهمگذاری شد .همخوانی مناطق خطر
وقوع با پیکسلهای آتش تا  ،%14/4اعتبار مدل ساختهشده را
در شناسایی مناطق بحرانی نشان داد .او از این پژوهش نتیجه
گرفت که قابلیت روش تصمیمگیری چندمعیاره همراه با

زیرمعیار بود .نتایج نشان داد که وزن نهایی معیارهای
انسانساخت ،بیولوژیکی ،اقلیمی و توپوگرافی در قابلیت
خطر آتشسوزی بهترتیب برابر با  351/5و  2030/5و 258/5
بود .نتایج نشان داد که مناطق پرخطر آتشسوزی در نقشه با
مناطق آتشسوزیهای گذشته تطابق زیادی داشت که
نشاندهنده اعتبار و صحت زیاد مدل ساخته شده بود در
همین راستا می توان به پژوهش های (سالمتی و همکاران
 )1335،و (مهدوی و همکاران  )1335،و (محمدی و
همکاران  )1383،اشاره کرد .که از روش مدلسازی و تحلیل
سلسله مراتبی فازی برای تهیه نقشه خطر آتش سوزی بهر
گرفته شد.
) )Pradhan et al. 2019به ارزیابی خطر آتش سوزی در
جنگل با رویکرد فناوری های فضایی پرداختند .در این مطالعه
مروری بر روش های مبتنی بر سیستم اطالعات مکانی برای
مدل سازی آتش سوزی جنگل ها و شرایط بالقوه آنها در
سراسر جهان می باشد ،آنها را به چهار دسته کلی تقسیم می
کند :الف) مدل های آماری و داده محور( .ب) مدل های
یادگیری ماشین ؛ (ج) مدل های تصمیم گیری چند معیاره ،و
(د) مدل های گروه .نتایج نشان می دهد که روش های مبتنی
بر داده بیشترین کاربرد را دارند در حالی که رویکردهای گروه
دقیق تر هستند .در همین راستا )) Rocha et al. 2019
مطالعاتی انجام دادند.
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) )Kumari et al. 2020برای نقشه برداری از خطر آتش

محیطی و انسانی با آتش سوزی های گذشته برای وزن دهی

سوزی در جنگل در ذخیره گاه ببر پاالمو  ،ایالت جارخند ،

به عوامل موثر در آتش سوزی ،مدل سازی خطر آتش سوزی

هند از تجزیه و تحلیل تصمیم چند معیاره مبتنی بر ژئو

و تهیه نقشه پتانسیل خطر آتش سوزی استفاده شد .در مرحله

انفورماتیک و تحلیل سلسله مرانبی استفاده نمودند .در این

سوم از مدل دانگ برای تهیه نقشه پتانسیل خطر آتش سوزی

مطالعه  ،خطر آتش سوزی جنگل بر اساس عوامل مختلف

استفاده گردید.

آتش سوزی ارزیابی شد .تجزیه و تحلیل تصمیم چند معیاره
مبتنی بر ژئو انفورماتیک (MCDA) 1از طریق روش تحلیل
سلسله مراتبی که برای استخراج نقشه خطر آتش سوزی
استفاده شد.نتایج نشان داد که مناطق مبتنی بر ژئوانفورماتیک
در آتش سوزی جنگل که با استفاده از روشMCDA-
AHPمشخص شده است با وقایع آتش سوزی جنگلی
مطابقت خوبی دارند) .عالی محمودی سراب و همکاران
 )1331،با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و دادههای آب و
هوایی ،به پیشبینی وقوع آتشسوزی در جنگلها و مراتع
شهرستان ایذه پرداختند .دادههای آتشسوزی شامل سطح و
تعداد آتشسوزیهای بهوقوعپیوسته بود .نتایج نشان داد که
الگوریتم پرسپترون چندالیه و تابع هابربولیک در ایجاد ارتباط
بین دادههای آب و هوایی و وقوع آتشسوزی کارا بوده و
درنهایت قدرت شبکه پیشبینی خطر وقوع آتشسوزی تعیین
شد و ضریب تعیین  5/38برای آن بهدست آمد (.زرعکار و
همکاران  )1332،نقشه پراکندگی فضایی خطر آتشسوزی در
سه حوزه جنگلی در استان گیالن را با استفاده روش تحلیل
سلسله مراتبی فازی و تصمیم گیری چند معیاره و  GISتهیه
کردند .نتایج نشان داد که  11درصد از کل نقاط بحرانی حریق
با مناطق دارای خطر آتش سوزی زیاد و خیلی زیاد همپوشانی
دارند که نشانه قابلیت باالی روش مطالعاتی جهت برآورد
قابلیت آتش سوزی جنگل است .در این راستا می توان به
مطالعه (اسکندری )1333،با هدف ارزیابی سه روش تحلیل
سلسله مراتبی فازی ،روش همپوشانی و مدل دانگ در تهیه
نقشه پتانسیل خطر آتش سوزی در جنگل های بخش سه
نکا-ظالم رود اشاره کرد.در مرحله اول از فرایند تحلیل
سلسله مراتبی همراه با مجموعه های فازی برای رتبه بندی و
وزن دهی به عوامل موثر در آتش سوزی ،مدل سازی خطر
آتش سوزی و تهیه نقشه پتانسیل خطر آتش سوزی استفاده
شد .در مرحله دوم از روش همپوشانی بین زیرمعیارهای
1 Criteria Decision Management analysis

نتایج نشان داد که مناطق پرخطر آتش سوزی در نقشه پتانسیل
خطر تهیه شده با روش همپوشانی تطابق بسیار زیادی با
مناطق آتش سوزی گذشته دارد که نشان دهنده اعتبار باالی
مدل ساخته شده با این روش می باشد.نتایج نهایی این تحقیق
نشان داد که روش همپوشانی (با دقت  ،)35/5تحلیل سلسله
مراتبی فازی (با دقت  )85/5و دانگ (با دقت  )01/5به ترتیب
بیشترین کارایی را در پیش بینی مناطق خطر آتش سوزی در
جنگل های مازندران را داشته اند .همچنین بانج شفیعی و
همکارانش( )1333در پژوهشی نقشه نواحی با خطر زیاد
آتشسوزی جنگل های سردشت براساس ارتفاع از سطح
دریا ،شیب ،جهت ،متوسط بارندگی ساالنه ،متوسط حداکثر
دمای ماهانه ،کاربری و پوشش اراضی ،فاصله از جاده ،فاصله
از رودخانه ،فاصله از زمینهای کشاورزی و تراکم جمعیت
تهیه کرد .با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی ،وزن
یا اهمیت نسبی هر یک عاملهای مؤثر در وقوع آتشسوزی
بهدست آمد .سپس ،براساس روش ترکیب وزنی نقشههای
رقومی عاملهای مؤثر در وقوع آتشسوزی ،نقشه پهنهبندی
خطر آتشسوزی تهیه شد .این نقشه براساس روش Jenks
به پنج طبقه خطر آتشسوزی جنگل طبقهبندی شد.
اعتبارسنجی نقشه خطر نشان داد که  44/38درصد از مناطق
آتشگرفته مشاهداتی در طبقههای خطر زیاد و خیلی زیاد
قرار داشتند .غالمی و چراندابی( )1338در مطالعه ایی به تهیه
نقشه نواحی دارای خطر آتش سوزی جنگل بر پایه عوامل
پوشش گیاهی ،شیب ،جهت شیب در بخشی از جنگل های
ارسباران پرداختند .ابتدا با انجام عملیات میدانی و استفاده از
عکس هوایی ماهواره  landsatو سامانه موقعیت یاب
جهانی  GPSمناطق آتش سوزی شده تهیه گردید .سپس با
بکارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)2عوامل موثر
در بروز و انتشار آتش سوزی به صورت زوجی مقایسه و
2 Analytical Hierarchy process
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وزن هر یک از عوامل که مبین میزان تاثیر آنها بود ،محاسبه

اطمینان  33درصد رابطه معنیداری وجود داشت،اما بین تعداد

شد .نتایج نشان داد که  35درصد از مناطق آتش گرفته در

آتشسوزیها و میانگین بارندگی ساالنه ارتباط معنیداری

پهنه هایی با خطر زیاد قرار دارند.

وجود نداشت .از طرف دیگر ،بین وسعت آتشسوزیهای
بهوقوعپیوسته و متوسط رطوبت نسبی ساالنه در سطح

پژوهش هایی در راستای مدل-سازی وقوع و

اطمینان  30درصد رابطه معنیداری وجود داشت ،اما بین

پایش آتش سوزی جنگل ها بر اساس اهمیت

وسعت آتشسوزیها با متوسط درجهحرارت ساالنه و

متغیرها و وزن دهی عوامل مختلف

متوسط بارندگی ساالنه ارتباط معنیداری مشاهده نشد.

مطالعات و پژوهش های فراوانی در این راستا انجام شده
است ،در ابتدا) ) Almedia. 1994نقشه خطر وقوع
آتشسوزی از جنگلهای پرتغال را بر اساس عوامل
مختلف،تیپ رویشی ،شیب ،جهت جغرافیایی ،فاصله از
جادهها و رودخانههای دائمی تهیه کرد .متغیرهای مورد نظر
بر اساس ضریب خطر آتشسوزی طبقه بندی شدند و مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفتند ،نهایتاً پنج طبقه خطر برای منطقه

) ( Miesel & Eskandari, 2017سه روش مختلف
وزنی را برای مدلسازی خطر آتشسوزی در بخشی از
جنگلهای هیرکانی ایران ارزیابی و مقایسه کردند .نتایج
تحقیق آنها نشان داد که روش همبستگی مکانی فاکتورهای
محیطی مؤثر در وقوع آتشسوزی با آتشسوزیهای گذشته،
بیشترین دقت را در مدلسازی خطر وقوع آتشسوزی در
جنگلهای هیرکانی ایران داشته است

بهدست آمد .مناطق خطر وقوع آتشسوزی دارای شیب بیش

) )Zhiwei Wu et al, 2019برای توصیف تأثیرات

از  45درصد ،جهت بین  130تا  220درجه (غربی) ،فاصله

نسبی نه متغیر طبیعی و انسانی بر الگوهای آتش سوزی در

بیش از  35متر از رودخانههای دائمی بودند و اغلب پوشیده

پنج منطقه جنگلی در چین  ،از مدل درختان رگرسیون تقویت

از درختزار و بوتهزار بودند .در تحقیق دیگری (اسکندری

شده و مجموعه داده جهانی آتش سوزی -2553( MODIS

و همکاران )1334.مناطق پرخطر از نظر وقوع آتشسوزی در

 )2510استفاده کردند.

جنگلهای بخش سه نکا-ظالمرود در شمال ایران را با استفاده
از مدل  Dongپیشبینی کردند .پس از تهیه نقشههای همه
فاکتورهای مؤثر ،تمام الیههای رقومی مطابق مدل Dong
طبقهبندی شدند .درنهایت نقشه پتانسیل آتشسوزی منطقه از
رویهمگذاری وزنی نقشههای متغیرها بر اساس مدل Dong
در  GISتهیه شد .نتایج نشان داد که  01درصد از مناطق

نتایج نشان داد که ،فراوانی آتش سوزی در منطقه جنگلهای
پهن برگ همیشه سبز گرمسیری در جنوب چین باالترین بود
،و کمترین در ناحیه جنگل های مخلوط پهن برگ ،ریز برگ
و هوای گرم در شمال چین همچنین نتایج روند افزایشی در
احتمال وقوع آتش سوزی را نشان می دهد.

آتشسوزیهای واقعی در مناطق پرخطر و بسیار پرخطر قرار

) ) (Thai Pham et al. 2020در مطالعه ای به توانایی

گرفتهاند که نشاندهنده اعتبار متوسط مدل  Dongبرای

های شبکه یادگیری ماشین )Naïve ، Bayes (BN

پیشبینی آتشسوزیهای آینده در منطقه موردمطالعه

1

) ،Bayes (NBدرخت تصمیم ) (DTو رگرسیون
2

بود) Eskandari(2015رابطه بین عوامل اقلیمی و

لجستیک چند متغیره ) (MLPرا برای پیش بینی و

آتشسوزی در جنگلهای استان گلستان را مورد بررسی قرار

حساسیت آتش سوزی در نقشه پارک ملی ، Pu Mat

داد ،نتایج تحقیق نشان داد که بین تعداد آتشسوزیهای به

 Ngheپرداختند .روش مدل سازی بر اساس پردازش

وقوعپیوسته و متوسط درجهحرارت ساالنه در سطح اطمینان

اطالعات  05آتش سوزی تاریخی و مجموعه ای از نه متغیر

30درصد رابطه معنیداری وجود داشت؛ همچنین بین تعداد

توضیحی فضایی صورت گرفت نتایج نشان داد که این مدل

آتشسوزیها و متوسط رطوبت نسبی ساالنه در سطح

ها در پاسخ به آموزش و تغییر مجموعه داده های اعتبار  ،به

1 Decision Tree

2 Multivariate logistic regression
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اندازه کافی قوی هستند .عالوه بر این  ،نتایج نشان داد که

 20درصد مشاهده شد .نتایج آنالیز الگوی پراکنش نقاط در

سطح متوسط تا زیاد حساسیت به آتش سوزی با  ٪13پارک

هر سه روش ،الگوی کپهای را تأیید کرد .همچنین نتایج نشان

ملی  Pu Matمرتبط است که فعالیت های انسانی در آن زیاد

داد که الگوی  Kرایپلی در تعیین الگوی پراکنش نقاط

است )JoséVega-Nieva et al. 2020 (.با هدف پیش

آتشسوزی نسبت به دو روش دیگر برتری دارد .درنهایت

بینی الگوی فضایی وقوع آتش سوزی در سطح منطقه ای و

نقشه تراکم خطر آتشسوزی با روش کرنل 0بهدست آمد.

ملی درمکزیک  ،مطالعاتی را انجام دادند به این منظور با

(اسکندری و همکاران )1332،در مطالعهای دیگر ،کارآیی

استفاده از رگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR) 1برای پیش

مدل  Dongرا برای تعیین قابلیت خطر وقوع آتشسوزی در

بینی تراکم آتش ،با دو روش مختلف  -تراکم شبکه منظم و

جنگلهای زرینآباد استان مازندران ارزیابی کردند.تمام

تراکم هسته در تفکیک پذیری های مکانی از  0تا  05کیلومتر

الیههای رقومی با توجه به مدل  Dongتهیه و طبقهبندی

 ،هم در متغیرهای وابسته و هم در متغیرهای مستقل انسانی

شدند.نتایج نشان داد که تقریباً  45درصد از محدوده

ومحیطی استفاده شد .مطالعات نشان داد که این مقیاس به

آتشسوزیهای گذشته در مکانهایی قرار گرفتهاند که قابلیت

عنوان سازش بین قابلیت پیش بینی و جزئیات مکانی در پیش

بسیار زیاد یا زیاد برای آتشسوزی داشتند که نشاندهنده

بینی وقوع آتش سوزی  ،از پتانسیل خوبی برای استفاده

اعتبار متوسط مدل مورد استفاده است؛ در ادامه ،اصالح مدل

عملیاتی در تصمیم گیری جلوگیری و مهار آتش برخوردار

مذکور انجام شد،نتایج نشان داد که تقریباً  85درصد از

است( .بیرانوند و همکاران )1335.عوامل بومشناختی مؤثر بر

محدوده آتشسوزیهای گذشته در مناطقی قرار گرفتهاند که

توسعه آتشسوزی در جنگلهای کاکارضای لرستان را با

قابلیت بسیار زیاد یا زیاد برای آتشسوزی داشتند که

استفاده از  GISو تحلیل سلسله مراتبی شناسایی کردند .پس

نشاندهنده اعتبار قابل توجه مدل اصالحشده برای منطقه

از انجام مطالعات پایه ،واحدهای همگن محیطزیستی تولید

موردمطالعه بود( .عثمان زاده وهمکارانش )1333،به بررسی

و به چهار طبقه تقسیم شدند .سپس با انجام مطالعات میدانی،

مهم ترین عوامل محیطی و فیزیوگرافی مؤثر بر فراوانی آتش

شرایط بومشناختی منطقه دارای سابقه آتشسوزی بررسی

سوزی جنگل های کرمانشاه در یک دوره شش ساله(-1335

شد .نتایج نشان داد که در منطقه موردمطالعه ،پوشش گیاهی

 )1380پرداختند ،نتایج نشان داد که بیشترین فراوانی آتش

و رطوبت مواد سوختنی ،مهمترین عوامل بومشناختی مؤثر بر

سوزی در کالسه شیب  00-10درصد ،کالسه ارتفاع از سطح

توسعه آتشسوزی بودهاند( .گراوند و همکاران )1332،الگوی

دریا کمتر از  1455متر ،جهت جنوب و ماه های مرداد و تیر

مکانی پنجساله و نقشه خطر وقوع آتشسوزی در اراضی

رخ داده است .همچنین بین ارتفاع و درجه حرارت با فراوانی

طبیعی استان لرستان را تهیه کردند .بررسی توزیع نقاط با

آتش سوزی همبستگی معنی داری وجود داشته است.

توجه به کاربریهای مختلف و عوامل فیزیوگرافی انجام شد.

(پهلوانی و همکارانش  )1330،در پژوهشی فاکتورهای موثر

برای تعیین الگوی پراکنش نقاط از سه روش کوادرات،2

بر آتشسوزیهای جنگل گلستان شناسایی کردند .در این

نزدیکترین همسایه 3و  Kرایپلی 4و برای تعیین مناطق

راستا ،از روش رگرسیون وزندار جغرافیایی  GWRدر

پرخطر از روش کرنل استفاده شد .نتایج نشان داد که

ترکیب با الگوریتم ژنتیک استفاده شد .آنها بیان داشتند که

بیشترین فراوانی آتشسوزی در طبقه ارتفاعی 1555-1355

روش ترکیبی پیشنهادی روش مناسبی برای مسائل رگرسیون

متر ،شیب  25-15درصد و جهتهای جنوب و جنوب غربی

مکانی است به این منظور ،از دادههای سه آتشسوزی مختلف

رخ داده است .بیشترین وقوع آتشسوزی در کاربری جنگل

و دو روش وزندهی گوسین و مکعبی سهگانه در GWR

با تاج پوشش متوسط  31درصد و مرتع با تاج پوشش متوسط

استفاده نمودند .نتایج تحقیقات نشان داد که هر دو دسته

1 Geographical weight regression

4 Ripley's K

2 Quadrat Analysis,

5 Kernel Estimation function

3 Nearest Neighbor Analysis
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فاکتورهای بیوفیزیکی و انسانی تأثیر بسزایی در

گلستان را با استفاده از  GISو  RSمدلسازی کردند.

آتشسوزیهای مناطق مورد مطالعه داشتند .از فاکتورهای

شاخص خطر آتشسوزی و یک شاخص جدید به نام

بیوفیزیکی ارتفاع ،جهت شیب ،حداقل دما ،متوسط دما و از

شاخص هیبریدی آتشسوزی ،برای مشخص کردن خطر

فاکتورهای انسانی کاربری زمین و فاصله از مناطق مسکونی

آتشسوزی در این مطالعه استفاده شدند .شیب ،جهت،

در بیشتر حالتها موثر شناخته شدند .همچنین با استفاده از

ارتفاع ،فاصله از جادهها و مناطق مسکونی و رطوبت پوشش

هسته مکعبی سهگانه برای وزندهی در  ،GWRنتایج دقیقتر

گیاهی بهعنوان فاکتورهای مؤثر در وقوع آتشسوزی بهکار

و مناسبتری به دست آمد.

برده شدند .این الیهها با اختصاص مقادیر وزنی به طبقات
آنها بر اساس نرخ حساسیت به حریق ،در  GISترکیب

مطالعاتی در زمینه ارائه شاخصهای خطر

شدند .دادههای هاتاسپات سنجنده  MODISبرای

آتشسوزی جنگل:

اعتبارسنجی شاخصها استفاده شدند .ارزیابی شاخصها با

به تحقیقات ابتدایی می توان به پژوهش )Vidal.1995
& (Devaux-Rosکه به ارزیابی خطر آتش سوزی جنگل
های مدیترانه با شاخص تنش آبی پرداخته است اشاره نمود،
آنها نشان داده اند که شاخص کمبود آب ) WDI( 1به راحتی
بر روی سطوح جنگلی تخمین زده می شود و شاخص بهتری
از تنش آبی نسبت به شاخص تنش آب محصول)CWSI(2
است .بنابراین می تواند برای مکان یابی مناطقی که خطر آتش
سوزی در آنها زیاد است استفاده شود  ،حتی اگر درمنطقه
مورد مطالعه  ،توانایی پیش بینی آتش سوزی با هر دو شاخص
معادل باشد .این شاخص می تواند به عنوان ابزاری برای
جلوگیری

ازآتش

سوزی

مورد

قرار

استفاده

گیرد(Chuvieco et al. 2010) .چهارچوبی را برای
ارزیابی خطر آتشسوزی و تهیه شاخصهای خطر
آتشسوزی با استفاده از  GISو  RSارائه کردند.آنها
روشهای تولید متغیرهای ورودی و ترکیب آنها بهمنظور
نقشهبرداری خطر آتشسوزی برای مناطق مختلف اسپانیا با

استفاده از روش منحنیهای  ،ROCدقت  51/1درصدی
شاخص هیبریدی آتشسوزی را نسبت به دو شاخص دیگر
نشان داد .بر اساس نتایج این شاخص 05/0 ،درصد منطقه
موردمطالعه در منطقه خطر زیاد 33 ،درصد در زون خطر
متوسط و  3/0درصد در زون خطر کم برای آتشسوزی قرار
گرفته بود (Hassan & Hadisuwito.2019) .یک
مطالعه تطبیقی از شاخص های آتش سوزی جنگل در
اندونزی انجام دادند .در این مطالعه به مقایسه ی روش ها
اعتبار سنجی و انتخاب بهترین روش محاسبه را برای پیش
بینی در منطقه مورد مطالعه ارئه کردند ،روش های مقایسه
شده شامل؛شاخص خشکسالی ، (KBDI) 3شاخص
استاندارد بارش ، )SPI( 4شاخص خطر آتش سوزی جنگل

0

) (MFFDIو شاخص آب و هوا آتش )FWI( 1از طریق
مطالعه تطبیقی بررسی شد و نتیجه گرفته شد که MFFDI
بهترین روش برای محاسبه شاخص خطر آتش سوزی با
مقدار دقت است.

استفاده از سیستم اطالعات مکانی و سنجش از دور تهیه

) )Sullivan et al. 2020در مقاله ای با عنوان مقایسه

کردند؛ این سیستم در تابستان  2555برای آزمایش نیمهاجرایی

عملکرد معیارهای خالصه خطر آتش سوزی روزانه جنگل

توسط کاربر فعال شد .در این پژوهش اولین نتایج

برای تخمین فعالیت آتش سوزی در جنگل های جنوب

اعتبارسنجی شاخص خطر آتشسوزی ،از طریق مقایسه روند

استرالیا به ادغام شاخص های خطر اتش سوزی متغییر های

زمانی اجزای مختلف خطر آتشسوزی و وقوع آتشسوزی

اب و هواو سوخت پرداختند .شاخص خطر آتش سوزی

در مناطق موردمطالعه مختلف ارائه شد .در تحقیق دیگری

جنگل ) (FFDIدر بیشتر استرالیا اعمال می شود .نتایج نشان

) ) Adab et al. 2013خطر آتشسوزی در جنگلهای

می دهد که حداکثر معیار ساعتی  FFDIاز بین تمام

Water Deficiency Index
crop water stress index

1

4

2

5

Keetch-Byram

3

Standard Precipitation Index
McArthur Forest Fire Risk Index
6
Fire Weather Index

 111

بررسی روشهای پایش و پیش بینی آتش سوزی نواحی رویشی ایران و جهان...

معیارهای آزمایش شده بهترین عملکرد را داشته است ،

مشاهده شد .در مجموع ،نتایج نشان داد که شاخص کچ-

اگرچه از نظر آماری تفاوت معناداری بین هیچ یک از آنها

بایرام ،شاخص مناسبی جهت پهنه بندی پتانسیل آتش سوزی

وجود ندارد .همچنین تفاوت کمی در عملکرد معیارهای

در مناطق خشک و نیمه خشک اصفهان نمی باشد و بهتر

تعیین شده با استفاده از محاسبات جایگزین و شاخص های

است در گراس لندهای مناطق خشک و نیمه مرطوب به کار

مختلف خشکسالی وجود داشت .این نتایج نشان می دهد که

برده شود ( .قبادی  )1338،به بررسی مناطق خطر آتش

استفاده فعلی از حداکثر  FFDIساعتی پیش بینی مناسب

سوزی جنگل در استان گلستان ،بر اساس شاخص خطر

است و استفاده از روش های جایگزین برای تعیین فاکتور

آتش سوزی)FRSI( 1با بهره گیری از تکنیک()GIS

خشکسالی سود کمی دارد( .جهانبخش و همکارانش)2525،
در پژوهشی الگوهای همدیدی آتش سوزی های جنگل های
استان گلستان مورد بررسی قراردادند .بدین منظور اطالعات
مربوط به توزیع زمانی ،مکانی و سطح آتشسوزیها(فشار
سطح زمین ،ارتفاع ژئوپتانسیل،دمای هوا ،مولفه های مدارب
و نصف النهاری باد و شاخص ناپایداری امگا) برای دوره
آماری ( )1384-1335دریافت کردند سپس الگوهای

برای سال های ( )1388-1383پرداخت ،جهت شناسایی
مناطقی با پتانسیل باالی آتش سوزی ازپارامترهای
استاتیکی مؤثردرآتش سوزی جنگل های منطقه
(ارتفاع،شیب،جهت

شیب،کاربری

زمین/پوشش

زمین،،میزان تبخیر)استفاده نمودند ،با روش شاخص
خطرآتش سوزی ( ،)FRSIوشاخص نرمالشده تفاوت

همدیدی حاکم بر منطقه که آتش سوزی با دالیل طبیعی را

پوشش گیاهی (،)NDVIو باکمک نقشه پهنه

مورد بررسی قرارداند و مسیر حرکت آن ها در زمان رخداد

بندی،ریسک آتش سوزی درپنج رده خطر (بسیارکم تا

آتش سوزی با استفاده از الگوریتم الگرانژی ردیابی نمودند.

بسیارزیاد) تهیه نمودند .نتایج نشان داد بیشتر آتش

آنها نتیجه گرفتند که در زمان رخداد آتشسوزی در منطقه

سوزی ها در مناطق جنگلی با تاج و پوشش انبوه و

مورد مطالعه  4الگو حاکمیت دارند .الگوی اول بندال امگایی

همچنین در مناطق جنگلی با تاج و پوشش متوسط و در

شکل مابین طول های  45تا  55درجه شرقی و عرض های
 35تا  55درجه شمالی ،الگوی دوم ناوه بسیار عمیقی بر
جانب غرب روسیه و خاورمیانه ،الگوی سوم تشکیل ناوه
نسبتاً عمیق در غرب دریای سیاه و کشیده شدن آن به عرض
های پایین تر و الگوی چهارم یک مانع با ارتفاع مرکزی 0855
ژئوپتانسیل متر بر روی ایران می باشد( .عباسی و
همکارانش )1333،به مطالعه پهنه بندی پتانسیل آتش سوزی

مرحله بعد در مناطق بیشه زار و بوته زار ها اتفاق افتاده
است .همچنین نتایج نشان داد  ،تقریبا  35درصد آتش
سوزی ها در پهنه های ارتفاعی متوسط بین  555تا 1055
متر رخ داده اند.در کل یافته های تحقیق نشان داده است،
 35درصدآتش سوزی های بوقوع پیوسته درمناطق
باخطرزیادآتش سوزی 35،درصددرمناطق خطرناک و

جنگل ها و مراتع با استفاده از شاخص خشکی کچ -بایرام

 15درصددرمناطق پرخطرواقع شده اند( .ابراهیمی و

در استان اصفهان پرداختند ،جهت ارزیابی پتانسیل شاخص

همکارانش )1338،با تکنیک شاخص آماری به بررسی

رطوبت خاک به نام شاخص خشکی کچ -بایرام در پهنه بندی

ریسک وقوع آتش سوزی عرصه های طبیعی استان

ریسک آتش سوزی جنگل ها و مراتع استان اصفهان از داده

کردستان برای سال های 1380-1334پرداختند .ابتدا

های روزانه سال های  2551تا  2515استفاده نمودند .،نتایج

نقشه ریسک خطر آتش سوزی در عرصه های طبیعی

به دست آمده نشان داد که بخش های غربی و ایستگاه سمیرم
در جنوب استان دارای کمترین خشکی و پتانسیل آتش
سوزی می باشند ..در ایستگاه های خوانسار ،سمیرم ،فریدون
شهر و داران کمترین مقادیر شاخص خشکی کچ -بایرام
)Fire Risk Index (FRSI

1

استان کردستان با استفاده از روش شاخص آماری ()SI
و سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISتهیه کردند .نتایج
پژوهش نشان داد که حدود  05درصد از مساحت استان
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کردستان ( 14455کیلومترمربع) در کالس خطر آتش

گیاهی خشک ،شیب زیاد ،جهت جنوبی و نزدیک به جاده

سوزی زیاد و خیلی زیاد قرار دارند .همچنین یافته های

و مناطق مسكونی ،پتانسیل خطر وقوع آتشسوزی افزایش

حاکی از دقت باالی مدل شاخص آماری در شناسایی

می یابد .برای ارزیابی دقت روش و مدل استفادهشده در

مناطق دارای خطر آتش سوزی با دقت  33/0درصد

تهیه نقشه پتانسیل آتشسوزی ،معموالً نقشه مناطق بحرانی

( 310مورد از  335مورد آتش سوزی) بود.

آتشسوزی با نقشه مناطقی که در گذشته آتش گرفتهاند،

بحث و نتیجهگیری
با توجه به اینکه عوامل مختلفی در وقوع آتشسوزی
جنگلها تأثیرگذار هستند ،مدلسازی خطر وقوع
آتشسوزی با توجه به کلیه فاکتورهای تأثیرگذار در وقوع
حریق ،راهكار مناسبی برای پیشبینی وقوع آتشسوزی در
این جنگلها است .با توجه به اینکه بیشتر عوامل
تأثیرگذار بعد مكانی دارند ،سیستم اطالعات جغرافیایی
نقش مؤثری را در مدلسازی مكانی وقوع آتشسوزی ایفا
میکند .در رابطه با مدیریت آتشسوزی جنگل با استفاده
از  ،GISمطالعات مختلفی در جنگلهای جهان انجام شده
است .جمعبندی تحقیقات انجامشده در مورد پتانسیلیابی
آتشسوزی در مناطق مختلف جهان نشان میدهد که
سیستم اطالعات جغرافیایی برای توسعه اطالعات ،مدیریت
و پیشبینی فعالیتهای آتشسوزی جنگل کارآیی زیادی

مقایسه شده و در صورت همخوانی این دو ،مدل ارائه شده
تایید می شود .در برخی مطالعات دیگر ،از تلفیق سیستم
تحلیل فازی و شبكه عصبی ،هوش مصنوعی و ماشین بردار
پشتیبان برای پیشبینی مدیریت رفتار آتشسوزی استفاده
شده است .همچنین در روشهای پیشرفتهتر از رگرسیون
لجستیک و الگوریتم درخت تصمیمگیری برای انتخاب و
تهیه نقشه متغیرهای مؤثر در آتشسوزی و همچنین
مدلسازی خطر وقوع حریق استفاده شده است .در
مطالعات دیگر به پیش بینی خطر وقوع اتش سوزی و تهیه
نقشه ریسک اتش سوزی به وسیله تصاویر ماهواره پرداخته
اند و با تغییر در الگوریتم های موجود به بهبود و تصیح
تشخیص درست تصاویر ماهواره ای کمک کردند .و در
جدید ترین پژوهش های انجام شده ،از تلفیق شاخص های
آب و هوایی آتش با تصاویر ماهواره ای به تشخیص بهنگام
و درست وقوع اتش سوزی کمک شایانی گرفته شده است.

دارد ،بهطوریکه ایجاد یک پایگاه داده در  GISمتشكل

مطالعات مربوط به پتانسیل وقوع آتشسوزی در ایران ،

از متغیرهای مؤثر در وقوع آتشسوزی برای نقشهبرداری

بیشتر در زمینه پهنهبندی خطر وقوع آتشسوزی بر اساس

از مناطق خطر وقوع آتشسوزی جنگل بسیار کارا می

فاکتورهای مختلف

و سیستم اطالعات جغرافیایی

باشد .در اغلب موارد نوع پوشش گیاهی ،شیب ،جهت

وهمچنین تحلیل سلسله مراتبی بوده است  ،برای پیشبینی

جغرافیایی ،فاصله از جادهها و رودخانههای دایمی،

وقوع آتشسوزی در جنگلها از شبكه عصبی مصنوعی و

توپوگرافی و کاربری اراضی ،مؤثرترین فاکتورها در وقوع

دادههای آب و هوایی استفاده شده و نتایجی برای پیشبینی

آتشسوزی بوده و ادغام الیهها معموالً بر اساس سلسله

وقوع آتشسوزی در جنگلها و مراتع نیز حاصل شده

مراتب و ضرایب خطر در وقوع آتشسوزی انجام شده

است .و در جدید ترین مطالعات به بررسی محصوالت

است .در مطالعات دیگر از روش تحلیل سلسله مراتبی

اتش ماهواره برای پیش بینی درست وبهنگام پرداخته شده

فازی و بهعبارتی تلفیق تحلیل سلسله مراتبی و

است .نتایج نشان داده که تصاویر سنجنده  Modisپتاسیل

مجموعههای فازی برای مدلسازی خطر وقوع آتشسوزی

بالقوه و خوبی در کشف و پایش آتش دارد و به علت نو

استفاده شده است .همچنین از تصاویر TMماهواره برای

پا بودن تحقیقات در این زمینه جای فعالیت زیادی موجود

شناسایی آتشسوزیهای گذشته استفاده شده است .نتایج

می باشد هر یک از روشهای مدلسازی و ارزیابی خطر

کلی این مطالعات نشان میدهد که در اقلیم گرم با پوشش

آتشسوزی که در این مطالعه بیان شدند ،مزایا و معایب
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