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روشهاي مدلسازي و ارزيابي خطر وقوع آتشسوزي در جنگلهاي جهان و ايران

سعيده اسکندري
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تاریخ دریافت3161/69/13 :

تاریخ پذیرش3161/66/66:

چکیده
روند فزاينده آتشسوزي در جنگلها ،لزوم ارايه راهکاري براي پيشبيني و کنترل آنها را اجتنابناپذير ميکند .با توجه به اينکه عوامل
مختلفي در وقوع آتشسوزي جنگلها تأثيرگذارند ،مدلسازي وقوع آتش سوزي با توجه به کليه فاکتورهاي تأثيرگذار ،راهکار مناسبي براي
پيشبيني وقوع آتشسوزي در اين جنگلها است .اين مطالعه بهمنظور بررسي روشهاي مختلف مدلسازي و ارزيابي خطر وقوع
آتشسوزي در جنگلهاي جهان و ايران انجام شده است .بررسي تحقيقات انجامشده در ايران نشاندهنده اين است که مطالعات مربوط به
پتانسيليابي آتشس وزي در کشور ما محدود بوده و در اغلب اين مطالعات از تحليل سلسله مراتبي براي وزندهي به فاکتورهاي مؤثر در
وقوع آتشسوزي جنگلها استفاده شده است .جمعبندي تحقيقات انجامشده در مناطق ديگر جهان نشان ميدهد که اغلب نوع پوشش
گياهي ،شيب ،جهت جغرافيايي ،فاصله از جادهها ،توپوگرافي و کاربري اراضي ،مؤثرترين فاکتورها در مدلسازي وقوع آتش بودهاند و ادغام
اليهها معموالً بر اساس سلسله مراتب و ضريب خطر در وقوع آتشسوزي انجام شده است .براي ارزيابي دقت مدل استفادهشده در تهيه
نقشه پتانسيل خطر آتشسوزي ،معموالً نقشه پتانسيل خطر آتشسوزي با نقشه آتشسوزيهاي گذشته مقايسه شده است .در برخي
مطالعات جديدتر ،از رگرسيون لجستيک و الگوريتم درخت تصميمگيري براي انتخاب متغيرهاي مؤثر در آتشسوزي و همچنين مدلسازي
خطر آتشسوزي استفاده شده است و در روشهاي پيشرفتهتر از تلفيق سيستم استنتاج فازي و شبکه عصبي ،هوش مصنوعي و ماشين
بردار پشتيبان براي پيشبيني آتشسوزيهاي آينده استفاده شده است .آناليز چندمعياره موضوعي است که در تحقيقات جديد مطرح شده
و سازماندهي معيارها در قالب مدلي از دادههاي مکاني با استفاده از  GISنتايج مطلوبي را بههمراه داشته است.
کلمات کلیدي :پتانسيل خطر ،آتشسوزي ،پيشبيني.

 -1استاديار پژوهش ،بخش تحقيقات جنگل ،مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج کشاورزي ،تهران ،ايران.
*(مسوول مکاتبات).
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مقدمه
امروزه پديده آتشسوزي در عرصههاي جنگلي بخش وسيعي از

سامانه اطهعات جغرافيدايي 1مديتدوان در مدورد منداطقي کده

جنگلهاي جهان را مورد تهديدد قدرار داده اسدت .ايدن پديدده

بيشترين خطر وقوع آتشسوزي را دارند ،قبل از بدروز هرگونده

ساالنه هزاران هکتار از درختان ،درختچهها و گياهدان را طعمده

رادثهاي ،اقدامات پيشگيرانه ،تعديلي و اطهعرسانيهداي الزم

خود ميسازد ( ،)2 ،3 ،9 ،1بهطوريکه ميانگين سداالنه رريدق

را برنامهريزي نمود .اين اقدامات بهطور عمده شدامل طراردي و

در جنگلهاي جهان شش تا چهارده ميليون هکتار تخمين زده

ارداث آتشبرها و برجهاي ديدهباني و بهطور کلي مراقبتهداي

شده است ( .)5آتشسوزي جنگل با منشدأ طبيعدي يدا انسداني

بيشتر در مناطق بحراني يا خطر هستند .همچنين ميتدوان بدا

اثرات زيانبار و ويرانگري بهطدور مسدتقيم يدا غيرمسدتقيم بدر

تلفيق اطهعات مربوط به ميزان خطدر منداطق مختلدف از نظدر

جوامددع انسدداني دارد و در صددورت وقددوع ،تددأثير عظيمددي بددر

آتشسوزي و راههاي دسترسي منطقه ،نسبت به توزيع امکانات

محيطزيست ،جنگلها ،روستاها و ساکنان آنها بهدليل تمرکدز

و هدايت نيروهاي اطفاي رريق به مناطق پرخطر منطقه اقددام

جمعيت ميگذارد ( .)8 ،7 ،1 ،9اگرچه آتشسوزيهاي جنگلدي

کرد .از طرف ديگر در صورت بدروز آتدشسدوزي در جنگدلهدا،

جزء جداييناپذير اين بومسازگانها هسدتند ،امدا عددم کنتدرل

فعاليتهاي عملياتي اهميت پيدا ميکنند و در اينجا روشهاي

آنها ممکن اسدت باعدخ خسدارات اقتصدادي و محديطزيسدتي

شناسايي بهموقع آتشسدوزي در ايدن عرصدههدا بدا اسدتفاده از

شددديدي شددود ( .)2 ،3آتددشسددوزي عددهوه بددر خسددارتهدداي

تصاوير مناسب ماهوارهاي و همچندين مددلهداي شدبيهسدازي

اقتصادي ،آلودگيهداي محيطزيسدتي و تدأثير بدر آب و هدواي

گسترش آتشسوزي ميتوانند به جلوگيري از پيشروي رريدق

منطقه ،در از بين بردن فون و فلور و چشمانداز جنگل نيز تدأثير

کمک کنند.

بسزايي داشته و اثرات آن در هر سطحي از اکوسيستم ارسداس

با توجه به اهميت مسأله وقوع آتشسوزي در جنگلها ،تداکنون

ميشود ( .)2 ،1همچنين رريق در صورت گستردگي ،شددت و

پژوهشهاي مختلفي در اين زمينده در منداطق جنگلدي جهدان

تکرار در يک جنگل ،سبب تغيير ارزش کيفدي گوندههدا شدده و

انجام شده است .سازمان خدمات جنگلداري کانادا 9بيش از 75

باعخ استقرار گونههاي ندامرغوب و غيرتجداري کده فاقدد ارزش

سددال اسددت کدده تحقيقددات آتددشسددوزي جنگددل را بددهصددورت

اقتصادي هستند ،ميشود (.)7

گستردهاي انجام ميدهد ( ،)19اما اولين کاربرد سنجش از دور

بهدليل بروز بيش از پيش پديده آتشسوزي و خسارات ناشي از

براي نقشهبرداري آتشسوزي جنگل در دهه  1291بوده اسدت؛

آن ،طراري و توسعه روشهاي مؤثر مقابله با آن ضروري بهنظدر

زمانيکه چندين اسکنر مادون قرمز هوايي بدراي رديدابي نقداط

ميرسد ( .)11براي کاهش آسديبهداي ناشدي از آتدشسدوزي

آتشسوزي آزمايش شدند ( .)13اين در رالي است که در مورد

جنگل (مانندد از بدين رفدتن مندابع طبيعدي ،اراضدي و ريدات

مسأله مدلسازي خطر وقوع و پتانسيليابي خطر آتشسوزي در

انسانها) مديران کنترل آتشسوزي ،مسدتلزم ارزيدابي خطدرات

جنگلهاي ايران مطالعات محدودي انجام شده است و اغلب اين

آتشسوزي هستند (.)11

تحقيقات نوپا هستند .اين مطالعه بهمنظدور بررسدي روشهداي

سياستهاي مقابله با رريق را ميتوان به دو دسته فعاليتهداي

مختلددف مدددلسددازي و ارزيددابي خطددر وقددوع آتددشسددوزي در

پيشگيرانه و عملياتي تقسيم نمدود ( .)11اهميدت فعاليتهداي

جنگلهاي جهان و ايران انجام شده است .ابتدا مطالعات مربوط

پيشگيرانه از آن جهت است که در هنگام بروز يک آتشسوزي،

بده مدددلسدازي خطددر وقدوع و پتانسدديليدابي مندداطق بحرانددي

تحليل رفتار آتش بهدليل دشواري و زمانبدر بدودن جمدعآوري

آتشسوزي در جهان و ايران بهتفکيک موضوعي ارايه ميشدوند.

پارامترهاي مورد نياز شبيهسازي ،مشکل خواهد بود .درراليکه
با استفاده از مدلها و نقشههاي خطر مناسب و پايگاه دادهها در

)1- Geographic Information System (GIS
)2- Canadian Forest Service (CFS
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تهيه نقشه کاربري اراضي روزه آبخيز کفتاره....

سپس جمعبندي پژوهشها انجام شده و درنهايت نتيجهگيدري

با برآورد خسارات بالقوه آتشسوزي طي زمان الزم براي بهبدود

و پيشنهادات الزم ارايه ميشود.

شرايط محيطزيستي به رالت قبل از آتشسوزي ،انجام شد .بدا

روشهاي مدلسازي خطر وقوع آتشسوزي و تهیه نقشه

توجه به موارد اقتصادي-اجتماعي در معرض خطدر ،سده دسدته

پتانسیل خطر آتشسوزي

تأثير بر روي انسانها ،محيطزيست و امهم و داراييها ارزيدابي

 -3تحقیقاتي که به مدیریت آتشسوزي جنگل با استفاده

شددد .نتددايج نشددان داد کدده بددا اقدددامات پيشددگيريکننددده از

از  GISپرداختهاند

آتددشسددوزي ،ميددانگين مقددادير خسددارات پيشددگيريشددده بدده

در رابطه با مديريت آتدشسدوزي جنگدل بدا اسدتفاده از ،GIS

داراييها ،انسانها و بومسدازگان بدهترتيدب برابدر بدا ،379585

مطالعات مختلفي در جنگلهاي جهان انجام شده است.
در مطالعددهاي )1228( Crofts ،يددک برنامدده مددديريتي بددراي
آتشسوزي جنگدلهدا در پدارم ملدي  Pukaskwaکاندادا بدا
استفاده از  GISارايه کرد .اين برنامده مدديريتي بدراي جنگدل
کدداجي کدده در سددال  1228سددوخته بددود ،طددرحريددزي شددد.
بدينمنظور سطح پارم به سه زون مديريتي آتشسوزي تقسيم
شددد و راهکارهددايي بددراي جلددوگيري از آتددشسددوزي جنگددل و
مديريت آتش در هر زون ارايه شد .نتايج اين بررسي نشدان داد
که دانش بهروز ،سياست قوي و مراقبتهاي مأمورين پارمهاي
مختلف ،نقش مهمي در جلدوگيري از آتدشسدوزي و مدديريت
آتش در پارمهاي ملي کانادا دارد (.)12

 2/17و  99/92يورو در کيلومتر مربع است (.)2
منصوري و همکداران ( )1321نيدز برنامدهاي را بدراي مدديريت
بحران آتشسوزي جنگل با اسدتفاده از  RSو  GISدر منداطق
رفاظددتشددده مانشددت و قهرنددت اسددتان ايددهم اراي ده دادنددد.
بدينمنظور نقشه فاکتورهاي مورد نياز براي پهندهبنددي خطدر
وقوع آتشسوزي ،با استفاده از سنجش از دور تهيه شد و منطقه
به هفت وارد عملياتي تقسيم شد تا هنگام وقدوع آتدش بتدوان
آنها را مديريت کرد .نتدايج نشدان داد کده تلفيدق نقشدههداي
پهنهبندي خطر آتشسوزي و وارد عملياتي ،راهنمداي مفيددي
براي مديريت بحران آتشسدوزي اسدت و  RSو  GISکدارآيي
زيادي در اين زمينه دارند (.)19

در تحقيقي ديگر Vakalis ،و همکداران ( )9112يدک سدامانه

 -4تحقیقاتي کهه رهرفاب بهه پهنههبنهدي خطهر وقهوع

اجرايي بر مبناي  GISرا براي مديريت بحران آتدشسدوزي بدا

آتشسوزي با استفاده از  RSو  GISپرداختهاند

استفاده از تلفيق سيستم استنتاج فازي و شبکه عصبي بر اساس

در تحقيقي  Akpinarو  )9113( Usulنقشه مناطق رسداس

دادههاي موجود از آتشسوزيهاي گذشته ارايه کردند .هدف از

به رريق در  Abantترکيه را با اسدتفاده از  RSو  GISتهيده

ارايه اين مددل ،اسدتفاده از آن بدهعندوان يدک سيسدتم ردامي

کردند و کافي بودن برجهاي ديدهباني آتشسوزي در منطقده را

تصميمگيري ،در جهت تخصيص بهموقدع امکاندات و تسدهيهت

با استفاده از  GISبررسي کردند .توابع و عملکردهداي مطلدوب

اطفاي رريق به مکان مناسب بود .در اين تحقيق بر اساس نظر

براي آناليزهاي آتشسوزي جنگل ،با اسدتفاده از  GISانتخداب

کارشناسان ،معيارهاي مؤثر در آتشسوزي انتخاب شددند .ايدن

شدند و نقشه خطر وقوع آتشسوزي منطقه تهيده شدد .سدپس

عوامل شامل ميدزان اشدتعال پوشدش گيداهي ،تدراکم پوشدش

نقشه مناطق خطر آتشسوزي با نقشده قابليدت ديدد بدرجهداي

گياهي ،شيب منطقه ،دماي هوا و سرعت باد بودند (.)15

ديدهباني ادغام شد تا مشدخص شدود کده آيدا منداطق پرخطدر

 Romanو همکددداران ( )9113روشدددي را بدددراي ارزيدددابي

بهوسيله برجهاي موجود قابليت ديد دارند يا خير .نتدايج نشدان

آسيبپذيري اقتصادي -اجتماعي آتدشسدوزي در جنگدلهداي

داد که بيشتر مناطق پرخطر بهوسيله برجهاي موجدود قابليدت

اسپانيا با استفاده از  GISارايه دادند .آسيبپذيري آتشسدوزي

ديد دارند ،اما براي ديدهباني مناطق با خطر متوسط نياز به برج
ديدهباني ديگدري در شدمال منطقده اسدت .همچندين سيسدتم
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اطهعات جغرافيايي براي توسعه اطهعات ،مديريت و پيشبيني

برد .بدينمنظور سه فاکتور شيب ،جهت شيب و شاخص پوشش

فعاليتهاي آتشسوزي جنگل کارآيي زيادي دارد (.)17

گياهي نرمالشده که بدر روي مسدأله فدو تأثيرگدذار هسدتند،

در مطالعدددهاي ديگدددر Pradhan ،و )9119( Bin Awang

درنظر گرفته شدند و با فرمولده کدردن و اعمدال آنهدا بدر روي

مندداطق مسددتعد آتددشسددوزي جنگددل در منطقدده Kuala

تصوير ،مناطق با خطر زياد مشخص شد (.)91

 Selangorمالزي را با استفاده از  RSو  GISبررسي کردندد.

 -1تحقیقاتي که به بررسي تأثیر عوامل مختلف در وقوع

بدددينمنظددور از دادههدداي سددنجنده  AVHRR1مدداهواره

حریق و ارتبها بهیع عوامهل محیطهي و آتهشسهوزي

 NOAAاز سددال  9111تددا  9115اسددتفاده شددد .نقشددههاي

پرداختهاند

پوشش گيداهي و شداخص  NDVIاز تصدوير  ETMمداهواره

در مطالعدددهاي  Giriو  )9111( Shresthaعوامدددل و مندددابع

لندست هفت بهدست آمد .ساير دادهها (شيب ،جهت و ارتفداع)

آتشسوزي جنگدل در سدال  1228در پناهگداه ريدات وردش

با استفاده از نقشه توپوگرافي در محيط  GISاسدتخراج شددند.

 HuayKhaKhaengتايلند را با استفاده از تصوير مداهوارهاي

مناطق مستعد آتشسوزي جنگل با استفاده از فاکتورهاي مدؤثر

تکزماندهاي  TMبررسدي کردندد .سدپس منداطق سدوخته بدا

در آتشسوزي جنگل ،بدا روش ردداک ر ارتمدال طبقدهبنددي

استفاده از تصوير  TMمشخص شدند .بدراي ارزيدابي صدحت و

شددند .سددپس ايددن مندداطق بددا اسددتفاده از دادههدداي موقعيددت

اثرات آتشسوزي ،چندين قطعه نمونه بدا اسدتفاده از  GPSدر

آتشسوزيهاي گذشته تعيين صحت شدند .نتايج ،صحت زيداد

مناطق سوخته و نسوخته برداشت شد .نتايج دقت طبقدهبنددي

نقشه پتانسيل تهيهشده را بهدليل همخواني مناطق پرخطدر آن

 88/3درصد را براي مناطق سوخته نشان داد .همچندين نتدايج

با مناطق آتشسوزي گذشته نشان داد (.)18

نشان داد که عوامل آتشسوزي در اين پناهگاه متعدد هسدتند،

ادب و همکاران ( )1387نيز خطر وقوع آتشسدوزي در منداطق

اما اغلب آتشسوزيها غيرعمدي هستند .در پايدان ايجداد يدک

جنگلي استان مازندران را بهتفکيک فصول در سال  1383و نيز

پايگاه داده در  GISمتشکل از متغيرهاي مؤثر در آتدشسدوزي

طددي يددک دوره  15سدداله بددا اسددتفاده شدداخص پدديشآگدداهي

براي نقشهبرداري از مناطق خطر وقوع و شبيهسازي آتشسوزي

 Molganو  GISپهنهبندي کردند .براي بررسي کارآيي مدل،

جنگل پيشنهاد شد (.)91

نتايج سال  ،1383با تعداد رريقهاي بهوقوعپيوسته آزمون شد

در تحقيق ديگري  Vazquezو  )9111( Morenoپراکندگي

و سپس ضريب همبستگي سال مذکور با نتايج  15ساله بررسي

مکاني آتدش سدوزي در مرکدز اسدپانيا را در ارتبداط بدا عوامدل

شد .نتايج نشان داد کده مددل اسدتفادهشدده بده غيدر از فصدل

محيطي مدورد مطالعده قدرار دادندد .محديط آتدشسدوزيهداي

زمستان ،در کليه فصول و همچنين بدهطدور سداالنه از کدارآيي

بهوقوعپيوسته از سال  1271تدا  1221بدهوسديله عکدسهداي

مناسبي در سطح مکاني برخوردار است (.)12

هوايي استخراج شدد .مشخصدات توپدوگرافي (شديب ،جهدت و

اکبري ( )1382در تحقيق ديگري ،مدلي ساده براي تهيه نقشده

ارتفاع) بهصورت نقشههاي رقومي بده فرمدت رسدتري در GIS

خطر و هشدار آتدشسدوزي در ندواري جنگلدي بدا اسدتفاده از

تهيه شدند .فاکتورهاي مورد استفاده بدراي پيدادهسدازي مددل

دادههاي سنجش از دوري ارايه داد؛ بهطوريکده بدا اسدتفاده از

خطر وقوع آتشسوزي جنگل شامل شيب ،جهت ،ارتفداع ،سدن

اين مدل و بهکارگيري تصاوير ماهوارهاي و مدل رقومي ارتفداع

9

منطقه ،ميتوان پي به وجود مناطق با خطر زيداد آتدشسدوزي

توده ،ترکيب تودهها ،تراکم تاج و بيواقليم بودند .نتايج نشان داد
که مناطق سدوخته بدا توپدوگرافي منطقده ارتبداط معنديداري
داشتند (.)99

1- Advanced Very High Resolution Radiometer
)(AVHRR
)2- Digital Elevation Model (DEM

همچنددين طددي تحقيقددي ديگددر Stolle ،و همکدداران ()9113
ارتباط آتشسوزيهداي جنگلدي بدا کداربري اراضدي در اسدتان
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جامبي سوماتراي اندونزي را بررسي کردند .ضدمن تهيده نقشده

رابطه غيرخطي بين وقوع آتشسوزي و عوامل انسانساز وجدود

کاربري اراضي ،موقعيت آتشسدوزيهداي جنگلدي از  1229تدا

داشت .همچنين در اقليم گرمتر ،وقوع آتشسوزي بيشتدر بدود

 1223با استفاده از دادههاي ماهواره  NOAA1شناسايي شدد.

(.)95

نتايج تحليل آمار مکداني نشدان داد کده وقدوع آتدشسدوزي در

 Eskandariو همکددداران (9113الدددف) نقدددش فاکتورهددداي

استان جامبي در اين سالها هم ناشي از شرايط استعدادپذيري

انسانساخت را در وقدوع آتشسدوزي در بخشدي از جنگلهداي

(به طور عمده اقليم ،ارتفاع و غيره) و هم ناشي از عوامل انسداني

شمال ايران بررسي کردند .نتايج تحقيدق آنهدا نشدان داد کده

(وجود پروژههاي انساني ،اختصاص زمين به کاربريهاي ويدژه و

بددهترتيب جادههددا ،زمينهدداي کشدداورزي و مندداطق مسددکوني

غيره) بوده است .همچنين قابليت دسترسدي (جدادههدا) عامدل

بديشتددرين تددأثير را وقدوع آتشسددوزي در جنگلهدداي منطقدده

مهمي در آتشسوزي جنگلها بودهاند (.)93

موردمطالعه داشتهاند (.)99

در مطالعددهاي Lozano ،و همکدداران ( )9118ارتبدداط بددين

 )9115( Eskandariرابطه بين عوامل اقليمدي و آتشسدوزي

ارتمال وقوع آتشسوزي و فاکتورهاي مختلف محيطزيسدتي را

در جنگلهاي استان گلستان را بررسي کرد .نتدايج تحقيدق وي

در مقياسهاي مختلف و با استفاده از مدلهداي طبقدهبنددي و

نشان داد که بين تعداد آتشسوزيهاي بهوقوعپيوسته در استان

رگرسيوني درختي با بهکارگيري تصاوير ماهوارهاي مددلسدازي

گلسددتان و متوسددط درجددهررارت سدداالنه در سددطح اطمينددان

کردند و مددلي را بدراي امکدان وقدوع آتدشسدوزي بدر اسداس

25درصد رابطه معنيداري وجود داشت؛ همچندين بدين تعدداد

مشخصات توپوگرافي ،قابليت دسترسي ،نوع پوشش و تاريخچده

آتشسوزيها و متوسط رطوبت نسبي ساالنه در سطح اطمينان

آتشسوزي در مناطق مديترانهاي ارايه دادند .روش نمونهگيدري

 22درصددد رابطدده معندديداري وجددود داشددت ،امددا بددين تعددداد

در عرصه بر اساس روش نمونهگيري تصادفي بود و فاکتورهداي

آتشسوزيها و ميدانگين بارنددگي سداالنه ارتبداط معنديداري

مؤثر به دو دسته متغير و ثابت تقسيم شدند .نتايج نشان داد که

وجددود نداشددت .از طددرف ديگددر ،بددين وسددعت آتشسددوزيهاي

بر اساس مدلهاي رگرسديون درختدي ،وقدوع آتدشسدوزي بدا

بهوقوعپيوسته در استان گلستان و متوسط رطوبت نسبي ساالنه

فاکتورهاي محيطي در مقياسهاي مکاني مختلف ارتباط زيادي

در سطح اطمينان  25درصد رابطه معنيداري وجود داشت ،امدا

داشته است و در اغلب موارد ،مناطق خطر وقوع آتشسدوزي در

بين وسدعت آتشسدوزيها بدا متوسدط درجدهررارت سداالنه و

بوتهزارها و شيبهاي تند واقع شدهاند .بهعهوه مدلهاي مکاني

متوسط بارندگي ساالنه ارتباط معنيداري مشاهده نشد (.)97

آتشسوزي با مکانهداي آتدشسدوزي گذشدته ارتبداط زيدادي

خراسانينژاد ( )1372تأثير متغيرهاي مختلف محيطي و اقليمي

داشتهاند (.)92

را بر آتدشسدوزي مطالعده نمدود و نتيجدهگيدري کدرد کده در

در تحقيق ديگري Zumbrunnen ،و همکاران ( )9111تدأثير

جنگلهاي جلگهاي ،گرما عامل مدؤثر در آتدشسدوزي بدود .در

اقليم و عوامل انساني را بر وقوع آتشسوزيهاي جنگلدي در دو

جنگلهاي ميانبندد نيدز کداهش رطوبدت مدواد سدوختي و در

منطقه مستعد آتشسوزي در سوييس در يدک دوره 111سداله

جنگلهاي کوهستاني کاهش بارندگي عامدل آتدشسدوزي بدود

بررسي کردند .نتايج نشان داد که اقليم ،وجود جادهها و ارشدام

(.)98

نقش مهمي در وقوع آتشسوزي در دو منطقه داشتهاند .بهعهوه

يوسددفي و جليلونددد ( )1382وضددعيت آتددشسددوزي در مندداطق
جنگلي و مرتعدي اسدتان مازنددران را از سدال  1373تدا 1389

1- National Oceanic and Atmospheric
)Administration (NOAA

بررسي کردند .نتايج نشان داد که شهرستان نکدا بدا  111فقدره
رريق بيشترين ميزان آتشسوزي را داشته است که دماي زياد
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اسکندري

در فصول گرم سال و خشکي راصل از آن بههمراه وجدود مدواد

 -2تحقیقاتي که به مدلسازي خطر وقوع آتشسوزي بر

سوختني با ضريب خشکي زياد در سطح مناطق جنگلي ،از علل

اساس وزن و درجه اهمیت متغیرها پرداختهاند

اصلي وقوع آتشسوزي در جنگلها و مراتع اين شهرستان بدوده

در راستاي اين موضوع )1222( Almedia ،نقشه مناطق خطر

است .همچنين سدال  1377بدا ميدانگين رريدق  8/95هکتدار،

وقوع آتشسوزي در بخشي از جنگلهاي پرتغدال را بدر اسداس

بيشترين سطح رريق را داشدته اسدت .خشدکي هدوا ،کداهش

عوامل گونههاي جنگلدي ،شديب ،جهدت جغرافيدايي ،فاصدله از

بارندگي و وزش بادهاي گرم از جمله عوامل طبيعي بودهاند کده

جادهها و رودخانههاي دائمي تهيه کرد .متغيرهاي مورد نظر بدر

شرايط مساعدي را بدراي ايجداد آتدشسدوزيهداي گسدترده و

اساس ضريب خطر آتشسوزي بده طبقداتي تقسديم شدده و بدا

سطحي در اين سال فراهم کردهاند (.)92

تجزيه و تحليل دادهها در محيط  ،GISنهايتاً پنج طبقده خطدر

بيرانوند و همکاران ( )1321در مطالعه ديگري در غدرب ايدران،

براي منطقه بهدست آمد .مناطق خطر وقوع آتشسدوزي داراي

عوامل بومشناختي مؤثر بر توسعه آتدشسدوزي در جنگدلهداي

شيب بيش از  21درصد ،جهت بين  135تا  995درجه (غربي)،

کاکارضاي لرستان را با استفاده از  GISو تحليل سلسله مراتبي

فاصله بيش از  31متر از رودخاندههداي دايمدي بودندد و اغلدب

شناسايي کردند .پس از انجام مطالعات پايه ،وارددهاي همگدن

پوشيده از درختزار و بوتهزار بودند (.)39

محيطزيستي توليد و به چهار طبقده تقسديم شددند .سدپس بدا

در تحقيق ديگري  Jaiswalو همکاران ( )9119براي شناسايي

انجام مطالعات ميداني ،شرايط بومشناختي منطقه داراي سدابقه

مناطق رساس به رريق در جنگلهاي هندوسدتان از دادههداي

آتددشسددوزي بررسددي شددد .نتددايج نشددان داد کدده در منطقدده

مدداهوارهاي  IRS1 - LISS9 IIIو پايگدداه دادههددا در GIS

موردمطالعه ،پوشش گياهي و رطوبت مواد سوختني ،مهمتدرين

استفاده کردند .فاکتورهاي مؤثر در وقوع آتشسوزي جنگدل بدر

عوامل بومشناختي مؤثر بر توسعه آتشسوزي بودهاند (.)31

اساس وزن و درجه اهميت در وقوع آتشسوزي ادغام شدند .در

گراوند و همکاران ( )1329الگوي مکاني پنجساله و نقشه خطدر

مدل بهکارگرفتهشده بهترتيب پوشش گياهي ،شيب و فاصدله از

وقوع آتشسدوزي در اراضدي طبيعدي اسدتان لرسدتان را تهيده

مناطق مسکوني و جادهها بيشترين اهميدت را داشدتند .نتدايج

کردند .بررسي توزيع نقاط با توجه بده کداربريهداي مختلدف و

نشان داد کده  91درصدد از منطقده پتانسديل بسديار زيداد11 ،

عوامل فيزيوگرافي انجام شد .براي تعيين الگوي پراکنش نقداط

درصد پتانسيل زياد 15 ،درصد پتانسيل متوسط و  55درصد از

از سه روش کوادرات ،نزديکترين همسايه و  Kرايپلدي و بدراي

منطقه پتانسيل کم براي وقوع آتشسوزي دارد (.)33

تعيين مناطق پرخطر از روش کرنل استفاده شدد .نتدايج نشدان

همچنددين  Janbaz Ghobadiو همکدداران ( )9119مندداطق

داد که بيشترين فراواني آتشسوزي در طبقه ارتفداعي -1311

خطر وقوع آتدشسدوزي در جنگدلهداي اسدتان گلسدتان را بدا

 1711متر ،شيب  91-11درصد و جهتهاي جندوب و جندوب

استفاده از  GISنقشهبرداري کردند .بدينمنظور فاکتورهايي که

غربي رخ داده است .بيشتدرين وقدوع آتدشسدوزي در کداربري

در خطر وقوع رريق تأثيرگذارند مانند توپوگرافي ،شيب ،جهت،

جنگل با تاج پوشش متوسط ( 39درصد) و مرتع با تاج پوشدش

دادههاي هواشناسي و پوشدش گيداهي بدا اسدتفاده از سيسدتم

متوسط ( 95درصد) مشاهده شد .نتايج آنداليز الگدوي پدراکنش

اطهعات جغرافيايي ادغام شدند .مناطق خطر وقوع آتشسدوزي

نقاط در هر سه روش ،الگوي کپدهاي را تأييدد کدرد .همچندين

با اختصاص وزنهاي ويژه به طبقههاي همه اليههدا بدر اسداس

نتايج نشان داد که الگوي  Kرايپلي در تعيين الگدوي پدراکنش

رساسيت آنها به رريق مشخص شدند .درنهايت نقشده خطدر

نقاط آتشسوزي نسبت به دو روش ديگر برتري دارد .درنهايدت

وقوع آتشسوزي جنگل از طبقه خطر بسيار کم تدا بسديار زيداد

نقشه تراکم خطر آتشسوزي با روش کرنل بهدست آمد (.)31
)1- Linear Imaging Self Scanner (LISS
)2- Indian Remote Sensing (IRS
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ارايه شد .درنهايت ،افزايش شاخصهاي استفادهشده و يا تغييدر

توپددوگرافي  1:95111اسددتخراج شدددند و در محدديط  GISبددر

آنها مطابق با شرايط محيطزيستي هدر منطقده پيشدنهاد شدد

رسب وزن و اهميت آنها در ايجاد رريق ،ادغام شددند .نتدايج

(.)3

نشان داد که در مناطق با پوشش گياهي خشدک ،شديب زيداد،

 Eskandariو  )9117( Mieselسدده روش مختلددف وزنددي را

جهت جنوبي و نزديک به جداده و منداطق مسدکوني ،پتانسديل

بددراي مدلسددازي خطددر آتشسددوزي در بخشددي از جنگلهدداي

خطر وقوع آتشسوزي زياد است (.)39

هيرکاني ايران ارزيابي و مقايسه کردند .نتايج تحقيق آنها نشان

اسکندري و همکاران ( 1329الف) در مطالعهاي ديگدر ،کدارآيي

داد که روش همبستگي مکداني فاکتورهداي محيطدي مدؤثر در

مدل  Dongرا براي تعيين قابليت خطر وقوع آتدشسدوزي در

وقوع آتشسوزي با آتشسوزيهاي گذشته ،بيشتدرين دقدت را

جنگلهاي زريدنآبداد اسدتان مازنددران ارزيدابي کردندد .تمدام

در مدلسازي خطر وقوع آتشسدوزي در جنگلهداي هيرکداني

اليههاي رقومي با توجه بده مددل  Dongتهيده و طبقدهبنددي

ايران داشته است (.)32

شدن د .فاکتورهاي مورد اسدتفاده شدامل ندوع و تدراکم پوشدش

 -5تحقیقاتي که به مدلسازي خطر وقوع آتشسوزي بها

گياهي ،شيب ،جهت ،ارتفاع ،فاصله از جادهها ،مناطق مسدکوني

مدل دانگ ) (Dongپرداختهاند

و زمينهاي زراعي بودند .از رويهدمگدذاري تمدام نقشدههدا در

در راستاي اين موضوع Dong ،و همکاران ( )9115يدک روش

محيط  GISو وزندهي به هر فاکتور با استفاده از مدل مذکور،

ترکيبي با  RSو  GISرا براي نقشهبرداري مناطق خطدر وقدوع

نقشه قابليت آتشسوزي منطقه در پدنج طبقده تهيده شدد و بدا

آتشسوزي در روضه جنگلداري  Baiheچين توسدعه دادندد.

نقشه آتشسوزيهاي گذشته منطقه رويهمگذاري شدد .نتدايج

بههمينمنظور دادههاي توپوگرافي (شديب ،جهدت و ارتفداع) از

نشان داد که تقريبداً  21درصدد از محددوده آتدشسدوزيهداي

مدل رقومي ارتفاع منطقه و اطهعات مربوط به پوشش گياهي و

گذشته در مکانهايي قرار گرفتهاند که قابليت بسيار زياد يا زياد

کاربري اراضي (جدادههدا ،منداطق مسدکوني و غيدره) از تصدوير

براي آتشسوزي داشتند که نشاندهنده اعتبدار متوسدط مددل

 ETM+1ماهواره  Landsatاستخراج شدند .در ادامه ،مناطق

مورد استفاده است؛ بنابراين در ادامه ،اصهح مدل مذکور انجدام

خطر وقوع آتشسوزي با اختصاص وزنهاي معقول بده طبقدات

شد و وزن اليهها بر اساس اهميت آنها در منطقه موردمطالعده

همه اليهها مشدخص شددند .سدپس تاريخچده آتدشسدوزي در

تغيير کرد و مدل جديدي ارايه شدد .نقشده قابليدت جديدد بدر

جنگلهاي موردمطالعه از سدال  1272تدا  9111بدراي کنتدرل

اساس مدل اصهري مجدداً تهيه شد و با نقشه آتشسوزيهاي

مطلوبيت روش مورد استفاده بررسي شد .نتدايج نشدان داد کده

گذشته رويهمگذاري شد .نتايج نشان داد که تقريباً  81درصدد

مناطق با خطر آتشسوزي زياد در مکانهايي واقع شدهاندد کده

از محدوده آتشسوزيهاي گذشته در مناطقي قرار گرفتهاند که

قبهً در آنها آتشسوزي اتفا افتاده است (.)35

قابليددت بسدديار زيدداد يددا زيدداد بددراي آتددشسددوزي داشددتند کدده

همچنين  Ertenو همکاران ( )9115در تحقيق ديگري مناطق

نشاندهنده اعتبار قابل توجه مددل اصدهحشدده بدراي منطقده

خطر وقوع آتشسوزي در جنگلهاي گاليپولي ترکيه را با توجه

موردمطالعه بود (.)37

به مددل  Dongو بدا اسدتفاده از دادههداي مداهوارهاي و GIS

در تحقيق ديگري  Eskandariو همکاران (9113ب) منداطق

نقشددهبددرداري کردنددد .در ايددن تحقيددق ،قبددل و بعددد از وقددوع

پرخطر از نظر وقوع آتشسوزي در جنگلهاي بخدش سده نکدا-

آتشسوزي از تصوير  TMاستفاده شد .ساير اطهعات از نقشده

ظالمرود در شمال ايران را با استفاده از مدل  Dongپيشبيني
کردند .پس از تهيده نقشدههداي همده فاکتورهداي مدؤثر ،تمدام

)1- Enhanced Thematic Mapper (ETM

اليدههداي رقدومي مطدابق مددل  Dongطبقدهبنددي شددند.
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درنهايت نقشه پتانسيل آتشسدوزي منطقده از رويهدمگدذاري

سوخته طي سالهداي  1282تدا  9119مقايسده شددند .نتدايج

وزني نقشههاي متغيرها بر اساس مددل  Dongدر  GISتهيده

نشان داد که اغلب مناطق پيشبينيشده براي آتدشسدوزي بدا

شد .سپس براي ارزيدابي مددل ،ايدن نقشده بدا نقشده پتانسديل

توجه به مدل استفادهشده ،در مناطق سوخته قرار گرفتهاند .لذا

آتشسوزي منطقه رويهمگذاري شد .نتايج نشدان داد کده 51

مدل و نقشه تهيهشده قابليت اعتمداد زيدادي دارد و مديتواندد

درصد از مناطق آتشسدوزيهداي واقعدي در منداطق پرخطدر و

براي سياستهاي جلوگيري از آتشسوزيهاي آيندده اسدتفاده

بسيار پرخطر قرار گرفتهاند که نشاندهنده اعتبار متوسط مددل

شود.

 Dongبراي پديشبيندي آتدشسدوزيهداي آيندده در منطقده

در مطالعدددده ديگددددري Thakur ،و  )9112( Singhخطددددر

موردمطالعه بود (.)38

آتشسوزي جنگل در منطقه  Dehradunهند را با استفاده از

 -9تحقیقاتي که به مدلسازي خطر وقوع آتشسوزي بها

تحليل سلسله مراتبي و  GISزونبنددي کردندد .بددينمنظدور

روش تحلیل سلسله مراتبي پرداختهاند

عوامل رطوبت پوشش گياهي ،شديب ،جهدت ،ارتفداع ،فاصدله از

بددهعنددوان اولددين تحقيقددات در ايددن زميندده Chuvieco ،و

جاده و مناطق مسکوني درنظر گرفته شدند .ايدن فاکتورهدا بدر

 )13( )1282( Congaltonنقشه مناطق بحراني خطدر وقدوع

اساس تأثيرشان در خطر آتشسدوزي وزندهدي شددند .نتدايج

آتش سوزي در سوارل مديترانه اسپانيا را با اسدتفاده از ترکيدب

نشان داد که  28درصد منداطق آتدشسدوزيهداي گذشدته در

دادههاي پردازش يافته تصوير  TM1و دادههاي ديگر در محيط

مناطق پر خطر و خطر متوسدط آتدشسدوزي قدرار گرفتدهاندد.

 GISتهيه کردند .فاکتورهاي مورد استفاده شامل ندوع پوشدش

همچنين نتايج نشان داد که بيشتر آتشسدوزيهدا در منطقده

گياهي ،شرايط توده ،شيب ،جهت ،ارتفاع ،نزديکي به جدادههدا،

موردمطالعه طبيعي بوده و ناشي از عوامل انسانساخت نيسدتند

مناطق مسکوني و مکانهاي کمپيندت بدود .ادغدام اليدههدا بدر

(.)32

اساس سلسله مراتب ) (AHPانجام شد .نقشه منداطق بحراندي

سجاديان و سجاديان ( )1388در تحقيق ديگري ،نقش تلفيقدي

آتشسوزي با نقشه مناطقي که قبهً آتش گرفته بودند ،مقايسده

آناليز مکاني  Spread computationو  AHPرا در ارزيدابي

شد .نتايج نشان داد که  99درصد از پيکسلهايي که در مناطق

و کنترل بهينه آتشسوزي در جنگلها مورد بررسي قرار دادندد.

پرخطر از نظر آتشسوزي قرار گرفتهاند ،طي سالهاي گذشدته

يافتههاي تحقيق نشان داد که استفاده تلفيقي از دو روش آناليز

واقعاً سوختهاند ،در راليکه تنها  3/27درصد از مناطق کمخطر

مکداني  Spread computationو  AHPقدادر اسدت نقدش

از نظر آتشسوزي ،در گذشته واقعاً دچار رريق شده بودند.

مؤثري در ارزيابي و کنترل بهينده آتدشسدوزي در جنگدلهدا و

در تحقيق ديگدري  Sowmyaو )2( )9111( Somashekar

منابع طبيعي ارايه کندد و راهکارهدايي را بدهصدورت سيسدتمي

بددا وزندهددي مناسددب بدده همدده فاکتورهدداي مددؤثر در ايجدداد

جهت مديريت اين بحران پيشدنهاد کندد .در انتهدا راهکارهدايي

آتشسوزي با روش  ،AHPنقشه مناطق خطر وقوع آتشسوزي

براي ارزيابي و کنترل آتشسوزي در مندابع طبيعدي ارايده شدد

در پناهگدداه ريددات ورددش  Bhadraهنددد را تهيدده کردنددد.

(.)21

متغيرهاي مورد استفاده شامل پوشش گياهي ،شديب ،فاصدله از

محمدي و همکاران ( )1382نقشده ندواري داراي خطدر وقدوع

جاده و مناطق مسدکوني بودندد .دادههداي مربدوط بده منداطق

آتشسوزي جنگل بر اساس عوامل پوشش گياهي ،فيزيدوگرافي،

سددوخته از تصددوير  IRS-LISS IIIاز سددال  1282تددا 9119

اقليمي ،انساني و فاصله از جادهها و رودخاندهها را در بخشدي از

استخراج شد .درنهايت مناطق خطر وقوع آتشسوزي با منداطق

روضه پاوهرود تهيه کردند .در اين مطالعده ،بدا انجدام عمليدات

)1- Thematic Mapper (TM

22

تهيه نقشه کاربري اراضي روزه آبخيز کفتاره....

ميداني و استفاده از سامانه موقعيتياب جهاني 1نقشده منداطق

در همين راستا طي مطالعهاي  Vadrevuو همکداران ()9111

آتشسوزيشده تهيه گرديد .سپس با بهکارگيري روش تحليدل

خطر وقوع آتشسدوزي جنگدل در ايالدت Andhra Pradesh

سلسددله مراتبددي ،عوامددل مددؤثر در بددروز و انتشددار آتشسددوزي

هند را با اسدتفاده از آنداليز چنددمعياره در قالدب روش تحليدل

بهصورت زوجي مقايسه شدند و وزن هر يک از عوامل که مبدين

سلسله مراتبي فازي و با استفاده از دادههاي ماهوارهاي همراه با

ميزان تأثير آنها بود ،محاسبه شد .با توجه به مقادير کمي وزن

دادههدداي اقتصددادي-اجتمدداعي ،اقليمددي ،پوشددش گيدداهي و

هر يک از عوامل ،نقشه وزني هر عامل تهيه شد و سدپس اقددام

توپوگرافي مدلسازي کردند .تمام دادههدا در سدطح مکداني در

به تهيه نقشه پهنهبندي خطر وقدوع آتشسدوزي بدا اسدتفاده از

 GISسازماندهي شدند .نتدايج نشدان داد کده وزن فاکتورهداي

اليههاي وزني و ضريب وزني مربوط به هر يدک از عوامدل شدد.

اقتصددادي -اجتمدداعي ،اقليمددي ،پوشددش گيدداهي و توپددوگرافي

درنهايت پنج طبقه خطر آتشسوزي جنگدل از خيلدي زيداد تدا

بهترتيب برابر با  1/955 ،1/933 ،1/319و  1/912بود .در ادامه

خيلي کم بهدست آمد .نتايج نشان داد که نقشه بدهدسدتآمدده

اين تحقيق ،نتايج نقشه خطر وقوع آتشسوزي با پيکسدلهداي

تطابق زيادي با آتشسوزيهاي گذشته داشت ،بهطوريکده 21

آتش مستخرج از تصاوير ماهوارهاي رويهمگذاري شد .بهدليدل

درصد از مناطق آتشسوزيشده در پهنههايي با خطر زياد قدرار

همخواني مناطق خطر وقوع بدا پيکسدلهداي آتدش تدا ،%92/2

داشتند (.)21

اعتبار مدل ساختهشده در شناسايي مناطق بحراني خطر وقدوع

مهدوي و همکاران ( )1321در تحقيدق مشدابه ديگدري نقشده

آتشسوزي نسبتاً زياد بدود .نتدايج ايدن تحقيدق نشدان داد کده

مناطق بحراني آتشسوزي در جنگلها و مراتع شهرستان ايدهم

قابليت روش تصميمگيري چندمعياره همراه بدا  GISبدهعندوان

را بدا اسدتفاده از روش تحليدل سلسدله مراتبدي و وزندهدي بده

ابزاري مؤثر در پيشبيني اينکده آتدشسدوزي در چده مکدان و

فاکتورهاي مؤثر در آتشسوزي تهيده کردندد .همچندين نقشده

زماني رخ ميدهد ،بسيار زياد بود (.)22

مناطق آتشسوزي گذشته با  GPSبرداشت شدد .نتدايج نشدان

 )9117( Eskandariخطر آتشسوزي در جنگلهداي بخدش

داد که  51درصد از آتشسوزيهداي گذشدته در طبقده بسديار

سه نکا -ظالمرود را با استفاده از روش تحليدل سلسدله مراتبدي

پرخطر و  21درصد آنها در طبقه خطرنام قرار گرفتهاندد کده

فازي در قالب تحليل تصميمگيري چندمعياره مدلسازي کدرد.

نشاندهنده اعتبار زياد مدل مورد استفاده است (.)29

عوامل مورد استفاده شامل چهار معيار اصلي و  17زيرمعيار بود.

سهمتي و همکاران ( )1321نقشه خطر وقدوع آتدشسدوزي در

معيارهاي اصلي شامل معيارهاي توپوگرافي ،بيولوژيکي ،اقليمي

جنگلهاي گلستان را با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبدي

و انسان ساخت بود .براي تهيه نقشه تمدام ايدن عوامدل از مددل

و  GISتهيه کردندد .بددينمنظدور فاکتورهداي مدؤثر در وقدوع

رقومي ارتفداع منطقده و اطهعدات موجدود در شدرکت سدهامي

آتشسوزي ،بر اساس مقايسات زوجي وزندهي شددند و نقشده

نکاچوب استفاده شد .نتايج نشان داد که وزن نهدايي معيارهداي

خطر وقوع آتشسوزي تهيه شد .نتايج نشان داد که  21درصدد

انسانساخت ،بيولوژيکي ،اقليمي و توپوگرافي در قابليدت خطدر

منطقه در طبقات پرخطر و بسيار پرخطر قرار گرفتهاند (.)23

آتددشسددوزي بددهترتيب برابددر بددا  1/9315 ،1/9525 ،1/311و

 -7تحقیقاتي که به مدلسازي خطر وقوع آتشسوزي بها

 1/918بود .بر اساس اين وزنها ،مدل خطر آتدشسدوزي ارايده

روش تحلیل سلسله مراتبي فازي پرداختهاند

شد؛ درنهايت بدا اسدتفاده از مددل بدهدسدتآمده ،ابتددا نقشده
معيارهاي اصلي (از ادغام وزني زيرمعيارهاي هر معيار) و سپس
نقشه نهايي خطر آتشسوزي جنگلهاي منطقه (از ادغام وزندي

)1- Global Position System (GPS

نقشههاي چهار معيار اصدلي) تهيده شدد .نتدايج نشدان داد کده
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مناطق پرخطر آتشسوزي در نقشه قابليت خطر تهيدهشدده بدا

جنگل براي مدديريت آتدشسدوزيهداي آيندده کمدک شداياني

منداطق آتدشسدوزيهداي گذشدته تطدابق زيدادي داشدت کدده

ميکند (.)28

نشاندهنده اعتبار و صحت زياد مدل ساخته شده بود (.)25

در تحقيق ديگري  Pazو همکاران ( )9111نقشده خطدر وقدوع

زرعکار و همکاران ( )1329نقشه خطر آتشسوزي در سه روزه

آتشسوزياي را که براي منطقده  Carmelاسدراييل در سدال

جنگلي در اسدتان گديهن را بدا اسدتفاده روش تحليدل سلسدله

 9112تهيه کرده بودند ،با آتشسوزي واقعي که در سال 9111

مراتبي فازي و  GISتهيه کردند .با اسدتفاده از تحليدل سلسدله

در همين منطقه اتفا افتاده بود ،مقايسه کردندد .نقشده خطدر

مراتبي فازي ،وزن تمام عوامل مؤثر در وقوع رريق بهدست آمد

وقوع آتشسوزي بر اساس فاکتورهاي اقليمي ،پوشدش گيداهي،

و از رويهمگذاري نقشههاي همه اليههاي مؤثر در آتشسوزي،

نوع سوخت و فاکتورهاي انساني تهيه شده بود .نتايج نشدان داد

نقشه خطر آتشسوزي تهيه شد .نتايج نشان داد که  99درصدد

که بيشتر مناطق سوخته در سدال  ،9111در منداطق بدا خطدر

از مناطق آتشسوزيهاي گذشدته در منداطق پرخطدر و بسديار

زياد در نقشه پتانسيل تهيهشده قرار گرفتهاند کده نشداندهنده

پرخطر قرار گرفتهاند (.)29

اين بود که مدل مورد اسدتفاده ضدريب اطميندان زيدادي بدراي

-8تحقیقاتي که به پیشبیني وقوع رژیمهاي آتشسوزي

پيشبيني آتشسوزيهاي آينده دارد (.)22

پرداختهاند

اترم چالي ( )1372دوره بازگشت آتش در جنگلهاي گلستان

در تحقيقددي Sakr ،و  )9111( Elhajjروشهدداي پدديشبينددي

را مورد مطالعه قرار داد و نشان داد کده ميدانگين آتدشسدوزي

آتشسوزي جنگل بر اساس هوش مصنوعي در آمريکدا را مدورد

جنگددل در ايددران ردددود  7111هکتددار بددوده و دوره بازگشددت

مطالعه قرار دادند .بدينمنظدور دو الگدوريتم پديشبيندي خطدر

شديدترين آتدشسدوزيهدا  11الدي  13سدال بدوده اسدت؛ در

آتشسوزي جنگل بر اساس ماشدين بدردار پشدتيبان 1و شدبکه

راليکه ميانگين دوره بازگشت آتش در جنگلهاي گلستان پنج

عصبي مصنوعي پايهگذاري شدند کده بدراي پديشبيندي خطدر

تا هفت سال است؛ بهعنوان م ال با توجده بده ايدنکده يکدي از

آتشسوزي جنگل به شرايط آب و هوايي قبلدي بسدتگي دارندد.

شديدترين آتشسدوزيهدا در جنگدلهداي گلسدتان در آمرمداه

نتايج نشان داد که با تعداد محددودي از پارامترهدا نيدز قابليدت

 1382اتفا افتاده است ،بايدد بدين سدالهاي  1322تدا 1329

پيشبيني خطر آتشسوزي جنگل وجود دارد .بهعدهوه ماشدين

انتظار آتشسوزي مهيب ديگري را در ايدن جنگدلهدا داشدت و

بردار پشتيبان و شبکه عصبي مصنوعي خطاي کمدي در تعدداد

سالهاي مذکور سالهاي هشدار و پيشبيني آتشسوزي در اين

آتشسوزيهاي پيشبينيشده دارند (.)27

جنگلها هستند (.)51

در مطالعدددهاي ديگدددر  Pereraو  )9111( Cuiرژيدددمهددداي

هوشدديارخواه و جمشدديدي آالشددتي ( )1389نيددز رژيددمهدداي

آتشسوزي در  Ontarioکانادا را مدلسازي و پيشبيني کردند

آتشسدوزي در جنگدل و اسدتراتژيهاي مقابلده بدا آن را مدورد

و نقشه ارتمال وقوع آتشسوزي را بر اساس فاکتورهاي شديب،

بررسددي قددرار دادنددد و بيددان داشددتند کدده در صددورت انجددام

جهت ،پوشش گياهي ،رطوبت خام و غيره در پنج طبقه تهيده

پيشبينيهاي الزم و راهکارهاي فني مناسب ،امکان جلدوگيري

کردند .نتايج نشان داد که مددل شدبيهسدازي آتدشسدوزي بدا

از وقوع آتشسوزي در جنگلها آسان است .سدپس بدا بررسدي

آتددشسددوزيهدداي گذشددته هددمخددواني دارد .همچنددين انجددام

روند آتشسوزي در جنگل و شرايط کنترل آن ،يدک اسدتراتژي

شبيهسازي براي پيشبيني آتشسوزيهاي آيندده ،بده مدديران

علمي در جهت پيشگيري از وقوع آن در آينده ارايه شدد .ايدن
استراتژي با انجام پيشبينيهاي الزم و راهکارهاي فني مناسب،
امکان جلوگيري از وقوع آتشسوزيها را فراهم ميکند (.)51

)1- Support Vector Machine (SVM
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عالي محمودي سراب و همکاران ( )1321با اسدتفاده از شدبکه

شد 13 .متغير تشريحي از طريق مدل تعيين شدند که مدرتبط

عصبي مصنوعي و دادههاي آب و هوايي ،بده پديشبيندي وقدوع

بددا تکددهتکدده شدددن مندداطق کشدداورزي ،رهاسددازي زمددينهدداي

آتشسوزي در جنگدلهدا و مراتدع شهرسدتان ايدذه پرداختندد.

کشاورزي و فعاليتهاي توسعهاي بودندد .ايدن متغيرهدا شدامل

دادههاي آتشسدوزي شدامل سدطح و تعدداد آتدشسدوزيهاي

تددراکم جددادههددا ،تددراکم خطددوط راهآهددن ،روسددتاها ،تددراکم

بهوقوع پيوسته بدود .نتدايج نشدان داد کده الگدوريتم پرسدپترون

ماشينآالت کشاورزي ،تکهتکه شدن زمينهاي کشاورزي ،تراکم

چنداليه و تابع هابربوليک در ايجاد ارتباط بدين دادههداي آب و

دام ،تراکم زمينهاي ردفاصل جنگل و شهر ،مناطق ردفاصدل

هوايي و وقوع آتشسوزي کارا بوده و شبکهاي با دو اليه مخفدي

تأسيسات خطر و جنگلها ،مناطق رفاظتشده طبيعي ،اراضدي

و  15نددرون بهتددرين صددحت را نشددان داده اسددت .درنهايددت بددا

جنگلي تبديلشده به زمينهاي کشاورزي در دهه  ،21افدزايش

استفاده از دادههايي که براي تست شدبکه درنظدر گرفتده شدده

تعداد دارندگان سهامهاي ملکي بين  1282تدا  ،1222افدزايش

بود ،قدرت شبکه پيشبيني خطر وقوع آتشسوزي تعيين شد و

جمعيت بين  1251تا  1221و نرخ بيکاري بودندد .توافدق بدين

ضريب تعيين  1/28براي آن بهدست آمد (.)9

خروجي مدل پيشبينيکننده و دادههاي تاريخچه آتشسدوزي

-6تحقیقاتي که در خصوص مدلسازي آتشسوزي جنگل

 83/3درصد بود .بنابراين مدل ساختهشده ميتواند بهعنوان يک

بر مبناي رگرسیون لجستیک انجام شدهاند

پيشبينيکننده خوب براي خطر وقوع آتشسوزيهاي انسداني،

در تحقيقي  Rollinsو همکاران ( )9112يک روش ترکيبي را

در جهت تصميمسازيهداي مکداني در ارتبداط بدا برنامدههداي

براي توليد نقشههاي پيشبينيکنندده رژيدمهداي آتدشسدوزي

جلوگيريکننده از رريق استفاده شود (.)53

جنگددل در شددمال غربددي  Montanaآمريکددا بددا اسددتفاده از

همچنددين در تحقيددق ديگددري  Jurdaoو همکدداران ()9119

نمونددهبددرداري زمينددي گسددترده ،سددنجش از دور ،شددبيهسددازي

ارتمال وقوع آتدشسدوزي را از برآوردهداي مداهوارهاي ميدزان
1

بومسازگان و مدلسازي شيب بيوفيزيکي ارايه دادند .نقشههداي

رطوبت سوخت زنده در مناطق مديترانهاي مدلسازي کردندد.

مختلف با استفاده از مدلهداي خطدي ،رگرسديون لجسدتيک و

هدف از اين مطالعه ،ارزيابي روشهداي مختلدف تبدديل ميدزان

رگرسيون درختي تهيه شدند .نتايج نشدان داد کده روش مدورد

رطوبت سوخت زنده به ارتمال بروز آتشسوزي در سطح ملي و

استفاده تحت سناريوهاي مختلدف اقليمدي ،بدر اسداس شدرايط

با توجه به اقليم و انواع پوشدش گيداهي بدود .دادههداي ميدزان

بالقوه آينده قابل بهروزرساني است و صحت اين نقشهها بين 51

رطوبددت سددوخت زنددده از سددنجنده  AVHRRو دادههدداي

تا  81درصد است (.)59

آتشسوزي از محصول آتش سدنجنده  MODISتهيده شددند.

در مطالعه ديگري Martinez ،و همکاران ( )9112فاکتورهاي

آزمددونهداي آمدداري ناپددارامتري ،درخددت طبقددهبندددي و مدددل

انساني مرتبط با خطر وقوع آتشسوزي در جنگلهاي اسپانيا را

رگرسيون لجستيک براي برآورد ارتمدال وقدوع از پدنج متغيدر

بررسي و پراکندگي مکاني وقوع آتشسوزي در اين کشور را طي

اساسي بر پايه ميدزان رطوبدت سدوخت زندده اسدتفاده شددند.

 13سال گذشته تحليل کردند .بدينمنظور دادههاي  118متغير

درنهايت رگرسيون لجستيک بدهدليدل درنظدر گدرفتن چنددين

انساني تهيه شدند و براي مدل کردن فاکتورهاي مختلف مرتبط

متغير پيشبينيکننده ،براي محاسبه ارتمال بروز آتدشسدوزي

با وقوع رريق ،وارد سيستم اطهعات جغرافيايي شددند .پدس از

انتخاب شد .نتايج نشان داد که ميزان رطوبت سدوخت زندده در

آناليزهاي اوليه 92 ،متغير براي ساخت مدل پديشبينديکنندده

يک هفتده قبدل از شناسدايي آتدشسدوزي ،مهدمتدرين متغيدر

وقوع رريدقهداي انسداني بدا اسدتفاده از آناليزهداي رگرسديون
لجستيک انتخاب شد و شاخص خطر بروز آتدشسدوزي تعيدين

)1- Live Fuel Moisture Content (LFMC

119

فصلنامه انسان و محيط زيست شماره  ،29پاييز29

اسکندري

تأثيرگذار در آناليزهاي آمداري بدوده و مهدمتدرين متغيدر بدراي

-36تحقیقاتي که به تهیه شاخصهاي خطر آتهشسهوزي

برآورد ارتمال بروز آتشسوزي در مددل مديتراندهاي محسدوب

پرداختهاند

ميشود (.)52

در خصددوص ايددن موضددوع Chuvieco ،و همکدداران ()9111

همچندددددين  Sitanggangو همکددددداران ( )9113مددددددل

چهارچوبي را براي ارزيابي خطر آتشسوزي و تهيه شاخصهاي

پيشبينيکنندهاي را براي شناسايي هاتاسپاتها 1با استفاده از

خطر آتشسوزي با استفاده از  GISو  RSارايه کردند .در ايدن

الگددوريتم درخددت تصددميمگيددري  C 4.5و  ID3و رگرسدديون

تحقيددق ،روشهدداي توليددد متغيرهدداي ورودي و ترکيددب آنهددا

لجستيک براي دادههاي مکاني آتشسوزي در منطقده جنگلدي

بهمنظور نقشهبرداري خطر آتشسدوزي بدراي منداطق مختلدف

 Rokan Hilirاندونزي ارايه دادندد .دادههداي مدورد اسدتفاده

اسپانيا در پروژه  Firemapتوسعه يافت .بعد از تعريف طدرح و

شامل  11اليه تشدريحي (فيزيکدي ،آب و هدوايي و اقتصدادي-

مدل مفهومي براي ارزيابي خطر آتشسوزي ،متغيرهاي ورودي

اجتماعي) و يک اليه هدف بود .متغيرها در اليده هددف شدامل

(شامل فاکتورهداي انسداني ،رعدد و بدر  ،نقشده سدوخت ،ندوع

نقاط هاتاسپات و نقاط غيرهاتاسپات بودند که بهطور تصادفي

پوشددش گيدداهي ،رطوبددت سددوخت زنددده و مددرده ،نقشددههدداي

در نزديک هاتاسپاتها انتخاب شده بودند .نتايج نشان داد کده

خامشناسدي ،مددل رقدومي ارتفداع ،کداربري اراضدي ،منداطق

الگوريتم درختي  C 4.5کارآيي بهتدري از  ID3از نظدر دقدت

تفرجي ،مناطق رفاظتشده ،دادههداي هواشناسدي و دادههداي

داشت و دقت آن  95/92درصد بود .بدهعدهوه مددل رگرسديون

تراکم جمعيت) با استفاده گستردهاي از سيستم اطهعات مکاني

لجستيک ،الگدوريتم درخدت تصدميمگيدري را بدا دقدت 98/93

و سنجش از دور تهيه شدند؛ زيرا اين پروژه براي ارزيابي زمداني

درصد تحت پوشش قرار داده است (.)55

و مکاني شرايط خطر آتشسوزي انجام ميشد .تمام متغيرها در

 Eskandariو  )9115( Chuviecoخطدددر آتشسدددوزي در

تفکيک مکاني يک کيلومتر مربع نقشهبرداري شددند و در يدک

پوششهاي گياهي ايران (جنگلها و مراتع) را ارزيدابي کردندد.

سيستم نقشهبرداري اينترنتي جمعآوري شدند .اين سيسدتم در

بدينمنظور ارزيابي خطر در دو بخش ارتمال خطدر وقدوع (بدا

تابستان  9117براي آزمايش نيمهاجرايي توسط کاربر فعال شد.

استفاده از رگرسيون لجستيک) و ارتمال گسترش آتشسدوزي

در ايددن تحقيددق اولددين نتددايج اعتبارسددنجي شدداخص خطددر

(با استفاده از برنامده  )Flammapدر قالدب نقشدههاي مکداني

آتشسوزي ،از طريق مقايسه روند زماني اجزاي مختلدف خطدر

خطر وقوع و خطر گسترش آتشسوزي انجام شد .براي ارزيدابي

آتشسوزي و وقوع آتشسوزي در مناطق موردمطالعده مختلدف

مدددلها از محصددول آتددش سددنجنده  MODISدر يددک دوره

ارايه شد (.)57

19سدداله ( )9119-9113و مندداطق آتشسددوزيهاي گذشددته

در مطالعددهاي ديگددر Chuvieco ،و همکدداران ( )9119خطددر

استفاده شد .نتايج نشان داد که مدل رگرسيون لجستيک 79/7

آتشسوزي در جنگلهاي اسپانيا را با استفاده از چهدارچوبي از

درصد از ارتمال وقوع آتشسوزي در جنگلها و مراتع ايدران را

دادههاي مکاني ارزيابي کردند .ابتدا چهدارچوب مددل مفهدومي

بهدرستي پيشبيندي کدرده اسدت .همچندين بدر اسداس مددل

تعريددف شددد و سددپس متغيرهدداي ورودي تهيدده شدددند و بددراي

 ،Flammapمناطق با ارتمال زيداد گسدترش آتشسدوزي بدا

بهدست آوردن شاخصهاي خطر آتشسدوزي ترکيدب شددند و

مناطق آتشسدوزي گذشدته 1/98 ،درصدد همخدواني داشدتند

درنهايت اعتبارسنجي مدل انجام شد .خطر آتشسدوزي شدامل

(.)59

متغيرهاي انساني ،رعد و بر  ،ميدزان رطوبدت سدوخت مدرده و
زنده و پتانسيل گسترش آتش بود .شاخصهاي بروز و گسترش
آتشسوزي با استفاده از آخرين آمار آتشسدوزي در دسدترس،

1 - Hotspot

اعتبارسددنجي شدددند .نتددايج روابددط معندديداري را بددين وقددوع

113
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آتشسوزي و مهمترين شاخصهاي خطر سداختهشدده بدهويدژه

بيشترين دقدت را در پديشبيندي منداطق خطدر آتدشسدوزي

شاخصهايي که با ميزان رطوبت سوخت در ارتباط بودند ،نشان

داشتهاند (.)91

داد (.)58

بحث و نتیجهگیري

در تحقيق ديگري  Adabو همکاران ( )9113خطر آتشسوزي

روند فزاينده آتشسوزي در جنگلها ،لزوم ارايه راهکداري بدراي

در جنگلهاي گلستان را با استفاده از  GISو  RSمددلسدازي

پيشبيني و کنترل آنها را اجتنابناپذير ميکند .بدا توجده بده

کردند .شاخص آتشسوزي ساختاري ،شاخص خطر آتشسوزي

اينکه عوامل مختلفي در وقوع آتشسوزي جنگلهدا تأثيرگدذار

و يک شاخص جديد به نام شاخص هيبريدي آتشسوزي ،بدراي

هستند ،مدلسازي خطر وقوع آتشسدوزي بدا توجده بده کليده

مشخص کردن خطر آتشسوزي در اين مطالعه استفاده شددند.

فاکتورهاي تأثيرگدذار در وقدوع رريدق ،راهکدار مناسدبي بدراي

شيب ،جهت ،ارتفداع ،فاصدله از جدادههدا و منداطق مسدکوني و

پيشبيني وقوع آتشسوزي در اين جنگلها است .از طرف ديگر

رطوبت پوشدش گيداهي بدهعندوان فاکتورهداي مدؤثر در وقدوع

با توجه به اينکه بيشتر عوامدل تأثيرگدذار بعدد مکداني دارندد،

آتشسوزي بهکار برده شدند .اين اليههدا بدا اختصداص مقدادير

سيستم اطهعدات جغرافيدايي نقدش مدؤثري را در مددلسدازي

وزني به طبقات آنها بر اسداس ندرخ رساسديت بده رريدق ،در

مکاني وقوع آتشسدوزي ايفدا مديکندد .در رابطده بدا مدديريت

 GISترکيب شدند .دادههاي هاتاسدپات سدنجنده MODIS

آتشسوزي جنگل بدا اسدتفاده از  ،GISمطالعدات مختلفدي در

براي اعتبارسنجي شاخصها استفاده شدند .ارزيابي شاخصها با

جنگلهداي جهدان انجدام شدده اسدت .جمدعبنددي تحقيقدات

اسددتفاده از روش منحندديهدداي  ،ROC1دقددت  79/9درصدددي

انجامشده در مورد پتانسيليابي آتشسوزي در منداطق مختلدف

شاخص هيبريدي آتشسدوزي را نسدبت بده دو شداخص ديگدر

جهان نشان ميدهدد کده سيسدتم اطهعدات جغرافيدايي بدراي

نشان داد .بر اساس نتدايج ايدن شداخص 57/5 ،درصدد منطقده

توسعه اطهعات ،مديريت و پيشبيني فعاليتهاي آتدشسدوزي

موردمطالعدده در منطقدده خطددر زيدداد 33 ،درصددد در زون خطددر

جنگل کارآيي زيادي دارد ،بهطوريکه ايجاد يک پايگاه داده در

متوسط و  2/5درصد در زون خطر کم براي آتدشسدوزي قدرار

 GISمتشکل از متغيرهاي مدؤثر در وقدوع آتدشسدوزي بدراي

گرفته بود (.)52

نقشهبرداري از مناطق خطر وقوع آتشسوزي جنگل بسيار مفيد

در مطالعه ديگري  )9112( Gerdzhevaيک آناليز مقايسهاي

اسددت .در اغلددب مددوارد نددوع پوشددش گيدداهي ،شدديب ،جهددت

از مددددلهددداي مختلدددف ارزيدددابي خطدددر آتدددشسدددوزي در

جغرافيايي ،فاصله از جادهها و رودخانههاي دايمي ،توپوگرافي و

منطقه  Smolyanبلغارستان را ارايه داد .هدف از اين مطالعده

کاربري اراضي ،مؤثرترين فاکتورها در وقوع آتشسدوزي بدوده و

تعيين يک مدل ارزيابي خطر صحيح براي منطقده موردمطالعده

ادغام اليهها معموالً بر اساس سلسله مراتب و ضدرايب خطدر در

بود .بر همين اساس سه مددل پهندهبنددي خطدر آتدشسدوزي

وقوع آتشسوزي انجام شده است .در مطالعات جديدتر از روش

انتخدداب شدددند .نتددايج هددر کدددام از مدددلهددا بددا تاريخچدده

تحليل سلسله مراتبي فازي و بهعبدارتي تلفيدق تحليدل سلسدله

آتشسوزيهاي گذشته مقايسه شدند .بددينمنظدور مددلهداي

مراتبي و مجموعدههداي فدازي بدراي مددلسدازي خطدر وقدوع

 )9112( Ozelkan ،)9111( Caceresو )9111( Adab

آتشسدوزي اسدتفاده شدده اسدت .همچندين از تصداوير ،TM

که هر کدام دربردارنده شاخصهاي مختلف آتشسوزي بودندد،

 AVHRR ،LISS III ،ETM+و  MODISبراي شناسايي

اسدددتفاده شددددند .نتدددايج نشدددان داد کددده مددددل Adab

آتشسوزيهاي گذشته استفاده شدده اسدت .نتدايج کلدي ايدن

( )9112( Ozelkan ،)9111و  )9111( Caceresبدهترتيدب

مطالعات نشان ميدهد کده در اقلديم گدرم بدا پوشدش گيداهي

)1- Receiver Operating Characteristic (ROC
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مسکوني ،پتانسيل خطر وقدوع آتدشسدوزي زيداد اسدت .بدراي

در پايان مکر اين نکته ضروري است که هدر يدک از روشهداي

ارزيابي دقت روش و مدل استفادهشده در تهيه نقشده پتانسديل

مدلسازي و ارزيابي خطر آتشسوزي که در ايدن مطالعده بيدان

آتشسوزي ،معموالً نقشه مناطق بحراني آتشسدوزي بدا نقشده

شدند ،مزايا و معايب مربوط به خود را دارند؛ اما بهدليل اينکده

مناطقي که در گذشته آتش گرفتهاند ،مقايسه شده و در صورت

مدلسازي با توجه به شرايط راکم بر جنگدلهداي هدر منطقده

همخواني اين دو ،مطلوبيت مدل مورد استفاده اثبات شده است.

مطلوبتر بوده و استفاده از مدلهاي بدومي بدراي نقشدهسدازي

در برخي مطالعات جديدتر ،از تلفيق سيستم اسدتنتاج فدازي و

خطر آتشسوزي بهطور قطع نتدايج مطلدوبتدري را نسدبت بده

شبکه عصبي ،هوش مصنوعي و ماشدين بدردار پشدتيبان بدراي

مدلهاي غيربومي بههمدراه دارد ،بندابراين در تحقيقدات آيندده

پيشبيني رژيمهاي آتشسوزي استفاده شده است .همچنين در

استفاده از آنها براي اکوسيستمهاي جنگلي هر منطقه پيشنهاد

روشهاي پيشرفتهتر از رگرسيون لجستيک و الگدوريتم درخدت

ميشود .در راليکه هنگام استفاده از مدلهاي غيربومي در هر

تصميمگيري براي انتخداب و تهيده نقشده متغيرهداي مدؤثر در

منطقه ،اين مدلها بايد با توجه بده شدرايط رداکم بدر منطقده

آتشسوزي و همچنين مدلسازي خطر وقدوع رريدق اسدتفاده

موردمطالعه بهمنظور دستيدابي بده نتدايج مطلدوبتدر اصدهح،

شده است .آناليز چندمعياره موضدوعي اسدت کده در تحقيقدات

کاليبره و بوميسازي شوند .براي استفاده از هر مدل بدهمنظدور

جديد مطدرح شدده و سدازماندهي معيارهدا در قالدب مددلي از

تهيه نقشه پتانسيل خطر وقوع آتشسوزي در جنگلهاي ايدران

دادههاي مکاني با استفاده از  GISنتدايج مطلدوبي را بدههمدراه

نيز الزم است که اين مدلها ابتدا با توجه به شرايط جنگلهاي

داشته است.

ايران و درنظرگرفتن کليه فاکتورهداي محيطدي مدؤثر در وقدوع

بررسي تحقيقات انجامشده در ايران نشاندهنده اين اسدت کده

آتشسوزي اين جنگلها (بهعنوان م ال عمق الشبرگ ،رطوبدت

مطالعات مربوط به پتانسيليدابي خطدر وقدوع آتدشسدوزي در

الشبرگ ،متغيرهاي اقليمدي و غيدره) اصدهح و بدومي شدوند و

کشور محدود بوده و در بيشتر اين مطالعدات بدراي پهندهبنددي

سپس بهکار گرفته شوند تا صحت آنها با دادههاي واقعي در هر

خطر وقوع آتشسوزي از فاکتورهاي مختلفي استفاده شده و به

منطقه بيشتر شود.

تلفيق آنها از طريق  GISتأکيد شده اسدت .همچندين AHP
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