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چکیده:
آتشسوزی در عرصههای طبیعی یکی از عوامل کاهش سطح جنگل ها و مراتع ایران است .در این پژوهش ،حساسیت آتشسوزی بر روی
عرصههای جنگلی و مرتعی استان مازندران با استفاده از روشهای داده مبنا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .از این رو 74،متغیر مستقل
محیطی جهت تعیین پاسخ به نقاط فعال آتشسوزی سنجنده مادیس استفاده گردید .این متغیرهاا در روشهاای داده مبناای رگرسایون
لجستیک و شبکههای عصبی که روش مؤثری برای استخراج خودکار اهمیت عوامل بر روی حساسایت آتشساوزی اسات ،اساتفاده شاد.
نتایج نمودار منحنی تشخیص عملکرد نسبی برای داده های اعتبارسنجی نشان داد که هر دو روش از دقت باالیی (بیشتر از  93درصاد)
در تشخیص نقاط فعال حریق سنجنده مادیس برخوردار هستند که روش شبکه عصبی از تشخیص بااالتری باا  99درصاد بارای نماایش
مناطق با حساسیت باال نسبت به روش رگرسیون لجستیک با حدود  99درصد برخوردار است .ضریب همبستگی باین دو روش نشاان داد
که  5/31پهنههای حساسیت در دو روش نسبت به هم یکسان هستند17/6 .درصد از مسااحت کال اساتان مازنادران در پهناه هاای باا
حساسیت باال و بسیار باالی آتش سوزی جنگل و مراتع قرار دارد .نقشهی حساسیت آتشسوزی جنگلها و مراتع ارائه شده در این تحقیق
میتواند بهعنوان نقشه اساسی برنامه راهباردی در اساتان مازنادران مورداساتفاده قارار گیارد تاا در ارزیاابی برناماههای آسایبپذیری و
برنامهریزی برای تقلیل این آسیبها مورداستفاده قرار بگیرد.
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 .1مقدمه
آتشسوزیها یکی از عوامل اکولوژیکی مهام در
جنگلهاا هساتند کاه مایتوانناد سااختار و ترکیاب
جنگلها را با گذشت زمان دگرگون کنناد و در اصال
یک فرآیند فیزیکی با عناصر کلیادی منباع احتارا ،
شاارایط آو و هاااوایی ،سااوخت و توپااوگرافی منطقااه
اسات ( .)Lee et al., 2008آتشساوزی جنگالهاا
میتواند بهعنوان یک خطر بالقوه باا عواقاب فیزیکای،
بیولوژیکی ،زیستمحیطی در نظر گرفتاه شاود .تماا
آتشسوزیهای جنگلی صرف نظار از ایانکاه توساط
انسااان و یااا بااه طااور طبیعاای ایجاااد شاادهاند ،در
فرآیندهایی مثل زادآوری ،بستر باذر ،کااهش رقابات
پوشش گیاهی ،چرخۀ کاربن ،نیتاروژن ،آو و عناصار
غااذایی ،تناااک کاااردن ،بهداشااات ،تااوالی و تنااو
زیساااااااتگاه حیاااااااات وحاااااااش ماااااااؤثر
میباشند ( Debano et al., 1976; Keane et al.,

،)2008; Moretti et al., 2004که این اثرات ممکن
است مفید یا مضار باشند .مطالعات نشاان مایدهناد
کااه رونااد تعااداد حریااق در مناااطق مختل ا کشااور
صاعودی اسات ( Eskandari, 2015; Zarekar et

تمهیدات الز در سطح عرصههای جنگلای انجاا داد
(.)Schroeder et al., 2008
در سالهای اخیر روشهای محاسبات نر برای
انجا مدلسازیهای پیش رفتهتر با اساتفاده از داده-
هااای موجااود توسااعه یافتهانااد .وزن دهاای عااددی
( )Dong et al., 2005و روشهای مبنی بر شااخص
مانند روش تحلیل خاکستری و فرآیند تحلیل سلساله
مراتبای ( )Setiawan et al., 2004بارای حصاول
نتیجه دقیق دشوار هستند ،چرا کاه تعریا قاوانین و
وزن پارامترها یک کار دشوار است کاه تصامیمگیرنده
ممکن است برای تشخیص وزن میان پارامترهاا دچاار
مشاکل گاردد .وزن پارامترهاا بایاد باهدقت مشاخص
شااود ،هاامچنااین معمااوالن وزن پارامترهااا وابسااته بااه
شرایط محیطی محلی منطقاه ماورد مطالعاه اسات و
نمیتواناد باه ساادگی باه دیگار منااطق تعمایم داد
( .)Bunruamkaew and Murayam, 2011هادف
تحقیق حاضر بررسی تاثثیر عوامال طبیعای و انساانی
درحساسیت آتشسوزی عرصاههاای جنگال و مراتاع
استان مازندران و همچناین اساتفاده از دو روش داده
مبنااای رگرساایون لجسااتیک و شاابکه عصاابی در
تشخیص مناطق با حساسیت باالی آتشسوزی اسات.

al., 2013; Mohammadi Sarvaleh et al.,
 .)2014علیرغم وقو مکرر آتشسوزی در عرصههای

بااا توجااه بااه اهمیاات موضااو آتشسااوزی جنگاال،

جنگلی و مراتعی کشاور ،از تاریخهاه آتااشسااوزی،

شناسایی نواحی با حساسیت باالی در استان مازندران

علاال و فرآیناادهای آن در جنگلهااای ایااران اطااال

جهت ارائه تدابیر راهبردی مانند توانمندسازی جوامع

دقیقاای دردساات نیساات .ازآنجاییکااه پهنااه بناادی

محلی در مناطق حسااس و ظرفیات ساازی ساازمان

عرصههای جنگلی به لحاظ میزان حساسیت به وقاو

هااای ماارد نهاااد باارای حفاظاات میتوانااد نقااش

حریااق درنهایاات بااهصااورت یااک نقشااه راهبااردی و

کنترلکننده از وقو آتشسوزی در جنگل باشد.

عملیاتی تبدیل میشود ،لذا میتاوان باه کماک ایان

 .2مواد و روشها

نقشهها ،مدیریت مناسبی در عملیاات پایشگیاری از
وقو حریق اعم از تنظیم و تشدید عملیاات گشات و
مراقبت در مناطق حساس ،آگاهی عمومی و برقاراری

 .1.2منطقه موردمطالعه
اساااتان مازنااادران باااا مسااااحت در حااادود
صفحه 995
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 1961495هکتار ( ،)Mirzayi et al., 2013هرسااله

برآورد شده اسات ( .)Ahmadian, 2002بایشتارین

شاااهد بااروز حریااق در مناااطق مختلاا در سااطح

تراکم نقاط آتشسوزی در مناطق کام ارتفاا شارقی

عرصههای جنگلی و مرتعی است ( Ardakani et al.,

استان مازندران مشاهده میشود و مساحتی در حدود

 .)2011مساحت عرصه های جنگلای ایان اساتان در

 99155هکتار از اراضی استان را تحت تاثیر قرار داده

حدود  93درصد معادل  339179هکتار و عرصه های

است (شکل .)7

مرتعی در حادود  99درصاد معاادل 351935هکتاار

شکل  -1پراکنش فضایی نقاط آتشسوزی فعال در استان مازندران مستخرج از سنجنده مادیس در بازه زمانی  0222-11-1الی 0212-7-4

 .2.2دادههای مورداستفاده
 .1 .2.2عوامل مؤثر بر حساسیت آتشسوزی

قسمت های بعدی توضیح داده شد ).انتخااو گردیاد
(جدول .)7
 .2 .2.2دادههای نقاط آتشسوزی فعال

عوامل متعادد طبیعای ،اقتصاادی و اجتمااعی
برحساسیت آتشسوزی جنگل و مراتع در یک منطقاه
مؤثر هستندکه میزان تثثیرگذاری هریک از این عوامل
در هر منطقه خاا

و متفااوت اسات ( Zarekar et

 .)al., 2013اما به دلیل تعادد و تناو بااالی عوامال
مؤثر بر خطر آتش سوزی ،در دسترس بودن داده ها و
همهنین به منظور سهولت در مدلسازی و درك بهتار
روند محاسبات ،تعدادی از عوامل اصلی مؤثر بر خطار
آتش سوزی جنگل و مراتع ،انتخاو می شود .در ایان
مطالعااه و باار اساااس ماارور جااامع منااابع ماارتبط بااا
حساسیت آتشسوزی جنگال و مراتاع در کشاورهای
مختل (علل انتخاو هر یک از متغیرهای انتخابی در

دادههای مجموعه  C6سنجنده مادیس از سال
 1579معرفی و جایگزین  C5شده است .باهطورکلی،
( )MO)Y(D14از مجموعااه  C6از خطااای جهااانی
کمتری با  7/1درصد نسبت باه مجموعاه  C5باا 1/4
درصااد اساات .در مقایسااه بااا مجموعااه  ،C5احتمااال
تشخیص نقاط فعال حریاق بارای محصاول مجموعاه
 C6در حاادود  9درصااد افاازایش مطلااق در شاامال
امریکا و آسایا 7 ،درصاد در منااطق اساتوایی آسایا و
آساایای مرکاازی و  7درصاادکاهش مطلااق در نااواحی
جناوبی آمریکاا اسات ( .)Giglio et al., 2016ایان
محصوالت  MODISمیتواناد دادههاای قابلاعتمااد
مربااوط بااه رد دادن آتشسااوزی ارائااه دهااد و دقاات
صفحه 997
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تشااخیص آتااش توسااط  MODISمیتوانااد بااه 35

میتواند قابال قباول باشاد (.)Maeda et al., 2009

درصد رسد ( .)Wang et al., 2003با توجه به اینکه

خالصهای از عوامل مربوط باه حساسایت آتشساوزی

اندازهی پیکسل نقشهی تهدید مربوط باه آتشساوزی

در جاادول  7آورده شاادهاند (توضاایحات بیشااتر در

در این تحقیق در حدود  7کیلومتر باود ،نقااط فعاال

قسمت آمادهسازی آمده است).

حریق  MODISباا تفکیاک مکاانی یاک کیلاومتری
جدول -1متغيرهای مورداستفاده جهت پهنهبندی حساسيت آتشسوزی جنگل در استان مازندران
نام متغير

ردیف

منبع /روش تهيه

توضيحات/نوع داده
نقاط حریق در شب و روز استخراج یافته از سنجنده مادیس ماهواره آکوآ و ترا،کدMYD14A1

از دادههای سنجنده  MODISسازمان فضایی آمریکا ،ناسا

و  MOD14A1از مجموعه  Collection 6شيپ فایل 1 ،کيلومتر

از  1231/11/32لغایت 1212/13/11
از دادههای سنجنده  ،MERISآژانس فضایی اروپا ،ایسا ،پروژهGLOBCOVER.

1

نقاط حریق فعال

3

ﭘوشﺶ اراضﻲ () LC

ﭘوشﺶهای مختلف اراضﻲ ،گرید فایل ،نوع گسسته 033 ،متر ،نسخه 2

2

بارش () PDM

بارش خشکترین ماه برحسب ميلﻲمتر (از  1593تا  )2333گریدفایل  1کيلومتر ،نوع ﭘيوسته

بانک داده جهانی  ، WorldClimنسخه 1/3

4

دما(، ) AMT

ميانگين دمای ساالنه برحسب سلسيوس (از  1593تا  ،)2333حداکثر دمای گرمترین مااه برحساب

بانک داده جهانی  ، WorldClimنسخه 1/3

() MTWM

سلسيوس (از  1593تا  )2333گرید فایل  1کيلومتر،نوع ﭘيوسته

5

تابﺶ کل () TI

مجموع تابﺶ مستقيم و ﭘراکنده ورودی از خورشيد برحسب کيلووات ساعت بر مترمربع ،گرید فایل

مدل PISRارائهشده توسط ()Conrad , et al., 2015

 1کيلومتر ،نوع ﭘيوسته
6

مدل رقومﻲ ارتفاع () EL

ارتفاع از سطح دریا (متر) ،گرید فایل  03متر ،نوع ﭘيوسته

دادههای DEMاستخراجشده از سنجنده  GDEM ،ASTERنسخه 3

7

جهت شيب () AS

جهت شيب به درجه آزیموتﻲ ،گرید فایل  03متر ،نوع گسسته

دادههای DEMاستخراجشده از سنجنده استر GDEM ،نسخخه  3چنخد جلهخه مرت خه

8

شيب توﭘوگرافﻲ () SL

شيب به درجه ،گرید فایل  03متر ،نوع ﭘيوسته

5

شبکه راهها () DRo

شيپ فایل ،مقياس مقياس اجمالﻲ ( )10293333

روش فاصهه اقهيدوسی ،سازمان نقشه برداری کشور

13

نقاط مسکونﻲ() DC

شيپ فایل ،مقياس اجمالﻲ ( )10293333

روش فاصهه اقهيدسی ،سازمان نقشهبرداری کشور

11

شبکه آبراهه () DR

شيپ فایل ،مقياس اجمالﻲ ( )10293333

روش فاصهه اقهيدسی ،سازمان نقشهبرداری کشور

12

شاخص عرضه باد()WE

بﻲبعد ،گرید فایل 293متر  ،نوع ﭘيوسته

مدل Terrain Analysisارائهشده()Conrad et al., 2015

10

گرمایﺶ ناهمسانگرد روزانه

بﻲبعد ،گرید فایل 293متر  ،نوع ﭘيوسته

مدل (Terrain Analysis)Lightingارائهشده()Conrad et al., 2015

دوم () Zevenbergen and , Thorne, 1987
دادههای DEMاستخراجشده از سنجنده استر GDEM ،نسخه  3چند جلهه مرت ه
دوم ( )Zevenbergen and , Thorne , 1987

() DAH
11

شاخص خيسﻲ توﭘوگرافﻲ

بﻲبعد ،گرید فایل  03متر ،نوع ﭘيوسته

مدل Terrain Analysisارائهشده()Conrad et al., 2015

() TWI

 .3.2روشهای مورد استفاده
 .1 .2.3رگرسیون لجستیک باینری

های متعددی برای ورود متغیرهای وابساته باه مادل
وجود دارندکه روش همزمان بهعناوان روشای کاه در
آن تمامی متغیرهای مساتقل مهام فارد شاده و در

هاادف در رگرساایون لجسااتیک باااینری پیاادا

یک مرحله وارد مدل میشوند ،اساتفاده شاد .یکای از

کردن بهترین و مناسبترین مادل بارازش یافتاه باه-

روشهای پیشنهادی بر حل مشکل جادایش کامال و

منظور مدل کردن ارتباط بین متغیر پیشاامد (حضاور

اثر هم خطی استفاده از روش حاداکثر رسااندن تاابع

یا عد حضور) و مجموعهای از متغیرهاای پیشبینای

احتمال جریمه با استفاده از الگوریتم نیاوتن-رافساون

کننااده اساات .رگرساایون لجسااتیک باارخالف سااایر

است ( ،)Gelman et al., 2008که در این مطالعه از

روشهایی مانند تحلیل جداسازی خطی ،فرضیهای در

نر افزار ()SAS, Cary, North Carolina, USA

توزیع متغیرها الز ندارد .در رگرسایون لجساتیک از

JMP 6.0برای انجا روش های فو  ،استفاده شد.

ترکیب خطای تاابع  Logitاساتفاده میشاود .روش
صفحه 991
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 .2.2.3شبکه عصبی

تعاادادی یااادگیر ضااعی چندگانااه ( 75ماادل باارای
آموزش) و تبدیل آن به یک یادگیر قوی برای پایش-

در این مطالعاه از شابکههای عصابی چندالیاه

بینی یا ردهبنادی باه کاارمیرود .باهصاورت تجربای

پیشخور که عمومان شبکههای چندالیه پرسپترون هم

مشخصشده است که دقت شبکههای عصبی با تولیاد

نامیده میشود ،استفاده شاد .توپولاوژی شابکه بارای

چناادین ماادل و ترکیااب نتااایج بااسااتفاده از روش

پهنااهبناادی حساساایت آتشسااوزی جنگاال ،شااامل

 Boostingافزایش پیدا کند ( Baker and Ellison,

یکالیه ورودی (دادهها را در شابکه توزیاع میکناد)،

 .)2012مدل  ANNبا میزان یاادگیری  5/7باا روش

الیه پنهاان (دادههاا را پاردازش میکناد) و یکالیاه

 Boostingآموزش دید که برای حالات بهیناهساازی

خروجاای (نتااایج را بااه ازای ورودیهااای مشااخص

کلی  Global Optimumکااربرد دارد ( Sall et al.,

اسااتخراج ماایکنااد) اساات .معمااوالن تعدادالیااههااای

.)2012

پنهان،یکالیه در نظر گرفته میشود ،یکالیاه پنهاان

.3 .2.3آمادهسااازی تمااریا و اعتبااار ساانجی پایگاههااای

در اکثاار مااوارد جااواوگااوی حاال مساائله ماای باشااد
( .)Neshat et al., 2008تعداد نرونها در الیه پنهاان

اطالعاتی

وابسته به تعداد دادههای آماوزش اسات و باهصاورت

بااا توجااه بااه اینکااه الیااه هااای ورودی دارای

تجربی محاسبه میگردد .به طور مرساو توصیهشاده

واحدهای متفاوتی هستند و بهعنوان ورودی مساتقیم

است که تعداد نرونها در الیهی پنهانبین  15تاا 35

برای رگرسایون لجساتیک و شابکه عصابی مناساب

درصد از اندازهی الیاهی ورودی باشاد ( Boger and

نیستند ،پارامترهای ورودی در محدودهی 5تا  7نرمال

 .)Guterman, 1997امااا در ایاان پااژوهش ،ماادل

یا بی مقیاس سازی شدند (.)Heydari et al., 2015

 ANNبا سه نارون در الیاه پنهاان ایجااد شاد ،زیارا

مجمو اطالعات اسمی و ترتیبی مانناد داده پوشاش

مقدار جذر میانگین مربعات خطا در این مطالعه نشان

زمین تبدیل به متغیرهای دنبالهدار شدند که در باین

داد که سه نارون کاافی مای باشاد .تاابع فعالساازی

 5و  7قاارار میگرفتنااد .تمااا الیااههای متغیرهااای

آکسون برای شبکهی اشارهشده انتخاو شد .این تاابع

مستقل بهصورت فرمت شبکهای با ابعااد سالولی 7×7

غیرخطی میتواند شابکهای ایجااد کناد کاه بهتارین

کیلومتر با روش نزدیکتارین همساایه ،نموناهگیاری

عملکاارد را در بااین توابااع فعالسااازی بااازی کنااد

مجدد شد تا امکان ترکیب و هم مقیاس سازی الیهها

( .)Bhople and Tijare, 2012روش اعتبارسانجی

فراهم گردد .نقااط عاد حضاور (کاد  )5باه صاورت

مقطعای مهارکنناده Holdback cross-validation

تصادفی و با فاصله  7کیلومتر از نقاط حضاور (کاد )7

(از  15درصااد دادههااا در مجموعااهی اعتبارساانجی

به صورت توزیع یکنواخات در ساطح اساتان انتخااو

استفاده شد) مورد استفاده قارار گرفات تاا از بارازش

شد .مقدار شاخص موران برای سلول های صافر برابار

بیشازحد در مجموعهی اطالعاتی جلوگیری کناد .در

بااا  5/54بدساات آمااد کااه نشااان دهنااده عااد

این مطالعه برای بررسای احاراز اعتباار مادل از روش

خودهمبستگی فضایی بین نقاط نمونه کد صفر اسات.

 Boostingاسااتفاده شااد .ایاان روش باارای تولیااد

این داده در پایگاههای داده آموزشی و اعتباار سانجی
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کااه بیانکنناادهی  4درصااد از کاال اطالعااات بودنااد،
مورداستفاده قرار گرفت .در این پژوهش  95درصاد از
 7565ساالولهااا ( 949ساالول) در مرحلااهی آمااوزش

 .3نتایج
 .1.3نقشههای حساسیت آتشسوزی جنگل و مراتع

مدلهای آتشسوزی انتخااو شادند ،درحالیکاه 15

بر اساس توضایحات دادهشاده و ورود عوامال

درصااد از ساالولهااا ( 171ساالول) باارای مجموعااه

طبیعی و انسانی به روش رگرسیون لجستیک و شبکه

اطالعات اعتبارسنجی و دقت تخمین مدلهای ناشای

عصبی ،پهناهبنادی حساسایت آتشساوزی جنگال و

شده مورداستفاده قرار گرفتند.

مراتع و تعیاین منااطق باا حساسایت بااال در اساتان
مازناادران انجااا شااد .رابط اه  7نشاااندهنده ماادل

 .4 .2.3اعتبارسنجی مدلها

بهدستآمده با روش رگرسیون لجستیک است.

اعتبارسنجی از مهمترین مراحال ارزیاابی یاک

× 𝑃𝑟𝑒𝑑 = 1 / (1 + 𝑒𝑥𝑝(−(0.67 − 3.93
𝐿𝐶 − 0.25 × 𝐴𝑆 − 0.44 × 𝐷𝐶 − 4.11 × 𝐸𝐿 +
0.83 × 𝐷𝐴𝐻 − 12.15 × 𝑀𝑇𝑊𝑀 − 5.89 × 𝑃𝐷𝑀 +
× 1.04 × 𝐷𝑅 − 1.85 × 𝐷𝑅𝑜 − 3.64 × 𝑆𝐿 + 1.59
× 𝑇𝑊𝐼 − 3.14 × 𝑇𝐼 − 0.68 × 𝑊𝐸 + 15.24

میشود .این مرحله از ارزیاابی جهات بررسای میازان

𝐴𝑀𝑇))))7

مدل مکانی است که در آن میزان معتبر باودن نتاایج
حاصل از مدل بهمنظور کاربردی کردن مادل بررسای

(رابطه

موفقیات یاک مادل انجاا مایشاود ( Maroco et

توضیحات عالئم رابطه  7در جدول  7مشاخص

 .)al.,2011روشهای متعددی برای بررسای کاارایی

اساات .شااکل  1نشاااندهنده طبقااه بناادی احتمااال

ماادلهااای دسااتهبناادی دادههااا وجااود دارد .در ایاان

حساسیت آتشسوزی در استان مازندران در  9طبقاه

پژوهش عملکرد دو روش رگرسیون لجستیک و شبکه

با استفاده از روش نقاط شکسات ()Le et al., 2017

عصاابی در تعیااین حساساایت آتشسااوزی (تعااداد

در این پژوهش است.

سلولهایی که بهخوبی طبقهبندیشدهاند) در مقایساه

نتایج هار دو روش نشااندهنده آن اسات کاه

با نقشهی نقاط فعال آتشسوزی  MODISبا استفاده

احتمال حساسیت آتشسوزی در مناطق شمال شار

از ضریب توافق کاپا و منحنی تشخیص عملکرد نسبی

استان به بایش از  11درصاد (ناواحی ناارنجی-قرماز

(Receiver Operating Characteristic )ROC

رنگ) میرسد .همچنین سایر نواحی با حساسیت بااال

 Curveو سطح زیر منحنی (Area Under )AUC

باهصاورت پراکناده در قسامتهایی از نیماه غربای و

the Curveدر نار افازار ( MedCalc Software

جنااوو شاارقی منطقااه مااورد مطالعااه قابلتشااخیص

Medcalc

هستند .حساسیت باالی آتشسوزی در ساایر ناواحی

موردبررسی قرار گرفات .همهناین از شااخص یاودن

اساااتان کااامتااار از  73درصاااد در هااار دو روش

جهت ارزیابی دقات مادلهاای تشخیصای و عملکارد

قابلشناسااایی هسااتند .بااهطورکلی مقایسااه بصااری

پیشبینی آن در مدلهای پیشآگهی و یا حساسایت

(تقسیمبندی احتماال حساسایت هار دو روش باه 9

استفاده شد .در این مطالعه از ضریب توافق کاپا جهت

طبقه یکسان در راهنمای نقشاه) هار دو روش نتاایج

اندازهگیری توافق دو روش با نقاط آتشساوزی فعاال

مشابهی را ازنظر الگوی فضایی حساسیت آتشساوزی

استفاده شد.

در منطقه مورد مطالعه نشان میدهد.

Belgium

)bvba,

Software
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شکل -0پهنهبندی حساسيت آتشسوزی در استان مازندران با دو روش (الف) رگرسيون لجستيک و (ب) شبکه عصبی

 .2.3مقایسه نتایج روش های رگرسیون لجستیک
و شبکه عصبی
مقایسه نتایج ضریب تغییرات (باهعنوان معیاار
نسبی از میزان تغییرات) نیز نشان میدهد که مقاادیر
برآورد شده احتماال حساسایت آتشساوزی باین دو
روش مورداستفاده در حدود  75درصد است کاه ایان
امر بیانگر آن است که ضریب تغییارات و پراکنادگی
نتایج دو روش نسبت باه یکادیگر کام و درنتیجاه تاا
حدودی فاقد مقادیر فاصلهدار و پارت از هام هساتند.
مقایسه ضریب همبستگی پیرسون بین برآورد احتمال
حساسیت آتشساوزی روش رگرسایون لجساتیک باا
شبکه عصبی نشان میدهد که میازان رابطاه باین دو
روش مورداستفاده  5/31می باشاد .ایان باه آن معناا
است که قسمت زیادی از پهنههای احتمال حساسیت
آتشسوزی در هر دو روش بهطور یکسانی برآورد و بار
هم منطبق هساتند .بیشاترین همبساتگی و انطباا
مقادیر احتمال حساسیت در هار دو روش مرباوط باه
مقاادیر حاداکثر احتماال حساسایت (بایشتاار از 95
درصد) است .بیشترین اختالف در بارآورد حساسایت
آتشسوزی بین دو روش در مقادیر میانی ( 95درصد)
است.
مقایساااه نمودارهاااای راك بااارای دادههاااای
اعتبارسنجی روشهای رگرسیون لجساتیک و شابکه

عصبی (شکل  )9نشان میدهد که مقادیر ساطح زیار
نمودار در هر دو روش بیشتر از  5/9و متفاوت با خط
 )p=5/557( 5/9اساات و مقاااادیر تشااخیص غلاااط
احتمال حساسیت آتشسوزی اندك است .ازاینرو هار
دو روش از دقت قابلتوجهی جهت تشاخیص درسات
نقاااط آتشسااوزی در جنگاالهااای اسااتان مازناادران
برخوردار است ،اما روش شبکه عصبی از دقت بایش-
تااری بااهمنظااور دسااتهبناادی حساساایت نساابت بااه
رگرساایون لجسااتیک برخااوردار اساات.نتایج شاااخص
یودن برای روش شبکه عصبی و رگرسیون لجساتیک
برای دادههای اعتبارسنجی به ترتیب برابار باا  5/67و
 5/6است کاه نشااندهنده ارائاه اطالعاات درسات از
وضعیت احتمال حساسیت آتشسوزی باهویاژه بارای
روش شبکه عصبی است .نتایج ضریب توافاق کاپاا در
هر دو روش شبکه عصبی و رگرسیون لجستیک بارای
دادههای اعتبار سنجی به ترتیب برابار باا  5/6و 5/96
است که نشاندهنده تطاابق و توافاق هار دو روش باا
مقادیر مشاهداتی نقااط فعاال آتشساوزی MODIS

است .مقدار ضریب توافاق کاپاا بارای شابکه عصابی
بهمراتب بیشتر از روش رگرسیون لجساتیک اسات و
نشاندهنده و تشخیص مناسب مادل در پهناهبنادی
حساسیت آتشسوزی است که احتمال تصادفی باودن
نتایج حاصل از آن وجود ندارد .درمجمو روش شبکه
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عصبی نتایج مناسبتری را نسبت به روش رگرسایون

اختالف با مقدار واقعی در نتیجاه انادازه سالولی 7×7

لجستیک در برآورد حساسایت آتشساوزی جنگال و

کیلومتری ایجاد شده اسات) مجماو پهناه هاای باا

مراتع در منطقه مورد مطالعه ارائه داده است .شاکل 4

حساسیت باال و بسیار باال در روش شابکه عصابی باا

نشاندهنده پهنه های برآورد شده حساسایت آتاش-

مساحت  9113کیلومترمربع (17/6درصد از مسااحت

سوزی جنگال و مراتاع اساتان مازنادران باا دو روش

کل استان مازندران) قرارگرفتهاند .همهناین در روش

مورد اساتفاده در ایان پاژوهش اسات .هماانطور کاه

رگرساایون لجسااتیک 15/6 ،درصااد از مساااحت کاال

مشاهده می شود ،پهنه های حساسیت از نظر وساعت

استان مازنادران باا مسااحت  4343کیلومترمرباع در

در دو روش شاااباهت زیاااادی باااه یکااادیگر دارد .از

محدوده با حساسیت باال و بسیار باال قرار گرفته است.

مساحت کل استان مازندران با حدود ( 1479955این

شکل -3مقایسه نرخ موفقيت ( )success rateو نرخ پيشبينی ()prediction rateشبکه عصبی مصنوعی و رگرسيون لجستيک
در تفکيک نقاط آتشسوزی .مثبت حقيقی :پيکسل های حاوی آتشسوزی که بهعنوان وقوع تشخيص داده میشووند و مثبوت کوا ب:
پيکسل های حاوی آتشسوزی که بهاشتباه بدون حریق تشخيص داده میشوند

شکل -4مقایسه مساحت برآورد شده پهنه های حساسيت (به همراه درصد) شبکه عصبی مصنوعی و رگرسيون لجستيک در  5طبقه

شکل  9نشاندهنده نمودارهای راك بارای 74

احتمال حساسیت آتشسوزی در منطقه موردمطالعاه

عاماال مورداسااتفاده باارای ماادلسااازی حساساایت

است .عواملی با مقادیر بیشتر از  5/1میتوانناد دارای

آتشسوزی جنگل و مراتع استان مازندران با اساتفاده

توانااایی مناسااب تخمیناای در راسااتای پیشبیناای

از شبکه عصبی است .این نمودارها بیانکننده توانایی

آتشسوزی میباشند .نتایج نمودار راك نشان داد کاه

هرکدا از متغیرها درروش شابکه عصابی در بارآورد

از میان عوامل موردبررسی ،میانگین ساالنه دما ،شیب
صفحه 996
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توپوگرافی و ارتفا از سطح دریا با سطح زیار منحنای

عصبی دارند (شکل  .)9بهعبارتدیگر عوامل مذکور از

باایشتاار از  5/3باایشتاارین قابلیاات را در تشااخیص

تثثیرگذارترین عوامل بر روی احتمال حساسیت ناشای

درست احتمال حساسیت آتشسوزی در روش شابکه

از آتشسوزی در منطقه موردمطالعه می باشند.

شکل -5نمودارهای راک عوامل مؤثر بر احتمال حساسيت آتشسوزی جنگلها و مراتع درروش شبکه عصبی

حساسیت آتش سوزی جنگل است ( Maeda et al.,

 .4بحث و نتیجهگیری

.)2009نتایج نمودار راك نشان داد کاه مقادار ساطح

نتایج شاخص ساختاری حساسیت آتشساوزی

زیر منحنی حداکثر دما در گر ترین ماه ساال ()5/91

دو روش رگرساایون لجسااتیک و شاابکه عصاابی بااا

از اهمیااات و تواناااایی بااااالیی در بااارآورد احتماااال

استفاده از نقاط آتاشساوزی فعاال سانجده ماادیس

حساسیت آتشسوزی در منطقه موردبررسی برخوردار

توسط نمودارهای راك مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج

نیست .حداکثر دما در گر ترین ماه در مناطق جناوو

نمودار راك نشان داد که هر دو روش از دقات بااالیی

شرقی منطقه موردمطالعه مشاهده میشود که این امر

(ب ایشتاار از  93درصااد) در پهنااهبناادی حساساایت

به دلیل نباود پوشاش گیااهی باهعنوان عامال مهام

برخوردار هستند ،اما روش شبکه عصابی مصانوعی از

تعدیلکننده دما می باشد( .)Adab et al., 2014باه

تشخیص بیشتری برای برآورد حساسیت آتشساوزی

دلیل نبود پوشش گیااهی باهعنوان مهمتارین عامال

نسبت به روش رگرسیون لجساتیک برخاوردار اسات.

فراهمکننده سوخت در حریق ،تراکم نقاط آتشسوزی

نتااایج سااایر محقق این نشااان دادکااه شاابکه عصاابی

در این مناطق بسیار کم اسات (شاکل )9؛ اماا مقادار

قابلیاات 35درصااد صااحت در تشااخیص درسااتی

سطح زیر منحنی عامل میاانگین سااالنه دماا ()5/34

حساساایت آتااش سااوزی در اسااتان کردسااتان اساات

نشاااندهنده اهمیاات باااالی ایاان عنصاار اقلیماای

( .)Sarvaleh et al., 2014اینگونااه روش هااای

درحساسیت آتشسوزی اسات .میاانگین سااالنه دماا

هوشمند بر اساس نگاشت های غیرخطی و یاا خطای

بیانگر وضعیت کلی دمای حاکم بر یک منطقه است و

باین متغیرهای مستقل و وابساته قاادر باه اساتخراج

همااانطور کااه در شااکل  9مشااخص اساات ،نقاااط

الگااوی هااای قاباال توضاایح در زمینااه پهنااه بناادی

آتشسوزی تقریبان در کال ساال توزیعشادهاند .نتاایج
صفحه 991

محیط زیست طبیعی ،منابع طبیعی ایران ،دوره  ،17شماره  ،4زمستان 7931
مطالعات سایر محققین نیاز نشاان داده کاه میاانگین

آتشسااوزی بااا کاااهش میااانگین بااارش ساااالنه در

دمااای ساااالنه از مااؤثرترین عواماال درحساساایت

مناطقی مانند هندوساتان اسات ( Srivastava and

آتشساوزی جنگاال و مراتاع اساات و فراوانای رخااداد

 .)Garg, 2013این اختالف نتاایج باه دلیال تفااوت

آتشسوزی در ناواحی باا دماای سااالنه بااال افازایش

اقلیمی و پوشاشهای گیااهی باین مطالعاه حاضار و

مییاباد ( Güngöroğlu 2017; Srivastava and

نواحی حارهای مانند هندوستان است .نتایج سطح زیر

 .)Garg, 2013رطوبت ماده سوختی در نواحی که در

منحنی برای تابش دریافتی از خورشید ( )5/91نشاان

طول سال دمای باالتری را تجربه میکنند ،هماواره از

میدهااد کااه ایاان متغیاار قابلیاات توضاایح احتمااال

قابلیاات اشااتعال باااالتری بااه دلیاال رطوباات پااایین

حساسیت آتشسوزی در منطقه موردمطالعاه را دارد.

برخاوردار هساتند(.)Srivastava and Garg, 2013

بیشترین فراوانای رخاداد حریاق در منااطق پسات و

همهنین کاهش دما در ارتفاعات باالتر نیز یکی دیگار

همهنین شیبهای جنوبی استان کاه باهطور نسابی

از عواماال کاااهش رخااداد آتشسااوزی در منطقااه

بیشترین تابش دریافتی و گرمایش روزانه ناهمسانگرد

موردمطالعه نیز می باشد .بارش در خشکترین ماه باا

( )5/96رادارند ،مشااهده شاد .در ایان ناواحی دماای

سطح زیر منحنی ( )5/91یکی دیگار از عناصار مهام

باالتر ،رطوبت کمتر و ماده سوختی خشکتر منجر باه

اقلیمی در احتمال حساسایت آتشساوزی در منطقاه

ایجاااد شاارایط باارای افاازایش احتمااال حساساایت

موردمطالعه اسات کاه باا نتاایج ساایر محققاین نیاز

آتشسوزی میشود ( Chuvieco and Congalton,

همراهای دارد ( .)Moritz et al.,2012تعاداد زیااد

 .)1989منحنیهای راك مربوط به عوامل فیزیوگرافی

رخداد آتشسوزی در نواحی با بارش بیشتر در منطقه

مانند ارتفا  ،جهت شیب و شیب توپوگرافی باا توجاه

موردمطالعه (نواحی شمال شرقی و نزدیک باه دریاای

بااه وجااود و یااا عااد وجااود تهدیااد آتشسااوزی

خزر) مشاهده گردیاد کاه ایان منااطق باا بیشاترین

موردبررسی قرار گرفتند (شکل  .)1نتاایج ساطح زیار

میانگین دمای ساالنه هم مواجه هستند .ایان شارایط

منحنی نشاان داد کاه شایب توپاوگرافی و ارتفاا باا

منجر به تولید بیشتر و انباشت مواد ساوختی در ایان

 5/34و  5/31توانایی قابالتوجهی باهعنوان دو عامال

نااواحی نساابت بااه نااواحی کاام بااارش میشااود ،کااه

پیشااگو در احتمااال حساساایت آتشسااوزی مطاار

درنتیجااه آن مااواد در دسااترس حریااق را در فصااول

هسااتند .در ایاان مطالعااه بیشااترین تعااداد رخااداد

آتشسوزی افزایش مییابد (.)Moritz et al., 2012

آتشسوزی در نواحی پست و کم ارتفا با شیب مالیم

نتااایج محققااین نشااان داد کااه در آووهااوا گر تاار و

وجااود دارد .نتااایج سااایر محققااین نشااان داد کااه

خشکتر در مناطق غنی ازنظار زیساتتوده ،فعالیات

حساسیت آتشسوزی در ارتفاعات پاایینتر بهسارعت

آتشسوزی نیز افزایش مییابد ،اما همین امر نیز تثثیر

افزایش مییابد ،درحالیکه در ارتفاعات باالتر به دلیل

معکوس بر اساترس رطاوبتی بیاو هاا دارد ،افازایش

ناهنجاریهای آو و هاوایی ،حساسایت وقاو حریاق

تبخیر باعث کاهش رشد زیستتوده الز بارای انجاا

روند کاهشی و صفر را به دنبال دارد ( Vasilakos et

حریاق میشاود ( .)Moritz et al., 2012یافتاههای

 .)al., 2009طاول فصال آتشساوزی و ساوخت نیاز

بعضاای از محققااین نشاااندهنده افاازایش رخااداد

درنتیجه نقش مستقیم ارتفاعات متفااوت اسات .ایان
صفحه 999

مقایسه قابلیت کاربرد دو روش رگرسیون لجستیک ...
امر با توجه به تفاوت در میزان بارش دریاافتی ،تااریخ

در دامنااههای شاامالی باارای گیاهااان و تولیااد ماااده

ذوو برف و فصل رشد پوشش گیاهی ایجااد میشاود

سوختی در منطقه نوادا ،کالیفرنیا واضح نیست ( Ray,

( .)Vasilakos et al., 2009سطح زیر منحنی بارای

 .)2016مقدار سطح زیر منحنای راك بارای شااخص

عامل جهت شیب توپوگرافی با  5/99که نشااندهنده

رطوبت توپوگرافی ( )5/99نشاندهنده تثثیر زیاد ایان

عد کفایت این متغیر در توضایح احتماال حساسایت

متغیر در احتماال حساسایت آتشساوزی در منطقاه

آتشسوزی و تصادفی بودن آن است .این امر به دلیال

موردمطالعه است .بهطورکلی این شاخص نشاندهنده

شرایط پیهیده اثر جهات شایببر آتشساوزی اسات.

شاارایط رطااوبتی زمااین بااا فاارد ارتباااط شاایب آو

دامنههای رو به سمت شر در نیمکره شامالی تاثثیر

زیرزمینی با شیب توپوگرافی است که بار روی تولیاد

منفی زیادی بر روی حریق دارند که به دلیل گرمایش

رواناو نیز مؤثر است ( .)Vadrevu, 2010بهطورکلی

و سرمایش سریعتر و بهطورکلی وجاود پدیاده لای در

در مناااطقی کااه ایاان شاااخص نشاااندهنده شاارایط

این جهت دامنه کوهها است .این تغییرات توپاوگرافی

پتانسیل باالی رطوبتی است ،رطوبت خاك نیز بااال و

نیز موجب تغییرات انرژی شده که درنتیجاه آن تاثثیر

درنتیجه شرایط بارای وقاو و گساترش آتشساوزی

مستقیم بر روی شاخص عرضاه بااد میگاردد .مقادار

محدود میگاردد ( ،)Vadrevu, 2010اماا باه دلیال

سطح زیر منحنی راك بارای شااخص عرضاه بااد باا

شرایط رطوبت مناسب زمینه بارای تولیاد زیااد مااده

 5/69نشاندهنده تاثثیر ایان عامال بار روی احتماال

سوختی نیز فراهم میگاردد ()Ray, 2016کاه خاود

حساساایت آتشسااوزی اساات بهطوریکااه بیشااترین

زمینه افزایش شدت-مدت آتشساوزی میگاردد .اماا

رخداد حریق در نواحی که پتانسیل عرضاه بااد در آن

فاصله از رودخانه که خاود عااملی در تعیاین رطوبات

باال (خشکی بیشتر ماده ساوختی) اسات ،وجاود دارد

خااك مای باشاد ،نقاش تعیینکننادهای در احتماال

( .)Chuvieco and Salas, 1996دامنههای جناوو

حساسیت آتشسوزی ندارد (سطح زیار منحنای راك

تا جنوو غرو معموالن بیشاترین تعاداد آتشساوزی و

 .)5/94مقدار سطح زیر منحنی برای پوشاش زمینای

همهنین طوالنیترین فصال آتشساوزی رادارناد کاه

در ایاان تحقیااق براباار  5/94بااود کااه ایاان موضااو

ناشی از تابشهای زیاد خورشایدی و تنشهاای زیااد

بیانکنندهی آن است که پوشاش زماین (کشااورزی)

آو در پوشااش گیاااهی اساات .امااا در طاارف دیگاار،

مهمترین متغیر تثثیرگذار بر وقو حریق برای اهادافی

دامنههای شمالی ممکان اسات دارای فراوانای پاایین

مانند آتش بقایاای محصاوالت زراعای جهات کنتارل

آتشسوزی باشند اما شدت رژیم آتشساوزی در ایان

آفاات و عل هاای هارز ،پااك شادن ساریع زمااین از

مناطق باال است که به دلیل وجود رطوبت و درنتیجاه

بقایای کشت قبلی و آسان شدن عملیات شاخم بارای

انبوه مواد سوختی بیشتر در دامنههای شامالی اسات

کشت بعادی اسات ( Vadrevu 2010; Pereira et

( .)Vasilakos et al., 2009اکثاار آتشسااوزی در

 .)al., 2014محیط زیر منحنی مرتبط با نزدیکای باه

زمینهای جنگلی با شیب مالیم (کمتر از  9درجه) به

مکانهااای مسااکونی و فواصاال از جادههااا در حاادود

وقو پیوسته است ( .)He et al., 2013اما نتایج ری

 5/61و  5/16است که بهطور معناداری بیشاتر از 5/9

( )1576نشان داد که میزان تثثیر رطوبات خااك بااال

است و این مقادیر بیانکنندهی اطالعات معناداری در
صفحه 993
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مورد توضیح حساسیت ناشی از آتشسوزی توساط آن

 .)al., 2012نتایج این پژوهش نشاان داد کاه عماده

دو عامل انسانی است .همانند پاژوهش کناونی ،ساایر

مناطق حسااس باه آتاشساوزی جنگال و مراتاع در

محققین به این نتیجه رسیدند که نزدیکی به جادههاا

مناطق شمال شرقی استان مازنادران قارار دارد ،ایان

و مناطق مسکونی میتوانند با حساسایت آتشساوزی

مناطق در این تحقیاق دارای ویژگای طبیعای ارتفاا

همساو باشاند ( Vadrevu 2010; Renard et al.,

کم ،با دامنههای عمده جناوبی ،دریافات تاابش زیااد

.)2012; Yin 2004

خورشااید ،رطوباات کاام و دمااای هااوای ساااالنه باااال

تجزیاااااهوتحلیلهای آمااااااری متغیرهاااااای

قابلتشخیص هستند .همچنین مناطق حساس ازنظار

مورداستفاده در این پژوهش نشاان داد کاه میاانگین

عوامل انسانی ،در مناطق با کاربری کشاورزی ،نزدیک

دمای ساالنه و شیب توپوگرافی دارای بیشترین تاثثیر

به مناطق مسکونی و مسیرهای ارتبااطی قارار دارناد.

در تشخیص میازان وقاو حساسایت آتاشساوزی را

مدل ارائهشده در این تحقیق یک مدل استاتیک است

دارد .ساپس عاماال رطاوبتی ماننااد شااخص رطوباات

و درنتیجه سطو مرباوط باه حساسایت آتشساوزی

توپوگرافی و پوشش سطح زمین بهعنوان یک نشانگر

نمیتوانند در یاک باازهی زماانی کوتاهمادت تفااوت

احتمال حساسیت آتشسوزی در درجه اهمیت بعدی

اساسی داشته باشند .نتایج ارائهشاده در ایان تحقیاق

قرار دارند.هرچند رابطهی مناسبی بین پایگااه دادهای

میتواند بهعنوان نقشه راهباردی در مقیااس متوساط

 WorldClimو  MODISدر ایاان پااژوهش وجااود

مورداسااتفاده قاارار گیاارد تااا در ارزیااابی برنامااههای

ندارد ،اما تحقیقات قبلی نشان دادهاند که ناساازگاری

آسیبپذیری و برنامهریزی برای تقلیل ایان آسایبها

زمانی در بین پایگاههای اطالعاتی جهات پهناهبنادی

مورداستفاده قرار بگیرد.
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