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پهنهبندی خطر آتشسوزی در پارک ملی گلستان با استفاده از
روش ترکیب خطی وزنی ()WLC
طیبه میردیلمی ،1شعبان شتایی2و محمدرضا کاووسی

3

2دانش آموخته ارشد جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1دانشیار گروه جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
استادیار گروه جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
(تاریخ دریافت2932/5/3 :؛ تاریخ پذیرش)2932/21/12 :

چکیده
آتشسووزی جنگول از مطواطراه مدوم در عرصوههوای طبیعوی جنگولهوای ایوران و بوویده در جنگولهوای خویری
است .پدنهبندی عرصههای جنگلی از نظر احتمال وقوع آتشسوزی ،یکی از تودابیر سوازمانهوای اجرایوی و آموزشوی
برای شناسایی و پیشگیری از وقوع آتشسوزی است .در این بررسی با استفاده از روش چندعاملۀ ترکیب خطی وزنوی
( )WLCو تحلیل سلسلهمراتبی ( )AHPدر محیط  GISدر پارک ملی گلستان با هدف تعیین منواط دارای احتموال
زیاد خطر ،پدنهبندی خطر آتشسوزی صوره پذیرفت .معیارهای مطتلف از عوامل چدارگانۀ اقلیم ،توپوگرافی ،پوشش
گیاهی و عوامل انسانی به روشهای مطتلف محیط  GISتدیه شدند .نقشۀ موقعیوت منواط آتوشسووزی در سونواه
گذشته تدیه شد ،و احتمال وقوع آتشسوزی در هر یک از طبقه هوای معیارهوای عوامول چدارگانوه محاسوبه شود .بوا
استفاده از روش تحلیل سلسلهمراتبی و با توجه به سدم وقوع آتشسووزی در هور طبقوه و مقایسوههوای زوجوی وزن
معیارها تعیین شد .با استفاده از روش ترکیب خطی وزنی الیه هوای مطتلوف بوا هوم ترکیوب و نقشوۀ احتموال وقووع
آتشسوزی تدیه شد و با دستهبندی به چدار طبقۀ کمخطر ،متوسط ،خطرناک و پرخطر ،پدنوهبنودی منطقوه صووره
پذیرفت .نقشۀ پدنهبندی خطر آتشسوزی با استفاده از چند نقطۀ آتشسوزی که در فرآیند بررسوی ،اسوتفاده نشوده
بودند ،ارزیابی شد .نتایج نشان داد که بیشترین نقاط دچار آتشسوزی در مناط پرخطر و خطرناک قرار داشتند .ایون
نتیجه نشان داد که مدل ترکیب خطی وزنی توانست منطقۀتحت بررسی را از نظر احتمال وقوع آتش پدنهبندی کند.
واژههای کلیدی :آتشسوزی جنگل ،پارک ملی گلستان ،پدنهبندی خطر ،ترکیب خطی وزنی.

نویسنده مسئول

تلفن32324413353:

Email: shataee@yahoo.com
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مقدمه و هدف

اعمال کرد.
پدنهبندی احتمال وقوع آتش تاکنون به روشهای
مطتلف پارامتریک و ناپارامتریک صوره گرفتوه اسوت
کووه موویتوووان بووه روشهووای رگرسوویون اجسووتیک
( ;Hernandez-Leal et al., 2006; Martinez et al., 2009
 )Preisler et al., 2004; Zhang et al., 2009ترکیب
خطی وزنی ساده ( )Dong et al., 2005روش ترکیوب
خطی وزنی با استفاده از روش  AHPبرای تعیوین مقودار
وزن عوامووول و معیارهوووای موووبثر بووور وقووووع آتوووش
(محمدی و همکاران2933 ،؛ مددوی و همکواران2933،؛
اسوووووووعدی اسوووووووکویی و همکووووووواران2933 ،
;)Vadrevu et al., 2010; Sharma et al., 2009
فوووازی اجسوووتیک ( )Iliadis, 2005شوووبکههوووای
عصوووبی ( ;Alonso-Betanzos et al., 2002
 )Vasilakos et al., 2007و دیگوور روشهووای نوووین
ناپارامتری وک نظیوور روشهووای دادهکوواوی 1و یووادگیری
ماشین 2اشاره کرد که بهکارگیری آندا ،مستلیم تدیه و
اجرای دقی مدلهای حاصل بین عوامل مبثر بر وقوع
آتووش اسووت .هوور ی وک از ایوون روشهووا بووا توجووه بووه
پیچیدگی فرآینود آتوشسووزی در منواط مطتلوف و
تأثیرگذاری عوامل مطتلف ،فواید و معایبی دارنود و در
بسیاری از موارد و مکانها ،ممکن است کارایی الزم را
بورای پوویشبینوی دقیو و پدنوهبنوودی مکوانی خطوور
آتشسوزی در مناط مطتلف نداشته باشند .تجربوه و
بووهکووارگیری آندووا در منوواط مطتلووف موویتوانوود در
نتیجهگیری برای انتطواب بدتورین و موبثرترین روش
کمک زیادی کند.
در این تحقی از روش ترکیب خطی وزنی استفاده
شد و پدنهبندی خطور آتوشسووزی در منطقوه موورد
بررسی صوره گرفت .روش ترکیب و همپوشانی خطی
وزنی ،یکی از روشهای پارامتریک مداسازی است کوه
در زمینههای مطتلف مداسازی وقوع پدیدههایی نظیر
زمیناغیش ،تعیین و اواویتبندی منواط بوا قابلیوت

جنگلها میراثی گورانبدوا هسوتند کوه عوبوه بور
استفاده از آنها ،در حفظ و حراستشان نیی باید کوشوا
بود .اما طوی سواایان متموادی ،در اثور بویتووجدی و
بیمباالتی کمکم رو به زوال و نوابودی ندواده و چدورۀ
متفاوتی به خود گرفتهاند .خطرهای زیادی جنگلها را
تددید میکند که یکوی از آنهوا آتوشسووزی اسوت.
آتشسوزیهای جنگلی در اثر مشطصههوای فیییکوی،
بیواوژیکی ،اکواوژیکی و محیطوی بوهوجوود مویآینود
( .)Jaiswal et al., 2002بسته بوه اقلویم یوا موقعیوت
اقتصووادی و اجتموواعی جوامووع سوواکن در پیرامووون
جنگلها ،حری های جنگلی ممکن است علل طبیعوی
یا انسانی داشته باشد که همانگونه که مطرح شد ،در
هر دو مورد میتوان نه بهطور کامل ،اما تا حد زیوادی
پیامدهای مطرب آن را کاهش داد .آتوشسووزیهوای
سوواایانه ،سووبب کوواهش رشوود علووفهووا ،گیاهووان و
درختچهها مویشوود کوه یکوی از نتوایج آن ،افویایش
فرسایش خاک است ( .)Kandya et al., 1998به ایون
منظووور ،در ابتوودا بایوود بووا پوودوهشهووای میوودانی و
جنگلگردشیهای پیدرپوی ،بررسویهوای جوامعی از
منطقووه ،اعووم از و ووعیت توپوووگرافی ،اقلیمووی ،نوووع و
تراکم پوشش گیاهی و و عیت اقتصوادی و اجتمواعی
مردم در شدرها و روسوتاهای اطوراف صووره گیورد و
عواموول و مشطصووههووای مووبثر بوور ایجوواد و گسووترش
آتشسوزی مشطص شود.
یکی از تدابیری که برای کنتورل حریو و کواهش
خطرهای آن اندیشیده میشود ،پدنهبندی خطر است.
پدنهبندی خطر آتشسوزی عباره است از دستهبندی
منطقه به محودودههوای بوا پتانسویلهوای متفواوه و
انتشار حری بر اساس مشطصههای مووثر بور آن .بوه-
عباره دیگر ،بوا در دسوت داشوتن عوامول دخیول در
ایجاد آتشسوزی ،مویتووان منطقوه را بوه نوواحی بوا
احتمال خطر کم ،متوسط و زیاد تقسویم کورد کوه بوا
وجود این ناحیهبندی ،میتوان در آینده تصمیمگیوری
بدتر و علمیتری برای استقرار ابیار و ادواه مدار آتش

1. Data mining
2. Machine learning
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عبور متفاوه جاده و موارد دیگر از جمله در مداسازی
احتمووال وقوووع آتووش بووهکووار موویرود .در ایوون روش،
متغیرهووای مووبثر بوور وقوووع آتووشسوووزی بعوود از
کمیسازی و تدیۀ نقشۀ رستری ،بوا توجوه بوه شوده
تأثیر بهصوره خطی با وزنهایی که از طریو تعیوین
شده وقوع تعداد یا سطح آتشسوزی (چگاای نسوبی)
(محمدی و همکاران )2933 ،در هریک از متغیرهوای
موردنظر بهدست میآید (در صوره نبود ایون دادههوا
یا عدم استفاده از آنها ،این وزنها از طریو نظرهوای
کارشناسی ،یوا بوا اسوتفاده از مقایسوۀ زوجوی و روش
تحلیوول سلسوولهمراتبووی ( )AHPتعیووین و در ترکیووب
خطی مورد استفاده قرار میگیرد) ،در محویط  GISبوا
هم ترکیب میشوند و مدل مکوانی ندوایی بوهصووره
اعووداد و ارقووام ،مقوودار وقوووع آتووش در هوور یووک از
سلولهای رستری نشان داده میشود .بوا طبقوهبنودی

این اعداد پیوسته در طبقههای کوم توا زیواد ،منواط
کمخطر توا پرخطور تعیوین مویشوود .در ایون روش،
استفاده از اطبعاه تاریطی وقوع آتشسوزی وروری
است .در دنیا تحقیقاتی نیی با استفاده از روش ترکیوب
خطووی وزنووی انجووام گرفتووه و قابلیووت ایوون روش در
پدنهبندی تایید شده است که از آن جمله میتوان بوه

موارد زیر اشاره کرد Sharma .و همکواران ( )1333بوا
اسووتفاده از  GISو دادههووای دورسوونجی و اسووتفاده از
روش ترکیب وزنی ،نقشۀ پدنهبندی خطر آتشسووزی
را با ترکیب نقشههای شاخصهای نوع سوخت ،شیب،
جدووت و دسترسووی فاصوولهای و بووا وزنهووای متفوواوه
بهدست آمده براساس اهمیت متغیرهای مبثر بر آتش،
تواید کردند .همچنین محمودی و همکواران ()2933
نقشه خطر آتشسوزی در جنگل را با استفاده از روش
ترکیب خطی وزنی و  AHPبرای بطشی از جنگلهای
پاوه تدیه کرده و منطقۀ مووردنظور را بوه پونج طبقوۀ
خطر از خیلیزیاد تا خیلیکم دستهبندی کردند .برای
ارزیابی نقشۀ پدنهبندی ،نقشۀ پوراکنش آتوشسووزی
گذشته را با نقشه پدنهبندی تدیهشده تطاب دادنود و
نتیجه گرفتند که  33درصد از مناط آتوشگرفتوه در
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پدنههای با خطر زیاد قرار دارند.
مرور منابع نشان میدهد که روش ترکیب خطی
وزنی در عین ساده بودن ،کارآیی خوبی در مداسازی
خطر وقوع آتشسوزی در عرصههای منابع طبیعی دارد
و میتوان آن را بهعنوان یک مدل خوب بهکارگرفت .با
توجه به آتشسوزیهای وسیع و پرتکرار در جنگلهای
استان گلستان و بهویده در پارک ملی گلستان در
سالهای اخیر ،هدف این بررسی ،تدیۀ نقشۀ پدنهبندی
خطر آتشسوزی در منطقۀ پارک ملی گلستان بر
اساس مشطصههای مبثر بر آتشسوزی شامل عوامل
فیییوگرافی ،اقلیمی ،پوشش و انسانی ،با استفاده از
شیوۀ  AHPدر محیط  GISبه روش ترکیب خطی
وزنی است .به این ترتیب میتوان مناط با پتانسیل
زیاد خطر را تعیین کرد و در نتیجه زمان و هیینههای
کنترل و مدار آتشسوزی را کاهش داد.
مواد و روشها
 -منطقة مورد بررسی

پارک ملی گلستان در شمال شورقی ایوران و شور
استان گلستان ،در حد فاصل ̋ 93̊ 22́ 49تا ̋93̊ 92́ 95
عرض شماای و ̋ 55̊ 49́ 15تا ̋ 52̊ 23́ 43طوول شورقی
قوورار گرفتووه اسووت (شووکل  .)2مسوواحت پووارک حوودود
 33141هکتار و محیط آن  243کیلومتر اسوت .جوادۀ
ترانییتی معروف به جوادۀ آسویایی کوه شومال و مرکوی
ایران را به شمال شرقی ایران وصل میکنود ،بوه طوول
 95کیلومتر از درون پارک میگذرد .ارتفواع منطقوه در
پستترین نقطه به  453متر و در مرتفعترین نقطوه بوه
 1422متر میرسود .پوارک ملوی گلسوتان در بوین دو
ناحیۀ اقلیمی کامبً متفواوه ،یعنوی معتودل مرطووب و
سرد و خشک واقع شوده اسوت .ابلوب اقلویم در طوول
چندصد متر از برب به شور  ،یوا شومال بوه جنووب و
برعکس ،یا با تغییر اندک ارتفاع بهشده تغییر میکنود.
میانگین ساایانۀ بارش نیی بین  241توا  322میلویمتور
متغیر است .اابته منواط مرتفوع در یوالهوای شوماای
بوواران بیشووتری (حوودود  2333میلوویمتوور) دریافووت
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میکنند .در بیشتر ایستگاهها ،ابلوب بارنودگی از اواخور
پاییی تا ابتدای بدار رخ میدهد .دموای متوسوط سواالنۀ
پارک ملی گلستان بین  22/5و  23/5درجۀ سانتیگراد
متغیر است .رطوبوت نسوبی هووا در زمسوتان توا 233

درصد (اشباع) نیی میرسد و در تابسوتان بوه 23درصود
میرسد .متوسط رطوبت نسبی منطقه  35درصد اسوت.
در این منطقه بادهای شدیدی بوا سورعت  21متور بور
ثانیه با جدت شمال شرقی میوزد (آخانی.)2939،

شکل  -2موقعیت منطقۀ مورد بررسی در استان گلستان و ایران
 -دادههای بهکار رفته

از نقشۀ آنااوگ  2:53333تیپ پوشش گیاهی کوه
سوازمان حفاتوت محویط زیسوت تدیوه کورده اسوت،
استفاده شد .اطبعاه آتشسوزی سنواه گذشوته ،در
آرشیو اداراه کل منابع طبیعی و محیطزیست اسوتان
گلسووتان (از سووال  2935تووا  )2933موجووود اسووت.
فایلهای رقومی خطوط مییان منحنی ،رودخانهها بوه
صوره شاخههای اصلی و فرعی و روسوتاهای اطوراف،
اطبعاه دما و بارش منطقه از ایستگاههای سینوپتیک
اطراف منطقه تدیه شد.
 -روش تحقیق

بر اساس مطااعواه در داخول و خوارز از کشوور و
همچنین ویدگیهای طبیعی منطقه ،عوامل تأثیرگوذار
بر حری شوامل عوامول فیییووگرافی (ارتفواع ،شویب،
جدت) ،پوشش گیاهی (تیپ پوشش گیاهی و کواربری
ارا ی) ،عوامل اقلیمی (دما ،بارش) و عوامل فاصولهای

(نسووبت فاصووله از رودخانووه ،جوواده و ارا ووی زراعووی)
مشطص و برای هریک از این عوامول الیوۀ مکوانی در
محیط  GISتدیه شد .نقشۀ تیپ پوشش گیاهی پارک
ملی گلستان کوه از سوازمان حفاتوت محویط زیسوت
کشور تدیه شد ،در محیط  GISزمینمرجوع و رقوومی
گردید و بهصوره یک الیۀ مکانی آماده اسوتفاده شود.
در منطقووۀ مووورد بررسووی  22تیووپ گیوواهی مرتعووی و
جنگلی وجود دارد.
در روی نقشۀ رقوومی  2:15333منطقوه ،خطووط
مییان منحنوی ،رودخانوههوا و روسوتاها نیوی جداگانوه
استطراز شود .از الیوۀ خطووط میویان ،مودل رقوومی
ارتفوواع ( )DEMتوایوود و نقشووههووای شوویب ،جدووت و
ارتفاع تدیه شد .سپس ایون نقشوههوا بوه طبقوههوای
مطتلف طبقهبندی شدند .نقشههوای کواربری ارا وی
منطقوه بوا دو کواربری جنگوول و مرتوع بوا اسووتفاده از
تصاویر برگرفته از  Google earthرقومی و بدنگام شد.
همچنووین الیووۀ جوواده موجووود نیووی بووا اسووتفاده از
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 Google earthو کنترل زمینی بدنگام شد .با استفاده
از تابع فاصله ،الیۀ فاصله از جاده ایجاد و به طبقههای
معینی تقسیم شد.
ارا ی کشاورزی اطراف محدودۀ پارک نیی با استفاده
از تصاویر برگرفته از  Google earthرقومی شده و به
صوره یک الیۀ مکانی آمادۀ کار شد .همچنین با
استفاده از تابع فاصله الیه فاصله از ارا ی زراعی تواید و
سپس طبقههای فواصل از ارا ی زراعی تدیه گردید.
نقشههای بارش متوسط و دمای متوسط شش ماهه
(فصول تابستان و پاییی که بیشترین آتشسوزی در آندا
اتفا میافتد) نیی با استفاده از درونیابی اطبعاه
ایستگاههای موجود تدیه و طبقهبندی شد .بر اساس
اطبعاه ثبتشدۀ کارشناسان اداراه کل منابع طبیعی و
محیط زیست استان و موقعیت و محدودههای مناط
آتشسوزیشده در چند سال اخیر که با استفاده از
سیستم موقعیتیاب جدانی ( )GPSبرداشت شده بود،
الیۀ رقومی محدودههای آتشگرفته تدیه شد.
هر یک از عوامل تدیهشده تأثیر متفاوتی در وقوع
آتش در عرصههای طبیعی دارند .بنابراین برای
مداسازی نیی وزن هر یک از این عوامل باید تعیین
شود .این اوزان را میتوان با استفاده از روند تحلیل
سلسلهمراتبی ( )AHPتعیین کرد .در روند تحلیل
سلسلهمراتبی ( )AHPابتدا باید مطلوبیت تأثیر عوامل
مبثر بر وقوع آتشسوزی به صوره دو به دو مقایسه
شود .سپس نتیجۀ این قضاوههای کارشناسی ،باید
در محیط نرمافیارهای تحلیل سلسلهمراتبی ()AHP
به صوره اوزان الیهها تبدیل شود .بدترین روش برای
بیان مقدار تأثیر عوامل و مقایسهها ،استفاده از
دادههای طبیعی و وقوعیافته است .این فرآیند بر
مبنای شناخت ویدگیهای طبیعی ناحیۀ مورد بررسی
انجام میگیرد و وزن طبقهها بر اساس بیشترین
نقشی است که آن الیه در وقوع پدیده مبثر است .این
روش در مقایسه با تکمیل پرسشنامه توسط
کارشناسانی که ممکن است در مورد منطقه شناخت
کاملی نداشته باشند ،نتایج مطمئنتری را به همراه
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دارد (محمدی و همکاران .)2933 ،در این تحقی به
منظور وزندهی از آتشسوزیهای سنواه گذشته
بدره گرفته شد ،به این صوره که با استفاده از نقشۀ
مناط آتشگرفته ،ارزش یا مقدار کمی وزن هر یک
از طبقههای مربوط به عوامل ،از طری تعیین سطح
تحت اشغال حری های روی داده در هر یک از
طبقههای الیههای موردنظر بهصوره درصد مساحت
دچار آتشسوزی به مساحت کل منطقۀ آتشگرفته،
بین  3-233تعیین شد (محمدی و همکاران.)2933 ،
در هر یک از سطوح سلسلهمراتبی بیشترین مقدار به
دست آمده به سطح باالتر نسبت داده شد و در ندایت
با دادن این مقادیر به بطش میمۀ  AHPنرمافیار
 GISوزن هر کدام از طبقهها بهدست آمد .سپس با
استفاده از تحلیل مکانی محیط  GISو اعمال عمل
جمع بین نقشههای وزن دادهشده عوامل مبثر،
براساس رابطه زیر ،نقشۀ پدنهبندی خطر آتشسوزی
تدیه شده و سپس در چدار طبقۀ کم خطر ،متوسط،
خطرناک و پرخطر دستهبندی شد.
)P = a(S) + b(A) + c(E) + d(T)+ e(L)+ f(TE
)+ g(R)+ h(Dr)+ i(Dag)+ j(Dri

در این رابطه P ،احتمال خطر آتشسوزی S ،شیب،
 Aجدت E ،ارتفاع از سطح دریا T ،تیپ پوشش گیاهی،
 Lکاربری ارا ی TE ،دما R ،بارش Dr ،فاصله از جاده،
 Dagفاصله از ارا ی زراعی Dri ،فاصله از رودخانه و
)… (a, b, c,وزن هر یک از عوامل مبثر است.
برای ارزیابی نقشۀ پدنهبندی ،ابتدا تعدادی از نقاط
آتشسوزی بهعنوان نقاط تست کنوار گذاشوته شود و
عمل تدیۀ نقشۀ پدنوهبنودی بورای بواقیمانودۀ نقواط
2
(نقاط آزمون) صوره گرفت .سوپس از طریو تبقوی
نقشههای نقاط تست و نقشۀ توایدشده بوا اسوتفاده از
نقاط آزمون ،درصد نواحی آتشسووزی در هور یوک از
طبقووههووای خطوور محاسووبه و مقوودار وقوووع نقوواط
آتشسوزی در هر یک از طبقهها ارزیابی شد.
1. Crosstab
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نتایج

شکلهای 1و  9و نتایج طبقهبندی الیههوای عوامول و
وزندهی آنها در جدولهای  2و  1آورده شده اسوت.

نقشههای عوامل تأثیرگذار بر آتوشسووزی و موقعیوت
محودودههوای آتوشگرفتوه در سوالهوای گذشوته در

ب

الف

ج

ه

د

و

شکل  -1نقشۀ هر یک از عوامل مبثر بر وقوع آتشسوزی که حرف ااف بیانگر (تیپ گیاهی) ،ب (کاربری ارا ی) ،ز (جدت) ،د
(شیب) ،ه (ارتفاع از سطح دریا) ،و (دمای متوسط شش ماهه) ،ز (فاصوله از جواده) ،ح (بوارش متوسوط سواایانه) ،ط (فاصوله از
ارا ی زراعی) و ی (فاصله از رودخانه) میباشند.
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ح

ز

ط

ی

ادامه شکل 1

برای تحلیل سلسلهمراتبی ،به مقادیر کمی معیارها
نیاز است .برای این کار ،مقایسههوای زوجوی متغیرهوا
که حاصل دیدگاههای کارشناسی است ،وروره دارد.
با توجه به اینکوه در ایون تحقیو از دادههوای وقووع
آتشسوزی استفاده شد ،باالترین مقودار درصود وقووع
آتش در هر طبقه از یک معیار بهعنوان مقدار کمی آن

معیار وارد تجییهوتحلیل سلسلهمراتبی شد (محمودی
و همکاران.)2933 ،
مقووادیر کمووی معیارهووا و زیرمعیارهووا وارد بطووش
 AHPنوورمافوویار  GISشوود و بووا اسووتفاده از تحلیوول
سلسلهمراتبی وزنهای الزم محاسبه شد (جدولهوای
 9و .)4
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جدول  -2کد طبقههای عوامل مبثر بر بروز آتش
کد

ارتفاع
(متر از سطح دریا)

شیب
(درصد)

جدت

دما
(درجه سانتیگراد)

بارش
(میلیمتر)

تیپ

کاربری ارا ی

فاصله از جاده
(متر)

فاصله از ارا ی زراعی
(متر)

فاصله از رودخانه
(متر)

2

3 -533

3 -23

شمال

11/33 -11/25

433-493

بلندمازو

جنگل

3-1333

3-5333

3-533

1

533 -2333

23 -93

شر

11/25 -11/11

493-453

ممرز

مرتع

1333-4333

5333-23333

533-2333

9

2333 -2533

93 -53

جنوب

اوری

4333-2333

23333-25333

2333-2533

4

2533 -1333

53 -33

برب

اور

2333-3333

25333-13333

2533-1333

5

<1333

<33

<13333

<1333

ارس

2

آزاد

3

سیاهکرکو

3

وایک

3

سیاهتلو

23

تنگرس

22

شونگ

21

مایمرز

29

علفیار

24

علفیار-بوتهزار

25

بوتهزار-علفیار

22

بوتهزار
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جدول  -1درصد وقوع آتشسوزی در هر یک از طبقههای عوامل مطتلف
کد
طبقهها
2
1
9
4
5
2
3
3
3
23
22
21
29
24
25
22

ارتفاع
(متر از
سطح دریا)

شیب
(درصد)

3
13
52
13
4

3
92
93
29
23

جدت
44
21
11
11

دما
(درجه
سانتیگراد)

بارش
(میلیمتر)

23
32

93
22

تیپ
45
13
3
3
9
2
9
3
4
21
9
2
3
3
3
3

کاربری
ارا ی
35
25

شکل  -9نقشۀ مناط آتشگرفته در سنواه گذشته

فاصله از
جاده
(متر)

فاصله از ارا ی
زراعی
(متر)

فاصله از
رودخانه
(متر)

32
3
3
3

12
39
2
3
3

49
92
23
9
3
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جدول  -9اندازۀ کمی معیارها و زیرمعیارها
معیار

اندازۀ کمی

زیرمعیار

اندازۀ کمی

توپوگرافی

52

شیب
جدت
ارتفاع

93
44
52

پوشش گیاهی

35

تیپبندی
کاربری ارا ی

45
35

عوامل اقلیمی

32

دما
بارش

32
22

عوامل انسانی

32

فاصله از جاده
فاصله از ارا ی زراعی
فاصله از رودخانه

32
39
49

جدول  -4وزنهای مربوط به الیهها

زیرمعیار
وزن

فاصله از
جاده

فاصله از
ارا ی
زراعی

فاصله از
رودخانه

3/2233 3/3333 3/2921 3/2933 3/3313 3/3332 3/3321 3/3291

3/243

3/3235

شیب

جدت

ارتفاع

تیپ

نتایج حاصل از جمع نقشههای عوامل مبثر
براساس رابطۀ  2بهصوره نقشههای پیوستۀ احتمال

شکل  -4نقشۀ پیوسته احتمال خطر

کاربری
ارا ی

دما

بارش

خطر (شکل  )4و پدنهبندی خطر آتش سوزی منطقه
(شکل  )5آورده شد.

شکل  -5پدنهبندی خطر آتش سوزی
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همانطور که در شکل  4دیده میشوود ،کمتورین
احتموووال خطووور آتوووشسووووزی در منطقوووۀ دارای
فراوانی 21/2592درصد و بیشترین احتمال آن ،دارای
فراوانی  23/1324درصد است .بر این اسواس ،منطقوه
با توجه به مقادیر احتمال وقوع بهدست آمده به چدوار
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طبقۀ کمخطر ( ،)3-13بوا خطوور متوسوط (،)13-43
خطرنوواک ( )43-23و پرخطوور ( ) < 23طبقوهبنوودی
شد (شکل  .)5ارزیابی نقشه پدنهبنودی بوا اسوتفاده از
محدودههای آتشسووزی کوه در فرآینود مودلسوازی
استفاده شدند ،صوره گرفت (جدول .)5

جدول  -5درصد نواحی آتشسوزی واقع در پدنههای خطر
طبقههای خطر

کمخطر

متوسط

خطرناک

پرخطر

سطح حری (درصد)

9/3

4/35

42/35

42/2

بحث
آتشسوزیهای جنگلی از گذشته توا بوه اموروز ،از
رخدادهای طبیعی و انسانی در جنگلهای کشور بووده
و آثار مطربی را ،چه در سیمای تاهری و چه در رونود
تنوع گونهای بهجای گذاشته است .با نگواهی اجمواای
بوه آمارهووای چنود سووال اخیوور حریو هووای جنگلووی،
میتوان بیشتر به اهمیت مو وع پی برد.
بووورای مقابلوووه و کووواهش اثرهوووای زیوووانبوووار
آتشسوزیهای جنگلی ،راهکارهای زیادی وجوود دارد

که یکی از آنها تدیۀ نقشههای پدنهبندی خطر آتوش
است .با در دست داشتن این نقشههوا ،مودیران منوابع
طبیعی و مدیریت بحران ،بازدهی بیشوتر و بدتوری در
راستای مقابله با این ببی طبیعی خواهنود داشوت .در
این تحقی نقشۀ حساسیت خطور آتوشسووزی بورای
منطقووۀ پووارک ملووی گلسووتان بووا اسووتفاده از سیسووتم
اطبعاه جغرافیایی تدیوه شود .نتوایج نشوان داد کوه
بیشترین خطور آتوشسووزی مربووط بوه طبقوههوای
ارتفاعی  533 -2333و 2333 -2533مترو طبقههای
شوویب زیوواد ( 53-33 ،93-53و  <33درصوود) اسووت
کوه بوا نتوایج پودوهشهوای )،Jaiswal et al. (2002
) Ertena et al. (2004و ) Xu et al. (2005مطابقوت
دارد .توپوگرافی پارک ملی گلستان زیاداست و بطوش
بیرگی ازپارک درمناط پرشیب قراردارد .با توجوه بوه
اینکه یکی از مسوببان اصولی آتوشسووزی در پوارک،

شکارچیان بیرقانونی است و حیواناه وحشوی نیوی در
مناط پر شیب حضور دارند،میتوان نتیجه گرفت کوه
در منوواط پوور ش ویب ،احتموواالً آتووشسوووزی توسووط
شکارچیان بیشتر است .در طبقوههوای جدوت شویب،
بیشترین خطر مربوط به جدت شماای است.
بیشترین طبقههای خطر در تیپهوای بلنودمازو و
ممرز واقع است که این مسئله با نیدیکی این تیوپهوا
به جاده توجیهپذیر است .همچنین نتایج نشان داد که
طبقههای با خطر آتشسوزی زیاد،در منواط جنگلوی
بیشتر از مراتع است .زیرا مواد اشتعالپوذیر و سووخت
برای آتشسوزی در مناط جنگلوی بیشوتر اسوت .بور
اساس اطبعاه ثبت شدۀ آتشسوزی ها در چند سوال
اخیر 35 ،درصد آتشسوزی هوا در جنگول و تندوا 25
درصد آندوا در مراتوع اتفوا افتواده اسوت .اابتوه اگور
اطبعوواه طوووالنی مووده آتووشسوووزی درسووالهووای
متمادی در اختیار بود ،بویتردیود ایون نتیجوه گیوری
تغییر میکرد.
بررسیها نشان می دهد که در طبقههای فاصوله از
رودخانه نیی بیشترین خطر در کمترین فواصول یعنوی
طبقه هوای  2533 -1333 ،2333 -2533و <1333
متر وجود دارد .در بعضوی تحقیو هوا ،طبقوههوای بوا
فاصلۀ بیشتر از رودخانه ،طبقههای پرخطر و خطرناک
را تشکیل داده اند ،اما در ایون پودوهش منطقوۀ خطور
بیشتر مربوط به طبقههای با فاصلۀ کمتور از رودخانوه
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است که دایل آن وجود مواد آتش زا مانند بطریهوای
شکسته ،تهسیگار و ...یوا بقایوای آتوش بوه جامانوده از
مسافران و گردشوگران در اطوراف رودخانوه اسوت .در
مورد عوامل فاصله از جاده و ارا ی زراعی ،نتایج نشان
می دهد که بیشترین طبقههای خطر در فواصل کمتور
از جاده (طبقه هوای فاصولۀ  3-1333و 1333-4333
متووور از جووواده) اسوووت کوووه بوووا نتوووایج تحقیووو
) Xu et al. (2005مطابقت دارد .همچنوین در فواصول
نیدیک به ارا ی زراعی (طبقههوای فاصولۀ  3-5333و
 5333-23333متر از ارا ی زراعی) خطر آتشسووزی
بیشتر اسوت زیورا در فواصول کوتواه از ارا وی زراعوی،
بووهدایوول تبوودیل جنگوول بووه زمووینهووای کشوواورزی و
همچنین آتش زدن باقیمانودۀ محصوول بورای تقویوت
زمین ،حساسیت بوه ایجواد و گسوترش حریو بیشوتر
است .در مورد عوامل اقلیمی نیی طبقههای بوا بارنودگی
کم و دمای زیاد باخطر آتشسوزی زیادمواجه بودند کوه
با نتایج دیگر پودوهشهوا ()Cortez & Morais, 2007
همطوانی دارد.
با رویهم اندازی الیۀ محدودههای آتشسوزی کوه
بووهعنوووان نقوواط تسووت در نظوور گرفتووه شوود و نقشووۀ
پدنهبندی خطر آتشسووزی ،مشوطص شود کوه42/2
درصد از مناط آتشگرفته در طبقوۀ پرخطور42/35 ،
درصد در طبقۀ خطرناک 4/35 ،درصود در طبقوۀخطر
متوسط و  9/3درصد نیی در طبقۀ کمخطور قورار دارد
که نشاندهندۀ کارایی مودل ترکیوب وزنوی خطوی در
تدیۀ نقشۀ احتمال وقوع آتش و پدنهبنودی آن اسوت،
بهعبارتی میتوان از نقشۀ بهدستآموده در مودیریت و
پیشووگیری از حری و هووای جنگلووی اسووتفاده کوورد .از
نقشههای حساسیت خطور آتوشسووزی موی تووان در
برنامهریییهای مدیریت و پیشوگیری ببیوای طبیعوی
بدره گرفت و در زمان و هیینوه بورای اسوتقرار ابویار و
ادواه و نیروی انسوانی بوهمنظوور مدوار آتوشسووزی
بههنگام بحران صرفهجویی کرد.
نتووایج ایوون تحقیوو نشووان داد کووه WLCروش
مناسبی برای تدیۀ نقشۀ پدنهبندی خطر آتوشسووزی

در منطقۀ پارک ملی گلستان است .باتوجوه بوه اینکوه
در این تحقی برای وزندهی عوامل از روش دادۀ مبنا
بهجای نظرهای کارشناسی اسوتفاده شود و ایون روش
متکووی بووه اطبعوواه بیشووتر و دقیوو توور موقعیووت و
محدوده های آتشسووزیهوای وقووعیافتوه اسوت ،بوه
دستگاههای اجرایی پیشنداد می شود کوه پوس از هور
آتش سوزی در محل حا ر شوند و مطتصواه نقواط و
طبعوواتی یخیووره کننوود تووا بتوووان از ای ون دادههووا در
تحقی و ه وای بعوودی و مداسووازیهووا اسووتفاده کوورد.
همچنین پیشونداد مویشوود در تحقیو هوای بعودی،
عوامل مبثر در بروز آتش از نظر عمدی یا بیورعمودی
بودن نیی بررسی شود .با توجه به اینکه آتشسوزیهوا
توزیع یکسانی در پارک ندارند و صرفنظر از یک نقطۀ
پره ،بهصوره متمرکیند ،جا دارد که این نکته بهطوور
ویده مورد توجه و بررسی قرار گیرد.
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Abstract
Forest fires in Iran and particularly in the northern forests had destructive effects on the
physiognomy of these forests. Forest fire risk zone mapping in forest lands is one of the main
approaches of recognition and prevention by educational organizations. In this study, the
Golestan national park was zoned based on fire risk probability using weighted linear
combination (WLC) method and analytical hierarchical process (AHP) in the GIS
environment. The various effective factors on fire including climate, topography, vegetation
and human elements were prepared using different methods and sources in GIS. The occurred
forest fires map was gathered and generated and the fire occurrences rates in each category of
four elements were computed. Regards to the fire occurrences rates in each category and dual
comparative analysis, the weight of each element was determined using AHP method. The
different layers were combined using weighted linear combination method to generate the fire
risk probability map of study area. The obtained map for study area was divided to four fire
risk categories including low, medium, dangerous and highly dangerous. The obtained forest
fire probability map was assessed using the some unused occurred fire points. The results
showed that more of occurred forest fire points were in the dangerous and highly dangerous
classes. This results show that WLC method could zone the study area based on fire
occurrence probability.
Keywords: Forest fire, Golestan national park, Risk zoning, Weighted linear combination.
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