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چکیده
آتشسوزی جنالها از مخاطرات مهمی است که ممک است عامل انسانی یگا ییرانسگانی داشگته باشگد و موجگب
مشکالت زیادی در چرخۀ اکوسیستم ،تخریب زیرساختهای جنال ،فرسایش خاک و از بی رفت حیات بسگیاری
از موجودات زند شود .یکی از را های مدیریت آتشسوزی جنال و کاهش تأثیرات مخرب آن ،پیشبینی خطر در
مناطق مستتد آتشسوزی است .به ای منظور تهیۀ نقشۀ پهنهبندی خطر آتشسوزی در جناگلهگای مسگتتد بگا
تمرکز بیشتر بر مناطق پرخطر ،ایجاد زیرساختهای مناسب برای آموزش آتشنشانان و در نهایت برنامهریزی برای
مبارز با آتشسوزی با هدف کاهش آسیب و حفظ ایمنی ضرورت دارد .هگدف ایگ مقادگه ،مگدلسگازی پتانسگیل
آتشسوزی در مناطق جنالی با در نظر گرفت عدم قطتیت ناشی از وزندهی متیارهای مؤثر مکانی است .نوآوری
تحقیق حاضر ،بهکارگیری نظریۀ شهود دمسپتر -شافر بهمنظور کاهش عگدم قطتیگت ناشگی از وزندهگی متیارهگا
توسط کارشناسان است .در ای رویکرد با توجه به در نظر گرفت توابع باور و موجه بودن و تجمیگع توابگع سگطو
مختلف عدم قطتیت مدیریت میشود که با توجه به تتگداد زیگاد زیرمتیارهگا مگیتوانگد بسگیار مگؤثر باشگد .ابتگدا
متیارهای توپوگرافی ،اقلیمی ،انسانی و پوشش گیاهی مدنظر قگرار گرفگت و زیرمتیارهگای مربگو شناسگایی شگد.
متیارها و زیرمتیارها در سه سطح تتریف شدند .در سطح اول چهار متیار ،در سگطح دوم د زیرمتیگار و در سگطح
سوم بیستوهفت زیرمتیار در نظر گرفته شد .همچنی بهمنظور وزندهی متیارهای مگؤثر از نظگر سگی کارشگنا
استفاد شد .با استفاد از پرسشنامههای تکمیلشد توسط متخصصان و وزن هگر یگک از متیارهگا و زیرمتیارهگای
مربو  ،اوزان نهایی با استفاد از نظریۀ شهود دمپستر -شافر محاسبه شد .نقشۀ خطر وقوع آتشسوزی با اسگتفاد
از روشهای همپوشانی وزندار و با تلفیق الیهها در چهار طبقه گگرو بنگدی شگد .نتگایج نشگان داد کگه مگؤثرتری
شاخصها در وقوع آتشسوزی بهترتیب متیار پوشش گیاهی و سپس متیار انسانی است .وزن متیار انسانی  0/301و
وزن پوشش گیاهی 0/2595محاسبه شد .مقایسۀ نقشۀ حاصل با آتشسوزیهای رخداد در منطقۀ پژوهش نشگان
میدهد که طبقات پرخطر و خطرناک همپوشانی زیادی با نقا حاصگل از ایگ تحقیگق دارنگد و مگدل پیشگنهادی
میتواند با دقت زیاد وقوع آتشسوزی جنالها و مراتع را پیشبینی کند .همچنی آزمگون مگدل توسگط منحنگی
مشخصۀ عملکرد سیستم دقت زیاد مدل با مقدار  92درصد را نشان داد.

واژههای کلیدی :آتشسوزی ،تحلیل ،عدم قطتیت ،نظریۀ دمپستر -شافر ،همپوشانی وزندار.
 نویسندة مسئول

Email: alesheikh@kntu.ac.ir
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مقدمه
هدف ای مقاده ،مدلسازی پتانسیل آتشسگوزی در منگاطق جنالگی بگا در نظگر گگرفت عگدم
قطتیت ناشی از وزندهی متیارهای مؤثر مکانی براسا نظریگۀ شگهود دمپسگتر -شگافر اسگت.
تحقیقات پژوهشاران نشان میدهد که روشهای متنوعی برای مدلسازی آتشسگوزی و تهیگۀ
نقشههای پتانسیلیابی آن تدوی و ارائه شد که هر یک ویژگیهای خاص خود را دارد .نادرپور
و همکاران ( )2017خطر آتشسوزی جنال مبتنی بر سیستم اطالعات جغرافیگایی را بگا ادیگام
داد های موجودی جنال ملی و تجزیهوتحلیل تنوع مکانی و زمانی آن ارزیابی کردند .آنها ابتگدا
چارچوبی مفهومی برای نقشه برداری خطر آتش سوزی با ادیام پایاا دادة فهرست منابع جنالی
ملی ایجاد کردند .خطر آتش سوزی جنالی بادقو و نقشۀ مناطق خطگر در چگی بگا اسگتفاد از
 GISارزیابی و در نهایت تغییرات مکانی -زمانی خطر آتش سوزی جنال با روش تحلیل مکگانی
بررسی شد [ .]14ناوک-تاچ و همکاران ( )2018اداوی فضایی خطر آتشسگوزی جناگلهگای
گرمسیری را در منطقۀ توان چائو در ویتنام با استفاد از اداوریتمهای یادگیری ماشی پیشرفته
مبتنی بر  GISارزیابی کردند .در ای پژوهش ،خطر آتشسوزی با بهکارگیری ماشی های بگردار
پشتیبان ،جنالهای تصادفی ( 1)RFو پیشپردازش چندالیۀ شبکۀ عصبی 2تحلیگل شگد .مگدل
 MLP-Netبهتری پیشبینی عملکرد را داشت و پس از آن مدل  RFدقیقتگری مگدل مترفگی
شد [ .]16بوی و همکاران ( )2019تحلیل اداوی فضایی و پیشبینی آتشسگوزی جناگل را بگا
3
استفاد از روشهای جدید یادگیری ماشی  Spline ،و اداوریتم بهینهسازی گرد افشانی گلها
در استان دئوسای ویتنام انجام دادند .هدف آنها مترفی نوعی روش جدید یادگیری ماشی برای
تحلیل و پیشبینی اداوهای مکانی خطر آتشسوزی جنال بود .نتگایج نشگان داد کگه عملکگرد
پیشبینی مدل مورد نظر مناسب است و کگارایی بهتگری از دیاگر روشهگای عگددی دارد [.]3
گونزادس -سانچیس و همکاران ( ،)2019تحقیقگی دربگارة مگدیریت جناگلهگای کگمبگازد در
مقیا حوضۀ آبریز با در نظر گرفت خطر آب ،زیستتگود و آتگشسگوزی بگرای دسگتیابی بگه
امکانسنجی اقتصادی انجام دادند .براسا ای تحقیق ،مدیریت سنتی جنال برای جنالهای
نیمهخشک بدون سود 4است .مگدیریت جناگل بگرای تودیگد آب ،آب را افگزایش مگیدهگد ،امگا
به انداز ای نیست که سودآور باشد .از جمله زیست تود و خطگر آتگش سگوزی و کگاهش انتشگار
نسبت سود به هزینه را افزایش میدهد .مدیریت باید چندمتیار و در مقیا حوضگه باشگد تگا
1. Random Forest
2. MLP-Net
3. differential flower pollination optimized
4. non-profitable
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منافع را به حداکثر برساند [ .]10زی هنگ و همکاران ( )2020در پژوهشی یک مدل عملیگاتی
جدید با اداوریتم مورچۀ متدنچی 1برای پیش بینی خطر آتش سوزی جنال ها در مناطق ینی از
ابر ارائه داد اند .در ای پژوهش ،مقایسه عملکرد مدل پیشنهادی با مدل ملی پیش بینی ریسک
چی و همچنی مقایسۀ مدل پیشنهادی با دیار مدل های پیش بینگی ریسگک بگا دو اداگوریتم
یادگیری ماشی کالسیک انجام گرفت .مدل مبتنی بر اداوریتم مورچۀ متدنی ،مگؤثرتر و قابگل
اعتمگگادتر بگگود [ .]29آنجلیکگگا مونجگگارا -وگگگا و همکگگاران ( )2020پگگیشبینگگی تگگراکم کرنگگل
آتشسوزی جنال در مقیا های چندگانه با رگرسیون وزندار جغرافیگایی در مکزیگک را ارائگه
کرد اند .به ای منظور وقوع آتشسوزی با  GWRبرای کرنل و تراکم شبکۀ مگنظم پگیشبینگی
شد .عوامل انسانی و تراکم کرب پوشش گیاهی زیاد زمی بر وقوع آتشسگوزی تگأثیر گذاشگت.
دقت مدل  GWRبرای تراکم کرنل در مقایسه با شبکۀ متمودی بیشتر بود .بهتری سازش بگی
دقت مدل و جزئیات فضایی در  15-20کیلومتر بهدست آمد [.]12
عبا زادة طهرانی و همکاران ( )1400بهمنظور پایش و شناسگایی آتگشسگوزی جناگلهگا
براسا دسته بندیهای جنال تصادفی و ماشی بردار پشتیبان عملکرد پگردازش تگکزمانگه و
چندزمانه را قبل و بتد و در زمان رویداد مخاطرة تصگاویر مگاهوارة دندسگت  8ارزیگابی کردنگد.
منطقۀ پژوهش جنالهای پارادایز در ایادت کادیفرنیا بود .نتایج نشان داد که روش طبقهبنگدی
جنال تصادفی نسبت به روش ماشی بردار پشتیبان توانایی بیشگتری بگرای تفکیگک آتگش از
ییرآتش دارد [.]1
سیوریکایا و کوچوک ( )2021در تحقیقی ،مدلسازی خطر آتشسوزی جنالها را براسا
فرایند تحلیل سلسلهمراتبی مبتنی بر  GISو تحلیل آماری در منطقۀ مدیترانه ارائه دادند .نقشۀ
خطر آتش سوزی براسا روش  2AHPو شاخص آماری تهیگه شگد .نقشگۀ خطگر آتگش سگوزی
پیش بینیشد توسط  990نقطۀ آتش سگوزی تگاریخی جناگل تأییگد شگد .دقگت نقشگۀ خطگر
آتشسوزی با توجه به منحنی  ROCتأیید شد .نقشۀ خطر آتشسوزی پیشبینگیشگد فرصگت
شایان توجهی برای مبارزة مگؤثر بگا آتگش سگوزی جناگل دارد [ .]24شگو و همکگاران ()2021
تحقیقی با هدف ایجاد نقشۀ خطر آتشسوزی جنالی برای پارک جنالی ملی نانجینگ الئوشان
انجام دادند .مدل خطر آتش سوزی جنال توسط عواملی کگه تگأثیر زیگادی بگر احتمگال ایجگاد
آتشسوزی در الئوشان دارند ساخته شد است .نتیجه نشان میدهگد کگه دقگت نقشگۀ ریسگک

1. ant-miner
2. Analytical Hierarchical Process
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 76/65درصد است .ازآنجا که اهمیت عوامل در حوز های مختلف مطادتگاتی ناهماهنگگ اسگت،
باید حد اهمیت هر یک از عوامل الئوشان محاسبه شود [.]28
در هیچیک از تحقیقات روشی برای مدلسازی عدم قطتیت ناشی از نظر کارشناسان دربارة
متیارها ارائه نشد است .بر ای اسا  ،نوآوری تحقیق حاضر ،بهکارگیری نظریۀ شهود دمپستر-
شافر بهمنظور کاهش عدم قطتیت ناشی از وزندهی متیارها توسط کارشناسان اسگت .ضگرورت
اجرای ای تحقیق با توجه بگه تتگداد زیگاد زیرمتیارهگا مگدیریت عگدم قطتیگت بگا اسگتفاد از
بهکارگیری همزمان توابع باور و موجه بودن است که امکان مدیریت عدم قطتیت را با توجه بگه
اهمیت بحث پیشبینی آتشسوزی فراهم میکند.
روش تحقیق
در شکل  1روند ای تحقیق نشان داد شد است .ابتدا متیارهای مؤثر بگههمگرا زیرمتیارهگای
مرتبط با بررسگی تحقیقگات پیشگی و همچنگی نظگر کارشناسگان شناسگایی شگد سگپس بگا
بهکارگیری روش دمسپتر شافر فرایند وزن دهی انجام گرفت .بهمنظور وزندهی متیارهای مؤثر
از نظر سی کارشنا استفاد شد .در نهایت همپوشانی وزندار متیارهگا انجگام گرفگت و نقشگۀ
خطر آتشسوزی تهیه شد .نتایج با استفاد از منحنی  ROCارزیابی شد.
 -تعیین معیارهای مؤثر

بهمنظور شناسایی و تتیگی متیارهگا و زیرمتیارهگای مگؤثر از نتگایج تحقیقگات پیشگی و نظگر
کارشناسان استفاد شد [ .]13در نهایت چهار متیار توپوگرافی ،اقلیمی ،انسانی و پوشش گیاهی
مدنظر قرار گرفت .زیرمتیارها مطابق جدول  1تتیی شد .برای نرمگالسگازی متیارهگای کمگی
همچون بارش ،دما و فاصله از مناطق مسکونی که تأثیر مستقیم بر خطر آتگشسگوزی دارنگد از
رابطۀ  1استفاد شد .متیارها و زیرمتیارها در سه سطح تتریف شدند .در سطح اول چهار متیار،
در سطح دوم د زیرمتیار و در سطح سوم بیستوهفت زیرمتیار در نظر گرفته شد.
سپس با استفاد از نظر سی کارشنا متخصص ،متیارها و زیرمتیارها در سگطو مختلگف
نسبت به یکدیار و براسا درجۀ اهمیتشان در خطرپگذیری آتگشسگوزی برپایگۀ خصوصگیات
حوضۀ جنالهای واقع در شهرهای اسالمآباد یرب و حمیل رتبهبندی شدند .با توجه به اینکگه
عدم قطتیت در نظر کارشناسان متخصص وجود دارد ،از نظریۀ شهود و قاعگدة دمپسگتر -شگافر
برای ادیام نظرها ،رفع عدم قطتیت و محاسبۀ درجه اهمیت هگر یگک از زیرمتیارهگا و متیارهگا
استفاد شد.
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شکل  .1فلوچارت روش تحقیق
جدول  .1معیارها و زیرمعیارهای مؤثر بر آتشسوزی
توصیف
پوشش گیاهی همان مادة سوختنی قابل اشتغال است و محیط را برای
آتشسوزی مساعد میکند.

معیار
 پوشش گیاهی
 oجنال انبو
 oجنال تنک
 oمراتع
 انسانی
 oفاصله از منطقۀ مسکونی
 oفاصله از جاد
 اقلیم
 oدما
 oبارش
 توپوگرافی
 oجهت شیب
 oشیب
 oارتفاع

احتمال آتشسوزی در حوادی مناطق مسکونی بیشتر است ،گرچه آتشسوزی
در ای مناطق سریعتر اطفا میشود.
در نزدیکی جاد ها فتادیت انسانی بیشتر است .در نتیجه در ای مناطق احنمال
آتشسوزی نیز زیاد است.
با افزایش ای دو متغیر احتمال آتشسوزی افزایش مییابد.

جهت شیب بر میزان دریافت نور و در نتیجه میزان خشکی بر وقوع آتشسوزی
تأثیرگذار است (جهتهای جنوبی نور بیشتری دریافت میکنند و احتمال
آتشسوزی در ای جهت بیشتر است).
در ارتفاعات پایی تر ،بهددیل دسترسی انسان احتمال آتشسوزی بیشتر است.
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 -نظریۀ شهود و قاعدۀ دمپستر -شافر

نظریۀ دمپستر -شافر ( 1)DSTیک نظریۀ ریاضگی شگواهد اسگت کگه توسگط دمپسگتر ()1967
مترفی و توسط شافر ( )1976بسط داد شد .در فضای گسستۀ محدود ،ای نظریه را مگیتگوان
به صورت تتمیم نظریۀ احتمال تفسیر کگرد کگه در آن احتمگاالت بگه مجموعگه هگا نسگبت داد
میشوند .در نظریۀ احتمال کالسیک ،شواهد تنها با یک رویداد ممک مرتبط است .اما در DST
شواهد را میتوان با چند رویداد ممک یا مجموعه ای از رویگدادها مگرتبط کگرد .در جگایی کگه
شواهد به اندازة کافی برای تخصیص احتماالت به رویدادهای مجزا کگافی باشگد ،ایگ مگدل بگه
رابطۀ احتمادی کالسیک مرتبط میشود .از مهم تری ویژگی های نظریگۀ مگذکور طراحگی مگدل
به گونه ای است که با سطو مختلف دقت در مورد اطالعات اجرا میشود و نیازی به فرضیه های
بیشتری برای ارائۀ اطالعات نیست .همچنی امکان نمایش مستقیم عگدم قطتیگت پاسگخ هگای
سیستم را فراهم می کند که در آن یک ورودی نادقیق را می توان با یک مجموعگه یگا یگک بگاز
مشخص کرد و خروجی حاصل یک مجموعه یا یک باز است [.]2، 6 ،22
ددیل استفاد از نظریۀ دمپستر -شافر ویژگیهای زیر است .1 :کاربرد گستردة ای نظریه در
د سال گذشته  .2توستۀ زیاد ای نظریه در میان نظریههای ییرکالسیک برای توصگیف عگدم
قطتیت  .3تطابق ای نظریه برای ارائه و ترکیب انواع مختلف شگواهد بگهدسگتآمگد از منگابع
متتدد  .4ارتبا ای نظریه با نظریۀ احتمال کالسیک و نظریۀ مجموعگه [ .]7 ،22از مفگاهیم
مقدماتی موجود در رابطه با شواهد ،میتوان به نکات زیر اشار کرد:
 چارچوب تشخیص

فرض کنید  یک مجموعۀ متناهی از عناصر است (در ای مقاده منظور از عناصر متناهی،
متیارها و زیرمتیارهاست) .یک عنصر میتواند یک فرضیه ،یک هدف یا موردی از وضتیت یک
سیستم باشد  .چارچوب تشخیص است 2 .نیز مجموعۀ همۀ زیرمجموعههای  است.

تابتی به فرم ] Bel: 2 → [0 , 1که در رابطههای  2 ،1و  3برقرار باشد ،یک تابع باور روی
 نامید میشود [.]22، 27
()1

Bel     0

()2

Bel     1

1. Dempster-Shafer theory
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Bel  A1 A 2 A n   Bel  Ai  

()3

i

Bel  Ai A j    (1)n 1 Bel  Ai A n 
i j

رابطۀ  5بهازای هر  n( nیک عدد صحیح مثبگت) و هگر مجموعگه از زیرمجموعگههگای 
صدق میکند .برای هر زیرمجموعۀ  Aاز  مقدار  Bel  A نشاندهندة میزان بگاور بگر وجگود
واقتیت در مجموعه  Aاست .قوانی باال ای درجات باور را مدیریت میکنند [.]22، 23
 تابع باور و موجه بودن

باوری که به یک مجموعه اختصاص داد میشود به هگر زیرمجموعگه از آن نیگز متتلگق اسگت.

تتریگف ایگ نظریگه بگگهصگگورت زیگگر اسگگت .اگگگر  مجموعگگۀ مرجگگع باشگگد ،هرگگگا دو رابطگگۀ


 m() = 0و  ∑A m(A) = 1برقرار باشد ،تابع ] m : 2 → [0 , 1سهم احتمگال اصگلی

1

نامید میشود [ .]7 ، 11کمیت ) ،m(Aعدد احتمال اصلی  Aنامید میشگود و نشگاندهنگدة
میزان باوری است که صرفاً به خود مجموعۀ  Aمنتسب میشود .رابطۀ  4بیان میکند که هگیچ

باوری به  اختصاص نمییابد .رابطۀ  5نیز نشان میدهد که مجموع همۀ باورها برابر  1اسگت.
برای سنجش اندازة باور مطلقی که به  Aتخصیص داد میشود ،باید مقدار ) m(Bبگرای همگۀ
زیرمجموعههای  Aبه ) m(Aاضافه شود (رابطۀ  .)4مقدار کل احتمال در میان عناصر  Aتوسط
تابع باور ) Bel(Aانداز گیری میشود .متنای حتمیت و متنیداری از بگاور  Aو بگهمنزدگۀ حگد
پایینی روی احتمال  Aاست [:]7، 9 ،27
)Bel  A  m(B

()4

BA

رابطههای  5و  6تابع موجه بودن را تتریف میکنند .حداکثر مقدار احتمال توزیگعشگد در
میان عناصر  Aتوسط تابع ) Pl(Aانداز گیری میشود Pl(A) .تابع حد باالی روی احتمگال A
و توصیفکنندة درجۀ باور کلی مربو به  Aاست [.]7 ، 11
Pl  A  : () 0 ,1

()5
()6

 m  B

Pl  A   1  Bel  A 

BA 

1. Basic Probability Assignment

420

مدیریت مخاطرات محیطی (دانش مخاطرات سابق)  /دورة  ،8شمارة  ،4زمستان 1400

بازۀ باور

ای فاصله ،فاصلۀ باور عدم قطتیت را نشان میدهد .تابع موجه بودن بگهواسگطۀ تگابتی بگه نگام
شک ،به تابع باور مرتبط شد و برطبق رابطههای  7و  ،8بهصورت تتریفی از باور بیان میشگود
[:]27
()7

Pl  A   1  Bel  A 

()8

)Pl  A   1  Doubt(A

 قوانین ترکیب شواهد

فرض کنید  m1و  m2دو تابع جرم حاصل از دو منبع اطالعاتی متفاوت ،برپایگۀ اطالعگات در

دستر باشد .چارچوب تشخیص  برای هر دو منبع اطالعاتی یکسان است .مطابق بگا قگانون
متتامد دمپستر ،رابطههای  10 ،9و  11بیان میشود [:]7، 26
()9
()10
()11

m   0

1
) m  B m(C
1  k BC

mA 

) m  B m(C

K

BC  A

 Kجرم احتمال پایه مربو ناسازگاری میان منابع شواهد را ارائه میکند .طبگق رابطگۀ ،15
 Kاز مجموع ضرب توابع جرم همۀ زیرمجموعههایی که اشتراک آنها تهی است ،بهدست میآید.
 Kرا بهعنوان انگدازة ناسگازگاری بگی منگابع اطالعگاتی تفسگیر مگیکننگد .مقگدار بگزر تگر K
نشاندهندة ناسازگاری بیشتر منابع است .مخرج  1 − Kدر رابطۀ  12فاکتور نرمال کردن است.
 mنیز تابع جرم در چارچوب تشخیص یکسان  است .جمع متتامد  ،m = m1  m2ترکیب
 m1و  m2را نشان میدهد و اطالعات مشترک از دو منبگع را در بگر دارد .در ترکیگب شگواهد
رابطههای  12و  13برقرار است [:]26، 27
()12

m1  m2  m2  m1

()13

m1  (m2  m3 )  (m1  m2 )  m3
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بهطورکلی برای  nتابع جرم [ m1 , m2 , m3 ,…, mn ]Mass functionاندازة ناسازگاری k

بهصورت رابطۀ  14محاسبه میشود [:]7 ،26
()14

m  E .m  E m  E   0
n

2

2

1

1

K

n

Ei

i 1

در آخر ترکیب تابع جرم بهصورت رابطۀ  15محاسبه خواهد شد [:]7، 27
m  A   (m1  m 2   m 2 )(A) 

()15

m  E .m  E m  E 
n

2

2

1

1

n

Ei

i 1

1
1 K

محدودۀ تحقیق
منطقۀ تحقیق ،بخشی از جنالهای کرمانشا متتلق به مناطق اسالمآباد یرب و حمیگل اسگت.
ای منطقه از شمال بگه شهرسگتان جگوانرود ،از شگرق بگه شهرسگتان کرمانشگا  ،از جنگوب بگه
شهرستان سیروان و از یرب به شهرستان داالهگو و گگیالنیگرب محگدود مگیشگود و در طگول
جغرافیایی  46درجه و  31دقیقه و عرض جغرافیگایی  34درجگه و  6دقیقگه ،در بلنگدی 1335
متری از سطح دریا در  65کیلومتری جنوب باختری کرمانشا در مسیر را کرمانشا  -خسگروی
قرار دارد .آبوهوای ای منطقه متتگدل مدیترانگهای و بارنگدگی سگاالنه بگهطگور متوسگط 478
میلیمتر است .اسالمآباد یرب یکی از شهرهای استان کرمانشا است که بگه دحگا جمتیگت و
وستت دومی شهر استان بتد از شهر کرمانشا محسوب میشود (شکل .)2
بحث و یافتهها

بهمنظور اجرای روش تحقیق پیشنهادی ،ابتدا نقشههای متیارها تهیگه شگد و سگپس نقشگههگا
بههمرا پرسشنامههای مربو به وزندهی متیارها در اختیار کارشناسان قرار گرفگت .در مگورد
باز های مورد نظر زیرمتیارها نیز از نظر کارشناسان استفاد شد و در صورت نیاز اصال صورت
گرفت .نقشۀ مربو به پوشش گیاهی براسگا میگانای حگداکثر پوشگش گیگاهی سگادیانه در
منطقه برای مدت  15سال با استفاد از تصاویر دندست توسط نرمافگزار  ENVIبگهدسگت آمگد.
نقشۀ ارتفاع براسا  30 DEMمتری  ASTERتهیه شد و با اسگتفاد از نگرمافگزار ARCGIS
 10.3نقشههای شیب و جهت شیب نیز تهیه شد .نقشههای اقلگیم شگامل دمگا و بگارش نیگز بگا
درونیابی میانای پانزد ساده بارش در منطقۀ مورد نظر حاصل شد .نقشههای مربو به فاصله
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از مناطق مسکونی و جاد نیز با استفاد از تحلیل  Euclidean distanceدر نرمافگزار ARCGIS

حاصل شد .شکلهای  3تا  7نقشۀ زیرمتیارهای مؤثر بر خطر آتشسوزی را به تفکیک متیارهگا
نشان میدهند.

شکل  .2موقعیت جغرافیایی منطقۀ تحقیق
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شکل  .3نقشۀ مربوط به پوشش گیاهی با

شکل  .4نقشۀ معیار توپوگرافی :شیب

زیرمعیارهای جنگل انبوه ،جنگل تنک و مراتع

(الف)

(ب)

شکل  .5نقشههای مربوط به معیار توپوگرافی( :الف)  DEMو (ب) جهت شیب
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(الف)

(ب)

شکل  .6نقشههای مربوط به معیار اقلیم( :الف) بارش و (ب) دما

(الف)

(ب)

شکل  .7نقشههای مربوط به معیار انسانی( :الف) فاصله از جاده؛ (ب) فاصله از مناطق مسکونی

با توجه به نقشههای متیار و زیرمتیار در نظر گرفتهشد  ،با بهر گیری از نظر سی کارشنا
متخصص (شانزد کارشنا مخاطرات در مقطع کارشناسی ارشد ،هشت کارشنا آتش سوزی
جنال و شش کارشنا داد های جغرافیایی) متیارها و زیرمتیارها در سطو مختلف نسبت به
یکدیار و با توجه به درجه اهمیتشان در هر سطح تصمیمگیری رتبهبندی شدند .در نهایگت بگا
بهر گیری از مدل دمپستر -شافر وزنهگای نهگایی بگرای متیارهگا و زیرمتیارهگا در هگر سگطح
محاسبه شد (شکل .)8
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پارامترهای مؤثر سطح دوم با استفاد از زیرمتیارهای موجود در سطح سوم محاسبه شد .به
ای منظور با همپوشانی نقشههای هیگدرواقلیم ،توپگوگرافی ،زمگی شگناختی و پوشگش گیگاهی
بههمرا وزن هر یک در سطح سوم ،نقشۀ خطرپذیری آتشسوزی و بگا همپوشگانی نقشگههگای
تراکم جمتیت ،تراکم تودید محصول و فاصله از شبکۀ را بههمرا وزن هر یگک در سگطح سگوم
نقشۀ خطرپذیری آتشسوزی برای منطقۀ تحقیق بهدست آمد .نقشۀ خطگر در شگکل  9بیگانار
ای است که مناطق جنوبی و بخشی از مناطق شمال یربگی و مرکگزی منطقگۀ تحقیگق ،دارای
خطر بسیار زیاد در آتشسوزی است.
تحلیل نتایج نشان میدهد که نواحی شمادی و شرقی منطقۀ تحقیق ،خطر کمتری در برابگر
آتشسوزی دارند (مناطق سفید بخشهایی است که پوشش گیاهی خاصی ندارد) .برای تحلیگل
دقیقتر وضتیت خطر در منطقۀ تحقیق ،نقشۀ خطر آتشسوزی بگهدسگتآمگد نرمگال شگد و
مقدار میانای و انحراف متیار نقشۀ خطرپذیری آتشسوزی نرمالشد محاسبه شد.

شکل  .8وزنهای نهایی برای معیارها و زیرمعیارها برای سطحهای مختلف
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شکل  .9نقشۀ خطر آتشسوزی منطقۀ تحقیق

در نهایت خطر آتشسوزی برای منطقۀ تحقیق در چهار دسگتۀ مختلگف طبقگهبنگدی شگد.
جدول  2مقدار میانای  ،انحراف متیار و باز های طبقات مختلف خطر است.
جدول  .2مقدار میانگین ،انحراف معیار و بازههای طبقات مختلف خطر
خطر

پرخطر

خطرناک

خطر متوسط

کمخطر

انحراف معیار

میانگین

مقدار

0/84-1

0/57-0/84

0/3-0/57

0-0/3

0/22

0/42

رخدادهای آتشسوزی در منطقۀ پژوهش در طی  15سال با شدتهای مختلگف اخگذ شگد.
مقایسۀ نقشۀ حاصل با آتشسوزیهای رخداد در منطقۀ تحقیق نشگان مگیدهگد کگه طبقگات
پرخطر و خطرناک ،همپوشانی زیادی با نقا دارند .همچنی بگهمنظگور ارزیگابی نتگایج از روش
 ROCاستفاد شد .ای روش نوعی عامل نسبی است که برای ارزیابی صحت مدل با اسگتفاد از
مقایسۀ آتشسوزیهای رخداد با نتایج حاصل ،درستنمایی هر کال را نشان میدهد .آزمون
مدل توسط منحنی  ،ROCدقت زیاد مدل با مقدار  92درصد را نشان میدهد.
نتیجهگیری
هرساده آتشسوزی بخشهای وسیتی از جنالها را تهدید مگیکنگد و سگبب کگاهش مسگاحت
جنالی کشور میشود که از جمله میتوان به آتشسوزیهای مختلف در جنالهگای کرمانشگا
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اشار کرد .در ای میان جنالهای اسالمآباد یرب و حمیل در ای استان بگهددیگل خصوصگیات
خاص محیطی ،توپوگرافی و هیدرواقلیمی مستتد رخداد آتشسوزیهای متتدد و خطرناکانگد.
از ای رو بررسی ابتاد مختلف خطر آتشسوزی ای منطقه اهمیت زیادی دارد .تلفیق روشهگای
تصمیمگیری چندمتیار و سیستم اطالعات مکانی ،امکان تحلیل مسائل تصمیمگیری پیچیگد
مانند پهنهبندی خطر آتشسوزی را که ایلگب شگامل داد هگا و متیارهگای مختلگف و ییرقابگل
مقایسه هستند فراهم میکند .به همی منظور در تحقیگق حاضگر از نظریگۀ اسگتدالل شگهودی
دمپستر -شافر برای رفع عدم قطتیت موجود در نظر کارشناسان متخصص و تتیی وزن نهگایی
متیارها و زیرمتیارهای مؤثر بر خطر آتش سوزی استفاد شد .متیارها و زیرمتیارهگای مگؤثر در
ایجاد آتشسوزی تتیی و در سطو مختلف دستهبندی شدند .آنگا بگا اسگتفاد از روشهگای
همپوشانی وزندار متیارها با توجه به وزن نهایی حاصل از تلفیق نظر کارشناسان متخصگص ،بگا
استفاد از نظریۀ دمپستر -شافر نقشۀ خطرپذیری آتشسوزی جنالهای اسالمآباد یرب حاصل
شد .در نهایت نقشۀ خطر بهدستآمد نرمال شد و با توجه به مقادیر میانای و انحراف متیگار،
نقشۀ خطر نرمالشدة منطقۀ تحقیق از نظر خطرپذیری آتشسوزی به چهار دسته طبقگهبنگدی
شد .نتایج نشان داد که مؤثرتری شاخص در وقوع آتشسوزی بهترتیب متیار پوشش گیگاهی و
سپس انسانی است .مقایسۀ نقشۀ حاصل با آتشسگوزیهگای رخداد در منطقگۀ تحقیگق نشگان
میدهد که طبقات پرخطر و خطرناک همپوشانی زیادی با نقا دارند .آزمون مدل توسط منحنی
 ROCنیز دقت زیاد مدل با مقدار  92درصد را نشان میدهد.
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