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مو سی بیگی ،م ،.و ف .میرزابیگی .8931 .پهنهبندی خطر وقوع آتشسوووزی جنگب با اسووت اده از مدل تحلیب شووبکهای و سوویسووتم
اطالعات جغرافیایی (بررسی موردی :منطقه ح اظتشده مانشت و قالرنگ) .فصلنامه علوم محیطی.588-571 ،)4(54.
سابقه و هدف :جنگبها از منابع ارزشمند طبیعی هستند که همه ساله بخشهای وسیعی از آنها در نتیجه آتشسوزی از بین میرود .این
پدیده سوواهنه هزاران هکتار از درختان ،درخت هها و گیاهان را طعمه خود میسووازد ،به طوری که میانگین سوواهنه حریق در جنگبهای
جهان شووش تا چهارده میلیون هکتار تخمین زده شووده اسووت .یکی از راههای مقابله با آتشسوووزی جنگبها ،شووناسووایی نقار بحرانی
آتش سوزی در جنگبهای منطقه ا ست .این مهم ضرورت تحقیق در این زمینه را در را ستای ح ظ این منابع ارز شمند آ شکار می سازد.
منطقه ح اظت شده مانشت و قالرنگ در شمال استان ایالم و در بین سه شهرستان ایالم ،شیروان چرداول و ایوان قرار دارد .این تحقیق
برای پهنهبندی خطر آتشسوزی با است اده از مدل تحلیب شبکهای و سیستم اطالعات جغرافیایی در منطقه ح اظتشده مانشت و قالرنگ
انجام شد.
مواد و روشها :مهمترین عوامب موثر در فرآیند آتش سوزی جنگب با ا ست اده از تجربیات کار شنا سان و پژوه شگران در مناطق م شابه،
شامب  3فاکتور از جمله تراکم پو شش گیاهی ،بارش ،دما ،جهت شیب ،شیب ،فا صله از جاده ،فا صله از رو ستا ،ارت اع و فا صله از آبراهه
هستند .هم نین فرایند مدلسازی برای ارزیابی حساسیت خطر آتشسوزی جنگب در مدل تحلیب شبکهای در سه مرحله انجام شد .بدین
ترتیب ساختار مدل در نرمافزار  SuperDecisionsتشکیب شد .ماتریس مقایسات زوجی به کمک طیف  5تا  3انجام و سپس سوپرماتریس
مربوطه تهیه شد .در نهایت وزن نهایی معیارها برآورد شد.
نتایج و بحث :نتایج نهایی بهدستآمده از تحقیق حاضر نشان داد که وزن معیارهای تراکم پوشش گیاهی ،بارش ،دما ،جهت شیب ،شیب،
فا صله از جاده ،فا صله از رو ستا ،ارت اع و فا صله از آبراهه بهترتیب دارای مقادیر ،0/045 ،0/015 ،0/071 ،0/525 ،0/594 ،0/226 ،0/234
 0/023و  0/021هستند که عامب تراکم پوشش گیاهی ،بارش ،دما و جهت شیب بیشترین وزن را داشتند .درنهایت ،با تل یق این هیهها با
توجه به وزنهای بهدسووتآمده ،در محیط نرمافزار  ARC GISنقشووهی پهنهبندی تهیه شوود .نتایج تحقیق نشووان داد که مناطق با تراکم
* Corresponding Author. E-mail Address: m.moosabeigi16@gmail.com
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پو شش گیاهی باهی  10در صد ،جهتهای جنوبی و شیبهای باهی  20در صد م ستعد خطر آتش سوزی ه ستند .هم نین جهتهای
جنوبی و شرقی برای دریافت بی شترین میزان نور خور شید م شخص شد .که حدود  90کیلومتر مربع ( 50در صد) از م ساحت کب منطقه
در کالس خطر خیلی زیاد و  62کیلومتر مربع ( 20درصوود) از مسوواحت منطقه در کالس خطر زیاد از نحر احتمال وقوع آتشسوووزی قرار
دارد .بنابراین ،ضرورت دارد که اقدامات هزم برای جلوگیری از وقوع آتشسوزی در این مناطق صورت گیرد.
نتیجهگیری :در پژوهش حاضر نقشه پهنهبندی در  1کالس خطر خیلی ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد طبقهبندی شد و در نهایت نتایج
حا صب ن شان داد که با توجه به نق شه حا صب از اجرای مدل ،شیبهای باهی  20در صد ،جهتهای جنوبی و شرقی و مناطقی که تراکم
پو شش گیاهی آن باهی  10در صد ا ست جزء مناطق با خطر زیاد و خیلی زیاد از نحر احتمال وقوع آتش سوزی ه ستند .بنابراین ضروری
است که در این مناطق اقدامات هزم برای جلوگیری از احتمال وقوع آتشسوزی صورت گیرد.
واژههای کلیدی :پهنهبندی ،آتشسوزی جنگب ،GIS ،تحلیب شبکه ،منطقه ح اظتشده مانشت و قالرنگ.

مقدمه
وقوع آتشسوزی در جنگبهای ایران است.

جن گب ها ،یکی از زی باترین م نابع طبیعی پیرامون
ما ه ستند و نقش مهمی را در سالمت ج سمی و روانی

آتشسوووزی در جنگب میتواند در دو حالت ات اق

موجودات زنده ای ا میکنند .سالمتی جنگب در هر محب

بی تد .در حالت اول آتشسووووزی به عنوان بخشوووی از

شاخصی از شرایط اکولوژیکی متداول در آن ناحیه است

چر خهی نیتروژن اسوووت و در نتی جه جلوگیری از این

( .)Zhang and Chen, 2007یکی از خطراتی که جنگب

آتشسووووزی ،که یک فرایند طبیعی به شووومار میرود،

ها را تهدید میکند آتشسوووزی اسووت که با خسووارات

مداخله در طبیعت اسوووت .حالت دوم ،آتشسووووزیهای

جبران نا پذیری که به آن ها وارد میک ند ،سووو بب تغییر

مهیب ا ست که نوعی بحران مح سوب می شود .منحور از

اکولوژی منطقه میشود ) .(Xu et al., 2005آتشسووزی

آتشسووووزی در جنگب این نوع از آتشسووووزی اسوووت

جنگوبهوا و مراتوع نوه تنهوا از دیودگاه زیست محیطی،

).(http://forestfire.nau.edu

بلکه از دیدگاه اقتصوووادی ،اجتماعی و امنیتی نیز یکی از

یکی از راه های م قاب له با آتشسووووزی جن گب ها،

اصلیترین موضوعات و نگرانووویهوووا در بسیاری از نقار

شووناسووایی نقار بحرانی آتشسوووزی در جنگبهای منطقه

جهان اسووت ) .(Silvia, 2010این پدیده سوواهنه هزاران

اسوووتی زیرا عدم شوووناخت کافی این نقار باع وقوع و

هک تار از درخ تان ،درخت ه ها و گ یا هان را طع مه خود

گسوووترش آتش در جنگب ،ترخیر در مهار آن و وارد آمدن

میسووووازد ،بهطوری که م یانگین سوووواه نه حریق در

صووودمه به حیات جانوران و گیاهان جنگب خواهد شووود

جنگبهای جهان شووش تا چهارده میلیون هکتار تخمین

) .(Jaiswal et al., 2002بنابراین تهیه نق شه پتان سیب خطر

زده شووده اسووت .در بین کشووورهای خاورمیانه و شوومال

آتشسووووزی اهم یت بسوووزایی در کاهش ت عداد دف عات

آفری قا ،کشوووور ایران در رت به چ هارم از ل حاظ وقوع

آتشسووووزی و جلوگیری از تخریب جنگبهای منطقه دارد

آتش سوزی در جنگبها قرار دارد ).)Adab et al., 2011

) .(Dong et al., 2005این امر بووه موودیران جنگووب برای

قرار گرفتن در کمرب ند خشوووک کرهی زمین از عوا مب

پیشگیری آتش قبب از وقوع آن کمک میکند تا با انجام

اقلیمی و بیاحتیاطی م سافران یا آتش سوزیهای عمدی

مراقبتهای ویژه در مناطق بحرانی ،از وقوع آتشسوزیهای

برای تبدیب ارا ضی جنگلی به ک شاورزی از عوامب ان سانی

احتمالی جلوگیری کنند ).(Faramarzi et al., 2014
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شووو ناسوووایی و تعیین عوا مب موثر در باه رفتن

معیارهای شیب ،جهت شیب ،طبقات ارت اعی ،پو شش

اسووتعداد آتشسوووزی در جنگبها امری ضووروری اسووت

زمین ،دما و بارندگی اسوووت اده شووود .نتایج این تحقیق

) .(Chuvieco and Congalton, 1989آتشسووووزیها از

نشان داد که  21/54درصد از مساحت جنگبهای نوشهر

م شارکت عوامب زی ستمحیطی و ان سانی شکب میگیرند

از نحر خطر وقوع آتشسووووزی در طبقات زیاد و بسووویار

) .(Vasilakos et al., 2009عوامب زی ستمحیطی شامب

زیاد قرار دارند ) .(Abedi et al., 2016ژانگ و همکاران ،

معیارهای اقلیمی ،پوشش گیاهی و توپوگرافی هستند که

در تحقیقی در مراتع مغولسووتان و چین با در نحر گرفتن

در کنار عوامب انسانی زمینهی آتش سوزی در جنگبها را

پارامترهایی از جمله توپوگرافی ،فاصله از جادهها ،راهآهن

فراهم میکنند ).( Saranya et al., 2014

و روسووو تاها ،رطوبت نسوووبی ،بارش و دما به تهیه مدل

روش های مختل ی برای مدلسووووازی خطر وقوع

پیشبینی احتمال آتش سوزی و بررسی همبستگی آن با

آتشسوووزی وجود دارد که از آن جمله میتوان به مدلهای

این پارامترها پرداختند .با تهیه نقشووه خطر آتشسوووزی

ریا ضیاتی محض ،روشهای هوش محا سباتی و ما شینهای

منطقه مورد برر سی م شخص شد که مدل بهکاررفته در

سلولی اشاره کرد ) .(Allgower, 2003روشهای دیگری نیز

تحقیق با دما و ارت اع همبسوووتگی مثبت و با فاصوووله از

برای ح اظت از آتشسووووزی وجود دارند که در عمب برای

جاده ها ،راهآهن و روسووو تا ها ،رطو بت نسوووبی و بارش

مناطق وسیع بیفایده هستند که از جملهی آنها میتوان به

همبسووتگی من ی دارد ) .(Zhang et al., 2010مهدوی و

خطور آتش و برج های دیدبانی آتش اشووواره کرد .یکی از

هم کاران ،به په نهب ندی خطر وقوع آتشسووووزی در

کارآ مدترین روش های کنترل و پایش خطر آتشسووووزی

جنگبهای شووهرسووتان ایالم با اسووت اده از روش AHP

جنگب تهیهی نقشهی خطر آتشسوزی بر اساس فاکتورهای

پرداختنوود ) .(Mahdavi et al., 2012متغیرهووای مورد

موثر بر وقوع آتش سوزی جنگب و با ا ست اده از سنجش از

اسووت اده شووامب کاربری اراضووی ،جادهها ،رودخانهها و

دور و سوویسووتم اطالعات جغرافیایی اسووت (Lowell and

مشووخصووات اقلیمی ،فیزیوگرافی و انسووانسوواخت بودند.

) .Astroth, 1989روشهای تصومیمگیری چندمعیاری مثب

نتایج تحقیق نشووان داد که  10درصوود آتشسوووزیهای

فرایند تحلیب سل سلهمراتبی و فرایند تحلیب شبکهای برای

گذشته در مناطق با خطر بسیار زیاد و  40درصد آنها در

وزندهی معیارها و زیرمعیارها مورد اسووت اده قرار میگیرند.

مناطق با خطر زیاد قرار گرفتهاند که اعتبار باهی مدل

این روشها در زمینهی حب مشکالت زیستمحیطی کاربرد

ساخته شده را ن شان میدهد ).(Mahdavi et al., 2012

دارند و کمی کردن خطر آتشسووووزی یکی از آنها اسوووت

تاکور و سوووینگ ،خطر آتشسووووزی جنگب در منطقه

).(Keeney and Raiffa, 1976

دهرادون کشوووور هند را با اسوووت اده از فرآیند تحلیب

پژوهشهووای مختل ی دربوواره پهنووهبنوودی خطر

سوولسووله مراتبی و تکنیک  GISپهنهبندی کردند .در این

آتشسووووزی جن گب با اسوووت اده از روش های تحل یب

تحقیق عامب رطوبت مناطق مسووکونی نیز در نحر گرفته

ت صمیمگیری چندمعیاره مثب  ANPو  AHPانجام شده

شد .این فاکتورها بر اساس ترثیرشان در خطر آتشسوزی

اسووت که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشوواره کرد:

در مدل  ،AHPوزندهی شووده و نقشووه نهایی به دسووت

عابدی قشوووالقی و همکاران با اسوووت اده از مدل  ANPو

آمد .نتایج تحقیق ن شان داد که بی شتر آتش سوزیها در

تکنیک  GISبه پهنهبندی خطر وقوع آتشسوووزی جنگب

منط قه مورد بررسوووی طبیعی بوده و ناشوووی از عوا مب

در شهرستان نوشهر در استان مازندران پرداختند .در این

انسانساخت نیست (.)Thakur and Singh, 2104

این بررسی به م ودلس وازی و شناس وایی من واطق

تحقیق برای ته یه نقشووووه خطر وقوع آتشسووووزی از
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حووووساس بووووه آتشسوزی با در نحر گرفتن پارامترهای

تا  99درجه و  48دقیقه شوومالی واقع شووده اسووت .این

مؤثر در آتشسوووزی در منطقه ح اظتشووده مانشووت و

منطقه در شمال استان ایالم و بین سه شهرستان ایالم،

قالرنگ ب وا اس وت اده از روش تحلیب شبکهای ( )5ANPو

شوویروان چرداول و ایوان قرار دارد .منطقه ح اظتشووده

سیستم اطالعات جغرافیایی پرداخته است.

مان شت و قالرنگ منطقه ای کوه ستانی از سل سله جبال
زاگرس است که پوشش گیاهی آن را درخت بلور ایرانی

مواد و روشها

به عنوان گونه غالب و انواع گندمیان و گونها تشوووکیب

منطقه مورد بررسی

میدهند .میانگین بارندگی منطقه حدود  600میلیمتر

منطقه ح اظتشووده مانشووت و قالرنگ با وسووعت

اسووت که بیشووترین بخش از بارندگی سووالیانه در فصووب

 907کیلومتر مربع در طول  46درجه و  20دقیقه تا 46

زمسوووتان ات اق میافتد .شوووکب ( )5موقعیت جغرافیایی

درجه و  98دقیقه شوورقی و عر

منطقه مورد بررسی را در استان ایالم نشان میدهد.

 99درجه و  94دقیقه

شکل  -8موقعیت جغرافیایی منطقه مورد بررسی
Fig. 1- The geographical location of the study area

شکل  -2عوامل موثر در آتشسوزی جنگل
Fig. 2- Factors affecting forest fires
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در این پژوهش 3 ،فاکتور از مهمترین عوامب موثر

) . et al., 2004برای تهیه نقشه فاصله از آبراهه از نقشه

در فرآیند آتش سوزی جنگب برر سی شد که بر ا ساس

توپوگرافی منطقه با مقیاس  5:10000ا ست اده شده و

تجربیات کارشووناسووان و پژوهشووگران از بررسووی مناطق

آبراهه های منطقه در محیط نرمافزار  ArcGISرقومی و

م شابه انتخاب شده ا ست .در شکب ( )2فاکتورهای مورد

نقشووه نهایی ته یه شوود .به منحور تهیه نقشووه فاصووله از

است اده در این تحقیق ذکر شدهاند.

جاده در محیط نرمافزار  Google Earthجادههای اصلی

برای تهیه طبقات ارت اعی منطقه از مدل رقومی

منطقه رقومی شده و سپس وارد محیط  GISکرده و با

ارت اع منطقه ( ) DEMبا قدرت ت کیک مکانی  90متر

اسووت اده از دسووتور  Euclidean Distanceنقشووه نهایی

ا ست اده شد .تاثیر ارت اع در آتش سوزی به این صورت

تهیه شد .در شکب ( )9هیه های مورد نیاز تحقیق نشان

ا ست که با افزایش ارت اع خطر آتش سوزی کم می شود

داده شده است.

) .(Whelan Robert, 1995نقشووه های شوویب و جهت

فرآیند تحلیل شبکه ای ()ANP

شووو یب نیز با اسوووت اده از  DEMمنط قه در نرمافزار
 ArcGISتهیه شدند .با افزایش شیب خطر آتش سوزی

روش فرآیند تحلیب شوووبکهای به وسووویله توماس

افزایش می یابد ) .(Whelan Robert, 1995جهت هایی

سوواعتی در سووال  5336ابداع شوود .این مدل ،از جمله

که نور خورشوووید بیشوووتری دریافت میکنند شووودت

روشهای تصمیمگیری چندمعیاره است که فرایند تحلیب

آتش سوزی بیشتر خواهد بود ).)Franklin et al., 2000

سوولسوولهمراتبی ( )2AHPرا با جایگزینی شووبکه به جای

برای تهیه نقشوووه های دما و بارش از آمار دما و بارش

سلسلهمراتب بهبود میبخشد همه مدلهای تصمیمگیری

ای ستگاه های سنوپتیک اطراف منطقه ا ست اده شد .با

با این هدف طراحی میشووووند که بتوانند با بررسوووی

اسوووت اده از روش درون یابی کریجینگ داده های دما و

مع یارها و شووواخص های مختلف بهترین گزی نه را از بین

بارش ایستگاهها درونیابی شده و نقشه های دما و بارش

گزینه های مختلف پیشرو انتخاب کنند .اما ت اوت همه

ا ستخراج شد .تاثیر دما در آتش سوزی به این صورت

آنها در نوع ارز شیابی معیارها و شاخصها ا ست .در واقع

است که با افزایش دما خطر آتش سوزی افزایش مییابد

فراینوود تحلیووب شوووبکووهای ،چووارچوبی اجرایی برای

) .(Balzter, 2005با افزایش بارش نیز خطر آتش سوزی

تحلیبهای عمومی و همکاری در تصوومیمگیریها ارائه

کم می شود .در تهیه نق شه فا صله از رو ستا با توجه به

میکند و همه عوامب و معیارهای ملموس و غیرملموس

اینکه هیچ روستایی در داخب منطقه وجود نداشت تنها

را که ترثیر معناداری در سوواخت بهترین تصوومیم دارد،

از سه رو ستا که در مرز محدوده قرار دا شتند ا ست اده

لحاظ و در نهایت اولویتهای هزم را برای ت صمیمگیری

شد .گست رش مناطق مسکونی باع افزایش آتش سوزی

ارائه میکند ( .)Tuzkaya et al., 2008فرایند مدل سازی

می شود ( .)Rundel and King, 2001برای تهیه نق شه

برای ارزیابی ح سا سیت خطر آتش سوزی جنگب در مدل

پوشووش گیاهی منطقه از تصووویر ماهوارهای لندسووت 8

تحلیب شبکهای به شرح زیر است:

سووونجنده  OLI/TIRSمربور به خرداد سوووال 2051

گام اول ،پایهریزی مدل و ساختار مسئله

ا ست اده شد و نق شه پو شش گیاهی منطقه در محیط
نرمافزار  Envi 5ا ستخراج شد .در مناطقی که شاخص

با توجه به معیارهای موثر در آتشسووووزی جنگب

خشووک آن بیشووتر باشوود یا به عبارتی رطوبت سوووخت

که در این پژوهش در نحر گرفته شوودهاند ،سوواختار مدل

کمتر با شد خطر آتش سوزی باهتر میرود (Chuvieco

در نرمافزار  SuperDecisionsتشکیب شد (شکب .)4
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Slope map
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stream map

Temperature
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Aspect map

Elevation map

Distance from
road map
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Precipitation
map

 الیههای اطالعاتی مورد نیاز تحقیق-9 شکل
Fig. 3- Data layers required for research
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شکل  -4ساختار شبکهای مدل پهنهبندی آتشسوزی جنگل
Fig. 4- Network structure model forest fire hazard

گام دوم ،ماتریس مقای سات زوجی و برآورد

که در آن Aی ماتریس مقایسووهی دودویی معیارها،

وزن نسبی

Wی بردار ویژه (ضووور یب اهم یت) و 𝑥𝑎𝑚𝜆ی بزرگترین

در مدل تحلیب شبکهای اندازهگیری مقادیر اهمیت

مقدار ویژهی عددی اسوووت .تعیین صوووحت ماتریسهای

نسبی مانند تحلیب سلسلهمراتبی ،با مقایسات زوجی و به

مقایسووهی زوجی با محاسووبهی نسووبت سووازگاری ()CR

کمووک طیف  5تووا  3انجووام میگیرد .در این فرآینوود،

انجام می گیرد.

باهترین ارجح یت به ه یهای تعلق میگیرد که حداکثر
رابطه ()2

تاثیر را در تعیین هدف دارد .در ارجحیتبندی معیارها

𝑛𝜆𝑚𝑎𝑥 −
𝑛−1

= 𝐼𝐶

از قضوواوتهای شوو اهی که به صووورت مقایسووهای بین
که در آن CIی شووواخص سووواز گاری و nی ت عداد

فاکتورها صووورت میگیرد ،اسووت اده میشووود .در جدول

مؤل ههای مورد مقایسه در ماتریس است.

( ،)5میزان اهمیت فاکتورها در مقایسه زوجی آورده شده
است.

رابطه ()9

پس از نوشوووتن ارجحیووتهووا در موواتریسهووای

𝐼𝐶
𝐼𝑅

= 𝑅𝐶

مقایسووهی زوجی ،بردار اهمیت داخلی که بیانگر اهمیت
که در آن CRی نسووو بت پای ندگی و RIی ب یانگر

نسبی عناصر یا خوشههاست ،با است اده از رابطهی زیر به

شاخص ت صادفی ا ست که به تعداد عنا صر مورد مقای سه

دست میآید:

بسوووتگی دارد .مقایسوووهی دو به دو زمانی قابب قبول و
رابطه ()5

دارای پایندگی خواهد بود که نسوووبت پایندگی کمتر از

𝑊 𝐴𝑊 = 𝜆𝑚𝑎𝑥 .

 0/5به دست آید ).(Saaty, 1980
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جدول  -8مقادیر ترجیحات و قضاااوت کارشااناساای برای

هر سوووتون آن نشووواندهندهی بردار اولویت کلی اسوووت

مقایسه زوجی

(رابطهی .(Lami and Abastante, 2014) )4

Table 1. Values, preferences and judgments of experts to
compare a couple

ترجیحات (قضاوت شفاهی)

مقدار عددی

)Preferences (oral judgment

numerical value

کامال مهمتر یا کامال مطلوبتر
()Extremely preferred
اهمیت خیلی قوی
()Very strongly preferred
اهمیت یا مطلوبیت قوی
()Strongly preferred
کمی مطلوبتر یا کمی مهمتر
()Moderately preferred
اهمیت یا مطلوبیت یکسان
()Equally preferred
اولویت بین فواصب

رابطه ()4

𝑘 𝑤 lim

∞→𝑘

9

گام چهارم :تعیین گزینه های برتر

7

برای اولویتبندی گزینهها دو حالت میتواند وجود

5

داشووته باشوود -5 :سوووپرماتریس تهیهشووده در مرحلهی
3

سوم ،کب شبکه و گزینهها را نیز در نحر گرفته با شد .در

1

این صورت اولویتبندی گزینهها از روی ستون مربور به

2–4–6-8

آنها در سوووپرماتریس حد نرمالیزهشووده قاببدسووترس وی
ا ستی  -2سوپرماتریس تنها بخ شی از شبکه که دارای

گام سوم :تشکیل سوپرماتریس

وابسووتگی متقابب اسووت را شووامب شووود و در واقع فاقد

یک سووووپر ماتریس روابط موجود در سوووواخ تار

گزینهها باشووود .در این حالت برای اولویتبندی گزینهها

شبکهای و نیز وزنهای ن سبی محا سبه شده در مرحلهی

باید محاسبات دیگری صورت گیرد ).)Zebardast, 2010

دوم را ارائه میدهد .درواقع از اجتماع کلیهی بردارهای

در جدول ( )2مقایسووه زوجی و وزن نهایی معیارها آورده

اولویت محاسبه شده برای تکتک ماتریسهای مقایسهی

شده است.

زوجی در یک ماتریس ،سوووپرماتریس حاصووب میشووود

نتایج و بحث

) .(Lami and Abastante, 2014در فرآ ینوود ت ح لیووب

بعد از طی مراحب مرتبط با مدل تحلیب شووبکهای

شبکهای سه نوع ماتریس ساخته میشود:
سوپرماتریس اولیه (ناموزون) :از وارد کردن تمامی

و به دسووت آوردن وزن هر معیار ،نوبت به ترکیب هیهها

بردارهای ویژهی بهدسووتآمده از ماتریسهای مقایسووهی

میر سد .لذا پس از به د ست آوردن ضرایب فاکتورهای

زوجی به ماتریس اولیه ،سوووپرماتریس ناموزون حاصووب

موثر در وقوع آتشسووووزی ،این ضووورایب روی هیههای

میشود ).(Lami and Abastante, 2014

اطالعاتی اعمال شوود .با توجه به وزنهای بهدسووتآمده

سوپرماتریس موزون :از ضرب ارزشهای موجود در

برای هر یک از معیارهای موثر در وقوع آتشسووووزی در

سوپرماتریس ناموزون در وزن هر خو شه ،سوپرماتریس

مدل شبکهای ،م شخص شد که معیارهای تراکم پو شش

موزون به دست میآید .سپس این سوپرماتریس نرمالیزه

گ یاهی ،بارش و د ما دارای بیشوووترین اهم یت و تاثیر

شده و از نحر ستونی به حالت ت صادفی تبدیب می شود

ه ستند .پس از اعمال وزنها بر معیارها نق شه پهنهبندی

).(Lami and Abastante, 2014

خطر وقوع آتش سوزی بر اساس مدل تحلیب شبکهای در

سوپرماتریس حد :اگر تمامی عنا صر سوپرماتریس

محیط  ArcGISتهیه شد .نق شه پهنهبندی در  1کالس

موزون تا جایی به توان برسد که همگرایی حاصب شود و

خطر بسیار باه ،باه ،متوسط ،کم و خیلی کم طبقهبندی

به عبارت دیگر ارزش های کلیهی سوووتون های ماتریس

شوود .شووکب ( )1نقشووه پهنهبندیشووده به روش تحلیب

یکسان شوند ،آنگاه سوپرماتریس حد تشکیب میشود که

شوووبکه را نشوووان میدهد .پس از اجرای فرایند تحلیب
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شوووبکهای ،مدل پیشووونهادی بهصوووورت رابطه ( )1ارائه

روسووووووووتوووووا ×0/015فووووواصوووووووولوووووه

میشود.

جوووواده ×0/071شووووووویووووب ×0/525جووووهووووت

رابطه ( )4مدل تحلیب شبکهای₌ ×0/021فاصله از

از

شیب ×0/594دما ×0/226بارش ×0/234تراکم پو شش
گیاهی

آبوووراهوووه ×0/026ارتووو ووواع ×0/045فووواصووووولوووه از

جدول  -2مقایسه زوجی  ،وزن معیارها و ضریب سازگاری
Table 2. Compare couple, weight standards and compatibility factor

Distance from the

وزن نهایی

The final weight

فاصله از آبراهه

ارت اع Elevation

فاصله از روستا

فاصله از جاده

0.025

1

1.2

1.2

1.3

1.3

1.5

1.4

1.6

1.7

شیب

0.029

2

1

1.2

1.2

1.3

1.5

1.5

1.7

1.7

Slope

0.041

2

2

1

1.2

1.3

1.3

1.3

1.5

1.5

جهت شیب

0.051

3

2

2

1

1.2

1.3

1.3

1.5

1.7

Slope Course

0.075

3

3

3

2

1

1.3

1.2

1.4

1.4

دما

0.121

5

5

3

3

3

1

1.2

1.3

1.3

Temperature

0.134

4

5

3

3

2

2

1

1.2

1.3

بارش

0.226

6

7

5

5

4

3

2

1

1.2

Rain

The distance
from the village

Distance from the road

تراکم پوشش گیاهی

Density of vegetation

0.294

7

7

5

7

4

3

3

2

1

معیارها
Scale

تراکم پوشش گیاهی
Density of vegetation

بارش
Rain

دما
Temperature

جهت شیب
Slope Course

شیب
Slope

فاصله از جاده
Distance from the road

فاصله از روستا
The distance from the
village

ارت اع
Elevation

فاصله از آبراهه
Distance from the river

ضریب سازگاری0.03 :

همانطور که شووکب ( )1نشووان میدهد بیشووترین

در هر کالس ،نقشوووه ن هایی در محیط  GISبه فر مت

احت مال خطر وقوع آتش سووووزی در م ناطق پرشووو یب

وکتوری تبدیب و درصووود پهنه های خطر آتشسووووزی

(باهی  20درصوود) و مناطقی که تراکم پوشووش گیاهی

طبقات محاسووبه شوود .نتایج نشووان داد که حدود 90

آن باهی  10درصووود اسوووت دیده می شوووود .هم نین

کیلومتر مربع ( 50درصوود) از مسوواحت کب منطقه در

جهت های جنوبی و شرقی به دلیب اینکه نور خور شید

کالس خطر خیلی زیاد و  62کیلومتر مربع ( 20درصد)

بیشووتری دریافت می کنند جزو مناطق خطر خیلی زیاد

از مسووواحت منطقه در کالس خطر زیاد از نحر احتمال

از نحر احتمال وقوع آتش سوزی ه ستند .مناطق نزدیک

وقوع آتش سوزی قرار دارد .جدول ( )9مساحت و درصد

به جاده اصلی نیز جزو مناطق با خطر زیاد و خیلی زیاد

مسوواحت پهنههای خطر آتش سوووزی را نشووان میدهد.

تشخیص داده شد .پس از انجام پهنه بندی و تهیه نقشه

می توان گ ت که ن تایج این تحقیق با ن تایج تحقی قات

نهایی ،برای محا سبه در صد پهنه های خطر آتش سوزی

پژوهشوووگرانی هم ون عا بدی قشوووالقی و هم کاران

فصلنامه علوم محیطی ،دوره چهاردهم ،شماره ،4زمستان 5931

589

پهنهبندی خطر وقوع آتشسوزی جنگب با است اده از...

) ،(Abedi et al., 2016که به بررسووی آتشسوووزی در

مطابقت دارد .آنها اسووت اده از تکنیک  GISو روشهای

جنگب های نوشهر در استان مازندران با است اده از مدل

تحلیب تصووومیم گیری چندمعیاره مثب  ANPو  AHPرا

 ANPپرداختووه بودنوود و هم نین ادب و همکوواران

روش خوبی برای تهیه نقشوووه خطر وقوع آتشسووووزی

) (Adab, 2013که با تکنیک  GISبه پهنهبندی خطر

ب یان کردها ند که ن تایج این تحقیق نیز ن تایج محق قان

آتش سوزی جنگب در شمال شرق ایران پرداخته بودند

مذکور را تایید میکند.

شکل  -1نقشه پهنهبندی خطر آتشسوزی جنگل در محدوده مورد بررسی
Fig. 5- Map of forest fire hazard in the study area

جدول  -9مسااا ت و در ااد مسااا ت

اسووت اده شوود .از میان نه معیار موثر در وقوع آتشسوووزی

پهنههای خطر آتشسوزی

منطقه معیارهای تراکم پوشش گیاهی ،بارش ،دما و جهت

Table 3. Area and percentage of area fire
hazard zones

شیب بی شترین تاثیر را دا شتهاند .پس از به د ست آمدن

کالس

مساحت (کیلومتر مربع)

درصد مساحت

Class

)Percent (km2

Area Percent

ضرایب معیارهای موثر در وقوع آتش سوزی منطقه ،نق شه

40.8

13.3

پهنهبندی خطر وقوع آتشسوووزی بر اسوواس مدل تحلیب

97.2

31.7

شووبکهای تهیه شوود .بدین منحور ابتدا در محیط ArcGIS

75.8

24.6

هیههای اطالعاتی تهیه و به فرمت ر ستری تبدیب شدند.

62.3

20.3

30.9

10.1

307

100

خیلی کم
Very Low

کم
Low

متوسط
Normal

زیاد
Much

خیلی زیاد
Very Much

مجموع
Total

در نهایت وزنهای به د ست آمده از مدل تحلیب شبکهای
روی هیه های اطالعاتی اعمال شووود و نقشوووه پهنهبندی
حاصووب از مدل تحلیب شووبکهای به دسووت آمد .نقشووه
پهنهبندی در  1کالس خطر خیلی ،کم ،متوسوووط ،زیاد و

نتیجهگیری

خیلی زیاد طبقه بندی شوود .با توجه به نقشووه حاصووب از

در بررسوووی وقوع خطر آتشسووووزی در منطقووه

اجرای مدل م شاهده شد که شیبهای باهی  20در صد،

ح اظتشووده مانشووت و قالرنگ ،فرآیند تحلیب شووبکهای

جهتهای جنوبی و شوورقی و مناطقی که تراکم پوشووش
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1 Analytic

Network Process (ANP)
2 Analytic Hierarchy Process (AHP)

پینوشتها

 در صد ا ست جزو مناطق با خطر زیاد10 گیاهی آن باهی
.و خیلی زیاد از نحر احتمال وقوع آتشسووووزی هسوووتند
بنابراین ضروری است که در این مناطق اقدامات هزم برای
.جلوگیری از احتمال وقوع آتشسوزی صورت گیرد
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Introduction: Forests are natural resources most of which are destroyed each year by fire. One way to deal
with forest fires is to identify the hot spots in forest fires in the region. This phenomenon destroys hectares of
trees, shrubs and plants annually, with an annual average of six to fourteen million hectares of the world's
forests estimated to be damaged by fires. This reveals the need for research in this area in order to preserve this
invaluable resource. Manesht and Qalarang Protected Area is located in the northern Province of Ilam, covering
Chardaval and Ivan. The research aims to assess the level of fire hazard in this protected area using network
analysis and geographic information systems.

Materials and Methods: This will apply the most important factors in the process of forest fires according to
experts and researchers in these areas, including 9 factors, such as the density of vegetation, rainfall,
temperature, slope, aspect, distance from the road, distance from the village height and distance from the river.
In the process of modelling for the evaluation of forest fire risk, a sensitivity model network analysis was
conducted over three stages and, in this way, the structure of the model was formed in the SuperDecisions
software. The matrix of pairwise comparisons was performed using all of 1 to 9 and, then, the super matrix
was prepared. Finally, the criteria weighting was determined.

Results and Discussion: The results from this study showed that weighting of criteria for density of vegetation,
rainfall, temperature, slope, aspect, distance from the road, distance from the village, elevation and distance
from the river to the values were 0.294, 0.226, 0.134, 0.121,0.075,0.051, 0.041, 0.29 and 0.025, respectively;
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hence, density of vegetation, rainfall, temperature and slope had the greatest weight. Finally, by combining the
layers according to the weights obtained in ARC GIS software, a zoning map was prepared. The results showed
that the top 50% of regions with dense vegetation, southerly directions and slopes greater than 20 percent are
prone to fire hazard. The southerly and easterly directions were determined as receiving the maximum amount
of sunlight. Approximately 30 square kilometers (10 percent) of the total area of the 62 square-kilometer area
were in the very high risk class (20%) in terms of the probability of fire. So it is essential that measures be
taken to prevent the occurrence of fire in these areas.

Conclusion: In this research, the zoning map was classified in the five classes of very small, low, medium,
high and very high. The results showed that, according to maps from the running model, slopes greater than 20
percent, southerly and easterly directions and areas where vegetation density is over 50 percent are among the
areas with high and very high risk of likelihood of fires occurring. It is therefore essential that in these areas
the necessary measures be taken to prevent the possibility of fire.

Keywords: Zoning, Forest fires, GIS, Network analysis, Manesht and Qalarang Protected Area.
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