
 
Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) 

 0011جغرافیا و مخاطرات محیطی، شمارۀ سی و هشتم، تابستان 

 

 34 -85صص 

https://dx.doi.org/10.22067/geoeh.2021.68903.1019:  

 مقاله پژوهشی

 

 اطلاعات از سامانه استفاده با زاگرس هایجنگل در سوزیآتش مستعد مناطق بندیپهنه و سازیمدل

 لجستیک رگرسیون پایه بر جغرافیایی
 

 .رانیا لام،یا لام،یدانشگاه ا یگروه علوم جنگل، دانشکده کشاورز اریدانش - 0یدریح یمهد

 .رانیاهواز، ا ،یواحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلام، فارسخلیج گردوغبارتحقیقات  مرکز ،ستیزطیمحگروه  اریاستاد -عطار روشن نایس

 استان لرستان. ،یکارشناس جهاد کشاورز -انیالهام جافر

 قاتیواحد علوم و تحق یدانشگاه آزاد اسلام ن،یسرزم شیو آما یابیارز زیستمحیط -یعیمنابع طب یکارشناس ارشد مهندس -اتیعبمحمد 

 .رانیتهران )خوزستان(، اهواز، ا
 

 66/6/0011: تصویب تاریخ         01/6/0011تاریخ بازنگری:         62/00/0911: دریافت تاریخ

 چکیده

 ایفدا هدابومزیسدت پایدداری در مهمی نقش ،تجدیدشونده طبیعیمنابع  ترینمهم از یکی عنوانبه هاجنگل

؛ اسدتسوزی جنگل آتش ،های جنگلی زاگرسهای مؤثر بر اکوسیستمآشفتگی ترینمهم از یکی .نمایندمی

. است ضروریلازم و  امری احتمالی، خسارات کاهش منظوربه سوزیآتش بحرانی مناطق شناسایی بنابراین

 سدوزیآتدش خطدر نقشه تهیه و سوزیآتش ایجاد در مؤثر متغیرهای تأثیرمیزان  بررسی تحقیق، این هدف

 منداطق از فاصدله جهدت، شدی،، دریدا، سطح از ارتفاع شامل سوزیآتش بر مؤثر متغیرهای روازاین. است

 نقشده. شدند بررسی سوزی،آتش در هریک تأثیر تعیین برای جاده از فاصله و هاآبراهه از فاصله مسکونی،

 منداطق از فاصدله هداینقشده ومدل رقومی ارتفاع  کمک با جغرافیایی جهت و شی، دریا، سطح از ارتفاع

-02 هدایسدال طی که مناطقی همچنین. شد تهیه 08222/1 رقومی هاینقشه از جاده از فاصله و مسکونی

 روش از تحقیدق ایدن در. گردیدد برداشدتاس پدیجدیدسدتگاه بدا  بود، داده رخ سوزیآتش هاآن در 03

 ارتفداع که داد نشان نتایج. شد استفاده سوزیآتش در مختلف عوامل تأثیر بررسی برای لجستیک رگرسیون

 منطقده در جنگدل سدوزیآتش در تأثیرگذار عوامل ترینمهم شی،، درصد و آبراهه از فاصله دریا، سطح از

 و داشدتند منطقده در جنگدل سدوزیآتدش بدا داریمعندی ارتباط که متغیری سه براساس سازیمدل. بودند
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 نگلکدر  تبیدین ضدری، با مدل اعتبارسنجی نتایج. شد انجام لجستیک، رگرسیون روش از حاصل ضرای،

 آمدده دسدت بده مددل مناسد، اعتبار و برازش دقت، از نشان 121/2 را  منحنی ضری، و 822/2 حدود

 .دارد قرار خطرنا  و بحرانی مناطق در منطقه مساحت از درصد 51 که داد نشان نتایج همچنین. داشت
 

 .سازیمدل لجستیک، رگرسیون را ، سوزی،آتش :هاواژهکلید

 مقدمه -0

 زندده موجدودات رواندی و جسدمی سدلامت در را مهمی نقش و هستند ما پیرامون طبیعی منابع ها، زیباترینجنگل

، 1)ژاند  و ندن اسدت ناحیده آن در متدداول اکولوژیکی شرایط از شاخصی ،محل هر در جنگل سلامتی. کنندمی ایفا

 شدده شدناخته طبیعی هایاکوسیستم تخری، اصلی عوامل از یکی عنوانبه سوزیآتش مخرب، در میان عوامل(. 0221

هدای سدوزیآتدشاگرنده (. 1401 همکداران، و ابراهیمی) سازدمی وارد هاعرصه این به را فراوانی خسارت سالانه که

هدا ممکدن اسدت باعدا خسدارات اقتصدادی و ها هستند، اما عدم کنترل آنسازگانناپذیر این بومجنگلی، جزء جدایی

زیسدتی و تدأثیر بدر هدای محدیطهدای اقتصدادی، آلدودگیسوزی علاوه بدر خسدارتزیستی شدیدی شود. آتشمحیط

و اثدرات آن در هدر سدطحی از  نگل نیز تأثیر بسزایی داردنداز جامنطقه، در از بین بردن فون و فلور و نشم وهوایآب

   (.0210؛ حیدری و همکاران، 1401شود )اسکندری، اکوسیستم احساس می

هدای سدوزی در جنگدلهای جنگل، شناسایی نقاط بحرانی آتشسوزیهای پژوهش برای کنترل آتشیکی از زمینه

زیرا عدم شناخت کافی این نقاط باعا وقوع و گسترش آتش در جنگل، تأخیر در مهدار آن و وارد آمددن  ؛منطقه است

 سدامانه هدای اخیدرطدی سدال (.1404صدمه به حیات جانوران و گیاهان جنگل خواهد شدد )فرامدرزی و همکداران، 

 سدوزیآتدش تدا قرارداده پژوهشگران اختیار در را تریدقیق ابزارهای و امکانات 4ازدورسنجش و 00جغرافیایی اطلاعات

 کمدک بدا سدازیمددل از (. استفاده1400کار و همکاران، زرعدهند ) قرار موردمطالعه متعدد هایجنبه از را هاجنگل در

 و مددیران بده کمکدی توانددمدی جغرافیداییسیستم اطلاعدات  وسیلهبههای خطر انند تهیه نقشههم هوشمند هایروش

در ایدن راسدتا باشد.  سوزیآتش سطوح و فراوانی صدمات کاهش برای ریزیبرنامه جهت جنگل عرصه ناندرکارادست

ای با هدف شناسایی نقداط بحراندی و ( در مطالعه1404فرامرزی و همکاران ) مثالطوربه ؛لعاتی صورت گرفته استمطا

بدا درنظرگدرفتن پارامترهدای مدؤثر بدر حساس به حریق در پار  ملی گلستان با استفاده از روش رگرسیون لجسدتیک 

گیاهی نرمال شده، فاصله از جداده و روسدتا، حردور سوزی شامل شی،، جهت، ارتفاع، کاربری، شاخص پوششآتش

آمده بدا دسدتنقشده خطدر به درنهایدتگردشگر، شکارنی و دامدار، دما و رطوبت نقشه خطر جنگل را تهیه کردندد. 

   انطباق داشت. 1400سال  ورماهیشهرلق در هکتاری منطقه شار 4222سوزی آتش

                                                           
1 Zhang & Chen 

2 Goographic Information System (GIS) 

3 Remote Sensing (RS) 
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نقشده خطدر  ازدورسدنجشهدای ( بدا اسدتفاده از سدامانه اطلاعدات جغرافیدایی و تکنیدک1003) 1نوویکو و سالا

درصدد در منداطق پرخطدر قدرار گرفتده  00ها سوزی را در بخشی از سواحل اسپانیا تهیه کردند. براساس نتایج آنآتش

( رطوبت نسدبی و بارنددگی را 0211و همکاران ) 0سکر .اندخطر واقع شدهمناطق در محدوده کمدرصد از  31بودند و 

بیندی رفتدار قرار دادند و نشان دادندد کده بدرای پدیش موردمطالعهبا شبکه عصبی مصنوعی و مکانیزم برداری پشتیبانی 

سوزی جنگدل ( نقشه خطر آتش1400اسکندری ) .تأثیرگذارندجزء متغیرهای مهم و  یموردبررسسوزی دو متغیر آتش

های شمال با اسدتفاده از دو روش تحلیدل سلسدله مراتبدی فدازی و همبسدتگی اسدتفاده کدرد. را در دو نقطه از جنگل

های پتانسیل خطر تهیده شدده بدا دو روش فاکتورهای مورد استفاده شامل نهار معیار اصلی و هفده زیرمعیار بود. نقشه

 هدایجنگل .های گذشته داشته اسدتسوزیو روش همبستگی تطابق زیادی با مناطق آتش تحلیل سلسله مراتبی فازی

 صدورتبه زیدادی هایسدوزیآتش هرسداله که هستند جانوری و گیاهی هایگونه ارزش با هایگاهذخیره از زاگرس،

بدا توجده بده  .کندمی وارد هاجنگلاین  گیاهیپوشش به زیادی هایآسی، و افتدمی اتفاق هاآن در غیرعمدی و عمدی

 وقدوع بیندیبدرای پدیش مناسدبی راهکدار تأثیرگذار، عواملبراساس  سوزیآتش وقوع سازیاهمیت این موضوع، مدل

   .است شدهانجام استان ایلام  زاگرس در هایاین پژوهش در بخشی از جنگل .باشدمی هاجنگل این در سوزیآتش

سدال سدازمان  3سدوزی )آمدار آتدش افتددمی جنگلسوزی مورد آتش 122سالانه بیش از  ،محدوده استان ایلام در

 از حفاظدت منطقده در هدایجنگدل نقدش بده توجده با حاضر پژوهش هدف بنابراین؛ (1403ها و مراتع کشور، جنگل

 جغرافیدایی واز سیسدتم اطلاعدات  اسدتفاده بدا جنگدل سوزیآتش خطر تهیه نقشه فرسایش، از جلوگیری و وخا آب

 سدوزیآتدش مدؤثر بدر بدروز و توسدعه عوامدل اهمیت استخراج برای مؤثر روشی که است رگرسیون لجستیک روش

بدا  .شده اسدت بررسی پژوهش این در سوزیآتش گسترش و در ایجادعامل  هر تأثیرگذاری میزان تعیین همچنین .است

سدوزی ت تعیین میزان حساسیت مناطق مختلف بده آتدشبندی این نواحی جهسوزی و پهنهاستفاده از نقشه خطر آتش

 وسدیلهبه جنگلدی حفظ مندابع بهسوزی را کنترل کرد و سوزی در نواحی با احتمال بالای آتشتوان خطر وقوع آتشمی

 اقدامات پیشگیرانه لازم کمک کرد.

  

                                                           
1 Chuvieco and Salas  

2 Sakr 
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 هامواد و روش -6

 موردمطالعهمنطقه  -6-0

واقدع  111018تدا  4113113و  111018شهر در طول جغرافیدایی در استان ایلام و شهرستان دره موردمطالعهمنطقه 

. ایسدتگاه اسدتمتدر  81/1318و  3/832(. کمترین و بیشترین ارتفاع منطقه از سطح دریا به ترتی، 1شده است )شکل 

نمدوده اسدت. متوسدط درجده حدرارت  متدر اعلداممیلی 101ساله بارندگی متوسط منطقه را  02سنجی ایلام، آمار باران

 .استگراد درجه سانتی 10/11سالیانه منطقه نیز 

 

 
 موردمطالعه منطقه موقعیت -0شکل 

 

 روش تحقیق -6-6

سدوزی اتفداق افتداده بدود، آتش 03-1401 یهاسالهایی که در آن در پس از بازدیدهای میدانی از منطقه، محدوده

منتقدل و در محدیط  GIS افزارنرم اس بهپیتوسط جی شدهبرداشتاس برداشت شد. مسیرهای پیدستگاه جی وسیلهبه

 0و شدکل  1گون براساس هکتار استخراج شد و بدر طبدق جددول گون تبدیل شدند. مساحت پلیبه پلی افزاراین نرم

رار گرفدت تدا براسداس قد موردپژوهششهر انتخاب و از منطقه دره یتربزرگمشخص شدند. سپس در ادامه محدوده 

سدوزی تهیده شدود. مسداحت کدل اتفاق نیفتاده، نقشه خطر آتش هاآنسوزی در سوزی و مناطقی که آتشمناطق آتش

سدوزی در جنگدل، عوامدل بدر روی آتدش رگدذاریتأثتدرین عوامدل مهدم شد. برآوردهکتار  12152 موردمطالعهمنطقه 

سوزی مدورد اسدتفاده اطلاعاتی شناسایی شدند تا در تهیه نقشه خطر آتشهای باشند که جهت ایجاد لایهفیزیوگرافی می
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-آمدن نقشده خطدر آتدش به دستتر نیز شناسایی شدند تا در هرنه دقیق رگذاریتأثقرار گیرند. همچنین عوامل انسانی 

 ها و مناطق مسکونی هستند.سوزی استفاده شوند. عوامل انسانی فاصله از جاده
 

 شده یسوزآتشطق مساحت منا -0جدول 

 شماره منطقه 1 0 4 3 8 1

1/1  5/04  1/8  5/1  8/11  3/10  مساحت )هکتار( 

 شماره منطقه 1 5 0 12 11 10

1/11  5/1  0/13  0/05  5/2  8/12  مساحت )هکتار( 
 

 

منطقده در  10اسدت،  شدده دادهنمدایش  0در شدکل  شددهبرداشتاس پیجی وسیلهبهکه  گرفتهآتشنقشه مناطق 

 ارائه شده است. 1سوزی شده در جدول واقع بودند. مساحت مناطق آتش موردمطالعهمحدوده 

 

 
 موردمطالعهسوزی در منطقه مناطق دچار آتش -6شکل 

 
 

 رگدذاریتأثدر راستای اهداف پروژه پس از بررسی منابع متعدد و با توجه به بازدیدهای مقددماتی از منطقده عوامدل 

های مربدوط بده آوری دادهباشند، شناسایی و نسبت به جمع پردازشقابلاطلاعات جغرافیایی  سیستمسوزی که تشدر آ

بعددی و دوبعددی منطقده هدای رقدومی شدده سدهنقشده مدوردنظرهدای این عوامل اقدام گردید. برای اسدتخراج لایده
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 یهانقشده II SW -8310و  II NW -8310 هدایدر برگ موردمطالعهتهیه شد. مناطق  08222/1با مقیاس  موردمطالعه

 ها استخراج شدند.ها و آبراههها خطوط توپوگرافی، روستاها، جادهتوپوگرافی رقومی واقع هستند. از این نقشه

 رگرسیون لجستیک لهیوسبهسوزی خطر آتش یبندپهنه -6-6-0

 از بسدیاری در کده سدوزیآتدش موجود هایداده از استفاده بندی باانجام پهنه برای مناس، آماری هایمدل از یکی

؛ 0214، 1؛ دند  و همکداران1403، )میردیلمی و همکاران استگرفته، رگرسیون لجستیک  قرار استفاده مورد تحقیقات

ای از متغیرهدای مسدتقل و رگرسیون لجستیک روشی آماری است که ارتباط بین مجموعه (.0214، 0نان  و همکاران

در (. 0211، 4ترندر و )مداهینی کنددمدل بیان مدی صورتبهر وابسته گسسته را ارزیابی کرده و آن را پیوسته و یک متغی

مورد تهیه نقشه احتمال وقوع حریق در جنگل، هدف رگرسیون لجستیک یافتن بهترین مدل برای تشریح روابدط میدان 

 از متغیرهدای مسدتقل اسدتهدایی سدوزی جنگدل( و مجموعده گدروهحرور و یا عدم حرور متغیدر وابسدته )آتدش

روندده انجدام و براسداس ضدری، گدام پدیشبهدر این پژوهش تجزیه رگرسیون براساس روش گام .(0220، 3)ایستمن

( دارای عوامل مختلف )مانند شی، و ارتفاع از سدطح دریدا کهازآنجاییها نسبت به انتخاب بهترین مدل اقدام شد. آماره

(. 0211، 8)لمکده و همکداران اسدتاندارد شدود 1ت ارزش تمامی عوامل بین صفر و های متفاوتی هستند بهتر اسارزش

 از اسدتفاده بدا گیرد قرار 1 و 2 بین های مستقل مورد استفاده برای تهیه مدل احتمال پراکنشلایه مقادیر دامنه کهنیا برای

 :گرفت صورت استانداردسازی عمل 1رابطه 

 =X standard                                                                                     (   1رابطه )
map - X min

X max - X min
 

 min Xو مداکزیمم  max Xسدازی(، های تهیده شدده بدرای مددلنقشه ورودی )هرکدام از نقشه map در این رابطه،

 پیشدگو متغیرهدای عنوانبه استانداردسازی عمل از بعد فیزیوگرافیهای عوامل نقشه. استمینیمم ارزش خام هر نقشه 

سدازی توسدط رگرسدیون لجسدتیک و روش مددل .گرفتندد قدرار اسدتفاده مدورد لجسدتیک رگرسیون مدل ایجاد برای

ها جهدت اعتبارسدنجی مددل انجدام نمونده %42سازی و ها برای مدلاز نمونه %12)نسبت احتمال( با انتخاب  گامبهگام

 شود.( بیان می0رابطه ) صورتبهمدل رگرسیون لجستیک  گرفت.
 

 1iXβi+ … +  2X2+ β 1X1+ β 0β  =log (P/ (1+P))                                                  (0رابطه )

                                                           
1 Deng et al 

2 Chang et al 
3 Mahiny and Turner 

4 Eastman 

5 Lemke et al 
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iβ :متوسدط  متدر اعلدام نمدوده اسدت.میلدی 101ساله بارندگی متوسط منطقده را  02سنجی ایلام آمار ایستگاه باران

گراد با حداقل و حداکثر متوسدط درجده حدرارت ماهیانده بده ترتید، درجه سانتی 10/11درجه حرارت سالیانه منطقه 

 .است)مرداد(  04/00)دی( و  10/3

P ( موردبررسیاحتمال پراکنش گونه :)درصدد  42توسدط  آمدهدسدتبههدای اعتبارسدنجی مددل ،در این پژوهش

داری مددل آزمدون معندی لمشداو ارزیدابی شدد. -ارائه منحندی را  و آزمدون هوسدمر رتصوبهمانده، های باقینمونه

 قرار گرفت.  موردبررسی 1آماره نگلکر  2R مقدار لمشاو و -آزمون هوسمر وسیلهبه

 هایافته -9

 یسوزآتشدر  مؤثرعوامل  نیترمهمتعیین  -9-0

درصدد از  1درجه قرار دارند و کمتدر از  02-12و  12-2 درصد از منطقه در کلاسه شی، 10 موردمطالعهدر منطقه 

در جهدت جندوب  موردمطالعدهمنطقده بیشترین درصدد از (. 4درجه قرار دارند )شکل  82این مناطق در شی، بالاتر از 

هدا در طبقدات سوزیبیشترین آتش(. 3های غربی مشاهده گردید )شکل قرار دارند و کمترین درصد مساحت در دامنه

تدر از سوزی شده در ارتفاعات پدایینبیشترین منطقه آتش آمدهدستبهمستقر هستند. براساس نتایج  دستنییپا ارتفاعی

یج نشدان داد کده امتر تهیه شدد. نتد 322ها به میزان (. نقشه فاصله از آبراهه8شکل متر از سطح دریا مشاهده شد ) 022

 از دیگدر (. یکدی1هدا قدرار دارندد )شدکل دورتری از آبراهههای اتفاق افتاده در فواصل سوزیبیشترین مساحت آتش

سدوزی شدده در . بیشدترین منداطق آتدشاسدتاز منداطق مسدکونی  هاآنسوزی جنگل فاصله پدیده آتش مؤثر عوامل

-هدا نشدان داد کده بیشدترین منداطق آتدش(. نتایج حاصل از نقشه جاده1اند )شکل نزدیکی مناطق مسکونی واقع شده

 (.  5)شکل  ها واقع هستندنار و نزدیکی جادهک سوزی شده در

                                                           
1 Nagelkerke 
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 نقشه طبقات شیب به درجه -9 شکل

 

 
 نقشه طبقات جهت دامنه -0 شکل
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 نقشه طبقات ارتفاع از سطح دریا به متر -5 شکل

 

 
 نقشه فاصله از آبراهه به متر -2شکل 
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 نقشه فاصله از مناطق مسکونی به متر -7شکل 

 

 
 از جاده به مترنقشه فاصله  -8شکل 
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 رگرسیون لجستیک وسیلهبهسازی مدل -9-6

هایی که شرایط بکر و طبیعی دارند مناسد، اسدت. بینی رویشگاهوسیله رگرسیون لجستیک برای پیشسازی بهمدل

 نشان داده شده است. 0رگرسیون لجستیک در جدول  وسیلهبه یسازمدلنتایج 
 

 لجستیک رگرسیون مدل از حاصل ضرایب -6 جدول
  مستقل هایمتغیر ضرایب

 X0 ثابت عدد 228/8

 X1 ارتفاع از سطح دریا -221/11

 X2 فاصله از آبراهه 082/0

 X4 شی، 031/2

 

سازی ارتفاع از سطح دریدا، بارنددگی، شدی، و فاصدله از با توجه به آماره والد بهترین متغیرها برای مدل: آماره والد

دار باشدد )یعندی سدطح سازی، اگر آماره والدد معندیمرحله انتخاب بهترین متغیرها برای مدلها تعیین شدند. در آبراهه

 (.0شود )جدول تر باشد( آن متغیر در مدل انتخاب میکونک 82/2آن از  یداریمعن
 

 آماره والد و امتیاز متغیرهای مستقل -9جدول 
 داریسطح معنی درجه آزادی آماره والد انحراف معیار متغیرها

 <21/2 1 133/1 012/2 ارتفاع از سطح دریا

 <21/2 1 315/41 401/2 هافاصله از آبراهه

 <21/2 1 008/1 000/2 شی،

 <21/2 1 283/10 133/2 ضری، ثابت

 

 4رابطده  صدورتبه لجسدتیک رگرسدیون والدد، معادلده و آمداره 4جدول  در شده ارائه ضرای، به توجه با بنابراین

بیشدترین ارتبداط را  221/11تحقیق از بدین فاکتورهدای فیزیدوگرافی ارتفداع از سدطح دریدا بدا ضدری، . در این است

و شدی، بدا  082/0با ضری،  ، فاصله از آبراهه000/5سوزی شده داشت. فاکتور بارندگی منفی با مناطق آتش صورتبه

 شددهنییتعهدای از پدیش در نقشده سدوزیبه ترتی، اهمیتشان در تهیه نقشه نهایی خطر آتدش هرکدام 133/2ضری، 

 ضرب شدند.
 

 log (P/(1+P)) = 5.005 - 11.001X1 + 2.250X2 - 8.222X3 + 0.247X4(                               4رابطه )
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 خطر هر کلاس سوزی دراحتمال آتش یهاپهنه مساحت -0جدول 
 درصد به مساحت کلاسه خطر

 5/31 بحرانی

 0/43 خطرنا 

 0/12 متوسطخطر 

 1/5 خطرکم

 1/1 خطربی

 

. اسدتمتغیدر  1تدا  2از  آمدهدستبهبراساس نقشه حاصل از اجرای مدل رگرسیون لجستیک مقادیر احتمال وقوع 

خطدر  بحراندی، خطرندا ، کلداس 8 به موردمطالعه منطقه تیدرنهاسوزی بندی لایه احتمال وقوع خطر آتشجهت پهنه

ارائده شدده  3از سطوح در جدول  هرکدامسوزی در همچنین درصد خطر آتش شد. تقسیم خطرو بی خطرکممتوسط، 

 است. 

 

 
 در جنگل بر اساس مدل رگرسیون لجستیک یسوزآتشبندی احتمال نقشه پهنه -1شکل 

 

هدای زیدر منحندی را ، آمداره مقدار سدطح صورتبهلجستیک  رگرسیون از حاصل نتایج اعتبارسنجی مدل آماری

 نده مددل کده دارد مسدئله این به توجه معتبر که بیان شد. را  یک معیار -2R نگلکر  لمشاو و آماره -هوسمرآزمون 
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بدر طبدق جددول  آمدهدسدتبه 121/2باشد. مقدار منحنی را  می ،کند بینیپیش خوبیبه را متغیر وابسته تواندمی مقدار

لمشداو  –های آزمون هوسدمراست. آماره وابسته و مستقل متغیرهای خوب بین همبستگی دهندهنشان مطالعه این ، در8

 آمدده دسدت بدهاعتبار مدل  222/2براساس مقدار این آماره  ارائه شده است. 8داری مدل، در جدول برای آزمون معنی

 بدا .دهددمدی بدرازش را هاداده مجموعه مدل، نگونه که داد نشان -2R نگلکر  بسیار مناس، ارزیابی شد. مقدار آماره

دهدد مدی نشدان را قبدولی قابدل برازش مدل آمد. به دست 2R-228/2نگلکر آماره  مقدار تحقیق این در اینکه به توجه

 (.1)جدول 
 

 بینی مدل براساس متغیرهای انتخابی در منحنی راکنتایج دقت پیش -5دول ج

 داریسطح معنی اشتباه معیار سطح زیر منحنی راک
 %15سطح اعتماد 

 حداکثر سطح منحنی سطح منحنیحداقل 

121/2 028/2 222/2 101/2 502/2 

 

 لمشاو برای بررسی دقت مدل رگرسیون لجستیک -آزمون هوسمر -2جدول 

 درجه آزادی داریسطح معنی -2Rآماره نگلکرک کای اسکور

18/11 822/2 222/2 5 
 

 گیرینتیجه -0

هدای جنگلدی و مرتعدی اتفداق افتداده هدا در عرصدهسوزیآتشدهد که اکثر ها نشان میسوزیآمار ثبت شده آتش

هکتدار از ندواحی  038 موردمطالعدهدر منطقه  در فصل تابستان رخ داده است. هایسوزآتشدرصد  51است. قری، به 

هکتدار  10سوزی مناطق جنگلدی اند که متوسط سالانه سطوح آتشسوزی شدهساله دنار آتش 3جنگلی در طی دوره 

-آتدش بده مختلدف منداطق خطدر احتمال میزان تعیین و سوزیآتش گسترش و ایجاد در مؤثر عوامل بررسی .بوده است

بدا پدیدده رتفاع از سطح دریدا در ایدن تحقیدق . ااست آن و کنترل حریق با مقابله جهت اساسی ابزارهای از یکی سوزی

هدای کمتر، تراکم جمعیتی بالدا، وجدود فعالیدتسوزی ارتباط معکوسی داشت. دلیل آن دمای هوا بیشتر، بارندگی آتش

 و همکداران 1. نتایج این تحقیق همخوانی کامل بدا نتدایج سداتیوانستعات پایین نسبت به ارتفاعات بالاانسانی در ارتفا

هدای کمتدر شدی، ( دارد.1455( و محمددی )0220و همکداران ) 4سوماشدکار (،0228و همکداران ) 0دون  (0223)

محدل  درنهایدتتوسدعه کشداورزی بیشدتر و  هدای کدمزیرا در شی،؛ سوزی هستندرخداد آتش محیطی مناس، برای

                                                           
1 Setiawan 

2 Dong 

3 Somashekar 
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. نتدایج ایدن تحقیدق اسدتسوزی ها هستند که این خود عاملی برای ایجاد رخداد آتشتری برای سکونت انسانمناس،

مطالعده  . همچندین( دارد1455( و محمددی )0223) همخوانی کامل با نتایج محققدانی همچدون سداتیوان و همکداران

هدا، تدردد ها در ارتباط مستقیم بود. دلیدل آن مجداورت جنگدل و جدادهسوزیبا ایجاد آتش هاهای نزدیک جادهفاصله

تواندد باعدا . حتی پرتاب سیگار نیز توسط راننددگان نیدز مدیاستهای نزدیک جنگل انسان و وسایط نقلیه در فاصله

 ( مطابقدت دارد.1403( و نجفی و همکداران )0214همکاران ) و 1نان  نتایج با بخش این سوزی شده باشد. نتایجآتش

نتایج تحقیق در مورد عامل فاصله از مناطق مسکونی حاکی از آن بود که ارتبداط مسدتقیمی بدین ایدن عامدل بدا پدیدده 

صدولات فرعدی و بدرداری از محسوزی وجود دارد. تغییر کاربری جنگل به باغ و زمین کشاورزی، نرای دام، بهرهآتش

محققدانی کده  ازجملدهباشدند. می موردمطالعهسوزی جنگل توسط ساکنان منطقه دلایل آتش نیترمهممرتعی جنگل از 

. همچندین ایدن نتیجده مخدالف اسدت (0220این تحقیق هستند سوماشدکار و همکداران ) همخوان با نتایج هاآننتایج 

هدای در مدورد شداخص .اسدت( 1400کار و همکداران )و زرع (1403(، نجفی و همکاران )0214مکاران )ه نان  و

R2 شداخص توان گفت که با توجه به اینکده در ایدن پدژوهش مقددار آماری مرتبط با مدل رگرسیون لجستیک نیز می

Pseudo ( به دست آمد و همچنین با توجه به اینکه ایدن مقددار 822/2برابر با )ایدن مددل اسدت 0/2از آسدتانه  تدربزرگ ،

( دارای اعتبدار 222/2لمشداو ) -دار بودن آزمون هوسمردهد. مدل با توجه به سطح معنیزش قابل قبولی را نشان میبرا

( و حداکی از آن 1دهد )نزدیدک بده عددد ( مقدار بسیار بالایی را نشان می121/2) زین. مقدار شاخص را  استخوبی 

ای قوی با مقادیر احتمال حاصل از مدل رگرسدیون لجسدتیک دارد. است که الگوی پراکنش مکانی محاسبه شده، رابطه

نشدان داد کده  هالیوتحلهیدتجزبا توجه به مجموع نتایج اعتبارسنجی، دقت، اعتبار و برازش مناس، مدل توجیه گردید. 

دل متعدددی وابسدته اسدت کده در مد ییوهدواآبسوزی جنگل به فاکتورهای انسانی، فیزیکی و الگوهای مکانی آتش

گیدری اجدرای توانند کاربرد داشته باشند. جهت پیشسوزی در آینده میبینی رخداد آتشرگرسیون لجستیک برای پیش

مدردم بدومی، حمایدت از مدردم در  وسیلهبهسوزی گیری از آتشرسانی، آموزش پیشاقداماتی همچون: ترویج و اطلاع

سدوزی در های مقداوم بده آتدشبا گونه یکاردرخت، برآتشسوزی مانند ایجاد و نگهداری گیری از آتشکارهای پیش

نشانی سیار و متمرکز کردن امکانات مقابلده بدا حریدق در فواصدل نزدیدک بده نقداط های آتشبرها، ایجاد ایستگاهآتش

 در کده هایسازمدل ها وسوزیآتش تحقیقات در مورد اکثر .در فصول گرم سال اشاره کرد ژهیوبهسوزی حساس آتش

 سیسدتم اسدتفاده است. این تحقیق سعی دارد کده بدا گرفته انجام جغرافیایی اطلاعات سیستم به کمک شده کشور انجام

کدم،  رطوبدت علدت بده شهرشهرستان دره شهر را شناسایی کند.دره منطقه در آتش های پرخطرپهنه جغرافیایی اطلاعات

 بده توانددمدی تحقیدق ایدن هدایشود. یافتهمی حریق طعمه یآسانبه بالا و وجود درختان خشکیده بلوط حرارت درجه

 خطرندا  و پرخطدر منداطق در سدوزیآتش با مقابله کند. برای کمک آینده یهایزیربرنامهبرای  طبیعی منابع مهندسین

                                                           
1 Chang 
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 از قبدل نجدات و امدداد یهداگاهیپا ایجاد ،العبورصع، مناطق در آب احداث مخازن ،یباندهید هایبرج احداث ازجمله

 کداهش و پیشدگیری باعدا برهداآتدش ایجداد و روسدتاییان آموزش با ننیننمود. هم متمرکز سوزیآتش فصل شروع

 بدرای اسدتفادهقابل و کارایی داشدته موردنظر منطقه برای فقط شده تهیه مدل است لازم به ذکر .شد آن ناشی از خسارات

 مددل، بایدد کده دارد را خدود خدا  بده هدایویژگدی ایمنطقه هر در جنگل هایسوزیآتش رایز ؛نیست دیگر مناطق

 .کند ها تغییرویژگی آن با متناس،

 سپاسگزاری

 .میینمایممرات، تشکر و قدرانی خود را از معاونت پژوهشی دانشگاه ایلام برای حمایت مالی از این مطالعه اعلام 

 کتابنامه

 با آن بر مؤثر عوامل و سوزیآتش خطر تغییرات . بررسی1401؛ مختاری، داوود؛ اکبریعلابراهیمی، حمید؛ رسولی، 

 مخاطرات و جغرافیاشرقی.  آذربایجان استان مراتع و هاجنگل: موردی مطالعه نظمی،بی حداکثر مدل از استفاده

 .14-81(: 08)1. محیطی

 ، مطالعهGIS و RS از استفاده با آن گسترش و جنگل سوزیآتش پتانسیل الگوی . ارائه1400اسکندری، سعیده؛ 

ساری،  طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه دکتری، نامهپایانظالمرود.  -نکا سه بخش هایجنگل: موردی
 .صفحه 101 داری.جنگل گروه دانشکده منابع طبیعی،

انسان و ایران.  و جهان هایجنگل در سوزیآتش وقوع خطر ارزیابی و سازیمدل های. روش1401اسکندری، سعیده؛ 
 .112-51(: 30)18. زیستمحیط

 .صفحه 41 .کشور کل مراتع و هاجنگل سازمان .1403سال.  3 سوزیآتش آمار

 پراکندگی نقشه . تهیه1400؛ درضایحمزرع کار، آزاده؛ کاظمی زمانی، بهاره؛ قربانی، ساره؛ عاشق معلا، مریم؛ جعفری، 

 مطالعه) جغرافیایی اطلاعات سامانه و نندمعیاره گیریتصمیم روش از استفاده با جنگل سوزیآتش خطر فرایی

 .042-015(: 0)01. ایران صنوبر و جنگل تحقیقات. (گیلان استان در جنگلی حوزه سه: موردی

 گلستان ملی پار  سوزیآتش مخاطره بندی. پهنه1404فرامرزی، حسن؛ حسینی، سید محسن؛ غلامعلی فرد، مهدی؛ 

 .02-14(: 0)4. جغرافیا و مخاطرات محیطیلجستیک.  رگرسیون از استفاده با

 از بخشی در GIS ای وماهواره جنگل با استفاده از تصاویر سوزیآتش خطر نقشه . تهیه1455فریده؛  محمدی،

 .صفحه 13. کردستان دانشگاه طبیعی، منابع دانشکده. داریجنگل گروه ارشد، کارشناسی نامهپایان. پاوه هایجنگل

 ملی پار  در سوزیآتش خطر بندی. پهنه1403محمدرضا؛  کاووسی، شعبان؛ جویباری، میردیلمی، طیبه؛ شتایی

 .11-1(: 1)00. های علوم و فناوری نوب و جنگلپژوهشلجستیک.  رگرسیون روش از استفاده با گلستان
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 نقشه تهیه و سازی. مدل1403بهمن؛  کیانی، محمدحسین؛ مختاری، احد؛ ستوده، محمدحسین؛ نژاد،ایران احمد؛ نجفی،

 منطقه: موردی مطالعه) جغرافیایی اطلاعات سامانه و ازدورسنجش از استفاده با جنگل سوزیآتش وقوع خطر
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