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 سوزی در پارک ملی گلستان با استفاده از روش رگرسیون لجستیکبندی خطر آتشپهنه
   

 3محمدرضا کاووسیو  2شعبان شتایی*، 1میردیلمیطیبه 
 ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،جنگلداری، گروه ارشدآموخته کارشناسیدانش1
 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،  دانشکده علوم جنگل، ،دانشیار گروه جنگلداری2

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،جنگل دانشیار گروه جنگلشناسی و اکولوژی3
 11/4/12؛ تاريخ پذيرش:  4/5/11تاريخ دريافت: 

 1چكيده
های شمال کشور آثار مخربی را در سیمای ظاهری ويژه در جنگلههای جنگلی در ايران و بسوزیآتش

اجتماعی و اقتصادی ايجاد  ،، پیشگیری و کنترل خسارات انسانیشناسايی اين مناطق به جای گذاشته است.
 یهايکی از روش شده توسط خطرات طبیعی از اهداف اساسی موسسات تحقیقاتی و اجرايی است.

با اين تحقیق  باشد. درسوزی میهای احتمال خطر آتشهای جنگلی، تعیین محدودهسوزیپیشگیری آتش
سوزی برای منطقه پارک خطر آتشبندی پهنه نقشه، GIS در محیطاستفاده از روش رگرسیون لجستیک 

ثر بر وقوع آتش شامل عوامل اقلیمی، توپوگرافی، پوشش گیاهی و ؤعوامل م .ملی گلستان تهیه گرديد
سوزی نقاطی که آتش تهیه گرديد. GISآوری و در محیط ها و منابع مختلف جمعشرو با استفاده ازانسانی 

ثر بر ؤهای هر يک از عوامل م. اليهشد بولین تهیه اليهصورت يک آوری و بهنیز جمع در آن روی داده
عنوان متغیر وابسته وارد مدل به ،گذشته سالیانسوزی عنوان متغیر مستقل و اليه نقاط آتشسوزی بهآتش

 شاخص آماریمقادير . سوزی برای منطقه تهیه گرديداحتمال وقوع آتش و نقشه رگرسیون لجستیک گرديد
3121/1= Pseudo R²  1132/1و ضريبROC= رگرسیون مدل دهد که نشان می ،آمده برای مدل دستبه

کالسه کم خطر، متوسط،  4آمده به دست بهنقشه احتمال خطر دارای برازش خوبی بوده است. لجستیک 
سوزی با استفاده از تعدادی از نقاط بندی خطر آتشپهنه بندی گرديد. ارزيابی نقشهپهنه ،خطرناک و پرخطر

درصد انجام گرفت. نتايج نشان داد که  ،سوزی که در فرآيند مطالعه مورد استفاده قرار نگرفته بودندآتش
 اند.قرار گرفته راز آن در طبقات خطرناک و پرخط یها در طبقه متوسط و درصد کمیسوزاز آتش یشتریب

 

 ک، پارک ملی گلستان ، رگرسیون لجستیGIS سوزی جنگل،مدلسازی، آتش های کلیدی:واژه

                                                             
 hataee@yahoo.coms مسئول مکاتبه:*
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 مقدمه
زيباترين منابع طبیعی پیرامون ما هستند و نقش مهمی را در سالمت جسمی و روانی  ،هاجنگل

کنند. سالمتی جنگل در هر محل شاخصی از شرايط اکولوژيکی متداول در آن موجودات زنده ايفا می

باشد سوزی میکند آتشتهديد میها را يکی از خطراتی که جنگل .(2112)ژانگ و چن،  ناحیه است
)زو و  شودمی کند، سبب تغییر اکولوژی منطقهها وارد میبه آنناپذيری که که با خسارات جبران

سال گذشته شش میلیون  211عنوان مثال در کمتر از به(. 2114؛ واکالیز و همکاران، 2115همکاران، 
های اند. در ايران نیز طی سالسوزی از بین رفتهشکیلومتر مربع از اراضی جنگلی در جهان بر اثر آت

 2222، 1333هکتار در سال  2552، 1332هکتار در سال  4331هکتار ) 11144حدود  1335تا  1332
 اندسوزی شدههای طبیعی دچار آتش( از جنگل1335هکتار در سال  1422، 1334هکتار در سال 

های استان گلستان نسبت به ساير نقاط کشور از جنگلسوزی در سطح وقوع آتش(. 2112)انونیموس، 

سوزی در فقره آتش 1251شدت، اندازه، قدرت و وسعت بیشتری برخوردار بوده به نحوی که بیش از 
( در سطح استان به وقوع پیوسته که 1331تا  1351سال اخیر ) 21هکتار طی  11111سطحی بالغ بر 

به ساير نقاط کشور به خود شدت، نسبت  و و مکانی، تکراراز لحاظ ابعاد زمانی  بیشترين درصد را
ها را سوزیتوانند آتشها نمی. بدون شک انسان(2111)سالمتی و همکاران،  اختصاص داده است

ت وارده به منابع و خسارا بکاهندتا حدود زيادی از شدت آن  توانند، اما میطور کامل مهار نمايندبه
را با استفاده از نقاط موجود از نظر احتمال  توان هر منطقهاين منظور میرای . بطبیعی را کاهش دهند

را مشخص و  هستند سوزیپتانسیل باالی آتش که دارایبندی نمود و نواحی سوزی پهنهوقوع آتش

 انجام داد.  آتشبا  مقابلهگیری و يا پیشبرای  را اقدامات الزم
ای مختلف پارامتريک و ناپارمتريک صورت گرفته است هبندی احتمال وقوع آتش تاکنون به روشپهنه

؛ 2115و همکاران،  هرناندز لیال؛ 1132)مارتل و همکاران،  های رگرسیون لجستیکتوان به روشکه می
(، 2115)دانگ و همکاران،  وزنی ساده -ترکیب خطی(، 2114 پريزلر و همکاران، ؛2111مارتینز و همکاران، 

ثر بر ؤبرای تعیین میزان وزن عوامل و معیارهای م AHPوزنی با استفاده از روش  -روش ترکیب خطی

؛ 2111؛ محمدی و همکاران، 2111و همکاران،  ؛ وادروو2111و همکاران،  اسکويیاسدی) وقوع آتش
 روش(، 2115)ايلیاديز،  فازی لجستیک روش، (2111؛ مهدوی و همکاران، 2111شارما و همکاران، 

های نوين و ديگر روش( 2112؛ واسیالکوز و همکاران، 2112)الونسو بتانزوز و همکاران،  عصبیهای شبکه
( اشاره Machine learning) ( و يادگیری ماشینData miningهای داده کاوی )ناپارمتريک نظیر روش

ثر بر وقوع آتش ؤهای حاصل بین عوامل ممستلزم تهیه و اجرای دقیق مدل؛ هااين روشکارگیری ه ب .نمود
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گذاری عوامل مختلف بر وقوع ثیرأسوزی در مناطق مختلف و تبا توجه به پیچیدگی فرايند آتشباشد. می

ها در بسیاری از موارد و مکان و هستندی هايها و محدوديتقايلبتدارای مذکور هريک  یهاروشآن، 

 برخوردارسوزی مکانی خطر يا ريسک آتشبندی بینی دقیق و پهنهکارايی الزم برای پیشاز ممکن است 
 برای گیریتواند در نتیجهها در مناطق مختلف میکارگیری آنه و بها بررسی قايلبت اين روشنباشند. 

  ثرترين روش کمک زيادی نمايد.ؤانتخاب بهترين و م
بندی و پهنه( نیز توانسته است GISسیستم اطالعات جغرافیايی )های ابزار استفاده از قابلیت

و ؛ جیسوال 1131)چوويکو و کونگالتون،  سوزی را تسهیل نمايدمدلسازی وقوع و احتمال خطر آتش
های آماری مناسب برای انجام يکی از مدل(. 2111؛ سالمتی و همکاران، 2114؛ ارتن، 2112همکاران، 

 تحقیقات مورد استفاده قرار گرفته است،سوزی که در بسیاری از های موجود آتشبا استفاده از داده بندیپهنه

. (2112؛ هانگ و همکاران، 2113؛ اندرز و همکاران، 1132مارتل و همکاران، ) باشدمی رگرسیون لجستیک
بینی متغیر وابسته بر اساس يک يا ای برای پیشهای موجود معادلهبر اساس داده ،مدل رگرسیون در

و دارای دو حالت وقوع  باشد چنانچه مقادير متغیر وابسته کیفیدست خواهد آمد. هچند متغیر مستقل ب
در چنین حالتی احتمال  نیست.ديگر الگوی رگرسیون عادی جوابگو  ،( باشند1( و عدم وقوع )1)

شود. رگرسیون مدل اصطالحا رگرسیون لجستیک نامیده می اين گردد ووقوع پديده برآورد می

هايی که مدل را برای پیدا کردن بهترين مجموعه پارامتر 1اللجستیک از روش برآورد حداکثر احتم
خواهد داشت که از طريق  1و  1هايی بین کند. خروجی مدل، ضريبکنند، استفاده میبرازش می

کند. خطر را تولید می 2دهد و نقشه بولینمی يکارزش  5/1تئوری فازی به احتماالت باالتر از 
که احتمال يک بودن متغیر وابسته از منحنی لگاريتمی  شودفاده میاسترگرسیون لجستیک با اين فرض 

 (:2112)ايسمن،  شودتخمین زده می (1)کند و مقدار آن توسط رابطه پیروی می
 

(1)                                                                1/X) = exp(∑BX)/1+exp(∑BX) P(y= 
 

مان ه Yپارامتر برآورد شده و  Bمتغیر مستقل،  Xاحتمال يک بودن متغیر وابسته،  Pطه بدر اين را

تغییر لگاريتمی روی  ،سازی رابطه باالمنظور خطیاحتمال خطر آتش است. به متغیر وابسته است که 

 .آيدمی در (2)صورت رابطه گیرد و بهآن صورت می
 

Loge(P/1+P)=b0+b1x1+b2x2+…+bkxk+error term                                                 )2(                    
 

                                                             
1- Maximum likelihood estimation (MLE) 

2- Boolean  
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پیوسته باشد و خروجی  1تا  1بینی شده در دامنه شود احتمال پیشاين تغییر لگاريتمی سبب می

مدل  (.1135)کالرک و هاسکینگ،  بینی مکانی احتمال خطر ارائه شودصورت يک نقشه پیشمدل به

های اولیه خطر آتش به روش دست آمده با استفاده از درصدی از نقاط برگرفته شده از نقشههب
مشخصه  و 2Pseudo R هایصورت ارائه آمارهبندی بهمونهنبرداری سیستماتیک يا تصادفی نمونه

گرفته عنوان برازش خوب در نظر به 2/1 برابر 2Pseudo R شود.( ارزيابی میROC) 1نسبی اجرايی
توان از آن مناسبی برای ارزيابی مدل است و می آمار ROC (.1135)کالرک و هاسکینگ،  شودمی

نشان دهنده توافق  1سازی شده با تصوير واقعی خطر آتش استفاده کرد. ارزش تصوير مدل برای مقايسه
 .(2111اسچنیدر، )پونتیوز و  دهنده توافق کم مدل با واقعیت استنشان 5/1مکانی کامل و ارزش 

در اين تحقیق کارايی مدل رگرسیون لجستیک در محیط سیستم اطالعات جغرافیايی برای 

 سوزی در پارک ملی گلستان مورد ارزيابی قرار گرفته است.بندی احتمال خطر آتشپهنه
 

 هامواد و روش
گلستان قرار گرفته پارک ملی گلستان در شمال شرقی ايران و شرق استان  محدوده مورد مطالعه:

عرض  ثانیه 35دقیقه  31درجه  32تا  ثانیه 43دقیقه  15درجه  32 اين منطقه در حد فاصل است.
 طول شرقی قرار گرفته است ثانیه 43دقیقه  12درجه  55 تا ثانیه 25دقیقه  43درجه  55 شمالی و

ده ترانزيتی معروف جا کیلومتر است. 142هکتار و محیط آن  32242مساحت پارک حدود  .(1)شکل 

کیلومتر از  35به طول  کند،به جاده آسیايی که شمال و مرکز ايران را به شمال شرقی ايران وصل می
 متر 2411ترين نقطه به متر و در مرتفع 451ترين نقطه به ارتفاع منطقه در پست گذرد.درون پارک می

يعنی منطقه معتدل  اقلیمی کامال متفاوت، پارک ملی گلستان در بین دو ناحیه رسد.می از سطح دريا
متغیر در متر میلی 355تا  142بارش نیز بین  میانگین سالیانه مرطوب و سرد و خشک واقع شده است.

کنند. دريافت می متر(میلی 1111های شمالی باران بیشتری )حدود البته مناطق مرتفع در يال .است
دهد. دمای متوسط ساالنه ی از اواخر پايیز تا ابتدای بهار رخ میها عمده بارندگتقريبا در تمامی ايستگاه

گراد متغیر است. رطوبت نسبی هوا در زمستان تا درجه سانتی 5/12و  5/11 پارک ملی گلستان بین

متوسط رطوبت نسبی  .آيدپايین میدرصد  13 تا حدرسد و در تابستان )اشباع( نیز میدرصد  111
باشد که متر بر ثانیه برخوردار می 12اين منطقه از بادهای شديدی با سرعت  است. درصد 25 منطقه

 . باشدمی شمال شرقازها آن وزش جهت
 

                                                             
1- Relative Operating Characteristic (ROC) 
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 .در کشور موقعیت منطقه مورد مطالعه -1شکل 

 

سازمان  از 1:51111 با مقیاس تیپ پوشش گیاهیکاغذی نقشه در اين تحقیق های مورد استفاده: داده

آرشیو ادارات کل منابع طبیعی  ازگذشته  هایسالسوزی اطالعات آتش تهیه شد. زيستحفاظت محیط

ها به های رقومی خطوط میزان منحنی، رودخانهفايل آوری گرديد.معج زيست استان گلستانو محیط

های توپوگرافی با مقیاس از روی نقشه صورت انشعابات اصلی و فرعی شان و روستاهای اطراف

 های سینوپتیک اطراف منطقه. اطالعات دما و بارش منطقه از ايستگاهاستخراج گرديدمنطقه  1:25111

 .وری گرديدآجمع

سوزی منطقه شامل عوامل فیزيوگرافی ثر بر وقوع آتشؤدر اين تحقیق ابتدا عوامل م :روش تحقیق

اراضی(، عوامل )ارتفاع از سطح دريا، شیب و جهت شیب(، عوامل گیاهی )تیپ پوشش گیاهی و کاربری 

ها( پس از بررسی اقلیمی )دما و بارش( و عوامل انسانی )فاصله از جاده، اراضی زراعی و رودخانه

 محیط گذار اليه مکانی درثیرأشناسايی شدند. برای هر يک از متغیرهای عوامل تنطقه های طبیعی مويژگی

GIS زيست کشورمان حفاظت محیطتهیه شد. نقشه تیپ پوشش گیاهی پارک ملی گلستان که از ساز 
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مکانی آماده استفاده شد.  صورت يک اليهزمین مرجع و رقومی گرديد و به GISدر محیط  شده بود،تهیه 

 1:25111تیپ گیاهی مرتعی و جنگلی وجود دارد. در روی نقشه رقومی  15در منطقه مورد مطالعه 

طور جداگانه استخراج گرديد. از اليه هکدام بها و روستاها نیز هر منطقه، خطوط میزان منحنی، رودخانه

های شیب، جهت و ارتفاع تهیه شد. نقشه جهت ( تولید و نقشهDEMخطوط میزان، مدل رقومی ارتفاع )

 (.1155)برس و همکاران،  سازی شد( پیوسته3طبق رابطه ) Beersبا استفاده از فرمول 
 

Á = Cos (45 - A) + 1                                                                                       (3)  
 

 Google Earth مجموعه برگرفته شده از اطالعاتهای کاربری اراضی منطقه با استفاده از نقشه

و کنترل زمینی به  Google Earth هایداده رقومی و به هنگام شد. اليه جاده موجود نیز با استفاده از

هنگام شد. با استفاده از تابع فاصله، اليه فاصله از جاده ايجاد گرديد. اراضی کشاورزی اطراف محدوده 

صورت يک اليه رقومی شده و به Google Earthبرگرفته شده از  اطالعاتپارک نیز با استفاده از 

يه فاصله از اراضی زراعی تولید گرديد. مکانی آماده کار گرديد. همچنین با استفاده از تابع فاصله ال

ماهه )تابستان و پايیز( نیز با استفاده از درونیابی اطالعات  5های بارش متوسط و دمای متوسط نقشه

 های موجود تهیه شد.ايستگاه

زيست استان، بر اساس اطالعات ثبت شده توسط کارشناسان ادارات کل منابع طبیعی و محیط

سیستم گیرنده سوزی شده در چند سال اخیر که با استفاده از های مناطق آتشموقعیت و محدوده

های آتش گرفته تهیه شد. سپس ( برداشت شده بود اليه رقومی محدودهGPSموقعیت ياب جهانی )

ثر و اليه نقاط ؤهای عوامل متبديل شد. اليه 1و  1صورت اليه به GISسوزی در محیط اليه نقاط آتش

ترتیب متغیرهای مستقل و وابسته هستند، وارد مدل رگرسیون لجستیک گرديد و بهسوزی که آتش

 سوزی تولید شد.نقشه احتمال خطر آتش

سازی رگرسیون لجستیک با دست آمده از مدلهسوزی ببینی احتمال وقوع آتشمدل آماری پیش

 نشان داده شده است. استفاده از فاکتورهای پوشش گیاهی، فیزيوگرافی، انسانی و اقلیمی در زير
 

Forest fire risk probability = -144.2326 - 0.208732 vt + 10.318396 te +0.005211 sl - 
0.000878 dr + 0.000901 dri – 0.184789 ra - 3.370051l la - 0.000179 df – 0.000113 el - 

0.013698 as 
 

 laبارش،  raفاصله از رودخانه،  driفاصله از جاده،  drشیب،  slدما،  teتیپ پوشش گیاهی،  vtکه 

 باشد.جهت شیب می asارتفاع و  elفاصله از اراضی زراعی،  dfکاربری اراضی، 



 طيبه ميرديلمي و همكاران

7 

بندی کالسه کم خطر، متوسط، خطرناک و پرخطر پهنه 4دست آمده به هسپس نقشه احتمال خطر ب

عنوان نقاط تست کنار گذاشته سوزی بهقاط آتشبندی ابتدا تعدادی از نگرديد. برای ارزيابی نقشه پهنه

مانده نقاط )نقاط آزمون( انجام شد. سپس از طريق تالقی بندی برای باقیشده و عمل تهیه نقشه پهنه

سوزی در های نقاط تست و نقشه تولید شده با استفاده از نقاط آزمون، میزان درصد نواحی آتشنقشه

سوزی در هر يک از طبقات تشآهر يک از طبقات خطر محاسبه و ارزيابی براساس میزان وقوع نقاط 

 انجام شد.

 

 نتايج

 سالیانسوزی در سوزی و نقشه مناطق وقوع آتشثر بر آتشؤنتايج حاصل از تهیه نقشه عوامل م

 ارائه شده است. 2گذشته در محیط سیستم اطالعات جغرافیايی در شکل 

 

 
 .گذشتهسالیان های سوزینقشه وقوع آتش -2 شکل
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 ب(                                                   الف(                

 
 د(                                                  ج(                   

 
 و(                                        ه(            
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 ح(                                                ز(                   

 
 ی(                                            ط(                  

)شیب(،  )تیپ پوشش گیاهی(، ج )کاربری اراضی(، ب سوزی: الفثر بر وقوع آتشؤنقشه هر یک از عوامل م -3شکل 

)فاصله  )بارش متوسط سالیانه(، ط )فاصله از جاده(، ح )مدل رقومی ارتفاع(، ز ماهه(، و 6)دمای متوسط  )جهت(، ه د

 )فاصله از اراضی زراعی( از رودخانه(، ی

 

طبقه کم خطر،  4بندی خطر تولید شده با استفاده از رگرسیون لجستیک در همچنین نقشه پهنه

های مدل ها و شاخص(. جداول مربوط به آماره4ندی گرديد )شکل بمتوسط، خطرناک و پرخطر طبقه

 آورده شده است.  3و  2، 1 دست آمده در جداولهب
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 .سوزی در منطقه مورد مطالعهنقشه میزان احتمال خطر آتش -4شکل  

 

 .دست آمده از مدلههای آماری بشاخص -1جدول 

 مقدار شاخص آماری

Pseudo R2 3112/1 

Roc 1135/1 

 

 .ضرایب حاصل از رگرسیون لجستیک  -2جدول 

 ضرايب متغیرهای مستقل

 115211/1 شیب

 -113513/1 جهت

 -111113/1 ارتفاع

 -213232/1 تیپ پوشش گیاهی

 -3211511/3 کاربری اراضی

 313315/11 دما

 -134231/1 بارش

 -111323/1 فاصله از جاده

 -111121/1 فاصله از اراضی زراعی

 111111/1 فاصله از رودخانه
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 .در صورت حذف متغیرها( ROC )تغییرات مقادیرارزیابی حساسیت متغیرها بررسی نتایج  -3 جدول

 ROC متغیرهای حذف شده

 1121/1 شیب

 1122/1 جهت

 1145/1 ارتفاع

 1152/1 تیپ پوشش گیاهی

 3311/1 کاربری اراضی

 1132/1 دما

 1135/1 بارش

 3311/1 فاصله از جاده

 11111/1 فاصله از اراضی زراعی

 1115/1 فاصله از رودخانه

 

دهد. نتايج حاصل از سوزی نشان می بندینقشه پهنه رویر موقعیت نقاط ارزيابی را ب 5شکل 

 آورده شده است. 4سوزی نیز در جدول بندی خطر آتشارزيابی نقشه پهنه

 

 
 .سوزی تستهمراه نقاط آتشنقاط آزمون بهبندی خطر با استفاده از نقشه پهنه -5شکل 



 1314( 1(، شماره )22هاي علوم و فناوري چوب و جنگل جلد )نشريه پژوهش

12 

 .سوزیبندی شده احتمال خطر آتشدرصد وقوع آتش در طبقات پهنه -4جدول 

 پرخطر خطرناک متوسط کم خطر طبقات خطر

 1/11 1/21 3/52 2/11 سوزی )درصد(نواحی آتش

  

 گيريبحث و نتيجه

تهديد بزرگی در جهت  ،حادث شودتواند توسط عوامل طبیعی و يا انسانی حريق جنگلی که می

بايست آن را کنترل و پیشگیری نمود. برای به تخريب و رو به زوال گذاشتن منابع جنگلی است که می

های گذشته داشته سوزیحداقل رساندن اين تهديد در جنگل مديران بايد شناخت کامل از فرآيند آتش

صورت گیرد و بعد از شناخت کامل از  ها در هر منطقهسوزیباشند و تحلیل مکانی وقوع آتش

اين  های حفاظتی برای هر منطقه طراحی کنند. الزمهبايست استراتژیفرآيندهای زمانی و مکانی می

بندی خطر آتش است. استفاده از رگرسیون نقشه پهنه بینی، تحلیل مکانی و تهیهطراحی توانايی در پیش

توان ارتباط موجود بین متغیرهای می به کمک آن اشد کهبسازی خطر میهای مدللجستیک يکی از روش

مستقل و وابسته را تعیین نمود. در اين تحقیق برای منطقه پارک ملی گلستان با استفاده از روش 

سوزی تهیه شد. نتايج نشان داد که با توجه به ضرايب رگرسیون لجستیک نقشه حساسیت خطر آتش

 مثبت و با بقیه ا عوامل شیب، دما و فاصله از رودخانه رابطهسوزی جنگل بدست آمده وقوع آتشهب

سوزی با افزايش شیب، دما و فاصله از رودخانه افزايش و با وقوع آتشيعنی  .منفی دارد عوامل رابطه

يابد. در تحقیقی که توسط افزايش ارتفاع، فاصله از جاده، فاصله از اراضی زراعی و بارش کاهش می

 ،سوزی در مناطق علفزاری چین انجام شدبینی خطر آتشبرای پیش 2111سال  و همکاران در ژانگ

سوزی با دما و ارتفاع رابطه مثبت و با بارش، رطوبت نسبی، فاصله نشان داده شد که احتمال خطر آتش

ها رابطه منفی دارد. در مجموع با توجه به مقدارهای ضرايب آهن و ساختمانراهها و جاده -از روستاها

های ترتیب اليهباشد و بهسوزی میترين عامل در وقوع آتشتوان گفت که اليه کاربری اراضی مهممی

فاصله از جاده، فاصله از اراضی زراعی، بارش، فاصله از رودخانه، جهت، شیب، دما، ارتفاع و تیپ 

ای مرتبط با های آمارهگیرند. همچنین در مورد شاخصپوشش گیاهی در درجات بعدی اهمیت قرار می

 3121/1برابر  2Pseudo R که مقدار شاخص اينتوان گفت با توجه بهمدل رگرسیون لجستیک نیز می

دهد. مقدار شاخص باشد، اين مدل برازش قابل قبولی را نشان میمی 2/1گرديده و بزرگتر از حد آستانه 

ROC  سوزی اتفاق های آتشنشان دهنده اين است که محدوده اين شاخص، ،است 1132/1برابر با
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ای قوی با مقادير احتمال حاصل از مدل رگرسیون لجستیک دارد. اما پس از انجام افتاده در گذشته رابطه

عنوان نقاط سوزی بهارزيابی صحت برای نقشه تولید شده از طريق کنار گذاشتن تعدادی از نقاط آتش

شد که درصد بیشتری از  معلوم ،شده بندیدست آوردن درصد وقوع آتش در طبقات پهنههتست و ب

گیرد. اين ها در طبقه متوسط و درصد کمی از آن در طبقات خطرناک و پرخطر قرار میسوزیآتش

بینی کند. علت اين عدم خوبی نتوانسته است احتمال خطر را پیشدهد که مدل بهپارامترها نشان می

وقوع پیوسته ه سوزی بی نامناسب )تعداد( نقاط آتشبینی احتمال خطر پراکنش و فراوانتوانايی برای پیش

های های مرتبط نتوانستند موقعیت و محدودهباشد که کارشناسان اجرايی دستگاههای گذشته میدر سال

 های سنوات گذشته را ثبت نمايند.سوزیآتش

 ريزی در قسمت جنگلعنوان معظلی بزرگ برای برنامهسوزی ثبت شده بهفقدان نقاط آتش

صورت سوزی در سنوات گذشته را ثبت و بهباشند اطالعات آتشها موظف میباشد و دستگاهمی

 ها مورد استفاده قرار گیرد.سازیها در مدلرقومی در بانک اطالعاتی ذخیره نمايند تا اين داده
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Abstract 1  
Forest fires in Iran and particularly in the northern forests had destructive 

effects on the physiognomy of these forests. Recognition, prevention and 

controlling the Socio-economic destroys caused by natural hazard are the main 

objectives of administrative and educational organizations. One of the methods for 
prevention of forest fires is mapping the probability risk zones. In this study, map 

of fire probability risk for Golestan national park was prepared using regression 

logistic method and GIS. The effective factors on fires including climate, 
topography, vegetation and human factors were prepared in the GIS environment 

by different methods and sources. The occurred forest fires map was gathered and 

generated as a Boolean map. The logistic regression modelling was done using 

effective factors as independent variables and the occurred forest fire map as 
dependent variable. The obtained Pseudo R²= 0.3121 and ROC= 0.9132 from 

model indicate that regression logistic could modeled forest fire probabilities on 

the study area. The probability fire map was classified to four low, medium, high 
and sever dangerous classes. The obtained forest fire probability map was assessed 

using the some unused occurred fire points. The assessment results showed that 

more of occurred forest fire points were in the medium and high dangerous classes. 

 

Keywords: Modelling, Forest fire, GIS, Logistic regression, Golestan national park 

                                                             
*Corresponding author: Shataee@yahoo.com 


