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 GISهای پارک ملی گلستان در محيط سوزی راه آسيايی بر روی آتشارزيابی نقش شاه

 

 4قینمهدی فر و 3پورقاسمی، حميدرضا 2سيد محسن حسينی*، 1حسن فرامرزی

 ،دانشجوی دکتری جنگلداری دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده منابع طبيعی و علوم دريايی نور، مازندران1
   ،استاد گروه جنگلداری دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده منابع طبيعی و علوم دريايی نور، مازندران2

 ،دانشکده کشاورزی، دانشگاه شيراز، شيرازاستاديار بخش مهندسی منابع طبيعی و محيط زيست، 3

 صيرالدين طوسی، تهراناستاديار دانشکده مهندسی ژئودزی وژئوماتيک دانشگاه خواجه ن4 

 74/71/1330تاريخ پذيرش: ؛ 70/11/1331تاريخ دريافت: 

 1چکيده
اين  کنند،نقش مهمی ايفا می ی جنگلیهاسوزیگيری آتشها در وقوع و پيشحضور جاده: سابقه و هدف

اندازند ها را به خطر می طور جدی عملکرد و خدمات اکوسيستمها باعث آسيب اکوسيستم خاک شده و بهسوزی آتش

های مديريتی مناسب  کند. وقوع رو به رشد اين رخداد ضرورت توسعه برنامهبوم جنگل را تهديد می يستزو پايداری 

به بررسی نقش جاده ترانزيتی معروف  حاضر مطالعه رلذا دسوزی است را باال برده است. برای مناطقی که مستعد آتش

های پارک تأثير مستقيم و غير مستقيم سوزیو بر روی آتش گذرد راه آسيايی که از درون پارک ملی گلستان میبه شاه

 پرداخته شده است.  دارد؛

های فرعی، روستاها،  )فاصله از جاده ترانزيتی، جادهی تأثيرگذار بدين منظور ابتدا فاکتورهای انسان: ها مواد و روش

و اطالعات مشخص با مرور مطالعات  سوزیروی آتشبر مناطق گردشگری، محل حضور شکارچيان و دامداران( 

ر فاکتورها نيز د فازی و وزن ی مذکورهاتأثيرگذاری، اليه . سپس با توجه به نحوهآوری گرديدمربوط به آن جمع

دست آمد. پس از تعيين وزن  هتحليل سلسله مراتبی بفرآيند دوحالت حضور و انتقال جاده ترانزيتی با استفاده از روش 

در شش سناريو و دو حالت حضور و عدم حضور  شدهسازی فاکتورها با استفاده از روش ميانگين وزنی مرتبو آماده

سوزی و استفاده از آماره  و با مقايسه با نقشه واقعيت آتش انجام شد سوزیخطر آتش سازی مدل ،جاده ترانزيتی

برازش مکانی  Run macroو در نهايت با استفاده از ماژول  بهترين سناريو مشخص گرديد ،مشخصه عامل نسبی

  مناطق پرخطر صورت گرفت.

 با وزن در صورت انتقالو  23/7در صورت حضور با وزن  سوزیرا در وقوع آتش نتايج نقش جاده ترانزيتی: ها یافته

عنوان بهترين سناريو شناخته شد. به=ROC 00/7نشان داد. سناريو سطح ميانگين ريسک و عدم جبران با  70/7

 6140از با پتانسيل خطر زياد مساحت مناطق دارای  تزانزيتی جاده عدم حضورچنين نتايج نشان داد درصورت  هم

                                                           
 hosseini@europe.com مسئول مکاتبه:*
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دهد. ها را نشان می سوزی درصدی مساحت آتش 40که درواقع کاهش  بايدهکتار کاهش می 2301هکتار به مساحت 

 کند. های منطقه نقش مستقيم ايفا میسوزیدرصد آتش 41جاده ترانزيتی در 

جا که توان گفت از آن های پارک ملی گلستان می سوزیبا توجه به وزن باالی نقش حضور جاده در آتش: گیری نتیجه

های استان سمنان قرار گرفته ها و دشتچنين بيابانگلستان منطقه ترکمن صحرا و همدر شمال و جنوب پارک ملی 

وزد، لذا شرايط مساعد برای ايجاد حريق در پارک های گرمی از اين مناطق به سمت پارک ملی گلستان میاست، باد

ايد. بنابراين با توجه به نقش شاهراه بآيد که با تردد زياد در جاده ترانزيتی احتمال حريق در پارک افزايش میفراهم می

 شود.تر احساس میبيشبه خارج از پارک سوزی در منطقه، ضرورت انتقال اين جاده  احتمال آتشدر افزايش  آسيايی

 

 شدهميانگين وزنی مرتب ،سوزی خطر آتش پارک ملی گلستان، ،اثرات جاده کلیدی: های واژه

 

 مقدمه

 های جاده ها و تردد وسايل نقليه در انسان حرکت 

 سوزی آتش ايجاد را برای هايی فرصت جنگل نزديک

ها باعث آسيب سوزی(. اين آتش22آورد ) می وجودبه

طور جدی عملکرد و اکوسيستم خاک شده و به

اندازند و پايداری خطر می ها را بهخدمات اکوسيستم

(. وقوع رو به 20کند )می بوم جنگل را تهديد يستز

های مديريتی  رشد اين رخداد ضرورت توسعه برنامه

سوزی است را مناسب برای مناطقی که مستعد آتش

های مهم در اين (، يکی از نگرانی31باال برده است )

ارتباط، تعيين چگونگی شدت، تکرار و ميزان 

پاسخ و ايجاد تغييرات در  ها و نحوه سوزی آتش

 ساز و  ساخت(. 32باشد ) ت به آن میمديريت نسب

های زيادی بر روی تنوع زيستی، ذخاير ها پيامدجاده

، 6يرچوبی جنگل دارد )غ، محصوالت چوبی و کربن

طوری که در بسياری موارد باعث تصادف  ( به0

وحش، ساختار اکولوژيکی و ای حيات جاده

يرات تأث(. اهميت 0سوزی در جنگل شده است ) آتش

ها بر سيمای سرزمين تا حدی است که جادهناشی از 

جديدی در علم اکولوژی به نام اکولوژی جاده  شاخه

منظور مديريت ها به(. جاده10؛ 17ظهور کرده است )

ها طراحی داخل جنگل درها و استفاده از اکوسيستم

(، 2)شدن  تکه تکهاند، اما پس از آن باعث  گرديده

سوزی تشآزيست و افزايش خطر  يطمحتخريب 

ای در در حال حاضر مطالعات گسترده (.3اند ) شده

سوزی و تأثير ناشی از جهت مديريت خطر آتش

های طبيعی صورت گرفته ها بر روی اکوسيستمجاده

( به 2711ای زبردست و همکاران ) است. در مطالعه

بررسی تغييرات ساختاری ناشی از جاده پارک ملی 

با استفاده  1303تا  1311های گلستان در فاصله سال

های اکولوژی سيمای سرزمين پرداختند.  از متريک

نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد تغيير ساختاری 

های ها تخريب جنگلداده در فاصله اين سال یرو

برداری از سازی و بهره يات راهعملمتراکم ناشی از 

سوزی بوده  جاده و اختالالت طبيعی مانند سيل و آتش

( 2713ای ويبرلی و ناراياناراج ) در مطالعه (.33ت )اس

های جنگلی بر روی شدت به بررسی تأثير جاده

آبشار واشنگتن با  کوه رشتهسوزی در دامنه شرقی  آتش

های رگرسيونی پرداختند. در اين استفاده از مدل

متری  167متری و  167مطالعه دو منطقه شامل فاصله 

گر کاهش شد. نتايج بيانمتری در نظر گرفته  377تا 

 ها بودهها در زون اول حاشيه جادهسوزی شدت آتش

توان ناشی از کاهش مواد سوختنی که دليل آن را می

اثر جاده و  بر شدن عرصه تکه تکهدر حاشيه جاده، 

ای ديگر  (. در مطالعه26ايجاد کريدورها دانست )

( به شناسايی مناطق 2714فرامرزی و همکاران )
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سوزی در پارک ملی گلستان با استفاده  به آتشحساس 

ی استنتاج عصبی فازی  از تحليل تشخيصی و شبکه

اين مطالعه نشان داد  تطبيقی پرداختند. نتايج حاصل از

که فاکتورهای حضور دامدار، حضور شکارچی، فاصله 

ها، از جاده ترانزيتی، ميانگين دما، فاصله از چشمه

ترين  يب از مهمبارش در فصل رويش گياهی و ش

 درسوزی پارک ملی گلستان هستند و عوامل آتش

با صحت  سوزی نيز بندی خطر آتشيت نقشه پهنهنها

006/7=ROC
ای باربر  (. در مطالعه10) دست آمدبه 1

ها و ( به بررسی نقش جاده2714و همکاران )

های آمازون با زدايی جنگل در جنگل ها بزرگراه

افزارهای  وتحليل در نرم يهزتجآماربرداری در عرصه و 

 36آماری پرداختند. نتايج اين مطالعه نشان داد که 

کيلومتری  6/6ها در فاصله  يیزدا جنگلدرصد از 

ها منطقه نيز سوزیطوری که تمام آتشها بوده بهجاده

 (.1است ) داده رخها کيلومتری اين جاده 17 در فاصله

( 2711يباری )ای ديگر اسحاقی و شتايی جودر مطالعه

سوزی در پارک ملی  بندی خطر احتمال آتشبه پهنه

های ناپارامتريک شبکه گلستان با استفاده از الگوريتم

عصبی مصنوعی، ماشين بردار پشتيبان و جنگل 

تصادفی پرداختند. نتايج نشان داد الگوريتم جنگل 

احتمال خطر وقوع  06ت کلی حتصادفی با ص

 کردبينی ها پيشالگوريتم سوزی را بهتر از ساير آتش

ها نيز دارای دقت مناسبی طوری ساير الگوريتم به

( 2710ای مصطفی و همکاران ). در مطالعه(16) بودند

چای مينودشت و بندی حوزه آبريز چهلبه تقسيم

ارزيابی شبکه جاده با هدف مديريت اطفای حريق با 

که های ماشين پرداختند به طوری استفاده از الگوريتم

سوزی مورد  و نوع جاده در هر کالسه خطر آتش طول

 بررسی قرار گرفت. نتايج نشان داد که بيشترين تعداد

سوزی در حاشيه جاده و در مناطق جنگلی رخ تشآ

                                                           
1- Receiver Operating Characteristic 

ها و پوشش زمين در اطفای داده است و انواع جاده

کنند و بيش از دو سوم  حريق مهمترين نقش را ايفا می

سوزی در حوزه ی آتشطبقه احتمال خطر باال

 شود چای توسط شبکه جاده پوشش داده نمی چهل

( به 2710ای ديگر ژوو و همکاران ) در مطالعه. (24)

سوزی در دو  تعيين عوامل مؤثر بر روی آتش

های بکر و گرمسيری با استفاده از  اکوسيستم جنگل

رايپلی پرداختند و نشان  Kرگرسيون لجستيک و 

های زی در ميان اکوسيستمسودادند که عوامل آتش

های باشد به طوری که در جنگل مختلف متفاوت می

های گرمسيری عوامل بکر عوامل انسانی و در جنگل

کنند و سوزی ايفا می اقليمی نقش مهمی در وقوع آتش

سوزی نقش عوامل اقتصادی اجتماعی در رخداد آتش

بسيار مهم است و با وجود جمعيت رو به رشد تأثير 

 (.21انسانی نيز افزايش خواهد يافت ) عوامل

سوزی در بندی خطر آتشپژوهش پيش رو به پهنه 

پارک ملی گلستان با استفاده از فاکتورهای انسانی و 

استفاده از روش ميانگين وزنی مرتب در دوحالت 

حضور و انتقال جاده تزانزيتی از پارک به منظور 

ها و  سوزی ارزيابی نقش اين جاده در رخداد آتش

پرداخته است تا  GISمناطق متأثر از آن در محيط 

يری بر ميزان تأثده چه مشخص شود انتقال اين جا

های منطقه خواهد داشت. در واقع هدف سوزیآتش

بر مشخص نمودن اهميت  از اين مطالعه عالوه

سوزی منطقه و تهيه فاکتورهای انسانی در وقوع آتش

ها و با استفاده از روش نقشه خطر بر اساس اهميت آن

ميانگين وزنی مرتب و تعيين بهترين سناريوهای اين 

باشد، با توجه به مورد سازی حريق میمدلرويه در 

بحث بودن انتقال جاده ترانزيتی جهت کاهش 

خسارات وراده به پارک به خارج از پارک، به بررسی 

های پارک نيز  سوزی تأثير اين جاده در وقوع آتش

تر پرداخته است تا بتواند تصميم انتقال جاده را تسهيل

 نمايد.
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 هامواد و روش

پارک ملی گلستان در : العهمنطقه مورد مط

ی استان خراسان غرب شمالی استان گلستان، شرق شمال

شمالی و شمال استان سمنان قرار دارد اما تحت 

زيست استان گلستان قرار  يطمحمديريت اداره کل 

 30 31 36تا   30 10 43  حدفاصلدر  منطقه اين دارد.

طول شرقی  61 10 40  تا 66 43 26  عرض شمالی و

 31036است. مساحت پارک ملی گلستان  قرارگرفته

 (.1کيلومتر است )شکل  130هکتار و محيط آن 

متر در  467حداقل ارتفاع از سطح دريا در اين پارک 

باشد. در ديوار کجی می 2411تنگراه و حداکثر آن با 

ميليمتر و حداقل و  163ميانگين بارش ساليانه 

متر  ميلی 341و  307ترتيب  ساالنه آن بهحداکثر 

 و از ورودی به پارک از سمت غرب آنباشد.  می

کيلومتری شمال  146روستای تنگراه است که در 

 -شرقی گرگان بوده و در مسير بزرگراه آسيايی تهران

گرگان ترين شهرهای اطراف آن  . مهمقرار داردمشهد 

 .باشد شت در غرب و بجنورد در شرق آن میدو مينو

 
 . منطقه مورد مطالعه1 شکل

Figure 1. Study area 
 

 روش تحقيق

های  دليل ارزشپارک ملی گلستان از يک طرف به 

دليل شناختی ملی و جهانی خود و از طرف ديگر به بوم

تقاضای رو به افزايش استفاده از آن، نيازمند حفاظت 

است تا بتواند ارائه هر يک از خدمات خود را اعم از 

شکل پايدار نقش حفاظتی، پژوهشی و تفرجی به

تضمين کند. جاده ترانزيتی، معروف به جاده آسيايی 

شرقی ايران متصل که شمال و مرکز ايران را به شمال

تا  تنگراهاز روستای کيلومتر  36به طول کند،  می

را به  ی دشت از درون پارک، پارک ملی گلستاندوراه

جا به و از آن کند دو ناحيه شمالی و جنوبی تقسيم می

 گذرد. بعد تا ميرزابايلو از قسمت جنوبی پارک می

ای های گستردهسوزیدر حاشيه اين جاده آتش هرساله

سوزهای  ه آتشتوان ب افتد که ازجمله آن می یماتفاق 

تيرماه  12های شمالی پارک در داده در جنگلرخ

، 1333دی  12سوزی منطقه بيلی کوه در ، آتش1334

و  1333مرداد  20تيکان در  قره سوزی منطقه آتش

شهريور  20داده در منطقه شارلق در سوزی رخ آتش
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در اين مطالعه معيارهای انسانی اشاره نمود.  1332

های پارک ملی گلستان سوزیآتشتأثيرگذار بر روی 

شامل فاصله از جاده ترانزيتی، فاصله از روستاها، 

ها، مناطق های فرعی، فاصله از کمپينگفاصله از جاده

حضور شکارچی و دامدار در نظر گرفته شد. سپس 

ها با برداشت ميدانی در پارک تهيه اطالعات اين عامل

 در محيطها های رقومی مربوط به آن گرديد و اليه

GIS  نحوه  ی شدند.ساز آماده 1/17777با مقياس

سوزی با مرور ها بر روی آتشتأثيرگذاری اين عامل

 (.1مطالعات صورت گرفته مشخص شد )جدول 

تأثيرگذاری در محيط  ها با توجه به نحوهاين اليه 

 (.2فازی شدند )جدول  IDRISI افزار نرم
 

 .ها آنگذاری و دستیابی به   و نحوی تأثیر فاکتورها -1جدول 
Table 1. Factors and Impacts and achieve them. 

 منبع تهيه
Source of supply 

 سوزی بر روی آتش  چگونگی تأثير
How to impacts the fire 

 فاکتور
Factors 

 GPSبرداشتی با 
Take with GPS 

سوزی در طول حمل  ها باعث افزايش فراوانی و پراکنش آتشانسان

شود و  باعث دسترسی به مناطق می ها راه ( و23)شود  و نقل خود می

 (.37) برد سوزی را باال می خطر آتش

 جاده ترانزيتی
Transit Road 

سازمان محيط زيست و برداشتی  
GPS 

Department of 

Environment and Take 

with GPS 

صورت عمدی و غير عمدی باعث  تواند به شکارچی و دامدار می

 (.4ی در مناطق جنگلی شوند )سوز آتش

 حضور شکارچی و دامدار
Farmer and hunter 

presence 

 سازمان محيط زيست
Department of 

Environment 
 روستاها (.20)شود  سوزی می ونی باعث افزايش آتشگسترش مناطق مسک

villages 

 GPSبرداشتی با 
Take with GPS 

 حضور گردشگر (.21شود ) سوزی می عث افزايش آتشگردشگرها با
Camping place 

 
 .فازی کردن فاکتورها  نحوه -2جدول 

Table 2. How to fuzzy the factors. 
 شکل تابع عضويت

Membership function shape 

 نوع تابع عضويت
Membership function type 

 فاکتور
Factor 

 عامل
Parameter 

 کاهشی
Monotonically decreasing 

j- شکل 
J shaped 

 فاصله از جاده اصلی
Distance of main road 

 انسانی
human 

 کاهشی
Monotonically decreasing 

j- شکل 
J shaped 

 فاصله از جاده های فرعی
Distance of side road 

 کاهشی
Monotonically decreasing 

j- شکل 
J shaped 

 فاصله از روستا
Distance of villages 

 کاهشی
Monotonically decreasing 

 خطی
Linear 

 حضور شکارچی
Hunter presence 

 کاهشی
Monotonically decreasing 

j- شکل 
J shaped 

 حضور دامدار
Farmer presence 

 کاهشی
Monotonically decreasing 

j- شکل 
J shaped 

 حضور گردشگر
Camping place 
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هايی هستند که  های فازی، مجموعه مجموعه 

صريحی ندارند يعنی انتقال بين عضويت و  محدوده

های فازی عدم عضويت يک گزينه در مجموعه

تدريجی است. يک مجموعه فازی توسط درجه 

گردد که بين صفر و يک  عضويت فازی مشخص می

افزايش   دهنده نشانکند و  تغيير می 266يا صفر تا 

پيوسته از عدم عضويت تا عضويت کامل است. توابع 

 IDRISI Taiga های فازی درعضويت مجموعه

بع شکل، خطی و توا Jشکل،  Sاز توابع   عبارت

(. پس از فازی 1باشد )شده توسط کاربر می يفتعر

ها با استفاده از تحليل سلسله ها، وزن آنکردن اليه

به دو شکل مورد محاسبه قرار  1(AHPمراتبی )

راه آسيايی گرفت. حالت اول به اين شکل که شاه

وضعيت حاضر خود را داشته باشد و مورد استفاده 

دوم شاهراه آسيايی از ترانزيتی قرار گيرد و در حالت 

نوان جاده فرعی در عوضعيت حاضر خارج شود و به

بنابراين در اين بخش دو نوع  .نظر گرفته شود

پرسشنامه اولی جاده  در پرسشنامه طراحی گرديد که

در و شده يک فاکتور مطرح  عنوان ترانزيتی تحت

 AHPفرآيند  حالت دوم اين فاکتور حذف گرديد.

شده  های طراحی ترين سيستمدرواقع يکی از جامع

گانه است، زيرا گيری با معيارهای چند برای تصميم

اين تکنيک امکان فرموله کردن مسئله را به شکل 

چنين امکان در نظر کند و هم سلسله مراتبی فراهم می

گرفتن معيارهای مختلف کمی و کيفی را در مسئله 

اين بخش از مطالعه با استفاده از قضاوت  (.13دارد )

سوزی با مقايسه  کارشناس متخصص در زمينه آتش 6

 Expert Choice Ver.11 افزار در نرم زوجی فاکتورها

پس از  با محاسبه نرخ ناسازگاری صورت گرفت.

سازی با استفاده از روش  تعيين وزن معيارها، مدل

الت برای دو ح 2(OWAشده )ميانگين وزنی مرتب

                                                           
1- Analytic Hierarchy Process 

2- Ordered Weighted Averaging 

شده  موجود انجام گرفت. روش ميانگين وزنی مرتب

-های معمولی روی هميک مجموعه و کليتی از روش

WLCباشد که روش می GISيط در محگذاری 
3 

(. در اين 12باشد )های آن میيکی از انواع تکنيک

مطالعه سناريوهای ريسک ميانگين و جبران کامل، 

مقدار  ريسک پايين و عدم جبران، ريسک پايين و

اندک جبران، ريسک باال و جبران اندک، ميانگين 

ريسک و عدم جبران، ريسک باال و عدم جبران مورد 

استفاده قرار گرفت. اين روش ترکيبی از سه تابع 

گيری است و ترکيب اشتراک فازی، اجتماع و ميانگين

( و اجتماع ANDای را بين اشتراک )فازی پيوسته

(ORفازی با تلفيق ميانگ )ای که بين ين وزنی درجه

کند. اين عملگر در گيرد را ايجاد میآن دو قرار می

بين عملگرهای فازی شرايط مناسبی از حداقل و 

( که اين فضای 13آورد )می به وجودحداکثر خطر را 

 4-1های  راهبردی اين عملگرها با استفاده از رابطه

 گردد.محاسبه می

                   1رابطه 

  2رابطه 

3رابطه 
  

 

 4رابطه 
  

 
 

 وزن متغير ترتيب Worderiتعداد متغيرها،  nکه در آن: 

i رو نوع تابع عضويت باشد. در پژوهش پيش ام می

شکل و شکل توابع عضويت با توجه به  Jخطی و 

سوزی منطقه  تأثيرگذاری فاکتورها بر روی آتش  نحوه

نظر گرفته در نحوه فازی کردن فاکتورها کاهشی در 

کامل  جبران و ميانگين ريسک سطح در سناريو شد.

 و داشته قرار OR و AND توابع ميانی حد درريسک 

 ديگر عبارتی به. باشدمی کامل حد در نيز جبران سطح

 فاکتورها تمام بين مساوی طور به ترتيبی های وزن

                                                           
3- Weighted Linear Combination 

1ORness ANDness 

(1/ ( 1)) (( ) )orderiANDness n n i W  
2( 1/ )

1
1

orderin W n
TRADEOFF

n


 





 
1

1
orderiRISK n i W

n
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 از که ترتيبی بندیرده در شانموقعيت از نظرصرف

 توزيع است، مکانی موقعيت هر در حداکثر به حداقل

 جبران عدم و پايين ريسک سطح سناريو. در گرددمی

 منطق به نزديک منطقی از استفاده] پايين ريسک برای

AND (ريسک توالی در حداقل ])شد خواهد ايجاد 

 لذا. يابدمی اختصاص اول ترتيبی رتبه به وزن تمام که

 ممکن را جبرانی گونه هيچ صورت اين در دهیوزن

 اندک مقدار و پايين ريسک سطح سناريو. سازدنمی

 و وزن بيشترين ترتيبی رتبه در فاکتور اولين جبران

 روش اين. يافت خواهد کاهش ها وزن ترتيب به سپس

 و AND انتهايی ای محدوده بين ایميانه تابع دارای

 سطح سناريو .است WLC ميانی ريسک موقعيت

 سطح روش مانند نيز اندک جبران و باال ريسک

 بين ها وزن جبران اندک مقدار و پايين ريسک

 اولين که تفاوت اين با اما شود؛ می تقسيم فاکتورها

 ترتيب به سپس و وزن کمترين ترتيبی رتبه در فاکتور

 ایميانه تابع دارای روش اين و يابدمی افزايش ها وزن

  WLCميانی ريسک موقعيت و OR ایمحدوده بين

 جبران عدم و ريسک ميانگين سطح سناريو. است

 خود به را ترتيبی های وزن تمام ميانی فاکتورهای

 WLC روش مانند نيز روش اين. دهندمی اختصاص

 که تفاوت اين با اما است ميانگين ريسک دارای

 سناريو .گيردنمی صورت آن در جبرانی گونه هيچ

 روش اين در جبران بدون و ريسک باالی سطح

 به نزديک منطقی از استفاده] باال ريسک برای اینتيجه

 خواهد ايجاد([ ريسک توالی در حداکثر) OR منطق

 يابدمی اختصاص آخر ترتيبی رتبه به وزن تمام که شد

 را جبرانی گونه هيچ صورت اين در دهیوزن لذا

 .سازدنمی ممکن

سوزی با استفاده از برداشت نقشه واقعيت آتش 

سال اخير با استفاده از  37مناطق دچار حريق در طی 

GPS  و پيمايش در پارک ملی گلستان تهيه گرديد و

دست آمده با استفاده از های بهارزيابی مدلسپس 

و ( ROCآماره منحنی تشخيص عملکرد نسبی )

ی مورد ارزيابی قرار سوزمقايسه با نقشه واقعيت آتش

يک عامل نسبی است که برای  ROC. آماره گرفت

نتايج مدل با  سازی با مقايسه ارزيابی صحت يک مدل

گردد،  صورت بولين تهيه می يک نقشه واقعيت که به

و ميزان دقت آن را بين  دهدمورد بررسی قرار می

با  ROC(. آماره 20)کند مشخص می 1صفر تا 

  گردد:محاسبه می 6استفاده از رابطه 

 6 رابطه

 
 

های نادرست برای  درصد پيکسل Xiکه در آن: 

های درست برای  ميزان درصد پيکسل Yiو  iسناريو 

بنابراين  ؛(27تعداد سناريوها است ) nو  iسناريوی 

بهترين سناريو  ROCترين دست آمدن بيشبه با

های حاصل از اين  مشخص گرديد و سپس نقشه

افزار  در نرم Run Macroسناريو از طريق ماژول 

و به برازش مکانی هر يک  بندی گرديدايدريسی زون

عبارتی ديگر در اين بخش از  به ها پرداخته شد.از زون

ای و صورت لکه مطالعه به تعيين مناطق پر خطر به

 اين مناطق تشخيص فاکتورهای مهم در هر يک از

های مطلوبيت برای اين منظور، اليهپرداخته است. 

ای رستری با که اليه OWAيند حاصل از فرآ

( 266های پيوسته در مقياس مطلوبيت )صفر تا  ارزش

معرفی شدند و بر  Run Macro هستند به ماژول

اساس کمينه آستانه مطلوبيت و کمينه آستانه مساحت، 

و آستانه  67باالی  های پتانسيل خطر با آستانه لکه

های خطر آتش با هکتار از نقشه 177مساحت باالی 

مورد بررسی قرار حضور و عدم حضور جاده تزانزيتی 

ها  ر ميانگين خطر آنها مقدا. پس از تعيين زونگرفتند

ها زون مساحت تفکيک شد. سپسهای خطر از نقشه

ی خطر با حضور جاده ترانزيتی و عدم هادر نقشه

قرار گرفت. و ارزيابی  حضور اين جاده مورد محاسبه

1 1

1

[ 1 ] [ ( ) / 2]
n

i i i i i

i

AreaUnderCurve x x y y y 
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ترين  فاکتورهای دارای بيشدر نهايت، جهت تعيين 

و  SCALARها از ماژول تأثير در هر يک از زون

Query افزار در نرم IDRISI Taiga  استفاده شد و

ها مشخص گرديد. در ماژول  يزان تأثير آنم

SCALAR يک از فاکتورهای فازی  با ضرب هر

آن ارزش هر يک  AHPدست آمده در مقدار وزن  هب

و با استفاده از  آمددست  هفاکتورها ب ی ها از پيکسل

 های هر فاکتور برای تکمقدار پيکسل Queryماژول 

. خروجی تعيين گرديد صورت جداگانه تک زون ها به

بررسی  Excelافزار  در نرم Queryحاصل از بخش 

و درصد نقش هر يک از فاکتورها برای هر زون  شد

افزايش اين صورت عوامل اصلی  تا به گرديد مشخص

و در نهايت )زون خطر(  احتمال خطر برای هر منطقه

پارک های سوزیميزان نقش جاده ترانزيتی در آتش

 ملی گلستان تعيين گردد.

 و بحثنتايج 

نتايج حاصل از تحليل سلسله مراتبی با نرخ  

نظر  نشان داد که با توجه به 76/7ناسازگاری 

 های اجرايی و پژوهشی از بين کارشناسان بخش

 23/7ساخت، جاده ترانزيتی با وزن عوامل انسان

های منطقه داشته سوزی ترين تأثير را در آتش بيش

های  ترين تأثير نيز مربوط به جادهکه کم است. در حالی

باشد. با در نظر گرفتن جاده ترانزيتی میفرعی 

عبارت ديگر با حذف فرعی يا بهعنوان يک جاده به

ترين فاکتور سيايی بيشراه آنقش ترانزيتی شاه

تأثيرگذار مربوط به حضور شکارچی با مقدار وزن 

که فاکتورهای حضور  دست آمد در حالیبه 36/7

گر پس از فاکتور حضور شکارچی دامدار و گردش

 (.2را داشتند )شکل  ترين تأثير بيش

 

 

 
 

 .های حاصل از فرآیند تحلیل سلسله مراتبیوزن -2 شکل
Figure 2. Weights obtained from the hierarchical analysis process. 

  

طور که نتايج حاصل از تحليل سلسله مراتبی همان 

نظر  دهد حضور جاده ترانزيتی با توجه بهنشان می

های سوزی کارشناسان، عامل بسيار مهم بر روی آتش

خود  ترين وزن را بهبيش باشد وپارک ملی گلستان می

توان  اختصاص داده است. در واقع علت اين امر را می

جا که در شمال و جنوب گونه تشريح نمود، از آن اين

چنين پارک ملی گلستان منطقه ترکمن صحرا و هم

های استان سمنان قرار گرفته است، ها و دشتبيابان
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 های گرمی از اين مناطق به سمت پارک ملیلذا باد

به مناطق  برخورد(. اين بادها با 10وزد )گلستان می

های پارک باد در داخل درهکوهستانی باعث ايجاد گرما

باد درواقع ريزش هوای خشک و گرمی  گردد. گرم می

است که تحت شرايط خاص در دامنه پشت به باد 

ی جا که جاده(. لذا از آن3شود ) ها ايجاد میکوه

آن  ترين درهو در داخل عميقترانزيتی از مرکز پارک 

                       يقا  اين مکان محل ريزش دقاست که  قرار گرفته

های شمالی و جنوبی اطراف باد حاصل از باد گرم

پارک است و با تردد زياد مسافران، گردشگران و 

روستاييان از اين جاده شرايط را کامل برای ايجاد 

نمايد. عامل ديگر  سوزی در اين پارک فراهم میآتش

های سوزیترانزيتی در آتش تر شدن نقش جاده رنگپر

اين  ها در حاشيهتوان قرار گرفتن اکوتون یمپارک را 

ها درواقع مرز بين جاده دانست. اين اکوتون

مراتع استان خراسان شمالی  های هيرکانی و جنگل

های مرتعی و  وجود تنوع زياد گونه باشد، بامی

سوزی اين  آتش زارها در اين مناطق، خطردرختچه

باشد. در مطالعه مناطق در تمام فصول سال باال می

( نيز در بين عوامل انسان 2713اسکندری و همکاران )

ترين وزن را به بيش عامل فاصله از جاده ساخت،

(. ديگر عوامل انسانی 11خود اختصاص داده است )

های پارک ملی گلستان  یسوز آتشکه نقش مهمی در 

باشند که ن، دامداران و گردشگران میدارند، شکارچيا

در صورت انتقال جاده نقش شکارچيان نمايان 

سوزی شود. در اين منطقه شکارچيان با ايجاد آتش می

برند. يرعمدی احتمال خطر آتش را باال میغعمدی و 

دليل تواند بهها می يرعمدی آنغهای سوزیآتش

و استراحت و  وپز پختروشن کردن آتش جهت 

داغ حاصل از  ش نکردن آن در اتمام کار، پوکهخامو

 ،کنندها استفاده می                              شليک و ته سيگاری که معموال  آن

سهولت  منظور بههای عمدی نيز سوزی باشد و آتش

کنند. درواقع اين  در امر شکار خود آن را ايجاد می

بانان و مسئولين  يطمحکه تمرکز شکارچيان برای اين

رنگ کنند، دست به خود کمپارک را نسبت به

زنند، چراکه در اين صورت های عمدی میسوزی آتش

 باشد. ترين تمرکز در جهت مهار آتش میبيش

ها با استفاده از نتايج حاصل از ارزيابی سناريو 

و در مقايسه با نقشه واقعيت  ROCمنحنی 

دست آمده از برداشت ميدانی  هسوزی ب آتش

نشان داد که بهترين  (3های رخ داده )شکل  حريق

سناريو، مربوط به سناريو سطح ميانگين ريسک و عدم 

های خطر  است؛ که نقشه 00/7 جبران با مقدار

دو سوزی با در نظر گرفتن اين سناريو برای  آتش

يتی و عدم حضور آن تهيه ترانزحضور جاده  حالت

: الف وب(. در واقع در اين سناريو 4 گرديد )شکل

ر فاکتور در مقدار فازی آن، اين بعد از ضرب وزن ه

ترتيب از کمينه به بيشينه  مقادير برای هر پيکسل به

فاکتورهايی که در  ها بهترين وزنو بيش مرتب شده

شود که اين عامل اند تقسيم میميانه قرار گرفته

؛ داشته است عملکرد بهتر اين سناريو را در پی

با خطر عبارتی با اين عملکرد مناطق مشخص شده  به

های اتفاق افتاده سوزیتری با آتشخوانی بيشباال هم

 در منطقه مورد مطالعه دارند.
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 .سوزی نقشه واقعیت آتش -3 شکل

Figure 3. Fires map. 

 

های دارای خطر زياد مشخص و زون 4  شکل در 

طوری که اولويت صفر دارای اند. به بندی شده اولويت

ترين خطر دارای بيش 13ترين خطر و اولويت  کم

باشد. علت انتخاب اين تعداد زون خطر، پتانسيل  می
چنين در نظر سوزی در اين نقاط و همزياد آتش

يک راهکار   آنگرفتن مساحتی از منطقه که بتوان برای 

باشد. در واقع جهت تعيين  مديريتی در نظر گرفت، می

های  سوزی در نقشه خطر آتش احتمال علت باالی
حاصل از سناريو سطح خطر ميانگين و عدم جبران 

خطر تقسيم شده است  های های حاصل به زوننقشه
 : ج و د(. 4 )شکل

ها خطر آتش مساحت هر يک از زون 6در شکل  

که در اين شکل  طورمشخص شده است. همان
شود در صورت وجود جاده ترانزيتی در مشاهده می

های  دارای مساحت 1و  4های  پارک ملی گلستان زون

باشد در حالی که در صورت  هکتار می 1167و  1000

طور کلی کاهش ها به انتقال جاده مساحت اين زون

 3و  0های  ها مربوط به زون يافته و مساحت زياد زون 

از اين  چهآنهکتار است.  033و  642های  با مساحت
 پرخطری پيداست، کاهش مساحت مناطق خوب بهنتايج 

طوری باشد، بهسوزی در صورت انتقال جاده می آتش

سوزی در های خطر آتشکه مساحت مجموع زون

هکتار به  6140نقشه با حضور جاده ترانزيتی از 
هکتار در نقشه خطر با انتقال جاده  2301مساحت 

درصدی  40 يابد که درواقع کاهشکاهش می
سوزی در منطقه را نشان  های خطر آتش مساحت

دهد. البته شايان ذکر است که انتقال جاده ترانزيتی  می

تواند تأثير ديگر  از داخل پارک ملی گلستان می
 های در نظر گرفته شده را نيز در پی داشته باشد. عامل
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سوزی؛ الف: نقشه پتانسیل خطر با حضور جاده ترانزیتی؛ ب: نقشه پتانسیل خطر با بندی خطر آتشو زون های پتانسیلنقشه -4 شکل

 .بندی خطر آتش با انتقال جاده ترانزیتیبندی خطر آتش با حضور جاده ترانزیتی؛ د: نقشه زونانتقال جاده ترانزیتی؛ ج: نقشه زون
Figure 4. Potential map and zoning of fire risk; A: Potential hazard map with the presence of a transit road; B: 

Potential hazard map by passing transit road; C: mapping zone of risk fire hazard with transit road; D: Mapping zone 

of risk fire hazard with movement Transit road. 
 

 

 
 

 .سوزی های خطر آتشها زونمساحت -5 شکل

Figure 5. Areas of risk fire zone. 
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سوزی در منطقه های خطر آتشپس از تعيين زون 

منظور مديريت اين مناطق به بررسی عوامل به

سوزی با در نظر های خطر آتش سوزی در زون آتش

گرفتن وجود جاده ترانزيتی و انتقال آن پرداخته شد 

 (.1 )شکل

 
 

 .ها در هر زون در نقشه پتانسیل خطر با حضور جاده های تأثیرگذار و میزان تأثیرگذاری آنفاکتور -6 شکل
Figure 6. Effective factors and their impact on each zone in the potential hazard map with the presence road. 

 

شود در هر مالحظه می 1طورکه در شکل همان 

هر يک  یتأثيرگذارميزان زون عالوه بر نوع پارامتر، 

وجه به اين از عوامل نيز مشخص شده است. با ت

زون شامل  13زون از  1شکل، جاده ترانزيتی در 

های يک، سه، چهار، پنج، شش و سيزده دارای زون

توان گفت اين عبارتی میباشد، بهتأثير مستقيم می

های منطقه تأثير سوزی درصد آتش 41جاده در 

بسا که باوجود اين جاده نقش ديگر  مستقيم دارد چه

توان آن می شود که ازجمله می تر پارامترها نيز پررنگ

به مسافران و گردشگرانی اشاره کرد که هرروز از اين 

ها  گونه مديريتی بر روی آن کنند و هيچپارک عبور می

ترشدن نقش اين وجود ندارد. در واقع علت پررنگ

دليل ترتيب وزنی است که در  ها بهفاکتور در اين زون

ان اين فاکتور سناريو سطح ريسک ميانگين و عدم جبر

در  ترين وزن را به خود اختصاص داده است.بيش

( بر 2711مطالعه مشابه اسحاقی و شتايی جويباری )

سوزی پارک ملی گلستان نيز نقش روی آتش

خصوص جاده ترانزيتی  فاکتورهای انسان ساخت به

باوجود نقش جاده تزانزيتی  مهم نشان داده شده است.

(، ايجاد تصادفات 34در تغييرات ساختاری منطقه )

شماری  وحش و از بين رفتن تعداد بی ای حياتجاده

ای و ايجاد خطر ها براثر تصادفات جاده از آن

رو، پژوهش پيش سوزی در منطقه با توجه به  آتش

آشخانه  -ضرورت انتقال اين جاده به مسير کالله

تا حد امکان از اين منطقه  شودحساس میتر ابيش

تحت عنوان پارک ملی محافظت نمود. نتايج حاصل 

( نيز يکی از عوامل 2714از مطالعه باربر و همکاران )

اصلی جنگل زدايی و از بين رفت مناطق حفاظت شده 
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هد و يکی از د ها نشان میسوزی را جادهدر اثر آتش

ها وج اين جادهراهکارهای حفاظتی اين مناطق را خر

های طبيعی را به عرصهها  جاده کند.معرفی می

کنند که نواحی  تقسيم می تر کوچکهای  بخش

عمل و از گسترش  برآتشعنوان تواند بهيجادشده میا

توان گفت بنابراين می؛ (14گيری کند )آتش جلو

سوزی و های فرعی هنگام اطفای آتشحضور جاده

تواند مورد استفاده قرار گيرد و  بر میعنوان آتشهم به

سوزی  از مناطق آتش آمده دست بههای خطر  نقشه از

عنوان راهنما هنگام طراحی مقدماتی  توان به نيز می

(. 11بر استفاده کرد )مسير هادی برای ايجاد آتش

گر شده در جنوب کاليفرنيا نيز بيان های انجام بررسی

ی مهم در های جنگلی عامل آن بود که جاده

سوزی محسوب  های مفيد برای مهار آتش استراتژی

منظور در واقع در منطقه مورد مطالعه، به(. 23شود ) می

ها برای مديريت در نظر گرفتن نقش مفيد جاده

های فرعی که در درون توان به جادهسوزی می آتش

چنين جاده ترانزيتی موجود در  پارک وجود دارد و هم

توان گفت نمود. بنابراين می صورت انتقال اشاره

 41انتقال جاده ترانزيتی درون پارک باعث کاهش 

و حفظ اثرات های پارک سوزیدرصدی وقوع آتش

ارزيابی  شود.سوزی میمثبت در جهت مديريت آتش

در مقايسه با  نقشه  دست آمده ههای ب صحت نقشه

های  الی نقشهسوزی بيانگر دقت با تشواقعيت آ

ارزيابی عبارتی ديگر  به .باشد میسازی حاصل از مدل

روش ميانگين وزنی صحت صورت گرفته دقت باالی 

که در دهد می سازی حريق را نشان مرتب برای مدل

استفاده از . همچنين کاربردی است ومينه نو اين ز

صورت بسيار  های اسکالر و ران ماکرو که به ماژول

ناطق پر م درها  دقيق و با دخيل کردن تک تک پيکسل

افزايش احتمال خطر در اين مناطق يابی  خطر به علت

، يعنی در اين مطالعه ضمن نشان دادن پرداخته است

مهم در هر منطقه و  هایمناطق پر خطر نقش فاکتور

ر آن فاکتودهد تا در آن زون  می نشان نيز زون را

بايد خاطر در نهايت  .گيردبيشتر مورد کنترل قرار 

های اخير بحث انتقال  که در سالاز آنجا نشان کرد 

بر باشد اين مطالعه  جاده به خارج از پارک مطرح می

متمرکز شده  بر روی حريق جاده تزانزيتی روی اثرات

مناطقی از پارک که  ميزان تأثيرگذاری واست تا هم 

اظ حريق قرار گرفته جاده از لحاين ثير أبيشتر تحت ت

 جاده، عدم انتقال در صورت شود کهمشخص  ،است

مورد استفاده  جهت مديريت حريق های حاصلنقشه

به اين هدف مهم يعنی  دو همچنين بتوان قرار گيرد

 .نمايدانتقال جاده به خارج از پارک کمک 

 

 گيری کلینتيجه

دقت باالی ارزيابی صحت نقشه مخاطره آتش  

حاصل از سناريوی سطح ميانگين ريسک و عدم جبران 

  = 00/7ROCبا مقدار  روش ميانگين وزنی مرتب

سازی حريق بيانگر کاربرد مناسب اين روش در مدل

مطالعه حاضر در نتايج  با توجه به باشد. همچنين  می

به خارج از پارک باعث  ترانزيتی صورت انتقال جاده

های پارک و  سوزی درصدی مساحت آتش 40کاهش 

های منطقه  سوزی تعداد وقوع آتش درصدی 41کاهش 

ذا با وجود تأثير اين جاده بروی اکوسيستم گردد؛ ل می

ای حيات وحش پيشنهاد پارک و تصادفات جاده

ارج از گردد اين جاده به مسير کالله به آشخانه که خ می

 باشد انتقال يابد. پارک می
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Abstract6 

Background and objectives: The presence of roads plays an important role in the occurrence 

and prevention of forest fires, which causes damage to the ecosystem of the soil and seriously 

endanger the ecosystem's performance and service, and threat the stability of forest eco-

environment. The rising incidence of this event has increased the need to develop appropriate 

management plans for areas that are susceptible to fire. Therefore, the present study investigates 

the role of the transit road known as the Asian Shahrah, which passes through the Golestan 

National Park and has direct and indirect effects on the park fires. 

Materials and methods: In this study, first the human factors (distance of transit road, side 

roads, villages, tourist areas and the presence hunters and farmers) affecting the fire in this area 

was determined. After that, according to the way of influencing, these layers were fuzzy and 

weight factors were obtained in two cases of transit road and transit road transport using the 

Analytic Hierarchy Process. After determining the weight and prepare invoices using the 

weighted average method arranged in six scenarios and modeling was performed both with and 

without transit road  and  best-case scenario was found with comparison with the real situations 

fire map and use of the Relative Operating Characteristic statistics. Finally, zoning with regard 

to the risk of using Run macro modules, and where the zones were fitted. 

Results: Results showed the role of transit roads in the presence of 0.296 weight and transfer 

road with 0.077 weight. The Scenario with the average level of risk and decompensation was 

recognized as the best scenario with ROC = 0.87. The results also showed that if transported, 

the high risk areas would from 5647 ha would reduce to 2986 ha which is in fact 47% reduction 

of the whole high potential risk area. Road transit plays a direct role in 46 percent of fires in the 

area.  

Conclusion: Considering the high weight of the road presence role in the fires of Golestan 

National Park, it can be said that Because of the presence of Turkmen Sahra region, and also 

deserts and plains of Semnan province in the north and south of Golestan National Park, warm 

winds from these areas blowing to the Golestan National Park, so there are favorable conditions 

for fire occurrence in the park, which will increase the chance of fire in the park by high traffic 

on the transit road. Therefore, with due attention to the role of the Asian highway in wildlife 

road accidents and the loss of countless numbers of them and probability of fire occurrence in 

the region, the need to transfer this road to the outside of the park is felt more and more. 
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