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 چکیده
-های جبران ناپذیر به مناطق مرتعی و جنگلی سبب تغییر در اکولوژی منظر میهای طبیعی با وارد آوردن خسارتآتش سوزی

ها و مراتع زی جنگلپیش بینی خطر آتش سومقایسه مدل های شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی در شوند. هدف از این تحقیق 

های هداد از و هم چنینهای آتش سوزی شامل سطح سوخته شده و تعداد وقوع آتش سوزی دادهاز  است. به این منظور،استان مازندران 

 6در اجرای  بیانگر این مطلب است که حاصل از شبکه عصبی مصنوعی نتایج( استفاده شد. 1961-1931ساله ) 7هواشناسی در یک دوره 

 و هم چنینبهترین شبکه به دست آمد. نتایج این تحقیق حاکی از توانایی شبکه عصبی در پیش بینی وقوع آتش سوزی بود  611کرار و ت

پیش بینی  هواشناسی هایدرصد تغییرات وقوع آتش سوزی در جنگل و مرتع را با استفاده از پارامتر 39تواند این مدل شبکه عصبی می

 رطوبت نسبیحداقل  (،= 119/1p=،  369/1 r) حداکثر دما نشان داد کهاصل از آزمون همبستگی اسپیرمن ح چنین نتایجهم نماید.

(119/1P= ، 369/1 r = و تعداد ساعات آفتابی (111/1P= ، 379/1 r =)  آتش سوزی  سطح سوخته شدهدارای همبستگی مثبت

 .است 75/0 که ضریب تعیین مدل برابر نشان داد ی مورد بررسینتایج رگرسیون خطی بین سطح سوخته شده و عوامل هواشناس هستند.

 ها نسبت به روش رگرسیون خطی یک روش سریع و قابل اطمینان بود.عصبی مصنوعی در پیش بینی آتش سوزی در جنگل شبکه

 آتش سوزی جنگل و مرتع، پیش بینی وقوع، شبکه عصبی مصنوعی :یکلید واژگان

                                                 
                     kargar_sahar@yahoo.com    ایمیل:                                              16117939903 تلفن: :* نویسنده مسئول
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   مقدمه -1
ها و مراتع همیشه در در جنگلگیاهان  اًاساس

های طبیعی و تخریب قرار دارند. هر معرض آسیب

گیری در کیفیت گونه تغییرات مضر و قابل اندازه

فیزیکی، شیمیایی یا توان زیستی منابع طبیعی 

موجب از دست رفتن یا کاهش کمی و کیفی خدمات 

های فیزیکی و بیولوژیکی منابع طبیعی مانند کارکرد

ها امروزه در خشکی .(Almeida  (1994,ددگرآن می

های شهری و کشاورزی انسان، آتش پس از فعالیت

-سوزی فراگیرترین عامل تخریب کننده اکوسیستم

(. هر Yin et al., 2004رود )های طبیعی به شمار می

میلیون هکتار از سطح  2سال به طور متوسط حدود 

ینند ب های دنیا در اثر آتش سوزی خسارت میجنگل

(Ozbayoglo & Bozer., 2012 .)های یکی از استان

کشور که در معرض این تهدید قرار دارد، استان 

باشد. هر سال در این استان آتش مازندران می

دهد به طوری که فقط در های متعدد رخ میسوزی

فقره آتش سوزی  10، 1961و  1961های طی سال

هکتار  9391/63به وقوع پیوست که سطحی بالغ بر 

ها و مراتع استان را طعمه حریق نمود )اداره از جنگل

کل منابع طبیعی استان مازندران(. مطالعات مختلفی 

های پیش بینی خطر آتش سوزی نیز بر روی سیستم

انجام شده است. اولین سیستم خطر آتش سوزی در 

استرالیا و سپس در امریکای شمالی ثبت شد. 

دما در سطح جهانی ها و افزایش گسترش خشکسالی

باد، از مهمترین و افزایش میزان رویداد پدیده گرم

ها سوزی جنگلعوامل آب و هوایی در افزایش آتش

های طبیعی تاثیرات عمیقی بر سوزی. آتشباشندمی

کاربری اراضی، تولیدات، اقتصاد، انتشار گاز و سالمتی 

های جبران چنین با وارد آوردن خسارتبشر دارند. هم

اپذیر به مناطق جنگلی سبب تغییر در اکولوژی ن

 ,.Xu et al., 2005; Vakalis et al).شوندمنظر می

آتش با سوزاندن گیاهان، تغییر دادن الگوی  (2004

های طبیعی توالی و تغییر منابع گیاهی بر اکوسیستم

 & Khalej(. Banj et al., 2007گذارد )تاثیر می

Poorghasem (2008) د در میان عوامل بیان نمودن

سوزی جنگل رطوبت نسبی هوا، اقلیمی موثر بر آتش

بیشترین همبستگی را با وقوع و میزان گسترش آتش 

 (2013و همکاران ) Ali Mahmoodi  sarab سوزی دارد.

در بررسی سنجش عناصر اقلیمی موثر در توسعه 

-های زاگرس با به کارگیری مدلآتش سوزی جنگل

های زاگرس ایذه بیان های رگرسیون در جنگل

های دمای متوسط و حداکثر دما با داشتند که فاکتور

مساحت سوخته شده همبستگی مثبت دارند. هم 

های حداقل رطوبت نسبی و متوسط چنین فاکتور

رطوبت نسبی همبستگی منفی با تعداد آتش سوزی 

شبکه عصبی مصنوعی برای  روش نیز از اًاخیردارند. 

ها ر ایجاد و گسترش آتش سوزیموثر ب عواملتعیین 

 ,.sakr et alها و مراتع رواج پیدا کرده است )جنگل

2011.) Safi & Bouroum (2013)  در بررسی استفاده از

های دما، باد، رطوبت نسبی، باران و رطوبت مواد داده

سوزی از روش بینی خطر آتشسوختنی برای پیش

 Ali Mahmoodiشبکه عصب مصنوعی استفاده کردند. 

sarab ( 2012و همکاران )بینی وقوع آتش در پیش

ها و مراتع شهرستان ایذه با استفاده از سوزی جنگل

شبکه عصبی مصنوعی بیان داشتند که برای تعیین 

های آب و هوایی و سطح سوخته نوع مدل بین داده

شده، شبکه پرسپترون به مدلی با صحت متوسط 

بینی رای پیشدست یافت. میزان ضریب تعیین مدل ب

درصد به  13سطح سوخته شده متوسط و حدود 

با بررسی ( 2011و همکاران ) Radpoorدست آمد. 

بینی تخمین کارایی شبکه عصبی مصنوعی در پیش

آتش سوزی با استفاده از روش شبکه عصبی 

های اقلیمی بیان ( و دادهMLPپرسپترون چند الیه )

و میزان  کردند که این شبکه کارایی مناسب داشته
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درصد بود. موارد  33ضریب تعیین به دست آمده 

بینی وقوع آتش از اهمیت بسیار باالیی برخوردار پیش

باشد و در صورت آگاهی از میزان خطر احتمالی می

توان برای برخورد مناسب با آن و وقوع این پدیده می

ریزی نمود. لذا در نتیجه کاهش میزان خسارات برنامه

سوزی بینی وقوع آتشحاضر پیشهدف از تحقیق 

ها و مراتع استان مازندران با استفاده از شبکه جنگل

 .باشدعصبی مصنوعی می
 

 هامواد و روش -2
 

 منطقه مورد مطالعه 2-1
 2/09719استان مازندران با داشتن 

 92 درجه، 11کیلومترمربع مساحت بین حداقل 
 دقیقه طول شرقی از 11درجه،  12دقیقه و حداکثر 

دقیقه و  27درجه،  91نصف النهار گرینویچ و حداقل 
دقیقه عرض شمالی از خط  91، هدرج 99حداکثر 

ایران واقع گردیده است. شرایط  استوا در شمال کشور
اقلیمی استان مازندران تحت تاثیر عرض جغرافیایی، 
ارتفاعات البرز، ارتفاع از سطح دریا، دوری و نزدیکی 

ای، جابجایی حلی و منطقههای مبه دریا، وزش باد
های هوای شمالی و غربی و حتی پوشش متراکم توده

جنگلی قرار دارد و همین عوامل باعث پیدایش دو 
نوع آب و هوا در منطقه شده است. آب و هوای 

ها گرم و مرطوب و در معتدل خزری که در تابستان
آب و هوای  و ها معتدل و مرطوب استزمستان

های سرد با یخ بندان و زمستان معتدل کوهستانی که
. میانگین دمای های معتدل و کوتاه داردتابستان

باشد. میانگین درجه سانتیگراد می 0/17سالیانه 
 ماهانهمتر بر ثانیه و متوسط بارش  1/12سرعت باد 

 .(1)شکل باشدمیلیمتر می 131استان 

 
 

 منحنی آمبروترمیک ستان مازندران :1شکل

 
 های دادهجمع آور  2-2

های تعداد وقووع  برای انجام تحقیق حاضر، داده
ها و مراتوع  سوزی و سطح سوخته شده در جنگلآتش

 از 1961توا   1931هوای  در طی سال استان مازندران
 یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی استان مازنودران 

 هووای ایسووتگاه هواشناسووی  از داده .آوری شوودجمووع
ه، آمل، نوشهر برای بررسی های ساری،گلوگاشهرستان

شامل دمای محویط   اقلیمهای دادهاقلیم استفاده شد. 
)حداکثر، متوسط و حداقل(، رطوبت نسبی )حوداکثر،  
متوسط و حداقل(، سرعت باد، ساعات آفتوابی، میوزان   

هوای دارای بارنودگی بوه صوورت     بارندگی، تعوداد روز 
( از سازمان 1961-1931ساله ) 7ماهانه در یک دوره 

در ایون تحقیوق   شد.  تهیه هواشناسی استان مازندران
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ها از آزمون کولموگروف برای بررسی نرمال بودن داده

 استفاده شد. 19نسخه  SPSSاسمیرنوف در نرم افزار 
 

 روش تحقیق 2-3
سوزی و سطوح بینی وقوع آتشبرای پیش

و شبکه خطی متاثر از آتش از دو روش رگرسیون 

های عصبی شبکه شد. هعصب مصنوعی استفاد

(ANN) های هوش مصنوعی ای از تکنیکزیر مجموعه

هستند که امروزه در طیف وسیعی برای به کارگیری 

های ارتباط در حل بسیاری از مسائل، شامل حافظه

دهنده بهینه سازی، پیش بینی، تشخیص و کنترل 

به منظور (. Strobl1 & Forte, 2007رایج شده اند )

و  هواشناسی هایدادهق حاضر طراحی شبکه در تحقی

سوزی به ترتیب به سطح سوخته شده و تعداد آتش

 عنوان ورودی و خروجی شبکه در نظر گرفته شد.

چنین از الگوریتم پرسپترون چند الیه و تابع هم

 91هاپربولیک استفاده شد. برای آموزش شبکه ابتدا 

درصدی  91داده به طور تصادفی به سه دسته 

 01درصدی )سنجش دقت( و  11 )آموزش شبکه(،

نرون  6ای با شبکهدرصد )تست شبکه( تقسیم شدند. 

و یک نرون در  هواشناسیهای در الیه ورودی پارامتر

جهت دستیابی به اهداف الیه خروجی طراحی گردید. 

های مختلف های عصبی با ساختارمورد نظر از شبکه

سعی گردید تا بهترین و کارآترین شبکه با تعیین 

در مقدار خطای آن انتخاب و مورد استفاده قرار گیرد. 

این مطالعه با معرفی مقادیر متفاوت سرعت یادگیری 

به دلیل اجرای طبقه  0/1به شبکه، درنهایت میزان 

بندی با صحت باالتر انتخاب گردید. بر اساس 

هایی مطالعات قبلی انجام شده توسط محققان، شبکه

تاور مورد آزمون قرار برای گش 9/1، 1/1با مقادیر 

 برای شبکه انتخاب شد. 1/1گرفت و مقدار 
ها به صورت خام باعث کاهش وارد کردن داده

شود. برای اجتناب از چنین سرعت و دقت شبکه می
ها، قبل چنین یکسان نمودن ارزش دادهشرایطی و هم

های ورودی به آن از انجام تجزیه و تحلیل، داده
د. این کار مانع کوچک شدن بایستی استاندارد شون

 & Sajikumaraگردد )ها میبیش از حد وزن

Thandaveswra., 1999 .) هدف در هر الگوریتم
آموزشی، کاهش میزان ریشه میانگین مربعات خطا، 
میانگین مربع خطا، میانگین قدر مطلق خطا و 

نحوه  1و  2، 9های رابطه. است ضریب تبیینافزایش 
-را نشان می RMSEو   MAE،MSEمحاسبه میزان 

 (.Irikanen et al., 2007دهد )

MAE= 

 

RMSE= 

  
مقدار yoi ها، ، تعداد مشاهدهnدر این رابطه ها 

  ypiومتوسط مقادیر تست آزمون  ام، iمشاهده شده 

به منظور همبستگی بین ام است. iمقدار پیش بینی 
ح سوخته شده از های اقلیمی و تعداد و سطداده

آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد. به منظور 
-معیار(، Cpآماره مالو )امکان مقایسه هر دو روش، 

های ریشه میانگین مربع خطا، میانگین مربع خطا و 
Rمیانگین قدر مطلق خطا و

2
برای محاسبه گردید.   

 19نسخه  SPSSها از نرم افزارهای تجزیه تحلیل داده
 .مطلب استفاده شده است و نرم افزار
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 (MLP) الگوریتم پرسپترون چند الیه :1شکل

 نتایج -3
نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن بین سطح 

نشان داده که  هواشناسیهای سوخته شده و متغیر
رطوبت نسبی و سرعت باد  حداقلعوامل حداکثر دما، 

یج دارای همبستگی مثبت با سطح سوخته هستند. نتا
این تحقیق نشان داد که با افزایش حداکثر دما،  

رطوبت نسبی، سطح  و کاهش حداقل سرعت باد

سوخته شده افزایش یافته است. همچنین نتایج این 
 هواشناسیهای آزمون بین تعداد آتش سوزی و متغیر

و  سرعت بادمورد مطالعه نشان داد که حداکثر دما، 
مثبت با تعداد  تعداد ساعات آفتابی دارای همبستگی

 (.0آتش سوزی هستند )جدول

 ها و مراتعسوزی و سطح سوخته شده در جنگلو تعداد آتشهواشناسی های ضرایب همبستگی اسپیرمن بین متغیر :1جدول

 سوزی   آتش          
 
 
 
 

 پارامتر اقلیمی

 سطح سوخته شده تعداد آتش سوزی

 
P 

 

 

 
R 

 
P 

 
R 

991/1 متوسط دما ns
 211/1- 072/1      ns

 230/1- 

**      119/1 حداکثر دما
 369/1 113/1  **

 339/1 

17/1 متوسط رطوبت نسبی  ns 326/1- 997/1   ns 011/1 

 -ns 070/0     911/1 919/0 **      000/0 حداکثر رطوبت نسبی

ns      109/0 حداقل رطوبت نسبی
 775/0 027/0  *

 517/0 

* 017/0 557/0 **    010/0 تعداد ساعات آفتابی
 505/0- 

 -ns 207/0- 050/0    ns 090/0   795/0 میزان بارندگی

تعداد روزهای دارای 

 بارندگی

209/0  ns 700/0- 905/0    ns 005/0 

 ns 555/0    255/0 -055/0 **      009/0 سرعت باد

ns :در سطح یک درصدمعنی داری : **  درصد معنی داری در سطح پنج: *  عدم معنی داری        
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در رگرسیون بهترین زیرمجموعه تموامی مودل هوای    
ممکن بررسی موی شووند و طبوق معیارهوای ضوریب      

( و میووانگین مربعووات خطووا Cpتبیووین، آموواره مووالو)
بهترین مدل رگرسیونی انتخاب می گوردد. در نهایوت   

شود که بیشوترین ضوریب تبیوین و    مدلی انتخاب می
ند. در این تحقیق نتایج تجزیه را دارا باش Cpکمترین 

واریانس رگرسیون خطی نشوان داد کوه سوه پوارامتر     
چنوین حوداکثر دموا،    هواشناسی وارد مدل شدند. هم

حداکثر رطوبوت نسوبی و تعوداد سواعات آفتوابی بوه       
بور میوزان    96/1و 1/ 37، 10/1ترتیب با میزان بتای 

چنوین  داری داشتند. هوم سطح سوخته شده اثر معنی
بود که  7/0و  2/9،0/9شان به ترتیب م خطیمیزان ه

خطوی وجوود نودارد و    ها هوم دهد بین متغیرنشان می
R، ضریب تعیوین ) 19/1ضریب تعیین مدل 

( مقوادیر  2
به دست آمد  9/1میزان آماره مالو  و 17/1بینی برابر پیش

 (.9)جدول

 
 ضرایب اهمیت متغیرها در مدل رگرسیون خطی :9جدول

ضریب  P-value T هم خطی
استاندارد 

 شده

ضرایب استاندارد 
 نشده

 مدل اجزای رابطه

خطووای  بتا
 معیار

 ضرایب

  مقدار ثابت -29/76 91/21 - -011/1  -
 
 
9 
 
 
 

حداکثر رطوبت  -33/1 92/7 37/1 -91/2 111/1** 9
 نسبی

 حداکثر دما -20/9 99/19 10/1 -93/0 10/1* 9
عووداد سوواعات ت 272/1 96/0 96/1 19/0 11/1* 0

 آفتابی

 داریعدم معنی ns:داری در سطح یک درصد    معنی: **داری در سطح پنج درصد   : معنی*
های سپس به منظور تعیین مدل بین پارامتر

چنین بیان و سطح سوخته شده و هم هواشناسی

های ها و تعداد وقوع آتش سوزی از شبکهپارامتر

یجاد شبکه بین عصبی مصنوعی استفاده شد. برای ا

سوزی از تابع های اقلیمی و تعداد وقوع آتشپارامتر

هاپربولیک استفاده شد. یک شبکه پرسپترون با یک 

در هر الیه ورودی و  نرون 6الیه مخفی و تعداد 

خروجی آزمون شد. نتایج اعتبار سنجی نشان داد که 

بهترین شبکه به دست  1111و تکرار  11در اجرای 

های اقلیمی و سطح د شبکه بین پارامترآمد. برای ایجا

سوخته شده نتایج اعتبار سنجی نشان داد که در 

بهترین شبکه به دست آمد  611و تکرار  6اجرای 

چنین مدل شبکه عصبی مصنوعی برای هم(. 9)جدول

سوزی در منطقه مورد مطالعه بینی وقوع آتشپیش

ت پذیری را توجیه نموده و در نهایدرصد از تغییر 39

پذیری وقوع آتش سوزی در این درصد از تغییر12

(. هم چنین نتایج 9 منطقه تبیین نگردید )شکل

حاصل از رگرسیون چند متغیره حاکی از آن بود که 

درصد از تغییر پذیری را در  17این مدل توانست 

 (.2 منطقه نشان دهد )شکل
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 ها و مراتع استان مازندرانمیزان کارایی مدل شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی وقوع آتش سوزی در جنگل :9 شکل

 

 
 ها و مراتع استان مازندرانمیزان کارایی رگرسیون چند متغیره برای پیش بینی وقوع آتش سوزی در جنگل :1 شکل

 

دهد که روش مقایسه نتایج دو روش نشان می

بینی وقوع ی دقت بیشتری در پیششبکه عصبی دارا

های مبتنی بر (. مدل2آتش سوزی می باشد )جدول

و  RMSE ،MSEروش شبکه عصبی مصنوعی منجر به 

 RME .کمتر و مقدار ضریب تببین بیشتر شده است

از مقدار  RMSE هرچه ضریب تبیین از مقدار باالتر و

مدل باالتر  کمتری برخوردار باشد، نشان دهنده دقت

دهد که اشد. نتایج اعتبار سنجی مدل نشان میبمی

تر مدل شبکه عصبی مصنوعی پایین RMSEمقدار 

تر تر و قابل قبولبوده که نشان دهنده دقت مناسب

 (. Sinowski & Auerswald,1999) باشدبرآورد می
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 های رگرسیونی و شبکه عصبی وقوع آتش سوزیمدلنتایج اعتبار سنجی  :1جدول

RMS مدل

E 
MSE RME تابع انتقال R

2 

 خطیرگرسیون 

 )سطح سوخته شده(

17/0 90/2 37/0 - 23/1 

)وقوع  خطیرگرسیون 

 آتش سوزی(

19/0 19/9 90/9 - 17/1 

شبکه عصبی مصنوعی 

 )سطح سوخته شده(

 91/1 هاپربولیک تابع 67/0 01/9 31/1

شبکه عصبی مصنوعی 

 )وقوع آتش سوزی(

 39/1 هاپربولیک تابع 96/1 36/1 97/1

 

 گیریبحث و نتیجه -4

های عمدی و غیرعمدی در سطح سوزیآتش
ها و مراتع استان مازندران دیده شده و به وقوع جنگل

شناخت مهمترین عوامل تاثیرگذار بر  لذا پیوندد،می
ن در استان ضروری است. تحقیقات آآتش و مدیریت 

سوزی بر پدیده آتش هواشناسی گذشته تاثیر عوامل
 Radpoor؛Azizi & Yosefi, 2009 ارش کردند )را گز

et al, 2009 نتایج این تحقیق نیز نشان داد که با .)
 و کاهش حداقلافزایش حداکثر دما، سرعت باد 

رطوبت نسبی سطح سوخته شده افزایش یافته است 
( 2012و همکاران ) AliMahmoodi sarabکه با نتایج 

های تغیرمطابقت دارد. همبستگی مثبت بین برخی م
از جمله حداکثر دما، حداقل  هواشناسی مورد مطالعه

رطوبت نسبی و تعداد ساعات آفتابی و همبستگی 
منفی بین متوسط رطوبت نسبی با تعداد آتش سوزی 

( و 2009) Bouroumi  و   Safi تایید شد که با نتایج

AliMahmoodi sarab  همخوانی ( 2013)و همکاران
متوسط رطوبت نسبی افزایش دارد. به عبارتی هر چه 

تاثیر مثبت دما یابد. یابد تعداد آتش سوزی کاهش می
در سطح سوخته ناشی از این است که با افزایش دما 

یابد و این امر در اتمسفر میزان رطوبت کاهش می
-شرایط را برای بیشتر سوخته شدن سطح فراهم می

 نتایج این تحقیق نشان داد(. Sakr et al., 2011کند )

های اقلیمی به کار رفته در این تحقیق در که پارامتر
تشکیل مدل نهایی در پیش بینی خطر وقوع این 

 وMaeda  پدیده توانایی الزم را داشتند که با نتایج
که  Morais (2011)  وCortez ( و 2009) همکاران

از قبیل دما، بارندگی و رطوبت  هواشناسی پارامترهای
تش سوزی دانستند، همخوانی نسبی را موثر بر وقوع آ
های ارزیابی حاصل از دو روش دارد. با توجه به معیار

آماری و شبکه عصبی، از هر لحاظ شبکه عصبی بر 
روش رگرسیون چند متغیره خطی برتر بوده است. 

های رگرسیونی، الزم به ذکر است که در مدل
همبستگی ضعیف بین دو متغیر وابسته به هم، 

ارتباط نداشتن این دو متغیر با  دهندههمیشه نشان
همدیگر نیست. در برخی مواقع ممکن است 
همبستگی غیرخطی بین دو متغیر وجود داشته باشد 

-که به وسیله ضریب همبستگی خطی قابل اندازه

و  Maeda .(Chayjan et al, 2007گیری نیست )
( در برزیل که با استفاده از تصاویر 2009همکاران )

و شبکه عصبی به پیش بینی  MODIS چند طیفی
خطر آتش سوزی در نواحی جنگل آمازون برزیل که 

های عصبی به منظور تعیین مدل با استفاده از شبکه
انجام شد. در این تحقیق از شبکه عصبی با پیشرو و 

نتایج   های نواحی سوخته شده استفاده کردند.از داده
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ند نشان دادند. هم چنین بیان داشت 17/1با واریانس 

که مدل شبکه عصبی یک روش سریع و نسبتا دقیق 
برای پیش بینی خطر در منطقه مورد مطالعه است 

بطور کلی این  .که با نتایج تحقیق ما مطابقت دارند
بر وقوع  هواشناسیهای تحقیق نشان داد که پارامتر

آتش سوزی در منطقه مورد مطالعه تاثیر زیادی 
تاثیر زیادی  داشتند ولی بر روی سطح سوخته شده

های عصبی مصنوعی در های شبکهنداشتند و مدل
سوزی کارایی خوبی دارند. پدیده بینی خطر آتشپیش

گیری و تواند یکی از عوامل در شکلگرمباد نیز می
های استان مازندران سوزی در جنگلگسترش آتش

باشد که ویژگی بارز آن کاهش رطوبت نسبی و 
(. Azizi & Yosefi, 2009افزایش قابل توجه دماست )

-های دسترسی جنگلترین راهاز آن جایی که مهم

های موجود در جاده نشینان و رهگذران به جنگل،
بدیهی است همین امر زمینه را برای  منطقه است.

کند که در ایجاد آتش سوزی توسط انسان فراهم می

(  بیان داشتند 2013) و همکاران Eskandariاین زمینه 
تواند ت انسان جهت توسعه کشاورزی میکه فعالی

یکی از علت های رخداد آتش سوزی باشد. لذا 
شود در تحقیقات آینده عالوه بر عوامل پیشنهاد می

بیولوژیکی و انسانی نیز  های توپوگرافی،اقلیمی، معیار
های های مدیران عرصهیکی از دغدغه .بررسی شود

از جمله  های مخربیطبیعی در رابطه با وقوع پدیده
های طبیعی، عدم آگاهی از های عرصهآتش سوزی

پیش بینی صحیح وقوع این پدیده و هم چنین تعیین 
ترین کاربرد باشد. مهمراهکاری برای این مهم می

های پیش بینی کننده در رابطه با وقوع یک مدل
پدیده مخرب، آگاهی و اعالم خطر دادن به مدیران و 

یران فرصت کافی داشته مسئوالن مربوطه است تا مد
باشند و با انجام اقدامات مناسب بتوانند در صورت 
امکان از وقوع آن پدیده پیشگیری نمایند. کارایی 

مصنوعی در  یبینی کننده شبکه عصبمدل پیش
 تحقیق حاضر تایید شده است.
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Abstract 

 
Natural fire inflicting irreparable damage to rangelands and forest areas is cause changes in landscape 

ecology. The purpose of this research is comparison of Artificial Neural Network (ANN) and Line 

Regression (LR) Models to predict of forest and rangelands fires to this end, the data consist fire 

burned area and fire were used weather data over a period of 7 years (2006-2012(.The result indicates 

that the Artificial Neural Network with implementation 9 and repeats 900 was obtained best 

performance network. The results of this study indicated the ability of neural networks in predicting 

the occurrence of fire and as well as the neural network model can to predict 86 percent change in 

forest and grassland fire using climatic parameters. Also, the results of the Spearman correlation test 

showed that the maximum temperature (p =0.006, r =0.896), minimum relative humidity (P =0.003, r 

=0.896) number of sunshine hours (P =0.010, r =0.876) levels correlated with fire area positively. The 

results of the linear regression between the burned and climatic factors were shown the coefficient of 

determination was 0.57. Artificial neural network to predict fire in forests was more fast and 

reliable method than linear regression.   

 
Key words: Forest and Rangeland Fires, Prediction of Fire Risk, Artificial Neural Network. 
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