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  چکیده

امکاان نتاای  مادل،  شده و با استفاده ازها انجام سوزی طبیعی جنگلسازی آتش، مدلهاآن راتییو تغ یمیاقلبا استفاده از پارامترهای  پژوهش، نیادر 
باا  نادهیهاا در آجنگل یعیطب یسوزآتش تیوضع ینیبشیپ ،مدل یاز خروجسپس با استفاده . ها فراهم گردیدجنگل یعیطب یهایسوزآتش ینیبشیپ

 وسیدرجاه سلسا 1 ریاز RCP2.6 یویدر سناردما فقط  نیانگیمدهد انجام شد. نتای  بدست آمده، نشان می ،IPCC میاقل رییتغ یوهایتوجه به سنار
فقط  نکهیبا توجه به ا ر،یسردس یهادر خصوص جنگل اما. کندیم دیمعتدل را تهد یهاجنگل یسوزآتش یخطر جد وها،یسنار ریدر سا ن،یاست. بنابرا
معنا  نی. البته به اشودیاحساس مین سناریو در ا یسوزآتش یاست، خطر جد وسیدرجه سلس 8/2از  شتریدما ب نیانگی، مقدار مRCP8.5 یویدر سنار

 RCP8.5 یویدر سانار هاایساوزآتش عتوجود نخواهد داشت؛ بلکه تعداد و وس سردسیر یهادر جنگل یسوزخطر آتش وها،یسنار ریکه در سا ستین
 است. وهایسنار ریاز سا شتریب اریبس
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Abstract  
 

In this study, we used climatic parameters and their changes to model the, wildfires and it was 

possible to predict wildfires using the model outputs (the output is a number). Wildfires status was 

predicted in the future according to IPCC climate change scenarios. The results show that the average 

temperature is below 1 ° C only in the RCP2.6 scenario. Thus, there is a serious risk of wildfires at 

temperate forests in other scenarios. However, the average temperature is more than 2.8 degrees 

Celsius only in the RCP8.5 scenario at boreal forests. So there is a serious risk of wildfire only in this 

scenario at boreal forest. Of course, this does not mean that in other scenarios there will be no risk of 

wildfire in boreal forests; rather, the number and extent of fires in the RCP8.5 scenario is much larger 

than in other scenarios. 
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  مقدمه -1
ا و مراتاا ، مشااکلی هااهای طبیعاای، ماننااد جنگالعرصااه یسااوزآتش

 بیااکولوژیک است که امروزه با توجه باه وقاوم مکارر و میاتان تخر
یبه آن توجه ما یعیمناب  طب تیریو مد یاز جوام  علم یاریها، بسآن
هر سال به طور متوساط  (.Andrews & Queen, 2001) کنند
 یساوزدر اثار آتش ایادن یهااهکتاار از ساطج جنگل ونیلیم 4حدود 

وقوم آتاش  (.Ozbayoglo & Bozer, 2012) نندیبیخسارت م
کاه  یاسات؛ در حاال ستیزطیو مح یعوامل مختلف انسان ریتحت تأث

گسااترش و رفتااار آتااش بااه عواماال  یدر نحااوه راتییاااز تغ یاریبساا
 ;Flannigan & Harrington, 1988ارتباط دارد ) ییوهواآب

Viegas, 1994; Flannigan & Wotton, 2001; 

Chuvieco et al., 2008.) نیکاه با یادهیاچیبه جهت روابط پ 
 یبارا یماک  کلا کیارخداد آتش و عوامل مؤثر در آن وجود دارد، 

 Zarekar etوجاود نادارد ) یسوزدر آتش رگذاریانتخاب عوامل تأث

al., 2012 .) شکل گرفته در علم سانجش از دور و  یهاشرفتیپاما
 یارهااامکاناات و ابت ر،یاخ یهادهه یط ییایاطکعات جغراف یسامانه

هاا در جنگل یسوزپژوهشگران قرار داده تا آتش اریرا در اخت یترقیدق
متعدد مورد مطالعاه قارار دهناد )زرم کاار و همکااران،  یهارا از جنبه
هاا معماو د در اثار برخاورد طبیعای در جنگل هایسوزیآتش (.1392

شدن زمین و تغییر های سوزنی برگ(، گرم ها )در جنگلصاعقه و جرقه
اقلیم، عدم بارش کافی، نبود رطوبت کافی، وزش بادهای گارم، تجما  

 آیناد مای وجود به خشک هایبرگ شه بین اصطکا  و هابرگ شه
(Adab et al., 2013) .انجاام  یادیز قاتیتحق ریاخ یهاسال یط

نادهیدر آ هایسوزتعداد و شدت آتش شیاحتمال افتا انگریاند که بشده
های اجتای مختلف رژیم (.Silva et al., 2015هستند ) کینتد ی

 یپیچیاده یرابطاه و( سوزی آتش شدت و وسعت تعداد،) سوزیآتش
باا  ییباا  یهای جنگلی، وابساتگها با ساختار و عملکرد اکوسیستمآن
 ;Flannigan & Harrington, 1988دارناد ) میوهوا و اقلآب

Johnson, 1992; Swetnam, 1993یهااامی( و پاسااخ رژ 
 راتییااگر تغ نیقابل توجه است. بنابرا اریبس م،یر اقلییبه تغ یسوزآتش

 میرژ ینیبشیشود، پ لیتبد تیبه واقع ندهیدر آ میشده در اقل ینیبشیپ
 ریپاذجنگال امکان ساتمیآن بار اکوس ریحاصل از آن و تأث یسوزآتش

ه به ماوارد فاو ، با توج (.Flannigan et al., 2000خواهد بود )
 یدارا یساوزآتش یدهیاو پد یجهاان شیگرماا نیبا یرابطه یبررس
 نادهیدر آ میشده در اقل ینیبشیپ راتییاگر تغ رایاست. ز یادیز تیاهم

حاصال از آن باا  یساوزآتش میارژ ینایبشیشود، پ لیتبد تیبه واقع
باود  دخواها ریپاذامکان یساوزو آتش میاقلا نیبا یاستفاده از رابطه

(Flannigan et al., 2000.) نیدر نظر دارد ارتباط ب پژوهش نیا 
و عوامال  یجهاان شیها را باا گرمااجنگل یعیطب یسوزآتش راتییتغ
و  یماینقاش عوامال اقل یساازکناد. مدل یسازمرتبط، مدل یطیمح
هاا، جنگل یعایطب یهاایساوزها در تعداد و وساعت آتشآن راتییتغ
و  هاا،یسوزشآت نیدر وقوم ا رگذاریتأث یمیعوامل اقل نیترمهم نییتع

 قیتحق نیدر ا یمیاقل یرهایبا متغ هایسوزتعداد و وسعت آتش یبررس
 فراهم شود. یعیطب یهایسوزآتش ینیبشیگردد تا امکان پیم یبررس

 ساوزیآتش وضعیت بینیپیشتوان از خروجی مدل برای در نتیجه می
، IPCC اقلایم تغییار سناریوهای هب توجه با آینده در هاجنگل طبیعی

 استفاده کرد. 
 

   روش انجام تحقیق -2

 مطالعه مورد محدوده  
 شدهارایه تحقیقاتی هایداده بایگانی از تحقیق این در سوزیآتش موارد
 ,short) اندآمده دست به( USDAا )آمریک کشاورزی وزارت توسط

 هایساال یطا هاداده به دسترسی و جام  اطکعات دلیل به (.2017
. شاادیم متمرکاات آمریکااا متحاادهایا ت روی باار ،201۵ تااا 1992
 ,short) اندشاده پخش متحدهایا ت سراسر در تقریبا هاسوزیآتش

( FPA) ملی حریق ءاطفا برنامه تحلیل سیستم از بخشی این(. 2017
 فادرال، نشاانیآتش هایساازمان هاایگتارش بر مبتنی هاداده. است
 داده، پایگااه ایان ارزشامند هایویژگی از یکیهستند.  لیمح و ایالتی
 طبیعای د یل به آتش کندمی مشخص که است سوزیآتش هر علت
 ساوابق تحقیاق، ایان هاد  به توجه با. استشده آغاز انسان توسط یا

 ساوابق تنهاا پاروژه، این برای. شدند حذ  انسانی منشا با سوزیآتش
 مربا  کیلاومتر 1 از بایش یسوخته نزمی مساحت با هاییسوزیآتش
 هاایجنگل در داده رخ هاایساوزیآتش .انادگرفته قرار بررسی مورد

 در شدند حذ  هاداده از رو این از و بودند محدوده از خارج در استوایی
 افتدمی اتفا  سردسیر های جنگل در آ سکا هایسوزیآتش که حالی
 بناابراین،. دهندمی رخ عتدلم جنگل در دیگر ایا ت هایسوزیآتش و

 اتفاا  سردسیر و معتدل هایجنگل در سوزیآتش مورد 18204 حدود
 ها قابل مشاهده است. سوزی، نقشه آتش2و  1در شکل . افتاد

 
 های معتدل در آمریکاهای جنگلسوزینقشه آتش -1 شکل

 
 

 های سردسیر در آمریکاهای جنگلیسوزنقشه آتش -2 شکل

 
 سازیمدل  

 معمااریسازی متبور اساتفاده شاده اسات. از شبکه عصبی برای مدل
  یاه یک و پنهان  یه یک شامل( ANN) مصنوعی عصبی یشبکه

 و اعتبارسنجی برای % 20 آموزش، برای هاداده % 60. باشدمی خروجی
 کفایت عدم دلیل به .شودمی استفاده و تست مدل آزمایش برای % 20
 و هوا و آب مستقیم گیریاندازه به مربوط اطکعات به دسترسی عدم و

 از جهاان، هایجنگل اکثر در سینوپتیکی هایایستگاه اقلیمی هایداده
 ارایه و هوایی و آب هایمدل توسط شدهمحاسبه هواشناسی پارامترهای

 هاایداده از اساتفاده باا. کاردیم اساتفاده  ECMWF توساط شده
ECMWF ،هایداده ما ERA5 را حاال زماان تاا 19۷9 ساال از 

 دادیم.  قرار مدل ورودی
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 روز در نظار مورد پارامترهای به مربوط هایداده سوزی،آتش هر برای
 عبارتند پارامترها، این. است شده استخراج ECMWF از سوزیآتش
 کال، فشاار ی،نساب رطوبات ،(زمین سطج از متری 2 ارتفام در) دما از

 باایرام،-کا  خشکساالی شاخص بر ، یذخیره خا ، رطوبت تبخیر،
 باا پارامترهاا از کدام هر اختک  سپس .NDVI و باد سرعت بارش،
 گردیده محاسبه سوزیآتش وقوم از قبل روز ۷ طی پارامتر آن میانگین
 طای پاارامتر ایان اینکاه به توجه با ،NDVI خصوص در البته. است
 باا اخاتک  بجاای آن یروزه ۷ میانگین کند،نمی غییریت کوتاه مدت

 محاسابه مادل، به ورود برای سوزی،آتش وقوم از قبل روز ۷ میانگین
-data)) اندشاده نرمال یک، و صفر بین هاداده نهایت، در. است شده

average)/(max-min) .)وقااوم عاادم هااایداده خصااوص در 
 روز یاک در یعنای اسات؛ دهش انجام کار همین مشابه نیت سوزیآتش
 اخاتک  مختصاات، همان در( سوزیآتش وقوم از قبل روز 30) عادی

 دیتاابیس، ساپس و محاسابه هااآن از قبل روز ۷ میانگین با پارامترها
 و سردسایر) هاجنگل انوام از کدام هر برای روند، ایناست.  شده نرمال
 عصابی یشبکه مدل سپس. است شده انجام مجتا صورت به ،(معتدل
 اسات این مدل، هد است.  شده تهیه هاجنگل انوام از کدام هر برای
 خروجای طباق کاه منااطقی هواشناسی، هایبینیپیش به توجه با که

 پیش تا شوند شناسایی شود،می هاآن برای سوزیآتش بینیپیش مدل،
 اندیشایده مربوطاه هایساازمان توساط  زم تمهیدات حادثه، وقوم از

 اگار کاه معنای بادین اسات؛ عدد یک صورت به مدل، خروجی. شود
 اتفاا  ساوزیآتش یعنای باشاد، 1 با مساوی یا تربترگ مدل خروجی

 اتفاا  ساوزیآتش یعنی باشد، صفر مساوی یا ترکوچک اگر و افتدمی
 بادین داشات؛ خواهیم قرارداد یک ،1 تا صفر بین اعداد برای. افتدنمی

 است  زم باشد، 8/0 با مساوی یا تربترگ مدل خروجی اگر که صورت
 باا مقابلاه بارای آماادگی تاا شاود داده هشدار مربوطه هایسازمان به

 باود، ۵/0 از کمتار کاه صورتی در. باشند داشته را احتمالی سوزیآتش
 منطقاه آن باود، 8/0 تا ۵/0 بین هم اگر. نیست خاصی اقدام به نیازی
 تاربیش عادد ایان آینده، روز چند طی اگر تا گیردمی قرار پایش تحت
از نتای  بدست در نهایت شود.  داده هشدار مربوطه هایسازمان به شد،

 طبیعای سوزیآتش وضعیت بینیپیشهای مدل، برای آمده از خروجی
، اساتفاده IPCC اقلایم تغییر سناریوهای به توجه با آینده در هاجنگل

 شده است. 
 

  نتایج -3
 باین ارتبااط عصابی، شابکه سازیمدل از استفاده بادر مقاله دیگری، 

 کردیم مشخصرا  هاسوزیآتش  تعداد در تغییرات میتان و دما تغییرات
(SadatRazavi et al., 2020 .)و هااورودی ساازی،مدل نحاوه 

 مقالاه، آن هاد  کاه اسات شاده تشاریج فو  منب  در جتئیات، سایر
 هاساوزیآتش تعاداد تغییرات با دما پلکانی تغییرات بین ارتباط بررسی
 یدماا، رابطاه شیافاتادر مقاله متبور، به این نتیجه رسیدیم کاه  .بود
هاا دارد ( جنگلwildfire) یعیطب یهایسوزآتش شیبا افتا میمستق

 نیاا نیایو تع یساازامکاان مدل ،یطایمح یو با استفاده از پارامترها
هاا جنگل یعایطب یاهیسوزآتش راتییتغ ینیبشیپ جهیرابطه و در نت
 ,.SadatRazavi et al) وجاود دارد یجهاان شیمتاأثر از گرماا

دماا  یادرجاه 1/1 شیافتا یبه ازامشخص شد که  در ادامه،.(2020
 از %۵0، بااالب باار هااای معتاادلدر جنگل روز گذشااته ۷بااه  نساابت
 شاتر،یب یاا وسیدرجاه سلسا 3/1 شیافتا یبه ازا و های مدل،ورودی

خواهناد  8/0 یباا خروجی به مدل،  یورود یردهااز رکو %90حدود 
 یسااوزآتش یباارا یخطاار جااد ایاا یسااوزآتش یعناای، داشاات

(SadatRazavi et al., 2020) .هااای در خصااوص جنگل
روز  ۷رکوردها نسبه به  یدر دما یادرجه 2.8 شیافتا یبه ازاسردسیر، 

و  وسیدرجه سلسا ۵/3 شیافتا یبه ازاو ها از آن %۵0گذشته، بالب بر 
 8/0 یباا  خروجای به مدل، یورود یاز رکوردها %90بالب بر  شتر،یب

 یساوزآتش یبارا یخطار جاد ایا یساوزآتش یعنای، داشتخواهند 
(SadatRazavi et al., 2020) . اکنااون بااا در نظاار گاارفتن

، میاتان تاأثیر افاتایش دماا بار وقاوم IPCCسناریوهای تغییر اقلیم 
 بحث خواهد شد. ها های طبیعی جنگلسوزیآتش

 

 
نمودار تغییرات میانگین جهانی دما در سناریوهای مختلف  -3 شکل

IPCC ای: )سرمهRCP2.6،  :آبیRCP4.5 :نارنجی ،RCP6.0 ،

 RCP8.5) (Collins et al., 2013)قرمز: 

 
 گیری  نتیجه -4

مختلاف  یوهایدما در سانار یجهان نیانگیم راتیینمودار تغبا توجه به 
IPCC  شاود کاه نمایش داده شده است، مشااهده می 3که در شکل

درجه  1ای( زیر )رنگ سرمه RCP2.6میانگین دما فقط در سناریوی 
ساوزی سلسیوس است. بنابراین، در سایر ساناریوها، خطار جادی آتش

هااای امااا در خصااوص جنگلکنااد. هااای معتاادل را تهدیااد میجنگل
، مقدار میانگین RCP8.5 ینکه فقط در سناریوسردسیر، با توجه به ای

در ایان سوزی درجه سلسیوس است، خطر جدی آتش 8/2دما بیشتر از 
شود. البته به این معنا نیست که در سایر ساناریوها، احساس میسناریو 

وجاود نخواهاد داشات؛ بلکاه  سردسیرهای سوزی در جنگلخطر آتش
بسایار بیشاتر از  RCP8.5ها در سناریوی سوزیتعداد و وسعت آتش
البته باید در نظر داشت که ورودی مدل، تغییارات سایر سناریوها است. 

دما نسبت به هفات روز گذشاته اسات. اماا باا توجاه باه تاأثیر ساایر 
ساوزی )کاه در مقالاه مساتقل پارامترهای ورودی مدل بار وقا  آتش
شود جهت دسترسی باه نتاای  دیگری بررسی شده است(، پیشنهاد می

ها همتمان با تأثیر سوزیأثیر سایر پارامترها نیت بر وقوم آتشتر، تدقیق
در پاژوهش دیگاری بررسای شاود تاا تصاویر بهتاری از افتایش دما، 
 سناریوها بدست آید. هر کدام از ها در سوزی جنگلوضعیت آتش
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