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 دهیچک
امل انسانی یگا ییرانسگانی داشگته باشگد و موجگب      ها از مخاطرات مهمی است که ممک  است ع جنال یسوز آتش

جنال، فرسایش خاک و از بی  رفت  حیات بسگیاری   یها رساختیزاکوسیستم، تخریب  ۀچرخزیادی در  مشکالت
خطر در  ینیب شیپمخرب آن، تأثیرات جنال و کاهش  یسوز آتشمدیریت  یها را . یکی از شوداز موجودات زند  

مسگتتد بگا    یهگا  جناگل در  یسوز آتشخطر  یبند پهنهنقشۀ  ۀیتهبه ای  منظور  است. یسوز آتشمناطق مستتد 
 یبرا یزیر برنامه تینها و در نشانان آتشآموزش  یبرا مناسب یها رساختیز جادیابر مناطق پرخطر،  شتریبتمرکز 

 لیانسگ پت یسگاز  مگدل  ،مقادگه   یگ ا. هگدف  ت داردضرور یمنیا و حفظ بیآسکاهش  با هدف یسوز آتشمبارز  با 
 ینوآوراست.  یمکان مؤثر یارهایمت یده وزناز  یناش تیقطتبا در نظر گرفت  عدم  یجنالدر مناطق  یسوز آتش
 ارهگا یمت یدهگ  وزناز  یناشگ  تیگ قطتکاهش عگدم   منظور بهشافر  -شهود دمسپتر نظریۀ یریارگک هبحاضر،  قیتحق

توابع باور و موجه بودن و تجمیگع توابگع سگطو      توسط کارشناسان است. در ای  رویکرد با توجه به در نظر گرفت 
باشگد. ابتگدا    مگؤثر بسگیار   توانگد  یمگ که با توجه به تتگداد زیگاد زیرمتیارهگا     شود یممختلف عدم قطتیت مدیریت 

 .دشگ مربگو  شناسگایی    یارهگا یمتریزمدنظر قگرار گرفگت و    یاهیگو پوشش  یانسان ،یمیاقل ،یتوپوگراف یارهایمت
سگطح  در و  اریگ رمتیزد  سگطح دوم  در  ار،یمتچهار سطح اول در . شدند فیدر سه سطح تتر اارهیرمتیو ز ارهایمت

کارشگنا    سگی از نظگر   مگؤثر  یارهایمت یده وزن منظور به  یگرفته شد. همچن در نظر اریمتزیروهفت  بیستسوم 
 یارهگا یمتریزو  رهگا ایمت از کیگ  هگر  و وزن ناتوسط متخصص شد  لیتکم یها پرسشنامه. با استفاد  از شداستفاد  
اسگتفاد    با یسوز آتش وقوع خطر محاسبه شد. نقشۀ شافر -دمپسترشهود  نظریۀاز  استفاد با  ییاوزان نها ،مربو 

  یثرترؤمگ نشگان داد کگه    جینتگا شگد.   یبنگد  گگرو   طبقه چهار در ها هیال قیتلف باو  دار وزن یهمپوشان یها روش از
و  301/0وزن متیار انسانی  .است یانسان متیار سپسو  یاهیگپوشش  اریتم بیترت هب یسوز آتش وقوع در ها شاخص

نشگان   پژوهشدر منطقۀ  داد  رخ یها یسوز آتشنقشۀ حاصل با  سۀیمقا محاسبه شد.2595/0پوشش گیاهی وزن 
نقا  حاصگل از ایگ  تحقیگق دارنگد و مگدل پیشگنهادی        با زیادی یپوشانهم و خطرناک پرخطر که طبقات دهد یم
 یمنحنگ  توسگط  مگدل  آزمگون   یهمچنکند.  ینیب شیپرا و مراتع  ها جنال یسوز آتش وقوع زیاد با دقت اندتو یم

 را نشان داد.  درصد 92 مدل با مقدار زیاد دقت ستمیس عملکرد مشخصۀ
 .دار وزن یهمپوشان، شافر -دمپستر ۀنظری، تیقطتعدم  تحلیل، ،یسوز آتش: یدیکل های واژه

                                                            
  مسئول ةسندینو                  alesheikh@kntu.ac.ir Email: 
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 مقدمه

عگدم  گگرفت    نظگر  بگا در  یجنالگ در منگاطق   یسگوز  آتش لیپتانس یساز مدل ،مقاده  یاهدف 

. اسگت شگافر   -شگهود دمپسگتر  نظریگۀ  براسا   یمکان مؤثر یارهایمت یده وزناز  یناش تیقطت

و تهیگۀ   یسگوز  آتش یساز مدلبرای متنوعی  یها روشکه  دهد یمتحقیقات پژوهشاران نشان 

نادرپور . دخاص خود را دار یها یژگیوکه هر یک  شد   هارائآن تدوی  و  یابی لیپتانس یها نقشه

 ادیگام  بگا را  جغرافیگایی  اطالعات سیستم بر مبتنی جنال سوزی آتش ( خطر2017و همکاران )

ابتگدا   آنها. ارزیابی کردندآن  زمانی و مکانی تنوع لیوتحل هیتجز و ملی جنال موجودی های داد 

 جنالی منابع فهرست دادة پایاا  ادیام با یسوز تشآ خطر یبردار نقشه برای مفهومی یچارچوب

 از اسگتفاد   بگا  چگی   در خطگر  مناطق نقشۀ و بادقو  جنالی یسوز آتش خطر .کردند ایجاد ملی

GIS مکگانی  تحلیل روش با جنال یسوز آتش خطر زمانی -مکانی تغییرات در نهایت و ارزیابی 

 یهگا  جناگل  یسگوز  آتشخطر  ییفضا یاداو( 2018و همکاران ) تاچ-ناوک. [14] شد بررسی

 شرفتهیپ  یماش یریادگی یها تمیاداوربا استفاد  از  تنامیوتوان چائو در  ۀمنطقدر را  یریگرمس

بگردار   یها  یماش یریکارگ بهبا  یسوز آتشخطر  پژوهش،  یا . درکردند یابیارز GISبر  یمبتن

مگدل   .شگد تحلیگل   2یعصب ۀکشب ۀیچندال پردازش شیپو  1(RF) یتصادف یها جنال، بانیپشت

MLP-Net  مدل از آن  و پس را داشت عملکرد ینیب شیپ بهتریRF یمترفگ مگدل    یتگر  قیدق 

بگا  را جناگل   یسگوز  آتش ینیب شیپو  ییفضا یاداو لیتحل (2019) همکاران و یبو[. 16] شد

 3ها گل ینافشا گرد  یساز نهیبهاداوریتم و  Spline ، یماش یریادگی دیجد یها روشاستفاد  از 

 یبرا  یماش یریادگی دیجدروش نوعی  مترفی آنهاهدف انجام دادند.  تنامیو یسار استان دئود

نشگان داد کگه عملکگرد     جیتگا ن .بودجنال  یسوز آتشخطر  مکانی یاداوها ینیب شیپو  لیتحل

 [.3] دارد یعگدد  یهگا  روش از دیاگر  یبهتگر و کگارایی  است  نظر مناسب مورد مدل ینیب شیپ

 در بگازد   کگم  یهگا  جناگل  مگدیریت  تحقیقگی دربگارة   ،(2019سانچیس و همکاران ) -دسگونزا

 بگه  دسگتیابی  بگرای  یسگوز  آتگش  و تگود   ستیز آب، خطر گرفت  نظر آبریز با در حوضۀ مقیا 

 یها جنالبرای   جنال سنتی مدیریتتحقیق، ای  براسا  . دادنداقتصادی انجام  یسنج امکان

 امگا  ،دهگد  یمگ  افگزایش  را آب آب، تودیگد  بگرای  جناگل  دیریتمگ  .است 4بدون سود خشک مهین

 انتشگار  کگاهش  و یسگوز  آتگش  خطگر  و تود  ستیز جمله از. باشد سودآور که نیست یا انداز  به

 تگا  باشگد  حوضگه  مقیا  در و چندمتیار  باید مدیریت .دهد یم افزایش را هزینه به سود نسبت

                                                            
1. Random Forest 
2. MLP-Net 
3. differential flower pollination optimized 
4. non-profitable 
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 عملیگاتی  مدل یک پژوهشی( در 2020مکاران )هنگ و ه زی. [10]برساند  حداکثر به را منافع

 از ینی مناطق در ها جنال سوزی آتش خطر بینی پیش رایب 1متدنچی مورچۀ اداوریتم با جدید

 ریسک بینی پیش ملی مدل با پیشنهادی مدل مقایسه عملکردپژوهش، در ای   .اند داد  ارائه ابر

 اداگوریتم  دو بگا  ریسگک  بینگی  پیش های مدل دیار با پیشنهادی مدلمقایسۀ و همچنی   چی 

 قابگل  و مگؤثرتر  متدنی، مورچۀ اداوریتم بر مبتنی مدل .گرفت انجام کالسیک ماشی  یادگیری

 کرنگگل تگگراکم بینگگی ( پگگیش2020 )کگگاران موگگگا و ه-مونجگگارا  آنجلیکگگا .[29] بگگود اعتمگگادتر

 ارائگه مکزیگک را   در جغرافیگایی  دار وزن رگرسیون با چندگانه های مقیا  در جنال سوزی آتش

 ینگ یب شیپگ  مگنظم  شبکۀ تراکم و کرنل برای GWR با یسوز آتش . به ای  منظور وقوعاند کرد 

 .گذاشگت  تگأثیر  یسگوز  آتش وقوع بر زمی  زیاد گیاهی پوشش کرب  تراکم و انسانی عوامل .شد

 بگی   سازش بهتری . بود بیشتر متمودی شبکۀ با مقایسه در تراکم کرنل برای GWR مدل دقت

 .[12] آمد دست به کیلومتر 15-20 در فضایی جزئیات و مدل دقت

 هگا  جناگل  یسگوز  آتگش پایش و شناسگایی   منظور به( 1400طهرانی و همکاران ) ةزاد عبا 

زمانگه و   تگک لکرد پگردازش  جنال تصادفی و ماشی  بردار پشتیبان عم یها یبند دستهبراسا  

. کردنگد ارزیگابی   8دندسگت  مگاهوارة  تصگاویر  رة مخاطقبل و بتد و در زمان رویداد  را چندزمانه

 یبنگد  طبقهروش  که نشان داد جینتا. بود ایادت کادیفرنیا در  های پارادایز جنال ۀ پژوهشمنطق

توانایی بیشگتری بگرای تفکیگک آتگش از       روش ماشی  بردار پشتیباننسبت به  جنال تصادفی

 .[1] ییرآتش دارد

 اسا  را بر ها جنال سوزی آتش خطر سازی مدل قی،تحقی( در 2021 )سیوریکایا و کوچوک 

 نقشۀ. دنداد ارائهمدیترانه  ۀمنطق در آماری تحلیل و GIS بر مبتنی مراتبی سلسله تحلیل یندافر

 یسگوز  آتگش  خطگر  نقشگۀ  .شگد  تهیگه  آماری شاخص و 2AHP روش براسا  یسوز آتش خطر

 خطگر  نقشگۀ  دقگت  .شگد  دییگ تأ جناگل  تگاریخی  یسگوز  آتش نقطۀ 990 توسط شد  ینیب شیپ

 فرصگت  شگد   ینگ یب شیپ یسوز آتش خطر نقشۀ .شد دییتأ ROC منحنی به توجه با یسوز آتش

( 2021 )شگو و همکگاران    [.24] دارد جناگل  یسگوز  آتگش  بگا  مگؤثر  مبارزة برای شایان توجهی

 وشانئال نانجینگ ملی جنالی پارک برای جنالی یسوز آتش خطر نقشۀ ایجاد با هدف تحقیقی

 ایجگاد  احتمگال  بگر  زیگادی  عواملی کگه تگأثیر   توسط جنال یسوز آتش خطر مدل. دادندم انجا

 ریسگک  نقشگۀ  دقگت  کگه  دهگد  یم نشان است. نتیجه شد  ساخته دارند الئوشان در یسوز آتش

                                                            
1. ant-miner  
2. Analytical Hierarchical Process  



 1400 زمستان، 4، شمارة 8/ دورة  مخاطرات سابق( دانشمدیریت مخاطرات محیطی )  416

 اسگت،  ناهماهنگگ  مطادتگاتی  مختلف یها حوز  در عوامل اهمیت که ازآنجا .است درصد 65/76

 .[28] شود محاسبه الئوشان لعوام از یک هر اهمیت حد باید

 دربارةاز نظر کارشناسان  یناش تیعدم قطت یساز مدل یبرا یروش قاتیتحقاز  کی چیهدر  

 -دمپسترشهود  نظریۀ یریکارگ بهحاضر،  قیتحق ینوآور، بر ای  اسا . نشد  استارائه  ارهایمت

ضگرورت   .اسگت اسان توسط کارشن ارهایمت یده وزناز  یناش تیقطتکاهش عدم  منظور به شافر

ای  تحقیق با توجه بگه تتگداد زیگاد زیرمتیارهگا مگدیریت عگدم قطتیگت بگا اسگتفاد  از          اجرای 

که امکان مدیریت عدم قطتیت را با توجه بگه   استهمزمان توابع باور و موجه بودن  کارگیری به

 .کند می فراهم سوزی آتش بینی پیشاهمیت بحث 

  قیتحقروش 

 یارهگا یرمتیزهمگرا    بگه  مؤثر یارهایمت. ابتدا داد  شد  استق نشان روند ای  تحقی 1شکل در 

شگد  سگپس بگا     ییشناسگا نظگر کارشناسگان     یهمچنگ و   یشگ یپ قگات یتحق یبررسگ مرتبط با 

 مؤثر یارهایمت یده وزن منظور به. گرفتانجام  یوزن ده ندیفراشافر  روش دمسپتر یریکارگ به

و نقشگۀ   گرفگت متیارهگا انجگام    دار وزنهمپوشانی  تینها. در شدکارشنا  استفاد  سی از نظر 

 .شد یابیارز ROC یمنحنبا استفاد  از  جینتا. شد هیته یسوز آتشخطر 

 مؤثری ارهایمع نییتع -

و نظگر    یشگ یپ قگات یتحقاز نتگایج   مگؤثر ی ارهگا یرمتیزو  ارهگا یمت  یگی تتشناسایی و  منظور به

ی اهیپوشش گو  یانسان ی،میاقل ی،توپوگراف رایمتچهار  تینها. در [13]کارشناسان استفاد  شد 

ی کمگ ی ارهگا یمتی سگاز  نرمگال تتیی  شد. برای  1مطابق جدول  ارهایرمتیز. قرار گرفتمدنظر 

ی دارنگد از  سگوز  آتگش بر خطر  میمستق ریتأثی که مسکونهمچون بارش، دما و فاصله از مناطق 

یف شدند. در سطح اول چهار متیار، متیارها و زیرمتیارها در سه سطح تتراستفاد  شد.  1رابطۀ 

 . شد  گرفته نظر دروهفت زیرمتیار  در سطح دوم د  زیرمتیار و در سطح سوم بیست

در سگطو  مختلگف    ارهایرمتیزو  ارهایمتسپس با استفاد  از نظر سی کارشنا  متخصص، 

 اتیخصوصگ  ۀیگ پای برسگوز  آتگش ی ریخطرپگذ در  تشانیاهمو براسا  درجۀ  اریکدنسبت به ی

 نکگه یای شدند. با توجه به بند رتبه لیحمو  آباد یرب اسالمی شهرهای واقع در ها جنالوضۀ ح

شگافر   -شهود و قاعگدة دمپسگتر   نظریۀ، از وجود داردکارشناسان متخصص  در نظر تیعدم قطت

 ارهگا یمتو  ارهگا یرمتیزاز  کهگر یگ   تیاهمو محاسبۀ درجه  تیعدم قطتی ادیام نظرها، رفع برا

 .استفاد  شد
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قیتحق. فلوچارت روش 1شکل   

یسوز آتشبر  مؤثر یارهایرمعیزو  ارهایمع. 1جدول   

 فیتوص اریمع
  یاهیگپوشش          

o  جنال انبو 

o جنال تنک   
o تعامر  

 یبرارا  طیمحقابل اشتغال است و  یسوختنمادة همان  یاهیپوشش گ
 .کند یممساعد  یسوز آتش

 یانسان    
o  یمسکونمنطقۀ فاصله از 
o ه از جاد فاصل 

 یسوز آتش گرچهاست،  شتریب یمسکوندر حوادی مناطق  یسوز آتشاحتمال 
 .شود یماطفا  تر عیسردر ای   مناطق 

مناطق احنمال   یادر  جهینتدر . است شتریب یانسان تیفتاد ها جاد  یکینزددر 
 .استزیاد  زین یسوز آتش

 میاقل                      
o دما 
o بارش   

 .ابدی یم شیافزا یسوز آتشاحتمال  ریمتغدو   یا شیافزابا 

 یتوپوگراف  
o  بیشجهت 

o شیب 

o ارتفاع 

 یسوز آتشبر وقوع  یخشک زانیم جهینتنور و در  افتیدر زانیمبر  بیشجهت 
و احتمال  کنند یم افتیدر یشتریبنور  یجنوب یها جهت) است رگذاریتأث

 .(است شتریبجهت   یادر  یسوز آتش

 است. شتریب یسوز آتشانسان احتمال  یدسترس لیدد به تر، پایی در ارتفاعات 
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 شافر -دمپسترقاعدۀ شهود و  نظریۀ -

( 1967دمپسگتر )  توسگط کگه   اسگت  شگواهد  یاضگ یر نظریۀ یک 1(DST) شافر -دمپستر نظریۀ 

 تگوان  یمگ  را نظریه محدود، ای  گسستۀ فضای در .داد  شد( بسط 1976و توسط شافر ) یمترف

 داد  نسگبت  هگا  مجموعگه  بگه  احتمگاالت  آن در کگه  کگرد  تفسیر احتمال ۀنظری تتمیم صورت به

 DST اما در .است مرتبط ممک  رویداد یک با تنها شواهد ،کیکالس احتمال ۀنظری . درشوند یم

 کگه  جگایی  در .کگرد  مگرتبط  رویگدادها  از یا مجموعه ممک  یا رویداد چند با توان یم را شواهد

 بگه  ایگ  مگدل   باشگد،  کگافی  مجزا رویدادهای به احتماالت یصتخص برای کافی ةانداز به شواهد

 مگدل  طراحگی  مگذکور  ۀنظریگ  های ویژگی تری  مهم از .شود یممرتبط  کیکالس احتمادی ۀرابط

 های هفرضی به نیازی و شود یماجرا  اطالعات مورد در دقت مختلف سطو  با که است یا گونه به

 هگای  پاسگخ  قطتیگت  عگدم  مستقیم نمایش مکانا همچنی  .نیست اطالعات ۀارائ برای بیشتری

 بگاز   یگک  یگا  مجموعگه  یک با توان می را نادقیق ورودی یک آن در که کند می فراهم را سیستم

 .[2 ، 6، 22] است باز  یک یا مجموعه یک حاصل خروجی و کرد مشخص

ریه در ای  نظگستردة کاربرد . 1زیر است:  یها یژگیوشافر  -دمپستر نظریۀ استفاد  از ددیل

 عگدم  توصگیف  برایییرکالسیک  های نظریه میان ای  نظریه در. توستۀ زیاد 2  د  سال گذشته

 منگابع  از آمگد   دسگت  بگه  شگواهد  مختلف انواع ترکیب و ارائهبرای نظریه . تطابق ای  3  قطتیت

 میمفگاه از   .[7، 22]مجموعگه   نظریۀ و کالسیک احتمال نظریۀ ای  نظریه با. ارتبا  4  متتدد

 :اشار  کرد ریزبه نکات  توان یمموجود در رابطه با شواهد،  یمقدمات

  صیتشخچارچوب 

یک مجموعۀ متناهی از عناصر است )در ای  مقاده منظور از عناصر متناهی،  فرض کنید 

تواند یک فرضیه، یک هدف یا موردی از وضتیت یک (. یک عنصر میستمتیارها و زیرمتیارها

. است های زیرمجموعهمجموعۀ همۀ نیز  2. استتشخیص  چارچوب سیستم باشد. 

Bel: 2تابتی به فرم   → ، یک تابع باور روی برقرار باشد 3و  2، 1های  رابطهکه در   [1 , 0] 

 [22 ، 27] شودنامید  می. 

(1)  Bel 0   

(2)  Bel 1   

                                                            
1. Dempster-Shafer theory  
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(3) 
   

   

1 2 n i

i

n 1

i j i n

i j

Bel A A A Bel A

Bel A A ( 1) Bel A A



  

  

 

   
 

  یهگا  رمجموعگه یزمثبگت( و هگر مجموعگه از     حیصحعدد  کی n) nهر  یازا به 5رابطۀ   

Belمقدار  از  A ۀرمجموعیزهر  یبرا. کند یمصدق   A بگاور بگر وجگود     زانیم ةدهند نشان

 .[22، 23] کنند یم تیریمددرجات باور را   یاباال   یقواناست.  Aدر مجموعه  تیواقت

 تابع باور و موجه بودن 

. اسگت متتلگق   زیگ ناز آن  رمجموعگه یزبه هگر   شود یممجموعه اختصاص داد   کیکه به  یباور

رابطگگۀ   هرگگگا  دو مرجگگع باشگگد، مجموعگگۀ  اسگگت. اگگگر  زیگگر صگگورت بگگه هیگگنظر  یگگا فیگگتتر

m() = ∑و   0 m(A) = 1A تابع  ،برقرار باشدm : 2


 →   1یاصگل سهم احتمگال   [1 , 0] 

 ةدهنگد  نشگان و  شگود  یم د ینام A یاصل، عدد احتمال m(A) تیکم .[7،  11] شود یم د ینام

 چیهگ که  کند یم انیب 4. رابطۀ شود یممنتسب  Aمجموعۀ به خود  صرفاًاست که  یباور زانیم

. اسگت  1ابر ها برباورهمۀ مجموع  دهد که نشان مینیز  5. رابطۀ ابدی ینماختصاص  به  یباور

همگۀ   یبگرا  m(B)مقدار  دیبا ،شود یمداد   صیتخص Aکه به  یمطلقباور اندازة  برای سنجش

توسط  Aعناصر  انیممقدار کل احتمال در . (4رابطۀ اضافه شود ) m(A)به  A یها رمجموعهیز

د حگ  ۀمنزدگ  بگه و  Aاز بگاور   یدار یمتنو  تیحتم یمتنا. شود یمگیری  انداز  Bel(A)تابع باور 

 :[7، 9، 27] است Aاحتمال  یرو ینییپا

(4)  
BA

Bel A m(B) 

 درشگد    توزیگع  احتمال مقدار حداکثر. کنند یم فیتترتابع موجه بودن را  6و  5های  رابطه

 Aاحتمگال   یرو یباالتابع حد  Pl(A)  .شود یم یریگ انداز  Pl(A) تابعتوسط  Aعناصر  انیم

 .[7،  11است ] Aمربو  به  یکلباور  ۀدرج ةکنند فیتوصو 

(5)    Pl A :  ( ) 0 ,1   

(6)      
B A

Pl A 1 Bel A m B
 

         

                                                            
1. Basic Probability Assignment  
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 بازۀ باور

نگام   بگه  یتگابت  واسگطۀ  بگه  بودن  موجه. تابع دهد یمرا نشان  تیقطتفاصله، فاصلۀ باور عدم   یا

 شگود  یم  انیباز باور  یفیتتر صورت به، 8و  7 یها رابطهشک، به تابع باور مرتبط شد  و برطبق 

[27]: 

(7)    Pl A 1 Bel A     

(8)  Pl A 1 Doubt(A)   

 شواهد بیترک نیقوان 

در اطالعگات   ۀیگ پامتفاوت، بر یعاتاطالدو تابع جرم حاصل از دو منبع  m2و  m1 دیکنفرض 

. مطابق بگا قگانون   اطالعاتی یکسان استهر دو منبع  یبرا  صیتشخباشد. چارچوب  دستر 

 :[7 ، 26] شود یمبیان  11و  10، 9های  رابطه متتامد دمپستر،

(9)  m 0  

(10)    
B C

1
m A m B m(C)

1 k  




  

(11)  
B C A

K m B m(C)
 

   

K  15. طبگق رابطگۀ   کند یممنابع شواهد را ارائه  انیم یناسازگارمربو   هیاپجرم احتمال ،

K  دیآ یمدست  بهاست،  یته آنهاکه اشتراک  ییها رمجموعهیزهمۀ از مجموع ضرب توابع جرم .

K  تگر   . مقگدار بگزر   کننگد  یمگ  ریتفسگ  یاطالعگات منگابع    یبگ  یناسگازگار عنوان انگدازة   بهراK 

1منابع است. مخرج  ترشیب یناسازگار ةدهند نشان − K  فاکتور نرمال کردن است.  12در رابطۀ

m کسانی صیتشختابع جرم در چارچوب  زین  جمع متتامد . استm = m1 m2 ،بیترک 

m1  و m2  شگواهد   بیگ ترکدر  بگر دارد.  و اطالعات مشترک از دو منبگع را در  دهد یمرا نشان

 :[26 ، 27]برقرار است  13و  12های  رابطه

(12) 
1 2 2 1m m  m m    

(13) 1 2 3 1 2 3m (m m ) (m m ) m     
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 k یناسازگاراندازة  m1, m2,  m3,…,  mn  [Mass function] تابع جرم n یبرا یطورکل به

 :[7، 26] شود یممحاسبه  14رابطۀ صورت  به

(14) 
     

n

i

i 1

1 1 2 2 n

E

K m E .m E m E 0



  



 

 :[7 ، 27]شد  محاسبه خواهد 15رابطۀ صورت  بهتابع جرم  بیترکدر آخر 

(15) 

 

     
n

i

i 1

1 2 2

1 1 2 2 n

E

m A (m m   m )(A)

1
m E .m E m E

1 K



    






 

 محدودۀ تحقیق 

. اسگت  لیگ حمآباد یرب و  اسالمکرمانشا  متتلق به مناطق  یها لجنااز  یبخشمنطقۀ تحقیق، 

، از جنگوب بگه   شهرسگتان کرمانشگا   ه ، از شگرق بگ  شهرسگتان جگوانرود  منطقه از شمال بگه    یا

در طگول   و شگود  یمگ محگدود   یگرب  گگیالن و  شهرستان داالهگو و از یرب به  شهرستان سیروان

 1335 یبلنگد در ، قگه یدق 6درجگه و   34 ییایگ جغرافو عرض  قهیدق 31درجه و  46 ییایجغراف

 یخسگرو  -را  کرمانشا  ریمسکرمانشا  در  یباخترجنوب  یلومتریک 65در  ایدراز سطح  یمتر

 478طگور متوسگط    سگاالنه بگه   یبارنگدگ و  یا ترانگه یمدمنطقه متتگدل    یا یهوا و آبقرار دارد. 

و  تیگ جمتبگه دحگا     که است استان کرمانشا  یشهرهااز  یکیآباد یرب  است. اسالم متر یلیم

 (.2شکل  )شود  محسوب می کرمانشا شهر استان بتد از شهر   یدوموستت 

  ها افتهیبحث و 

هگا   نقشگه شگد و سگپس    هیگ ته ارهایمت یها نقشه، ابتدا یشنهادیپ قیتحقروش  یاجرا منظوربه

گرفگت. در مگورد    ن قرارکارشناسا اریاختدر  ارهایمت یده وزنمربو  به  یها پرسشنامههمرا   به

صورت اصال   ازینو در صورت شد از نظر کارشناسان استفاد   زین ارهایرمتیزمورد نظر  یها باز 

مربو  به پوشش گیاهی براسگا  میگانای  حگداکثر پوشگش گیگاهی سگادیانه در       نقشۀ . گرفت

سگت آمگد.   د هبگ  ENVIافگزار   سال با استفاد  از تصاویر دندست توسط نرم 15منطقه برای مدت 

 ARCGIS افگزار  نگرم  با اسگتفاد  از  تهیه شد و ASTERمتری  DEM 30ارتفاع براسا  نقشۀ 

اقلگیم شگامل دمگا و بگارش نیگز بگا        یها نقشه. شدشیب و جهت شیب نیز تهیه  یها نقشه 10.3

مربو  به فاصله  یها نقشه مورد نظر حاصل شد. ۀساده بارش در منطق پانزد یابی میانای   درون

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D9%84_%D8%B0%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
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  ARCGISافگزار  در نرم Euclidean distanceاطق مسکونی و جاد  نیز با استفاد  از تحلیل از من

 ارهگا یمت کیتفکرا به  یسوز آتشبر خطر  مؤثر یارهایمتریز ۀنقش 7تا  3 های لشک حاصل شد.

 .دهند یمنشان 

 

  

 

تحقیقمنطقۀ  ییایجغراف تیموقع .2شکل   
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با  یاهیگمربوط به پوشش نقشۀ . 3شکل 

 عتاتنک و مرجنگل جنگل انبوه،  یارهایمعریز
 بیش: یتوپوگراف اریمعنقشۀ . 4شکل 

 
 

 )الف( )ب(

 بیشب( جهت )و  DEMالف( : )یتوپوگراف اریمعمربوط به  یها نقشه. 5شکل 
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 )ب( )الف(

دماب( )الف( بارش و ): میاقل اریمعمربوط به  یها نقشه .6شکل   

  

 )الف( )ب(
یمسکونمناطق  فاصله از ب()؛ فاصله از جادهالف( ): یانسان اریمعمربوط به  یها نقشه. 7شکل   

کارشنا  سی از نظر  یریگ بهر ، با شد  گرفته در نظر اریرمتیزو  اریمت یها نقشهبا توجه به 

 یسوز آتشکارشنا   هشتکارشنا  مخاطرات در مقطع کارشناسی ارشد،  شانزد ) متخصص

در سطو  مختلف نسبت به  رهاایرمتیزو  ارهایمتجغرافیایی(  یها داد کارشنا  شش جنال و 

بگا   تیگ نها. در ندشد یبند رتبه یریگ میتصمدر هر سطح  تشانیاهمو با توجه به درجه  اریکدی

در هگر سگطح    ارهگا یرمتیزو  ارهگا یمت یبگرا  یینهگا  یهگا  وزنشافر  -از مدل دمپستر یریگ بهر 

 (.8)شکل شد محاسبه 
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 بهموجود در سطح سوم محاسبه شد.  یارهایرمتیزسطح دوم با استفاد  از  مؤثر یپارامترها

و پوشگش گیگاهی    یشگناخت   یزمگ ، یتوپگوگراف ، میدرواقلیگ ه یها نقشه یهمپوشانمنظور با   یا

 یهگا  نقشگه  یهمپوشگان و بگا   یسوز آتش یریخطرپذنقشۀ در سطح سوم،  کیهمرا  وزن هر  به

در سگطح سگوم    کیگ  همرا  وزن هر  بهرا   ۀمحصول و فاصله از شبک دیتود، تراکم تیجمتتراکم 

 اناریگ ب 9آمد. نقشۀ خطگر در شگکل     دست هتحقیق بمنطقۀ  یبرا یسوز آتش یریخطرپذنقشۀ 

 یداراتحقیگق،  منطقگۀ   یمرکگز و  ییربگ از مناطق شمال  یبخشو  یجنوباست که مناطق   یا

 . است یسوز آتشدر  ادیز اریبسخطر 

 در برابگر  یکمترخطر  ،قیقتحمنطقۀ  یشرقو  یشمادنواحی که  دهد یمنشان  جینتا لیتحل

 لیگ تحل یبرا. است که پوشش گیاهی خاصی ندارد( ییها بخشمناطق سفید ) دارند یسوز آتش

آمگد  نرمگال شگد  و     دسگت  هبگ  یسوز آتشخطر نقشۀ  ،تحقیقمنطقۀ خطر در  تیوضت تر قیدق

 .شدشد  محاسبه  نرمال یسوز آتش یریخطرپذنقشۀ  اریمتو انحراف   یانایممقدار 

 
مختلف یها سطح یبرا ارهایرمعیزو  ارهایمع یبرا یینها یها وزن. 8 شکل  
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 منطقۀ تحقیق یسوز آتشخطر  ۀ. نقش9شکل 

شگد.   یبنگد  طبقگه مختلگف   در چهار دسگتۀ تحقیق منطقۀ  یبرا یسوز آتشخطر  تینهادر 

 طبقات مختلف خطر است. یها باز و  اریمت، انحراف  یانایممقدار  2جدول 

طبقات مختلف خطر یها بازهو  اریمع، انحراف نیانگیمر . مقدا2جدول   

خطر کم خطر متوسط خطرناک پرخطر خطر اریمعانحراف   نیانگیم   

84/0-1 مقدار  84/0-57/0  57/0-3/0  3/0-0  22/0  42/0  

 

 .شگد مختلگف اخگذ    یها شدتسال با  15در طی  منطقۀ پژوهشدر  یسوز آتشرخدادهای 

 کگه طبقگات   دهگد  یمگ تحقیق نشگان  منطقۀ داد  در  رخ یها یسوز آتشنقشۀ حاصل با  سۀیمقا

 منظگور ارزیگابی نتگایج از روش    بگه همچنی  د. ننقا  دار با زیادی یهمپوشانخطرناک،  و پرخطر

ROC صحت مدل با اسگتفاد  از   ارزیابی که برای است نسبی عامل نوعی. ای  روش استفاد  شد

 آزمون  .دهد یمنشان  را هر کال نمایی  رستدحاصل، با نتایج داد   رخ یها یسوز آتش ۀسیمقا

 .دهد یمرا نشان   درصد 92 مدل با مقدار زیاد ، دقت ROC یمنحن توسط مدل

 یریگ جهینت

مسگاحت  و سگبب کگاهش   کنگد   مگی  دیتهدرا  ها جنالاز  یتیوس یها بخش یسوز آتشهرساده 

کرمانشگا    یهگا  جنالمختلف در  یها یسوز آتشبه  توان یمکه از جمله  شود یمکشور  یجنال
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 اتیخصوصگ  لیگ دد بگه استان   یادر  لیحمآباد یرب و  اسالم یها جنال انیم  یا. در کرداشار  

. انگد  خطرناکمتتدد و  یها یسوز آتشمستتد رخداد  یمیدرواقلیهو  یتوپوگراف، یطیمحخاص 

 یهگا  روش قیتلف. زیادی دارد تیاهممنطقه   یا یسوز آتشابتاد مختلف خطر  یبررس رو از ای 

 د یگ چیپ یریگ میتصممسائل  لیتحلچندمتیار  و سیستم اطالعات مکانی، امکان  یریگ میتصم

 رقابگل ییمختلگف و   یارهگا یمتو  هگا  داد که ایلگب شگامل    را یسوز آتشخطر  یبند پهنهمانند 

 یشگهود اسگتدالل   نظریگۀ منظور در تحقیگق حاضگر از     یهم. به کند یمهستند فراهم  سهیمقا

 یینهگا وزن   ییتتموجود در نظر کارشناسان متخصص و  تیقطترفع عدم  یبرافر شا -دمپستر

در  مگؤثر  یارهگا یرمتیزو  ارهایمت. شد استفاد  یسوز آتشبر خطر  مؤثر یارهایرمتیزو  ارهایمت

 یهگا  روش ازگا  بگا اسگتفاد     آن شدند. یبند دستهو در سطو  مختلف   ییتت یسوز آتش جادیا

بگا   ،نظر کارشناسان متخصگص  قیتلفاز   حاصل یینهابا توجه به وزن  ارهایمت دار وزنهمپوشانی 

یرب حاصل  آباد اسالم یها جنال یسوز آتش یریخطرپذنقشۀ  شافر -دمپستر نظریۀاستفاد  از 

 ،اریگ انحراف متو   یانایم ریمقادبه  با توجهنرمال شد و  آمد  دست بهنقشۀ خطر  تینها درشد. 

 یبنگد  طبقگه  چهار دستهبه  یسوز آتش یریخطرپذتحقیق از نظر قۀ منط ةشد نرمالنقشۀ خطر 

 و یاهیگ پوشش گ اریمت بیترت به یسوز آتش وقوع در شاخص  یمؤثرترکه  داد  نشان جینتا. شد

در منطقگۀ تحقیگق نشگان     داد  رخ یهگا  یسگوز  آتشحاصل با نقشۀ  سۀیمقا. است یانسان سپس

  یمنحن توسط مدل آزموند. ننقا  دار با زیادی یهمپوشان خطرناک و پرخطر که طبقات دهد یم

ROC  دهد یمرا نشان  درصد 92 مدل با مقدار زیاد دقتنیز. 
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