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چکیده

مدل اتوماسيون سلولی بهعنوان یکی از پرکاربردترین مدلهای شبيهسازی گسترش آتش ،نيازمند بهکارگيری پارامترهای مناسب و

ضریبهای دقيق هستند .هدف اصلی پژوهش پيشرو ،مقایسه مدلهای اوليه اتوماسيون سلولی و مدل بهينهشده با استفاده از الگوریتم
کلونی زنبورعسل بهمنظور پيشبينی نرخ گسترش آتش در یک جنگل دستکاشت در شمال شرقی استان گلستان است .با تهيه نقشه
واقعيت زمينی نمونهای ،قابليت دادههای طيفی نوری و راداری ماهوارههای سنتينل  1و  2برای تهيه نقشه تيپ و تراکم پوشش گياهی
مورد نياز در مدلسازی گسترش آتش بهعنوان هدف فرعی بررسی شد .پس از تصحيح تصاویر و استخراج شاخصهای گياهی،
نقشههای نوع و تراکم پوشش گياهی با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی تهيه شد .نتایج ارزیابی صحت نشان داد که بهترین نتيجه با
تلفيق دادههای نوری و راداری بهدست میآید (صحت کلی و ضریب کاپا بهترتيب  0/81و  .)0/75مدلسازی گسترش آتش با
استفاده از مدلهای اوليه و نيز با ضریبهای بهينهشده در پژوهشهای پيشين انجام شد .بهمنظور بهبود نتایج و بررسی مقایسهای،
ضریبهای مدل براساس شرایط منطقه با استفاده از الگوریتم کلونی زنبورعسل بهينهسازی شد .سپس ،مدلسازی تکرار شد و با
آتشسوزی واقعی مقایسه شد .نتایج نشان داد که مدلهای بهينهشده با الگوریتم کلونی زنبورعسل (بهينهشده  Alexandridisو
همکاران ( )2011با صحت کلی ،ضریب کاپا و ضریب سورنسن بهترتيب  0/74 ،0/92و  0/78و بهينهشده  Alexandridisو
همکاران ( )2008بهترتيب  0/74 ،0/93و  )0/78مطابقت بيشتری با آتشسوزی واقعی در مقایسه با مدلهای اوليه و بهينهشده
پيشين داشتند.
واژههای کلیدی :الگوریتم کلونی زنبورعسل ،بهينهسازی ،جنگل دستکاشت ،سنتينل.

مقدمه
در سالهای اخير ،افزایش وقوع آتش در عرصههای
طبيعی سبب آسيب و تخریب بومسازگانهای طبيعی و
انسانی ،تغيير در چرخههای زیستزمينشيميایی و ترکيبات

جو و نيز به خطر انداختن زندگی و دارایی انسانها شده
است ( .)Andela et al., 2019پيشبينی رفتار و آثار آتش،
یک بخش مهم از مدیریت آتش در عرصههای طبيعی است
( .)Scott & Burgan, 2005استفاده از مدلسازی برای
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پيشبينی گسترش و رفتار آتش تحت حالتهای مدیریتی
مختلف برای درک بهتر فرایندهای آتشسوزی و حمایت از
سرزمين ،یک روش نوین و مؤثر محسوب میشود ( Taylor
 .)et al., 2013از طریق این پيشبينیها میتوان شرایطی که
در آن رفتار آتش تغيير خواهد کرد را شناسایی کرد.
همچنين ،پيشبينی آتش باعث ارزیابی بهتر واکنشهای
مدیریتی در مقابل آتشسوزی در جنگل میشود .این امر به
مدیران این امکان را میدهد که شيوههای ممکن اطفای
حریق بهمنظور فرونشانی کاراتر و مقرونبهصرفهتر
آتشسوزیهای جنگل را ارزیابی کنند .پيشبينی رفتار
آتش و شبيهسازی گسترش آن ابتدا باید براساس مدلهای
مختلف طراحیشده انجام گيرد و کارایی این مدلها نيز
ارزیابی شود .تاکنون مدلهای زیادی برای شبيهسازی
گسترش آتش طراحی و استفاده شدهاند .براساس این مدل
ها ،مهمترین عواملی که بر ميزان گسترش و شکل جبهه
آتش در جنگلها تأثير میگذارند ،عبارتند از ماده سوختنی
(نوع و تراکم پوشش گياهی) ،توپوگرافی (شيب و موانع
طبيعی) ،سرعت و جهت باد ،رطوبت ماده سوختنی و ارتفاع
درختان (.)Alexandridis et al., 2011
اتوماسيون سلولی ( ،)Cellular Automataیکی از
پرکاربردترین مدلهای شبيهسازی گسترش آتش است که
استفاده بهينه از آن نياز به استفاده از پارامترهای مناسب و
ضریبهای دقيق برای این پارامترها دارد .در این روش،
زمين بهصورت یک شبکه رستری شامل سلولهای مربعی
یا ششضلعی تعریف میشود و هر سلول به چهار حالت
غيرقابلسوختن (بدون ماده سوختنی) ،سوختهنشده ،در حال
سوختن و بهطور کامل سوختهشده تقسيمبندی میشود
( .)Alexandridis et al., 2011نرخ گسترش آتش بالقوه
براساس هریک از این پارامترها توسط دادههای تجربی یا
بهطور نظری در یک پایه تجربی ارزیابی میشود ( A.
Hernández Encinas et al., 2007; Quartieri et al.,

 .)2010; Alexandridis et al., 2011در بررسی و
بهکارگيری الگوریتمهای مختلف برای شبيهسازی گسترش
آتش در مناطق مختلف و با شرایط مختلف پوشش گياهی،
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توپوگرافی ،اقليمی و محيطی ضروری است که ضریبهای
تجربی مدل اتوماسيون سلولی بهينهسازی شوند.
با توجه به اهميت اتوماسيون سلولی ،بهينهسازیهایی
برای بهبود کارایی این مدل انجام شده است .بهعنوان نمونه،
 L. Hernández Encinasو همکاران ( )2007یک مدل
ریاضی برای پيشبينی نرخ گسترش آتش در محيطهای
همگن و ناهمگن ارائه کردند .این مدل مبتنی بر یک مدل
اتوماسيون سلولی دوبعدی بود که سلولهای آن در مناطق
ششضلعی منظم قرار داشتند Alexandridis .و همکاران
( )2011 ،2008یک مدل اتوماسيون سلولی مرتبط با
سيستم اطالعات جغرافيایی و دادههای هواشناسی برای
پيشبينی گسترش آتش معرفی کردند .نکته مهم دیگر در
بهکارگيری این مدلها ،بهينهسازی ضریبهای مدل است که
پژوهشهایی نيز در این زمينه انجام گرفتهاند .بهعنوان مثال،
 Homchaudhuriو همکاران ( )2013شبيهسازی گسترش
آتش را با استفاده از الگوریتم ژنتيک بهبود دادند Rui .و
همکاران ( )2018مدل اتوماسيون سلولی را با یک مدل
آتشسوزی جنگل بهمنظور بهبود دقت زمان انتشار آتش
تلفيق کردند .در ایران نيز تعدادی از پژوهشگران ( Gazmeh
;et al., 2013a, 2013b; Ghaemi Rad & Karimi, 2015

 )Eskandari & Oladi, 2017مدل اتوماسيون سلولی را
برای پيشبينی گسترش آتشسوزی در جنگلهای شمال
بهکار گرفتند .براساس نتایج این پژوهشها ،مدل مذکور در
صورتی در پيشبينی گسترش آتش ،قابليت زیادی خواهد
داشت که دادههای تجربی برای تعيين ضریبهای بهينه مدل
وجود داشته باشند .از اینرو ،کارایی این مدل در مناطق
مختلف نيازمند بهينهسازی است ( Alexandridis et al.,
 .)2008, 2011; Gazmeh et al., 2013a; 2013bبه همين
دليل ،روشهای زیادی ازجمله هوش مصنوعی و جمعی
بهعنوان روشهای کارآمد و کمهزینه بهمنظور حل مسئله
بهينهسازی معرفی شدهاند .در این راستا Gazmeh ،و
همکاران ( )2013b ،2013aبا استفاده از الگوریتم هوش
ازدحام ذرات ،ضریب کاپا در شبيهسازی گسترش آتش را
از  0/58به  0/91ارتقا دادند .همچنين ،با استفاده از
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الگوریتم کلونی زنبورعسل ( )ABCتوانستند که ضریب کاپا
در نقشه پيشبينی گسترش آتش را تا  0/92افزایش دهند.
از سوی دیگر ،پوشش گياهی یکی از عوامل مهم در
گسترش آتش و تنها عامل محيطزیستی آتش محسوب
میشود که توسط انسان قابل کنترل است .این عامل باید با
دقت زیاد تهيه شده و در مدل بهکار گرفته شود
( .)Fernandes, 2001انواع مختلف پوشش گياهی،
حساسيت متفاوتی در مقابل آتشسوزی دارند .همچنين،
تراکم پوشش گياهی ،عامل اثرگذار بر گسترش آتش است
( .)Alexandridis et al., 2008, 2011با توجه به دشواری
تهيه نقشه نوع و تراکم پوشش گياهی بهروشهای سنتی،
سنجشازدور بهعنوان روش کمهزینه و کارآمد در این راستا
بهکار گرفته شده است .تاکنون پژوهشهای زیادی برای تهيه
نقشههای پوشش گياهی با دادههای نوری و راداری
بهصورت جداگانه و یا تلفيق این دو داده انجام شدهاند
( Vreugdenhil et al., 2018; Ghasemian Sorboni et
Ghasemian .)al., 2019; Grabska et al., 2019
 Sorboniو همکاران ( )2019گزارش کردند که با تلفيق

دادههای راداری و نوری ،دقت این نقشهها بهبود مییابد.
آتشسوزیهای زیادی در جنگلکاریهای شرق استان
گلستان بهویژه در تودههای سوزنیبرگ بهدليل حساسيت
این گونهها به آتشسوزی رخ میدهند .ازجمله آنها
میتوان به منطقه کریمایشان در حوزه سرجنگلبانی مراوهتپه
اشاره کرد که بهعنوان منطقه مورد مطالعه در پژوهش
پيشرو انتخاب شد .هدف اصلی پژوهش پيشرو ،مقایسه
عملکرد مدلهای اتوماسيون سلولی اوليه ارائهشده توسط
 Alexandridisو همکاران ( )2011 ،2008و نيز
ضریبهای بهدستآمده مدل توسط  Gazmehو همکاران
( )2013b ،2013aو بهينهسازی مدل با استفاده از الگوریتم
کلونی زنبورعسل بهمنظور پيشبينی گسترش آتش در
جنگلهای دستکاشت مورد مطالعه بود .همچنين ،قابليت
دادههای سنجشازدور نوری و راداری برای تهيه نقشه تيپ
و تراکم پوشش گياهی بهعنوان یکی از نقشههای پایه و مهم
بهمنظور مدلسازی گسترش آتش بهعنوان هدف فرعی
بررسی شد.

شکل  -1محدوده منطقه مورد مطالعه در ایران (الف) و استان گلستان (ب) و موقعیت قطعهنمونههای پوشش گیاهی بر روی تصویر رنگی
واقعی ( Sentinel 2ت)
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مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
این پژوهش در منطقه جنگلکاری کریمایشان واقع در
 55کيلومتری شمالشرقی شهر کالله و در حوزه
سرجنگلبانی مراوه تپه در استان گلستان در شمال شرقی
ایران انجام شد (شکل  .)1این منطقه در طول جغرافيایی
 55° 45′تا  55° 47′شرقی و عرض  37° 38′تا 39′
 37°شمالی قرار دارد .منطقه مورد مطالعه از نظر پوشش
گياهی از غرب به شرق و شرایط توپوگرافی ،سيمای
متفاوتی دارد .مساحت این عرصه حدود  3000هکتار
است که با گونههای زربين ( Cupressus sempervirens
 ،)var. horizontalisکاج بروسيا ( ، )Pinus brutiaکاج
بادامی ( )Pinus pineaو سرو نقرهای ( Cupressus
 )arizonicaبا فاصله کاشت  3×3متر مربع جنگلکاری
شده است .همچنين ،در اطراف منطقه مورد مطالعه ،لکههای
درختچهای پهنبرگ طبيعی شامل انار ( Punica
 )granatumو سياهتلو ( ،)Paliurus Spina-Christiمراتع
بههمراه لکههای کوچک از درختان پهنبرگ طبيعی در
درهها شامل شيردار ( )Acer Cappadocicumو پلت
( )Acer velutinumو اراضی کشاورزی وجود دارند.
ویژگیهای آتش رخداده
آتشسوزی در منطقه کریمایشان در تاریخ 24
شهریور  1396در ساعت  10:30صبح شروع شده بود و
بعد از  11ساعت توسط نيرو های اطفای حریق محلی
فرونشانی شد (گزارش حریق یگان حفاظت اداره کل
منابع طبيعی و آبخيزداری استان گلستان .)1396 ،در طی
این آتش سوزی 137 ،هکتار تحت تأثير آتش قرار
گرفت .با توجه به آثار آتش بر پوشش گياهی،
آتش سوزی از نوع آتش سطحی تا تاجی شدید بود.
اطالعات سرعت و جهت باد به صورت ساعتی در طی
حریق از نزدیکترین ایستگاه هواشناسی به منطقه مطالعه
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یعنی ایستگاه سينوپتيک کالله اخذ شد .متوسط سرعت
باد ،پنج متر بر ثانيه و جهت باد  270درجه بود.
تهیه نقشه واقعیت زمینی نوع و تراکم پوشش گیاهی
برای تهيه نقشه واقعيت زمينی پوششش گيشاهی ،صشد
قطعه نمونه دایره ای شکل بشا ششعاع  17/84متشر بشه روش
نمونه گيری انتخشابی پيشاده ششد .ایشن قطعشهنمونشه هشا در
تيپ های مختلف پوشش گياهی با تعداد مناسب برحسشب
فراوانی تيپ پوشش گيشاهی در منطقشه برداششت ششده و
موقعيت مکانی آن ها با  GPSثبت ششد .نمونشه هشا بشه دو
دسته  70درصد آموزش و  30درصشد ارزیشابی تفکيشک
شدند (جدول  .)3تيپ های منطقه مورد مطالعه با توجه به
نوع گونه غالب ،درصد پوشش گياهی علفی ،درختچشه ای
و درختشی در پششنج طبقششه (شششامل جنگششل سششوزنی بششرگ
دست کاشت ،جنگل پهن برگ طبيعی ،درختچهزار طبيعشی،
زمين های مرتعی و اراضی کششاورزی) و در چهشار طبقشه
تراکمی (کم ،متوسط ،زیاد و خيلشی زیشاد) تقسشيم ششدند
(شششکل  .)2طبقششه هششای تراکمششی تيششپ هششای جنگلششی
(سوزنی برگ دست کاششت و جنگشل پهشن بشرگ طبيعشی)
باتوجه به تعداد طبقه های پوشش گياهی (دو تا سه طبقشه)
مشخص شدند ،در حالی که طبقه بندی تراکمشی تيشپ هشای
دیگر برحسب درصد پوشش آن ها انجام شد .برای تعيشين
درصد پوشش گياهی ،قطر تشاج درختشان و درختچشه هشا
اندازه گيری شد و با توجه به مساحت قطعه نمونه ،درصشد
پوشش آن ها تعيين شد ،در حالی که درصد پوشش علفشی
به صورت چششمی در هشر قطعشه نمونشه تخمشين زده ششد.
همچنين 38 ،قطعهنمونه ( 38درصد از کل قطعهنمونشههشا)
به منظور محاسبه ارتفاع پوشش گيشاهی و رطوبشت مشاده
سوختنی انتخاب شدند .ارتفاع با استفاده از متر ليشزری و
رطوبت مواد سوختنی به روش تخریبی و تعيين وزن اوليه
و وزن خشک اندازهگيری شدند.
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شکل  -2تیپهای پوشش گیاهی در منطقه مورد مطالعه

تصحيحات دقيق اتمسشفری از ابشزار  Sen2coreاسشتفاده
ششد .بشرای تصشحيح هندسشی ،حشذف اثشر توپششوگرافی و
جابه جایی ناششی از آن ،مشدل رقشومی ارتفشاعی و نقشاط
کنترل زمينی به کار گرفته شد .تصاویر راداری Sentinel -
 1در قطبش های  VVو  VHدریافت شد و به کميت های
سيگما نات (  )Sigma Naughtتبدیل شدند .تصشحيحات
اثر توپوگرافی نيز انجام شد .همچنين ،خطای نویز اسپکل
(  )Noise Speckleبا استفاده از فيلتر پایين گذر با پنجره
 7×7حذف شد.

تهیه نقشه تیپ و تراکم پوشش گیاهی با استفاده از دادههای
سنجشازدور
به منظور تهيشه نقششه تيشپ و تشراکم پوششش گيشاهی
به عنوان نقشه پایه برای شبيهسازی رفتار آتشش ،تصشاویر
ماهواره های  Sentinel -1و  Sentinel-2مربوط به پشيش
از آتشسشوزی از سشایت Copernicus Open Access
 )https://scihub.copernicus.eu ( Hubتهيشششه ششششدند
(جدول  .)1تصاویر  Sentinel -2در سطح دو تصشحيحات
(هندس شی و رادیششومتری) تهيششه شششده بودنششد ،امششا بششرای

جدول  -1دادههای ماهوارهای مورد استفاده در منطقه مورد مطالعه
سنجنده

اندازه تفکيک مکانی (متر)

تاریخ

Sentinel-1

5

1396/6/21

Sentinel-2

مرئی و مادونقرمز نزدیک ( ،)10مادونقرمز ميانی ()20

1396/6/23
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طبقهبندی بهروش آزمونوخطا بررسی شد تا بهترین نتيجه
برحسب ضریب کاپا بهعنوان نقشه پایه برای شبيهسازی
 پس از طبقهبندی و انتخاب.گسترش آتش بهدست آید
) و هموارسازیMajority(  فيلتر اکثریت،بهترین نقشه
) برای حذف تکپيکسلها که بهاشتباهSmoothing(
. روی نقشه انجام شد،طبقهبندی شده بودند

 شاخصهای گياهی راداری و،پس از تصحيحات الزم
نوری تهيه شد و مقدار پيکسلهای شاخصهای محاسبهشده
.)2 منطبق با نمونههای واقعيت زمينی استخراج شد (جدول
 طبقهبندی تصاویر با کاربرد الگوریتم ناپارامتریک،سپس
جنگل تصادفی با تلفيق دادهها و نيز بهصورت جداگانه انجام
 پارامترهای مختلف مانند تعداد، در اجرای الگوریتم.شد
درختان با استفاده از روش جستجوی شبکه و تعداد گرههای

 شاخصهای گیاهی استخراجشده براساس تصاویر ماهوارهای مورد استفاده در منطقه مورد مطالعه-2 جدول
منبع

رابطه

نام انگليسی

شاخص

Dual Pol Diagonal Distance

DPDD

(σvv (i) + σvh (i))
σvv (i)

Vertical Dual Depolarization Index

VDDPI

IDPDD(i) × VDDPI(i) × σvh(i)

Dual Pol Soil Vegetation Index

DPSVIi4

σvh(i) − σvv(i)

Sigma Nought Back Scatter
Difference

SNBSD

Inverse Dual Pol Diagonal Distance

IDPDD

(σvv (i) + σvh (i))
√2

(Periasamy, 2018)

(σvv (i) + σvh (i)) + σvh (i)
√2
(Filgueiras et al., 2019)

(σvh (i) − σvv (i))
(σvv (i) + σvh (i))

Normalized Ratio Procedure between
Bands

NRPB

(Dey, n.d.)

(4 × σvh (i))
(σvv (i) + σvh (i))

Radar Vegetation Index

RVI

(Rouse et al., 1974)

NIR − RED
NIR + RED

Normalized Difference Vegetation
Index

NDVI

(Delegido, 2011)

NIR − RED705
NIR + RED705

Normalized Difference Vegetation
Index

NDVI705

(Rondeaux et al., 1996)

NIR − RED
NIR + RED + 0.16

Optimized Soil Adjusted Vegetation
Index

OSAVI

(Campos-Taberner et al., 2019)

NIR − RED705
NIR + RED705 + 0.16

(Daughtry et al., 2000)

((RED705 − GREEN) − 0.2
× (RED705
− GREEN))
RED705
×(
)
RED665

Modified Chlorophyll Absorption in
Reflectance Index

MCARI

(Merzlyak et al., 1999)

RED − GREEN
RED740

Plant Senescence Reflectance Index

PSRI

سنجنده

Sentinel-1

Optimized Soil Adjusted Vegetation
OSAVI705 Sentinel-2
Index
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مدلهای اتوماسیون سلولی مورد استفاده
در ایششن پششژوهش ،مششدلهششای ارائششهشششده توسششط
 Alexandridisو همکاران ( )2011 ،2008بر پایشه قشوانين
اتوماس شيون سششلولی و روش همسششایگی هشششتتششایی مششور
(( )Mooreشکل  )3بررسی شد .همچنين ،ضشریبهشا بشرای
مدل  Alexandridisو همکاران ( )2008بهينشهششده توسشط
 Gazmehو همکشششاران ( )2013b ،2013aارزیشششابی ششششد
(جدول  .)4در این مدل ،گسترش آتش در فضشایی دوبعشدی
بهصورت احتمالی برحسب زمان و مکان نشان داده میشود.
الزم بششهذکششر اسششت کششه سششلولهششا در پششژوهش پ شيشرو،
مربعیشکل درنظر گرفته شدند .پيشفرضهشای اصشلی ایشن
مدل بهشرح زیر هستند:
چهار حالت برای سلولها شامل سلولهای در حال

سوختن ،هنوز سوختهنشده ،غيرقابلسوختن و بهطور کامل
سوختهشده درنظر گرفته میشود.
سلول سوختهشده نمیتواند دوباره سوزانده شود.
سلول در حال سوختن در یک گام زمانی جدا ،بهطور
کامل سوخته میشود.
آتشسوزی از یک سلول به سلولهای همسایه خود
بهصورت تصادفی منتشر میشود.
احتمال گسترش آتش به متغيرهای نوع و تراکم
پوشش گياهی (متغيرهای گسسته) ،رطوبت و ارتفاع
پوشش گياهی ،سرعت و جهت باد و شيب زمين
(متغيرهای پيوسته) بستگی دارد .احتمال گسترش آتش با
این عاملها به صورت جداگانه محاسبه شد
(.)Alexandridis et al., 2008, 2011

شکل  -3روش همسایگی هشتتایی مور ()Alexandridis et al., 2011

احتمال گسترش آتش بر اثر متغيرهای فوق در
سلولهای همسایه یک سلول در حال سوختن برای مدل
رابطه ()1
رابطه ()2

 Alexandridisو همکاران ( )2008از رابطه  1و برای مدل
 Alexandridisو همکاران ( )2011از رابطه  2محاسبه شد:

𝐬𝐩 𝐰𝐩) 𝐧𝐞𝐝𝐩 𝐩𝐛𝐮𝐫𝐧 = 𝐩𝟎 (𝟏 + 𝐩𝐯𝐞𝐠 )(𝟏 +
𝐦𝐩 𝐡𝐩 𝐬𝐩 𝐰𝐩) 𝐧𝐞𝐝𝐩 𝐩𝐛𝐮𝐫𝐧 = 𝐩𝟎 (𝟏 + 𝐩𝐯𝐞𝐠 )(𝟏 +

در رابطههای فوق p0 :ضریب تجربی و بيانگر احتمال
گسترش آتش به سلول دیگر است ph ،ps ،pw ،pden ،pveg .و
 pmاحتمال گسترش آتش بهترتيب براساس نوع و تراکم

پوشش گياهی ،جهت و سرعت باد ،شيب زمين ،ارتفاع
درختان و رطوبت ماده سوختنی هستند که در ادامه تشریح
میشوند.
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همکاران ( )2011 ،2008و  Gianninoو همکاران ()2017
و نيز وضعيت پوشش گياهی در منطقه بهصورت دو ماتریس
جداگانه تعریف شد (جدول .)3

اثر نوع و تراکم پوشش گیاهی
پس از انجام طبقهبندی ،انتخاب بهترین مقدار نوع و
تراکم پوشش گياهی برحسب توصيف  Alexandridisو

جدول  -3ضریبهای نوع و تراکم پوشش در منطقه مورد مطالعه
درصد پوشش

تراکم پوشش گياهی

Pveg

Pden

نوع (تيپ) پوشش گياهی

75

زیاد

0/4

0/15

90

خيلی زیاد

0/4

0/3

درختچهزار طبيعی

75

زیاد

0/2

0/15

جنگل پهنبرگ طبيعی

50

متوسط

0

0

مرتع

> 50

کم

0/4

-0/35

زمينهای کشاورزی زراعی

60

متوسط

-0/3

0

غيرقابلسوختن (جادهها و رودخانهها)

-

-

-1

-0/4

جنگل سوزنیبرگ دستکاشت

اثر جهت و سرعت باد
مدلهای زیادی بهمنظور توصيف رابطه بين گسترش
آتش و مشخصات باد پيشنهاد شدهاند .در پژوهش پيشرو
از یک مدل پویا که توسط  Alexandridisو همکاران
( )2008ارائه شده ،استفاده شد .در این مدل ،احتمال انتقال
رابطه ()3
رابطه ()4

آتش بر اثر سرعت و جهت باد ( )pwاز رابطههای  3و 4
محاسبه میشود ( .)Alexandridis et al., 2008, 2011الزم
بهذکر است که دادههای مورد نياز این بخش از ایستگاه کالله
اخذ شد.
𝐕

𝟏𝐜𝐞 × 𝐭𝐟 = 𝐰𝐩

)𝟏𝐟𝐭 = 𝐞𝐕×𝐜𝟐×(𝐜𝐨𝐬 𝛉−

شکل  -4اثر زاویه باد بر احتمال گسترش آتش ()Alexandridis et al., 2011
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که در آنها V :نشاندهنده سرعت باد (متر/دقيقه) c1 ،و c2

ضریبهای تجربی تعيينشده (جدول  )4و 𝛉 بيانگر زاویه
(درجه) بين جهت انتشار آتش و جهت باد هستند .از آنجاییکه
جهت باد میتواند مقداری پيوسته بين صفر تا  360درجه باشد،
بنابراین  pwمقادیر متفاوتی خواهد داشت (شکل .)4
اثر عوامل توپوگرافی
احتمال گسترش آتش بر اثر شيب و مقدار آن از رابطه 5
محاسبه شد:
رابطه ()5

𝐬𝛉

𝐚𝐞 = 𝐬𝐩

که در آن a :ضریبی است که میتواند براساس دادههای
تجربی تنظيم شود (جدول  𝛉 s .)4نيز بيانگر شيب زمين
(درجه) است .با توجه به شکل سلولها که مربعی است،
بسته به اینکه دو سلول همسایه مجاور و یا قطری باشند،
زاویه شيب از راههای مختلفی محاسبه میشود .به این دليل،
زاویه شيب برای سلولهای مجاور (صفر 180 ،90 ،و 270
درجه) و برای سلولهای قطری ( 225 ،135 ،45و 315
درجه) از رابطههای  6و  7محاسبه میشود:
رابطه ()6
رابطه ()7

𝟐𝐄𝐄𝟏 −
𝐥

𝟏𝛉𝐬 = 𝐭𝐚𝐧−

𝟐𝐄𝐄𝟏 −

𝟏𝛉𝐬 = 𝐭𝐚𝐧−

𝐥𝟐√

که در آنها E1 :و  E2نشاندهنده ارتفاع دو سلول و l

بيانگر طول ضلع سلول مربعی برحسب متر هستند.
اثر رطوبت ماده سوختنی
پژوهشهای تجربی نشان دادهاند که اشتعالپذیری
پوشش گياهی و پيرو آن ،سرعت انتشار آتش به رطوبت
ماده سوختنی بستگی دارد .برای محاسبه اثر رطوبت ماده
سوختنی بر گسترش آتش از رابطه تعریفشده Fernandes
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( )2001استفاده شد:
رابطه ()8

𝐦𝐂𝐛𝐑 𝐦 = 𝐚𝟏 × 𝐞−

که در آن a1 :و  bضریبهای تجربی (جدول  )4و Cm

درصد رطوبت ماده سوختنی هستند .نمونههای پوشش
گياهی (شامل مواد سوختنی زنده و مرده) از طبقههای
مختلف جمعآوری شدند .وزن تر این نمونهها در عرصه با
استفاده از ترازوی رقومی اندازهگيری شد .پس از خشک
کردن این نمونهها در دستگاه آون ،رطوبت ماده سوختنی از
رابطه  9محاسبه شد (.)Norum & Miller, 1984
رابطه ()9

𝟎𝟎𝟏 ×

𝐲𝐫𝐝𝐰𝐰𝟎 −
𝐲𝐫𝐝𝐰

= 𝐦𝐂

که در آن w0 :و  wdryبهترتيب وزن اوليه و وزن خشک
ماده سوختنی هستند.
اثر ارتفاع پوشش گیاهی
ارتفاع پوشش گياهی از عوامل اثرگذار بر انتشار آتش
( )Fernandes, 2001و نيز بر سرعت باد است .بهطوریکه
وجود پوشش گياهی و ارتفاع آن باعث کاهش سرعت باد
درون پوشش گياهی میشود .برای محاسبه ارتفاع پوشش
گياهی ،ميانگين باالترین طبقه در تيپهای مختلف (درختان،
درختچهها و پوشش علفی) محاسبه شد .دليل این مسئله این
است که ارتفاع پوشش گياهی در این مدل ،نمایه عمق بستر
ماده سوختنی بهشمار میآید (.)Alexandridis et al., 2011
وابستگی نرخ گسترش ( )Rhبرحسب متر بر دقيقه با ارتفاع
پوشش گياهی ) (hبرحسب متر از رابطه  10محاسبه شد
(.)Fernandes, 2001در این رابطه  dضریب ارتفاع پوشش
گياهی است (جدول .)4
رابطه ()10

R h = hd
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جدول  -4ضریبهای اولیه مربوط به مدلهای پژوهشهای پیشین بهدستآمده برای منطقه مورد مطالعه

مدل

ضریب

P0

a

c1

c2

a1

b

d

 Alexandridisو همکاران ()2008

0/58

0/057

0/045

0/131

-

-

-

 Gazmehو همکاران ()2013a

0/6003

0/02

0/0219

0/004

-

-

-

 Gazmehو همکاران ()2013b

0/6007

0/0027

0/000047

0/0085

-

-

-

 Alexandridisو همکاران ()2011

0/58

0/063

0/045

0/191

3/258

0/111

0/932

بهینهسازی و کالیبراسیون مدل
در پژوهش پيشرو از الگوریتم کلونی زنبورعسل
بهمنظور بهينهسازی ضریبها در مدلهای اتوماسيون سلولی
اوليه ارائهشده توسط  Alexandridisو همکاران (،2008
 )2011استفاده شد .زیرا همه این ضریبها تجربی هستند،
اما دادههای تجربی از منطقه مورد مطالعه در دسترس نيست.
الگوریتم کلونی زنبورعسل ،یک روش بهينهسازی است که
رفتار زنبورهای عسل را شبيهسازی میکند ( Karaboga,
 .)2005این الگوریتم متعلق به گروه الگوریتمهای هوش
جمعی است که توسط  )2005( Karabogaارائه شد .برای
اجرای الگوریتم کلونی زنبورعسل ،تعداد زنبورهای کارگر،
پيشرو و جستجوگر بهترتيب نه ،سه و دو تعيين شد.
همچنين ،ضریب کاپا بهعنوان شاخص راهحل استفاده شد.
بازه صفر تا  10نيز برای همه ضریبها درنظر گرفته شد.
پیادهسازی مدل و ارزیابی صحت
پس از تعيين ضریبهای نوع و تراکم مواد سوختنی،
رطوبت ماده سوختنی و ارتفاع آن ،در مرحله بعد ،نقشههای
رستری در محيط  ArcMap 10.8تهيه شد .همه نقشهها
بهصورت ماتریسها با استفاده از کدنویسی متلب فراخوانی
شدند .سپس ،نقطه شروع آتش انتخاب شد .با انجام شبيهسازی
ها با استفاده از ضریبهای اوليه و بهينهشده ،مدلها اجرا شدند
و نقشه پيشبينی گسترش آتشسوزی در نرمافزار Matlab
 2019bتهيه شد .پس از اجرای مدل و بهدست آوردن نقشه
های حاصل از آن ،ارزیابی اعتبار نتایج نقشههای پيشبينیشده
با نقشه محدوده آتشسوزی واقعی در  ArcMap 10.8انجام
گرفت .معيارهای ارزیابی (رابطههای  12 ،11و  )13شامل

صحت کلی ( ،(Ryan, 2002) )OAضریب )SC( Sorensen
( )Češka, 1966و ضریب )KC( Cohen Kappa
( )Congalton, 1991بودند.
رابطه ()11
رابطه ()12
رابطه ()13

𝟏

𝐢𝐢𝐩 ∑ × 𝐍 = 𝐀𝐎
𝐀𝐎𝐩𝐨 −
𝐀𝐎𝟏−

= 𝐂𝐊

𝐚𝟐

𝐜𝐒𝐂 = 𝟐𝐚+𝐛+

که در آنها N :تعداد کل پيکسشلهشا pii ،عنصشرهای قطشر
اصلی ماتریس خطا یا تعداد پيکسلهای صحيح طبقهبندیششده،
 poتوافق اتفاقی a ،تعداد پيکسلهای دارای وضعيت منطبق بشين
هر دو نقشه (واقعيت و پيشبينیششده) b ،تعشداد پيکسشلهشای
بيشبرآورد (سوختهشده در نقشه پيشبينیشده ،اما سوختهنشده
در واقعيت) و  cتعداد پيکسلهای کمبشرآورد (سشوختهششده در
نقشه واقعيت ،اما سوختهنشده در نقشه پيشبينیشده) هستند.

نتایج
نتایج طبقهبندی نقشههای نوع و تراکم پوشش گياهی
برحسب نوع سنجنده و باندهای مورد استفاده نشان داد که
بهترین نتيجه با تلفيق همه باندها از هر دو سنجنده با
صحت کلی  81درصد و ضریب کاپای  0/75بهدست آمد
(جدول  .)5شکل  ،5نقشه بهدستآمده از تلفيق دادههای
نوری و راداری را نشان میدهد .همچنين ،دیگر عوامل
ورودی مدل شبيهسازی گسترش آتش ،در شکل  6ارائه
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پهنبرگ طبيعی ( )0/85و زمين کشاورزی ( )0/1مشاهده
شد .بيشترین ارتفاع پوشش گياهی نيز متعلق به تيپ
سوزنیبرگ بود ( 11متر).

شده است .رطوبت مواد سوختنی و ارتفاع پوشش گياهی
برحسب تيپ پوشش گياهی ،کميتهای مختلفی دارند.
بيشترین و کمترین مقدار رطوبت بهترتيب برای تيپ جنگل

جدول  -5نتایج طبقهبندی نقشههای پوشش گیاهی با استفاده از دادههای مورد بررسی

باندها

Sentinel-1

 + Sentinel-1شاخصها

Sentinel-2

 + Sentinel-2شاخصها

کل

صحت کلی (درصد)

39

39

76

77

81

ضریب کاپا

0/21

0/3

0/65

0/69

0/75

مدلهای پيشين و بهينهشده آمده است که با نقشه
آتشسوزی واقعی ارزیابی شدند .شکل  ،7محدودههای
شبيهسازیشده را با مدلهای مختلف و شکل  ،8نقشه زمانی
گسترش آتش را با استفاده از مدلهای مورد بررسی نشان
میدهند.

در شبيهسازی مدل گسترش آتش ،بهينهسازی
ضریبهای مدلها بسيار مهم هستند .جدول  ،6ضریبهای
بهينهشده با استفاده از الگوریتم کلونی زنبورعسل برای
مدلهای  )2011 ،2008( Alexandridisرا نشان میدهد.
در جدول  ،7نتایج شبيهسازی مدل گسترش آتش با

جدول  -6ضریبهای بهینه بهدستآمده با استفاده از الگوریتم  ABCدر منطقه مورد مطالعه

مدل

ضریب

po

a

c1

c2

a1

b

d

 Alexandridisو همکاران ()2008

0/7196

0/0902

0/0623

0/4575

1/0026

0/0689

0/535

 Alexandridisو همکاران ()2011

0/5196

0/1102

0/1623

0/2775

-

-

-

شکل  -5نقشه پوشش گیاهی بهدست آمده از طبقهبندی با تلفیق دادههای نوری و راداری
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شکل  -6نقشههای عوامل ورودی مدل مؤثر بر گسترش آتش

جدول  -7نتایج شبیهسازی براساس مدلها و ضریبهای استفادهشده در منطقه مورد مطالعه
مدل

 Alexandridisو همکاران ()2011

 Alexandridisو همکاران ()2008

ضریب

اوليه

 Gazmehو همکاران ( Gazmeh )2013aو همکاران ( )2013bبهينهشده

اوليه

بهينهشده

زمان سوختن (ساعت)

9/17

8/86

8/25

10/99

1/8

10/99

کمبرآورد (هکتار)

34/61

33/45

33/45

39/5

136/75

37/51

بيشبرآورد (هکتار)

201/8

273/55

273/55

13/83

0

17/91

مطابقت (هکتار)

102/22

103/38

103/38

97/33

0/08

99/32

صحت کلی (درصد)

67

40

40

93

0/001

92

ضریب کاپا

0/27

0/17

0/17

0/74

0/001

0/74

ضریب سورنسن

0/46

0/4

0/4

0/78

0/0012

0/78
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شکل  -7محدوده شبیهسازیشده آتش با مدل  Alexandridisو همکاران ( )2008با ضریبهای اولیه (الف) ،ضریبهای  Gazmehو
همکاران (( )2013aب) ،ضریبهای  Gazmehو همکاران (( )2013bت) ،ضریبهای بهینهشده (ث) و محدوده آتش شبیهسازیشده با
مدل  Alexandridisو همکاران ( )2011با ضریبهای بهینهشده (ج)

شکل  -8زمان رسیدن آتش شبیهسازیشده با مدل  Alexandridisو همکاران ( )2008با ضریبهای اولیه (الف) ،ضریبهای

Gazmeh

و همکاران (( )2013aب) ،ضریبهای  Gazmehو همکاران (( )2013bت) ،ضریبهای بهینهشده (ث) و محدوده آتش شبیهسازیشده با
مدل  Alexandridisو همکاران ( )2011با ضریبهای بهینهشده (ج)
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بحث
در تهيششه نقشششه پوشششش گيششاهی بششه عنششوان مششاده
سششوختنی ،اسششتفاده تلفيقششی از داده هششای  Sentinel-1و
 Sentinel-2باعششث تفکيششک بهتششر طبقششه هششایی هماننششد
درختچششه هششا ،جنگششل هششا و مراتششع شششد .ایششن طبقششه هششا،
ویژگی های طيفی بشه نسشبت مششابهی در تصشاویر نشوری
دارنششد .ایششن نتيجششه بششا یافتششه هششای Campos -Taberner
و همکششاران ( ) 2019مطابقششت دارد .آن هششا بيششان کردنششد
کششه تلفيششق داده هششای  Setninel-1و  Sentinel-2باعششث
بهبشود نتشایج طبقشه بنشدی مشی ششود .همچنشين ،براسششاس
پششششژوهش  Baumannو همکششششاران ( ،)2018تلفيششششق
داده هششای  Sentinel-1و  Landsat 8افششزایش قششدرت
تفکيک طبقه ها را بشه دنبشال دارد .در پشژوهش پشيش رو،
اسششتفاده از داده هششای  Sentinel-1بششه تنهششایی (بانششدهای
اصششلی  +شششاخص هششا) نتششایج مطلششوبی را بششرای منطقششه
مششورد مطالعششه ارائششه نششداد Ghasemian Sorboni .و
همکششاران ( )2019یافتششه هششای مشششابهی را بششه دسششت
آوردند .این نتيجه به دليشل محشدودیت قطبششی سشنجنده
( Sentinel-1فاقشششد بانشششدهای  HHو  )HVاسشششت .در
راسشششتای نتشششایج پشششژوهش پشششيش رو Baumann ،و
همکششاران ( )2018گششزارش کردنششد کششه همبسششتگی ب شين
داده هشششای طيفشششی  Sentinel -1و پوششششش درختشششی و
درختچششه ای کششم اسششت (بششه ترتيششب  R2 =0/4و =0/3
 .)R2نتششایج پششژوهش پششيش رو نشششان داد کششه اگرچششه
استفاده از بانشدهای اصشلی سشنجنده  Sentinel-2نتشایج
خششوبی را بششه همششراه دارد ،امششا تلفيششق ایششن دادههششا بششا
شاخص های طيفی نيز باعشث بهبشود یافتشه هشا مشی ششود.
زیرا به طور کلشی ششاخص هشای طيفشی ،نویزهشای ناششی
از خششاک و تششاج پوشششش گيششاهی را کششاهش م شیدهنششد.
عششالوه بششراین ،اسششتفاده از شششاخص هششای  OSAVI705و
 NDVI705بششه دليششل اسششتفاده از بانششد لبششه قرمششز باعششث
تفکيششک بهتششر طبقششه هششای پوشششش گيششاهی مششیشششود
(.)Baumann et al., 2018
در ایششن پششژوهش براسششاس شششبيه سششازی گسششترش

مقایسه عملکرد مدلهای اولیه و ...

آتششش ،نتششایج متفششاوتی برحسششب ضششریب هششا و مششدل
بششه دسششت آمششد .در مششدل  Alexandridisو همکششاران
( )2008بشششا ضشششریب هشششای اوليشششه ،محشششدوده آتشششش
شبيه سازی شده بزرگ تشر و نيشز سشرعت گسشترش آتشش
ششبيه سشازی شششده نسشبت بششه آتشش واقعشی بيششتر بششود،
بششه طششوری کششه در ایششن سششناریو طششی نششه سششاعت304 ،
هکتار به عنوان منطقه سوختهششده ششبيهسشازی ششد کشه
بس شيار بيشششتر از مسششاحت آتششش واقع شی بششود ،بنششابراین
ششششبيهسشششازی براسشششاس ضشششریب هشششای اوليشششه مشششدل
 Alexandridisو همکشششاران ( )2008بشششرای منطقشششه
مششورد مطالعششه ،نتششایج مطلششوبی را ارائششه نششداد .اعمششال و
بششه کششارگيری ضششریب هششای بششه دسششت آمششده توسششط
 Gazmehو همکششاران ( )2013b ،2013aنيششز بششه رغششم
بهينهسشازی آن هشا بشرای یشک جنگشل دیگشر در اسشتان
گلسششتان ،نتيجششه خششوبی را بششرای منطقششه مششورد مطالعششه
به دنبال نداششت .ایشن مشورد مشیتوانشد بشه دليشل وجشود
پستی وبلندی های زیشاد در منطقشه مشورد مطالعشه باششد.
اعمال این ضریب هشا در مشدل منجشر بشه توليشد محشدوده
آتششش بششزرگ تششر و سششرعت گسششترش آتششش بيشششتر از
آتششش واقع شی شششد (شششکلهششای  7و  .)8بششا اسششتفاده از
ضشششریب هشششای  Gazmehو همکشششاران ( )2013bنشششرخ
گسترش آتش بيششتر بشود ،امشا از ایشن نظشر بشين نتشایج
دو سششناریوی مششذکور ،تفششاوت انششدکی وجششود دارد .الزم
بششه ذکششر اسششت کششه ضششریب هششای  Gazmehو همکششاران
( )2013b ،2013aبشرای منطقششه دیگشر ،امششا بشا اسششتفاده
از روشهای بهينهسشازی مختلفشی (بشه ترتيشب الگشوریتم
 PSOو  )HBFبه دست آمدنشد .ضشریب هشای بهينشه ششده
(جششدول  ) 7بششا اسششتفاده از الگششوریتم  BCAبششرای مششدل
 Alexandridisو همکشششاران ( )2008نتشششایج متفشششاوتی
از سناریوهای پيششين نششان داد .در ایشن حالشت ،زمشان
شبيه سازی به زمان واقعشی آتششسشوزی بسشيار نزدیشک
بود ( 10/99ساعت) و منطقه سشوخته ششده بشا مسشاحت
 111/16هکتششار بششه ميششزان  97/33هکتششار بششا آتششش
واقعی مطابقت دارد .به همشين ترتيشب ،دقشت معيارهشای
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مششورد بررسششی زیششاد بششود ( KC=0/74 ،OA=0/93و
( )SC=0/78جششدول  .)7ایششن نتيجششه بششا یافتششه هششای
 Gazmehو همکشششاران ( )2013b ،2013aمطابقشششت
دارد .در مششششورد مششششدل  Alexandridisو همکششششاران
( ،)2011اعمششال ضششریب هششای اوليششه نشششان داد کششه
پوشششش گيششاهی در ایششن شششرایط قابششل سششوختن نيسششت.
دليششل اصششلی ایششن مسششئله بششه رطوبششت مششاده سششوختنی
برمی گردد ،زیرا ضشریب اوليشه ،مقشدار بشه نسشبت زیشادی
اسششت و برحسششب فرمشششول باعششث کششاهش احتمشششال
گسششترش آتششش مششی شششود .قابششل ذکششر اسششت کششه
 ،)2001( Fernandesمقشششدار تفشششاوت بششين نتشششایج در
نششرخ گسششترش آتششش را تششا  65درصششد گششزارش کششرد.
اعمششال ضششریب هششای بهينششه شششده (جششدول  )6در مششدل
مششذکور ،نتششایج خششوبی در پششژوهش پ شيش رو ارائششه داد.
در این سناریو ،مسشاحت منطقشه سشوخته ششده برابشر بشا
 117/23هکتار بشود و  99/32هکتشار بشا آتشش واقعشی
مطابقشششششششت داششششششششت ( KC=0/74 ،OA=0/92و
 .)SC=0/78همچنششين ،زمششان سششوختن بسششيار نزدیششک
به زمان واقعشی بشود ( 10/99سشاعت) (جشدول  .)7ایشن
نتيجششه بششا مششدل بهينششه شششده  Alexandridisو همکششاران
( )2008مطابقشششت دارد (ششششکل  -7ث و ج) .تفشششاوت
اصلی در جهت گسشترش آتشش اسشت .بشه طشوری کشه در
جهشششت غربشششی ،مشششدل  Alexandridisو همکشششاران
( )2011سششرعت بيشششتری نشششان داد (شششکل  -8ج).
این مسئله با رطوبشت مشاده سشوختنی در ارتبشاط اسشت.
در ایششن جهششت در بيشششتر کششاربری هششای اراض شی ،زمششين
هششای مرتعششی (علششف زار) اسششتقرار دارنششد کششه رطوبششت
به نسبت کمتشری در مقایسشه بشا تيشپ هشای دیگشر دارنشد
(شکل  .)6در جهت ششرقی ،تيشپ هشای پوششش گيشاهی
شامل جنگشل پهشن بشرگ طبيعشی و درختچشه زار طبيعشی
بودنشششد .هرچنشششد مشششدل  Alexandridisو همکشششاران
( ) 2008رطوبششت مششاده سششوختنی را درنظششر نم شی گيششرد،
امششا بششه مطابقششت بششين هششر دو مششدل  Alexandridisو
همکشششششششششاران ( 2008و  )2011در پشششششششششژوهش
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 Alexandridisو همکششاران ( ) 2011اشششاره شششد .الزم
بششه ذکششر اسششت کششه بهينششه سششازی مششدل  Alexandridisو
همکششاران ( )2011بششه طششور قابششل تششوجهی باعششث تغييششر
مقادیر ضریب های بشاد نسشبت بشه مشدل Alexandridis
و همکاران ( )2008ششد .ایشن مسشئله ممکشن اسشت بشه
ارتفاع درختشان برمشی گشردد .وجشود درختشان و ارتفشاع
آن ها موجب تغييشر سشرعت بشاد مشی ششود .نکتشه دیگشر
ایششن اسششت کششه مسششاحت کششم برآوردشششده در همششه
نقشه هشای ششبيه سشازی ششده در سشمت جنشوبی متمرکشز
شده بود ،درحشالی کشه بيششتر مسشاحت بشيش بشرآورد در
جهت ششمالی قشرار دارد .ایشن مسشئله نششان دهنشده اثشر
بششاد بششر گسششترش آتششش اسششت .سششرعت و جهششت بششاد،
جهشششت گسشششترش آتشششش را مششششخص مشششیکننشششد
( Eskandari & Oladi 2015; Jahdi et al.,
 .)2015از عوامششل مششؤثر دیگششر مششی تششوان بششه گسششترش
آتششش در ششيب رو بششه بششاال اشششاره کششرد .ایششن موضششوع
باعث افشزایش سشرعت گسشترش آتشش مشیششود .زیشرا
در شيب رو به بشاال  ،فاصشله ششعله از مشواد سشوختی رو
به جلو کاهش می یابشد .ایشن امشر سشبب افشزایش دمشای
مواد سشوختنی مشی ششود ،بنشابراین ایشن مشواد در زمشان
کمتری می سوزند .تحت ایشن ششرایط ،سشرعت گسشترش
در شششيب رو بششه بششاال بششه طششور چشششمگيری افششزایش
می یابد ،اما در ششيب رو بشه پشایين ،ایشن مسشئله بشرعکس
مششیشششود ( Gazmeh et al., 2013b; Jahdi et al.,
L.
.)2015; Eskandari & Oladi, 2017
 Hernándezو همکشششششششششاران (،)2007
Encinas
 Alexandridisو همکششششششششششششششاران (،)2011 ،2008
 Eskandariو  Rui ،)2017( Oladiو همکشششششششششششاران
( )2018و  Velasquezو همکششاران ( )2019نيششز نتششایج
مشابهی را گزارش کردند.
بششه طششور کلششی ،برمبنششای نتششایج بششه دسششت آمششده در
پژوهش پشيش رو مشیتشوان گفشت کشه داده هشای راداری
 Sentinel-1قابليششت تفکيششک طبقششه هششای کل شی پوشششش
گياهی را بشه تنهشایی ندارنشد ،در حشالی کشه بشه کشارگيری
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 قابليششت تفکيششکSentinel-2 داده هششای سششنجنده نششوری
 بشا تلفيشق دادههشای نشوری.بهتری از خود نششان دادنشد
 نقشششه پوشششش گيششاهی بششا دقششت قابششل قبششول،و راداری
 بررسششی دادههششای راداری بششا قطششبش کامششل.تهيششه شششد
بششششرای تعيششششين مشخصششششات پوشششششش گيششششاهی در
، همچنششين.پششژوهش هششای آینششده پيشششنهاد مششیشششود
-یافته های دیگشر نششان داد کشه اتوماسشيون سشلولی بشه
رغششم سششادگی آن بششه شششرط تعيششين و بهينششه سششازی
 گسششترش آتششش را بششه خششوبی،ضششریب هششای مششدل
 شششایان ذکششر اسششت کششه قابليششت.پششيش بينششی مششی کنششد
پششيش بينششی رفتششار و گسششترش آتششش بششا اسششتفاده از
مششدل هششای اتوماس شيون سششلولی بهينششه شششده حتششی بششدون
درنظششر گششرفتن اثششر عوامششل دیگششری ماننششد رطوبششت و
، در ایششن پششژوهش.ارتفششاع درختششان مناسششب اسششت
اسششتفاده از الگششوریتم کلششونی زنبورعسششل باعششث بهبششود
 بششا.نتشایج بشه دسشت آمشده در منطقششه مشورد مطالعشه ششد
توجه به اینکه بهينه سازی ضریب هشای مشدل هشای اوليشه
،باعشششث افشششزایش دقشششت نتشششایج ششششبيه سشششازی ششششد
بهينه سازی این مدل هشا بشرای منشاطق مختلشف ضشروری
 ادامششه پششژوهش هششا در ایششن زمينششه و، همچنششين.اسششت
بررسششی روشهششای بهينششه سششازی دیگششر بششرای بششه دسششت
آوردن ضششریبهششای بهتششر و قابششل تعمشيم بششرای منششاطق
.مشابه حائز اهميت هستند
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Abstract
As one of the most widely used models for fire spread simulation, cellular automata models
commonly require appropriate parameters and the optimized coefficients. The main aim of this
study was to compare the basic models of cell automation set by previous studies and optimized
models using the Bee Colony Algorithm (ABC) to predict the rate of fire spread in a
reforestation area in northeastern Golestan province, Iran. Furthermore, a sub-objective was to
test the ability of optical and radar sensors (Sentinel 1 and 2) for mapping the vegetation stand
type and density required for fire spread modeling. Following pre-processing and extraction of
vegetation indices, vegetation type and density were mapped by the Random Forest algorithm.
The accuracy assessment showed that the best result was obtained by combining the optical and
radar data (Kappa coefficient (KC) = 0.75 and Overall accuracy (OA) = 0.81). Moreover, the
fire spread was modeled using previous and optimized coefficients from previous studies.
Model coefficients were optimized based on environmental conditions using the BCA algorithm
and were compared with the occurred fire to improve the results and comparative evaluation.
The results showed that the optimized models were more consistent (Sorenson coefficient (SC)
= 0.78; KC = 0.74 and OA = 0.93 for Alexandridis et al., 2011; and SC = 0.78; KC = 0.74 and
OA = 0.92 for Alexandridis et al., 2008) with the observed fire than the other applied cellular
automation models.
Keywords: Bee colony algorithm, Golestan Province, optimization, reforestation, Sentinel.

