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ع استان وقوع آتش سوزی مرات بینیدر پیش مصنوعی عصبی شبکه جنگل تصادفی و هایمدل مقایسه

 البرز

 3، علی طاهری2، حامد فرضی*1منصوره کارگر

 (kargar_sahar@yahoo.com) اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز ،دکتری علوم مرتع -1

 ورزی و منابع طبیعی ساریدانشجوی دکتری علوم مرتع دانشگاه علوم کشا -2

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز مرتعداری،د کارشناس ارش -3

 

 

 چکیده

ز این . هدف ااردگذمی یرتأثهاي طبیعی تغییر دادن الگوي توالی و تغییر منابع گیاهی بر اکوسیستم سوزي در مراتع باآتش

این  است. به برزالسوزي مراتع استان بینی خطر آتشدر پیش ی مصنوعیشبکه عصبو  جنگل تصادفیهاي تحقیق مقایسه مدل

یک  واشناسی درههاي چنین از دادهسوزي و همشده و تعداد وقوع آتش سوزي شامل سطح سوختههاي آتشمنظور، از داده

 و 8اجراي ت که در بیانگر این مطلب اس ،( استفاده شد. نتایج حاصل از شبکه عصبی مصنوعی1395-1389ساله ) 7دوره 

در  وحداکثر دما  و هاي بارندگیمتغیر ،سوزيوقوع آتشدر مدل جنگل تصادفی براي بهترین شبکه به دست آمد.  890تکرار 

نتایج . داشتند یرتأث حداکثر دما و بارندگی ساالنه، متوسط رطوبت نسبی، سرعت بادهاي متغیر ،مدل شبکه عصبی مصنوعی

 = 024/0p =، 643/0r) سرعت باد ،(= 004/0p = ،741/0rاسپیرمن نشان داد که حداکثر دما ) حاصل از آزمون همبستگی

ثر دما حداک (،= 027/0p = ،596/0r) چنین سرعت بادهمداراي همبستگی مثبت سطح سوخته شده آتش سوزي هستند. 

(01/0p = ،735/0 r = )راي همبستگی مثبت و حداکثر رطوبتدا ( 004/0نسبیp = ،825/0 r =داراي هم ) بستگی منفی

ي دارا نوعیشبکه عصبی مصنسبت به روش  مراتعبینی آتش سوزي در در پیش روش جنگل تصادفیوقوع آتش سوزي هستند. 

 بود.عملکرد بهتري 

 .، جنگل تصادفیبینی وقوع، شبکه عصبی مصنوعیآتش سوزي مرتع، پیش :کلیدی یهاواژه
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 مقدمه

و کشاورزي انسان، آتش سوزي فراگیرترین عامل تخریب  ي، صنعتیشهرتوسعه هاي فعالیتها پس از امروزه در خشکی

ها در سراسر ها هکتار از سطح مراتع و جنگلمیلیوناز بین رفتن رود که هر ساله باعث هاي طبیعی به شمار میکننده اکوسیستم

ها، گرم در اثر برخورد صاعقه و جرقه معموالًگل هاي طبیعی در مرتع و جنآتش سوزي (.Yin et al, 2004)شوند جهان می

هاي خشک به وجود ها و اصطکاک بین الشبرگهاي گرم، تجمع الشبرگوزش باد ،شدن زمین و تغییر اقلیم، عدم بارندگی کافی

باد، یده گرمها و افزایش دما در سطح جهانی و افزایش میزان رویداد پدگسترش خشکسالی(. 1389 آیند )یوسفی و جلیلوند،می

میلیون هکتار از  4هر سال به طور متوسط حدود  باشند.ها میسوزي جنگلترین عوامل آب و هوایی در افزایش آتشاز مهم

هاي کشور که در معرض این یکی از استان .(Ozbayoglo, 2012)بینند هاي دنیا در اثر آتش سوزي خسارت میسطح جنگل

 ،1395 به طوري که فقط در سال ؛دهدهاي متعدد رخ می. هر سال در این استان آتش سوزياست البرزتهدید قرار دارد، استان 

هکتار از مراتع استان را طعمه حریق نمود )اداره کل منابع طبیعی  72فقره آتش سوزي به وقوع پیوست که سطحی بالغ بر  15

هاي صر اقلیمی موثر در توسعه آتش سوزي جنگلدر بررسی سنجش عنا ،(1392و همکاران )محمودي سراب  (.البرزاستان 

هاي دماي متوسط و حداکثر دما با هاي زاگرس ایذه بیان داشتند که فاکتورهاي رگرسیون در جنگلمدل یريکارگ بهزاگرس با 

فی هاي حداقل رطوبت نسبی و متوسط رطوبت نسبی همبستگی منمساحت سوخته شده همبستگی مثبت دارند. هم چنین فاکتور

ها موثر بر ایجاد و گسترش آتش سوزي عواملشبکه عصبی مصنوعی براي تعیین  روشنیز  اًاخیر با تعداد آتش سوزي دارند.

اسحاقی و شتایی جویباري  (.Guo et al, 2014؛ Wu et al, 2014 ؛Sakr et al, 2011ها و مراتع رواج پیدا کرده است )جنگل

جنگل تصادفی و شبکه  ماشین بردار پشتیبان، يهاتمیالگورآتش سوزي با استفاده از  ( در بررسی تهیه نقشه خطر وقوع1395)

درصد توانست احتمال خطر  75عصبی مصنوعی در پارک ملی گلستان بیان داشتند که الگوریتم جنگل تصادفی با صحت کلی 

ن مطابقت وقوع آتش سوزي با نتایج هم چنین از نظر میزا پیش بینی کند. هاتمیالگوروقوع آتش سوزي را بهتر از سایر 

به  ؛منطقه را به خوبی از نظر احتمال وقوع آتش سوزي طبقه بندي نمایند ؛ها توانستندمشخص شد که همه الگوریتم هاتمیالگور

خلج و پورقاسم . اندشدهپرخطر و خطرناک واقع  يهاکالسهدرصد نقاط آتش سوزي در مناطق با  80طوري که بیش از 

رطوبت نسبی هوا، بیشترین همبستگی را با وقوع و  ،سوزي جنگلبیان نمودند در میان عوامل اقلیمی موثر بر آتش( 1387)

هاي رگرسیون خطی و شبکه عصبی در بررسی مقایسه مدل ،(1395کارگر و جعفریان )میزان گسترش آتش سوزي دارد. 

درصد  86تواند مدل شبکه عصبی می مازندران بیان کردند که ها و مراتع استانبینی وقوع آتش سوزي جنگلمصنوعی براي پیش

چنین نتایج حاصل از بینی نماید. همهاي هواشناسی پیشتغییرات وقوع آتش سوزي در جنگل و مرتع را با استفاده از پارامتر
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و  (003/0p = ،896/0=0rنسبی ) ، حداقل رطوبت(= 006/0p = ،896/0 r)آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که حداکثر دما 

و همکاران  Guo ( داراي همبستگی مثبت سطح سوخته شده آتش سوزي هستند.= 010/0p =،  876/0 rتعداد ساعات آفتابی )

چین با استفاده از دو روش رگرسیون لجستیک و جنگل  يهاجنگلدر بررسی پیش بینی وقوع آتش سوزي در  ،(2016)

ها بینی آتش سوزي جنگلصادفی نسبت به رگرسیون لجستیک توانایی بیشتري براي پیشتصادفی نشان دادند که روش جنگل ت

دقیق و نوین ناپارامتریک جهت پیش بینی و  يهاروشاز آنجایی که در کشور مطالعه جامعی در زمینه استفاده از دارد. 

رسی احتمال خطر وقوع آتش سوزي این مطالعه با هدف بر ؛گرفته استبسیار کم صورت مکانی وقوع آتش سوزي  يسازمدل

 با استفاده از دو روش جنگل تصادفی و شبکه عصبی مصنوعی در مراتع استان البرز انجام شد.

 

 هاروشمواد و 

و  دقیقه شمالی 30درجه و  36دقیقه تا  28درجه و  35عرض  ینبکیلومترمربع مساحت  694/5121با داشتن  البرزاستان 

 ایران واقع گردیده کشور یشمالدامنه جنوبی البرز و نیمه در  دقیقه شرقی 30درجه و  51قه و دقی 10درجه و  50بین طول 

بارش  تشکیل و ،استان بوده هايیماقل ینترمهم ،اي، مرطوب و مرطوب سردخشک سرد، نیمه خشک، مدیترانه هايیماقلت. اس

متر بر  2/2نگین سرعت باد . میااست گرادیسانتدرجه  4/14نیز میانگین دماي سالیانه  وبرف  به صورتدر این منطقه بیشتر 

 .(1شکل ) است متریلیم 250استان  ساالنهثانیه و متوسط بارش 

 

 

 (1395-1389) منحنی آمبروترمیک استان البرز -1شکل 



    

 

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397اردیبهشت ماه  18-91  

 

 1389هاي سال در طی البرزدر مراتع استان سوزي و سطح سوخته شده هاي تعداد وقوع آتشبراي انجام تحقیق حاضر، داده

 ،القانطهاي شهرستانی هاي ایستگاه هواشناسآوري شد. از دادهجمع البرزاز یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی استان  1395تا 

بی ، رطوب ت نس ط(متوس  و هاي اقلیم شامل دماي محیط )حداکثربراي بررسی اقلیم استفاده شد. داده اشتهارد، ساوجبالغ، کرج

( از س ازمان 1395-1389س اله ) 7)حداکثر، متوسط و حداقل(، سرعت باد، میزان بارندگی ب ه ص ورت ماهان ه در ی ک دوره 

اف زار  یرنوف در ن رمها از آزمون کولم وگروف اس متهیه شد. در این تحقیق براي بررسی نرمال بودن داده البرزهواشناسی استان 

SPSS  بکه ش و  جنگ ل تص ادفیاز آت ش از دو روش  متأثرسوزي و سطوح بینی وقوع آتشبراي پیش استفاده شد. 16نسخه

ه در هاي هوش مص نوعی هس تند ک ه ام روزاي از تکنیکزیر مجموعه (ANN)هاي عصبی مصنوعی استفاده شد. شبکه یعصب

بین ی، تش خیص و  س ازي، پ یشهینههاي ارتباط دهنده بدر حل بسیاري از مسائل، شامل حافظه یريکارگبهطیف وسیعی براي 

و س طح س وخته  هاي هواشناسیدادهبه منظور طراحی شبکه در تحقیق حاضر . (Strobl1 & Forte, 2007) اندشدهکنترل رایج 

ز م ورد نظ ر ا جهت دستیابی به اه داف سوزي به ترتیب به عنوان ورودي و خروجی شبکه در نظر گرفته شد.شده و تعداد آتش

ستفاده تخاب و مورد امقدار خطاي آن ان شبکه با تعیین ینکاراترهاي مختلف سعی گردید تا بهترین و بی با ساختارهاي عصشبکه

ن ب یش از ح د شود. این کار مانع کوچک شدها به صورت خام باعث کاهش سرعت و دقت شبکه میقرار گیرد. وارد کردن داده

یانگین مرب ع مالگوریتم آموزشی، کاهش میزان ریشه میانگین مربعات خطا، هدف در هر  .(Sajikumara 1999,)د گردها میوزن

را  RMSEو  MAE، MSEنحوه محاسبه میزان  5و  4، 3هاي رابطه. خطا، میانگین قدر مطلق خطا و افزایش ضریب تبیین است

 (.Harmel & Smith, 2007) دهدنشان می

= MAE 

 

= RMSE 

  

 ام iمق دار پ یش بین ی ، ypiمتوسط مقادیر تست آزم ون و ام، iمشاهده شده  مقدار ، yoi،ها، تعداد مشاهدهn هارابطهین در ا

هاي اقلیمی و تعداد و سطح سوخته شده از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد. ب ه منظ ور به منظور همبستگی بین دادهاست. 
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هاي ریشه میانگین مربع خطا، میانگین مربع خطا و میانگین قدر مطل ق خط ا معیار (،Cp)امکان مقایسه هر دو روش، آماره مالو 

اي را در مالحظههاي قابلقدرتمند است که پیشرفت و جدید یک روش (Random Forest)جنگل تصادفی  .محاسبه گردید 2Rو

رویکرد جنگل تصادفی  .است ناشناخته لوژیک نسبتاًبا این وجود این روش در مطالعات اکو ؛داده استکاوي ارائه تکنولوژي داده

ب ا ه م  درختان تمام ایجاد گردیده، سپس درخت تصمیم زیادي هاي جدید ترکیب اطالعات است که در آن تعدادمبتنی بر روش

هاي متغیر عدادت و درختان تعداد مدل جنگل تصادفی، براي کلیدي هايپارامتر (.Cutler, 2007) گردندیمبینی ترکیب براي پیش

ش ود ان دازه ممک ن رویان ده و ب دون ه رس ره ا می ینت ربزرگباشند. براساس این دو پارامتر، درخت تصمیم ب ه پیشگو می

(Rodriguez-Galiano, 2012).  براي اجراي مدل جنگل تصادفی از بس تهrandomforest (Breiman, 2001)  و م دل ش بکه

، 1، 1نسخه  Rها از نرم افزار براي تجزیه و تحلیل داده .(Günther, 2010) گردداده میاستف neuralnetعصبی مصنوعی از بسته 

  .استفاده شده است 3
 

 نتایج

 ادبسرعت ا و اکثر دمهاي هواشناسی نشان داده که عوامل حدنتایج آزمون همبستگی اسپیرمن بین سطح سوخته شده و متغیر

سی مورد ي هواشناهاسوزي و متغیرمون بین تعداد آتشهمچنین نتایج این آزداراي همبستگی مثبت با سطح سوخته هستند. 

ن داد ق نیز نشاین تحقیانتایج  .داراي همبستگی مثبت با تعداد آتش سوزي هستندو سرعت باد  مطالعه نشان داد که حداکثر دما

 ینب همبستگی مثبت فزایش یافته است.سطح سوخته شده ا ،که با افزایش حداکثر دما، سرعت باد و کاهش حداقل رطوبت نسبی

داد سبی با تعنرطوبت  حداکثرو همبستگی منفی بین  و سرعت باد هاي هواشناسی مورد مطالعه از جمله حداکثر دمابرخی متغیر

بر  ادفیجنگل تص روشهاي ارزیابی حاصل از دو روش جنگل تصادفی و شبکه عصبی، با توجه به معیارآتش سوزي تایید شد. 

 (.2و 1جدول )برتر بوده است  شبکه عصبی مصنوعی روش

 
 تعسوزی و سطح سوخته شده در مراهای هواشناسی و تعداد آتشضرایب همبستگی اسپیرمن بین متغیر - 1 جدول

 سطح سوخته شده تعداد آتش سوزي سوزي   آتش          

 P         R P                                   R 

 -0/548ns 521/0       0/143ns 562/0 متوسط دما

 741/0 **0/004   735/0 *0/01       حداکثر دما
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 ns 629/0-    0/822ns 410/0 0/09 متوسط رطوبت نسبی

 -0/425ns 570/0      -825/0 **0/004       حداکثر رطوبت نسبی

 0/417ns 731/0-   0/033ns 882/0       حداقل رطوبت نسبی

 -0/816ns 221/0-     0/165ns 471/0    ماهانه ندگیمیزان بار

 643/0 *0/024     596/0 **0/027       سرعت باد

 

ي از ع آتش سوزداد وقوها و تعهاي هواشناسی و سطح سوخته شده و همچنین بیان پارامتربه منظور تعیین مدل بین پارامتر

هاي رپارامت ر مدل شبکه عصبی مصنوعی براي ایجاد شبکه بینهاي عصبی مصنوعی و جنگل تصادفی استفاده شد. دشبکه

در هر  نرون 7د ای و تعدسوزي از تابع هاپربولیک استفاده شد. یک شبکه پرسپترون با یک الیه مخفاقلیمی و تعداد وقوع آتش

نتایج  .ه به دست آمدشبکهترین ب 890و تکرار  8الیه ورودي و خروجی آزمون شد. نتایج اعتبارسنجی نشان داد که در اجراي 

وخته براي سطح سو  حداکثر دماو  بارندگیهاي متغیر ،سوزيوقوع آتشبراي جنگل تصادفی بیانگر این مطلب است که در مدل 

 ،سوزيع آتشچنین در مدل شبکه عصبی براي وقوهم تأثیرگذار بودند. سرعت باد، متوسط رطوبت نسبیهاي شده متغیر

، داکثر دمادگی، ححداکثر بارن و سطح سوخته شده نه، متوسط رطوبت نسبی، سرعت باد، حداکثر دمابارندگی ساالمتغیرهاي 

 (. 3جدول ) داشتند یرتأث متوسط رطوبت نسبی

 
 جنگل تصادفی و شبکه عصبی مصنوعی هایمدلگر انتخاب شده در بینیهای پیشمتغیر - 3جدول 

 خاب شده توسط مدلمتغیرهاي انت سازيمدلتکنیک  اجزاي رابطه مدل

 ، حداکثر دمابارندگی، متوسط رطوبت جنگل تصادفی وقوع آتش سوزي

سرعت باد،  متوسط رطوبت نسبی، بارندگی ساالنه، شبکه عصبی مصنوعی

 حداکثر دما

 سرعت باد، متوسط رطوبت نسبی جنگل تصادفی سطح سوخته شده

 ط رطوبت نسبیمتوس حداکثر بارندگی، حداکثر دما، شبکه عصبی مصنوعی

 

 استبینی وقوع آتش سوزي داراي دقت بیشتري در پیش جنگل تصادفیدهد که روش مقایسه نتایج دو روش نشان می

بیشتر شده  نییتبکمتر و مقدار ضریب  RME و RMSE ،MSEمنجر به  جنگل تصادفیهاي مبتنی بر روش (. مدل4جدول )
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. نتایج استمدل باالتر  از مقدار کمتري برخوردار باشد، نشان دهنده دقت RMSE هرچه ضریب تبیین از مقدار باالتر واست. 

تر تر و قابل قبولتر بوده که نشان دهنده دقت مناسبپایین جنگل تصادفیمدل  RMSEدهد که مقدار اعتبار سنجی مدل نشان می

  .استبرآورد 
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 های جنگل تصادفی و شبکه عصبی وقوع آتش سوزینتایج اعتبار سنجی مدل -4 جدول

 2R تابع انتقال RMSE MSE RME مدل

جنگل تصادفی )سطح 

 سوخته شده(

16/1 53/4 69/1 - 77/0 

جنگل تصادفی )وقوع 

 آتش سوزي(

12/1 18/1 09/1 - 82/0 

شبکه عصبی مصنوعی 

 )سطح سوخته شده(

 54/0 تابع هاپربولیک 82/3 13/5 66/3

مصنوعی شبکه عصبی 

 )وقوع آتش سوزي(

 47/0 تابع هاپربولیک 72/3 26/5 12/2

 

. در مدل شده است آورده ها در مدل جنگل تصادفی براي تعداد آتش سوزي و سطح سوخته شدهاهمیت متغیر، 2 در شکل

RF،  سرعت باد و حداقل حداکثر دما،  ،سطح سوخته شده يبارهدرو  بارندگی، متوسط رطوبت نسبی با تعداد آتش سوزيرابطه

 .بودند یرگذارتأثرطوبت نسبی از عوامل 

 

 

 

 

 

 

 

 

)الف( تعداد آتش سوزی و )ب( سطح سوخته  های محیطی به ترتیب در مدل جنگل تصادفی برایخالصه اهمیت متغیر -2شکل 
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Max_hum
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 شده

 گیرینتیجهبحث و 

بر  یرگذارتأثعوامل  ینترمهملذا شناخت  ؛ونددپیهاي زیادي در سطح مراتع استان البرز دیده شده و به وقوع میسوزيآتش

زیادي بر آتش سوزي مراتع استان داشتند.  یراتتأثحاکی از آن بود که عوامل اقلیمی  ،سوزي و مدیریت آن در این تحقیقآتش

رعت باد هاي هواشناسی نشان داده که عوامل حداکثر دما و سنتایج آزمون همبستگی اسپیرمن بین سطح سوخته شده و متغیر

داراي همبستگی مثبت با سطح سوخته هستند. نتایج این تحقیق نشان داد که با افزایش حداکثر دما و سرعت باد سطح سوخته 

هاي هواشناسی مورد مطالعه نشان داد که سوزي و متغیرن نتایج این آزمون بین تعداد آتششده افزایش یافته است. همچنی

عوامل هواشناسی بر پدیده  یرتأثتحقیقات گذشته  سوزي هستند.بستگی مثبت با تعداد آتشهم حداکثر دما و سرعت باد داراي

(. نتایج این تحقیق نیز نشان داد که با افزایش 1395کارگر و جعفریان،  ؛1388سوزي را گزارش کردند )عزیزي و یوسفی، آتش

یش یافته است که با نتایج عالی محمودي سراب و سطح سوخته شده افزا ،حداکثر دما، سرعت باد و کاهش حداقل رطوبت نسبی

هاي هواشناسی مورد مطالعه از جمله حداکثر دما و سرعت باد ( مطابقت دارد. همبستگی مثبت بین برخی متغیر1391همکاران )

ی محمودي و عال (2009) و همبستگی منفی بین حداکثر رطوبت نسبی با تعداد آتش سوزي تایید شد که با نتایج صافی و برومی

 یرتأثیابد. تعداد آتش سوزي کاهش می ؛دارد. به عبارتی هر چه متوسط رطوبت نسبی افزایش یابد یخوانهم (1392) سراب

یابد و این امر شرایط را براي مثبت دما در سطح سوخته ناشی از این است که با افزایش دما در اتمسفر میزان رطوبت کاهش می

هاي اقلیمی به کار نتایج این تحقیق نشان داد که پارامتر (.,Sakr & Elhajj Mitri 2011)کند میبیشتر سوخته شدن سطح فراهم 

و  Maedaج رفته در این تحقیق در تشکیل مدل نهایی در پیش بینی خطر وقوع این پدیده توانایی الزم را داشتند که با نتای

هواشناسی از قبیل دما، بارندگی و رطوبت نسبی را موثر بر که پارامترهاي  ،Cortez & Morais (2011) و (2009) همکاران

هاي ارزیابی حاصل از دو روش جنگل تصادفی و شبکه عصبی، دارد. با توجه به معیار یهمخوانوقوع آتش سوزي دانستند، 

قلیم و ( در بررسی رابطه بین تغییر ا1394روش جنگل تصادفی بر روش شبکه عصبی مصنوعی برتر بوده است. اسکندري )

هاي استان گلستان و میانگین درجه حرارت ساالنه سوزيتان گلستان بیان داشت که بین آتشهاي اسسوزي در جنگلآتش

هاي ما همخوانی دارد. ها و میانگین رطوبت نسبی رابطه معکوس وجود دارد که با یافتهرابطه مستقیم و بین این آتش سوزي

نتایج بیانگر این مطلب است که در مدل هترین شبکه به دست آمد. ب 890و تکرار  8اجراي نتایج اعتبار سنجی نشان داد که در 

سرعت باد، متوسط هاي هاي بارندگی و حداکثر دما و براي سطح سوخته شده متغیرمتغیر سوزي،وقوع آتشجنگل تصادفی براي 

بارندگی ساالنه، متوسط سوزي متغیرهاي  هم چنین در مدل شبکه عصبی براي وقوع آتش تأثیرگذار بودند. رطوبت نسبی
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داشتند که  یرتأث حداکثر بارندگی، حداکثر دما، متوسط رطوبت نسبی و سطح سوخته شده رطوبت نسبی، سرعت باد، حداکثر دما

دهد که روش جنگل مقایسه نتایج دو روش نشان می. مطابقت دارد ،(1392با تحقیقات عالی محمودي سراب و همکاران )

، RMSEهاي مبتنی بر روش جنگل تصادفی منجر به مدل .استبینی وقوع آتش سوزي داراي دقت بیشتري در پیش تصادفی

MSE  و RME هرچه ضریب تبیین از مقدار باالتر وبیشتر شده است.  نییتبکمتر و مقدار ضریب RMSE  از مقدار کمتري

مدل جنگل تصادفی  RMSEدهد که مقدار ر سنجی مدل نشان می. نتایج اعتبااستمدل باالتر  نشان دهنده دقت ؛برخوردار باشد

کلی این  به طور .(Sinowski & Auerswald, 1999) استتر برآورد تر و قابل قبولتر بوده که نشان دهنده دقت مناسبپایین

ولی بر روي سطح  ؛شتندزیادي دا یرتأثهاي هواشناسی بر وقوع آتش سوزي در منطقه مورد مطالعه تحقیق نشان داد که پارامتر

 بازه زمانی اواخر خرداد ماه تا اواخر تیرماههاي مراتع استان در آتش سوزي وقوع بیشترین .زیادي نداشتند یرتأثسوخته شده 

لذا  ؛حداکثر دماي ساالنه و حداقل رطوبت نسبی را در این دوره زمانی داریمپارامترهاي اقلیمی مانند  و از طرفی رخ داده است

دامداران هاي دسترسی ترین راهاز آن جایی که مهم. باید آمادگی بیشتري براي مقابله با وقوع آتش سوزي داشت هاین زماندر ا

هاي شود در تحقیقات آینده عالوه بر عوامل اقلیمی، معیارپیشنهاد می ؛هاي موجود در منطقه است، جادهمرتعو رهگذران به 

  یز بررسی شود.توپوگرافی، بیولوژیکی و انسانی ن

 منابع
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ار ماشین برد يهاتمیالگوراده از . تهیه نقشه خطر وقوع آتش سوزي با استف1395 ،ش.شتایی جویباري،  ،.لفم.ا اسحاقی،

 23 ،لي چوب و جنگعلوم و فناور يهاپژوهشجنگل تصادفی و شبکه عصبی مصنوعی در پارک ملی گلستان. نشریه  پشتیبان،

(4:) 133-133. 

ن کنفرانس نقش آب و هوا و عوامل جوي در آتش سوزي جنگل. مجموعه مقاالت اولی .1387 ،م.پورقاسم،  ،عخلج، 

 .ص 9 اردیبهشت ماه اصفهان: 19- 18 .هاسازمانجایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست  للیالمینب

و مراتع با  هابینی وقوع آتش سوزي در جنگل . پیش1391 ،ب.جباریان امیري،  ،ج.فقهی،  س.عالی محمودي سراب، 

 (:2) 1، يوژي کاربردمجله اکول .یذه(منطقه زاگرس، شهرستان ا يهاجنگلاستفاده از شبکه عصبی مصنوعی )مطالعه موردي: 

75-85. 

 (:43) 4،ورود پرفشار سیبري به سواحل جنوبی دریاي خزر. مدرس علوم انسانی یابیزمان  1384 ،ح. یوسفی، ،.ق عزیزي،



    

 

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397اردیبهشت ماه  18-91  

 

101-81. 

ي قوع آتش سوزو بینیخطی در پیش رگرسیون و مصنوعی عصبی شبکه هايمدل مقایسه .1395 ،ز.جعفریان،  ،م.کارگر، 

 .170-159 (:1) 69،مجله محیط زیست طبیعی .جنگل و مراتع استان مازندران

 المللیینبفرانس بررسی خطر آتش سوزي در جنگل و مراتع استان مازندران، دومین کن .1389 ،ح.جلیلوند،  ز.یوسفی، 

 .67-82یبهشت. ارد 14-12ساري.ایران.، تغییر اقلیم و گاه شناسی درختی

 

Breiman, L., 2001. Random Forests. Machine Learning, 45: 15-32. 

Cortez, P., Morais, A., 2007. A Data Mining Approach To Predict Forest Fires Using Meteorological 

Data. In Proceedings of the 13th Portugese Conference on Artificial Intelligence, 512- 523. 

Cutler, D.R., Edwards, Jr., Beard, T.C., Cutler, K.H.A., Hess, K.T., 2007. Random Forests For 

Classification In Ecology. journal of Ecology, 88 (11): 2783-2792. 

Guo, F., Zhang, L., Jin, S., Tigabu, M., Su, Z., Wang, W., 2016. Modeling Anthropogenic Fire 

Occurrence In The Boreal Forest Of China Using Logistic Regression And Random Forests, Forests, 7: 1-14. 

Günther,  F., Fritsch, S., 2010. Neuralnet: Training Of Neural Networks. The R Journal, 2:30-38. 

Harmel, R.D., Smith, P.K., 2007. Consideration Of Measurement Uncertainty In The Evaluation Of 

Goodness-Of-Fit In Hydrologic And Water Quality Modeling. Journal of Hydrology, 337: 326 -336. 

Maeda, E.E.R.A., Formaggio, E.Y., Shimabukuro, G.F.B., Arcoverde, C., Hansen, M., 2009. Predicting 

Forest Fire In The Brazilian Amazon Using MODIS Imagery And Artificial Neural Networks. International 

Journal of Applied Earth Observation And Geoinformation, 11: 265-272. 

Oliveira, S., Oehler, F., San-Miguel-Ayanz, J., Camia, A., Pereira, J.M.C., 2012. Modeling Spatial 

Patterns Of Fire Occurrence In Mediterranean Europe Using Multiple Regression And Random Forest. 

Forest Ecology and Management, 275: 117-129. 

Ozbayoglo, A., Bozer, R.M., 2012. Estimation Of The Burned Area In Forest Fires Using Computational 

Intelligence Techniques. Procedia Computer Science, 12: 282-287. 



    

 

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397اردیبهشت ماه  18-91  

 

R Development Core Team. 2012. R: A Language And Environment For Statistical Computing. R 

Foundation For Statistical Computing,Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0,URL http://www.R-project.org/ 

Rodriguez-Galiano, V., Chica-Olmo, M., Abarca-Hernandez, F., Atkinson, P., Jeganathan, C., 2012. 

Random Forest Classification Of Mediterranean Land Covers Using Multi-seasonal Imagery And Multi-

seasonal Texture, Journal of Remote Sensing of Environment, 121: 93-107. 

Safi, Y., Bouroumi, A., 2013. Prediction Of Forest Fires Using Artificial Neural Networks. Applied 

Mathematical Sciences, 7 (6): 271-286.  

Sajikumara, N., Thandaveswra, B. S., 1999. A Nonlinear Rainfall- runoff Model Using An Artificial 

Neural Network. Journal of Hydrology, 216: 32-55. 

Sakr, G., E.I.H. Elhajj Mitri, G., 2011. Efficient Forest Fire Occurrence Prediction For Developing 

Countries Using Two Weather Parameters. Engineering Applications Of Artificial Intelligence,24: 888-894. 

Sinowski, W., Auerswald, K., 1999. Using Relief Parameters In A Discriminate Analysis To Stratify 

Geological Areas With Different Spatial Variability Of Soil Properties. Geoderma, 89:113-128. 

Strobl1, R.O., Forte, F., 2007. Artificial Neural Network Exploration Of The Influential Factors In 

Drainage Network Derivation. Hydrological processes, 21: 2965-2978. 

Yin, H.W., Kong, F.H., Li, X.Z., 2004. RS And GIS-based Forest Fire Risk Zone Mapping In Da 

Hinggan Mountains. Chinese Geographical Science,14 )3(: 251-257. 

Wu,  Z.E., He,  H.S., Yang, J., Liu, Z.H., Liang, Y., 2014.  Relative Effects Of Climatic And Local 

Factors On Fire Occurrence In Boreal Forest Landscapes Of Northeastern China. Science Total 

Environment, 493: 472-480. 

 

Comparison of Artificial Neural Network (ANN) and Random Forest (RF) Models 

to Predict of rangelands Fires (Province of Alborz) 

 

http://www.r-project.org/


    

 

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397اردیبهشت ماه  18-91  

 

3, A. Taheri2, H. Farzi*1M. Kargar 

Natural resources administration of Alborz province, Karaj, Iran -1,3 

*Email:kargar_sahar@yahoo.com 

Natural Resource, Sari Agricultural of Sciences and Natural Resources  Faculty of, Ph.D. Student -2

University, Sari, Iran 

 

 

Abstract 

Fire in the rangelands by changing the pattern of succession change on natural ecosystems affect plant 

sources. The aim of this study was to compare models Random forest and artificial neural network to predict 

the risk of accidental forest fires rangelands Alborz. To this end, the fire of the burned and number of fires as 

well as meteorological data on a 7-year period (2010-2016( were used. The results suggest that artificial 

neural networks that run 8 and replicate best network 890, respectively. Random Forest fires variables in the 

model for rainfall and maximum temperature and annual precipitation in artificial neural network model 

variables, average relative humidity, wind speed and maximum temperatures had an impact. Spearman 

correlation test results showed that the maximum temperature (p=0.004, r =0.741), wind speed (p=0.024, r 

=0.643) positive correlation levels are burned with fire. Also, wind speed (p=0.027, r=0.596) maximum 

temperature (p=0.01, r=0.735) has a positive correlation maximum relative humidity (p=0.004, r =0.825) 

correlation fires are negative. Random forest method in predicting fire in the rangelands of the ANN 

performance was better. 

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


