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 چكيده

. گردد ها محسوب مي است تهديدي بزرگ براي جنگل آن عوامل انساني بوده أمنشهايي كه  سوزي هاي گذشته آتش در دهه
سوزي  هاي جنگل سراوان و شناسايي مناطق مستعد به آتش سوزي هدف از انجام اين پژوهش تجزيه و تحليل توزيع مكاني آتش

سعت و تكرار بودند شناسايي سوزي كه داراي بيشترين و هاي اعالم شده، مناطق عمده آتش سوزي بر طبق آمار آتش. باشد مي
. شدند گون تبديل انتقال و به پلي  Arcviewافزار ، سپس به محيط نرمشدانجام GPS برداشت زميني اين مناطق با . شدند
ثير أتگرفت، سپس  بيني نقاط حساس صورت ها جهت تهيه نقشه پيشاي انجام شد، تلفيق نقشه دهي درون و برون اليه ارزش

بيشترين وزن را در  426/0ثير أتاليه پوشش گياهي با ضريب  .بررسي شد  PDSIسوزي به وسيله شاخص آتشخشكسالي بر 
، 091/0، فاصله از جاده با ضريب 114/0هاي عامل انساني با ضريب اليه بعدسوزي داشته و  بيني نقاط حساس به آتش نقشه پيش

، 052/0، جهت با ضريب 053/0، باران با ضريب 063/0هه با ضريب ، فاصله از آبرا074/0، شيب با ضريب 077/0دما با ضريب 
ترين نوع  با توجه به نتايج بدست آمده مشخص شد كه رايج. هاي بعدي قرارگرفتنددر اولويت 05/0و ارتفاع با ضريب 

گرماي ه و وسعت و سطحي هستند كه در كل بستر جنگل گسترش يافت هاي كم سوزي سوزي در منطقه مورد مطالعه آتش آتش
به  هاي جنگلي هاي طبيعي بدليل عدم بارندگي موجب شده كه عرصه شدن رطوبت در عرصه شديد هوا در مردادماه و كم

مهار همچنين  .شود سنگين مي خسارتهايآنها منجر به  انگاري در هاي پرخطري تبديل شوند كه كمترين سهل كانون
آمده توسط فرايند  براي ارزيابي مدل بدست. وزش باد دارد شدن بستگي به قطعهاي گيالن  هاي اتفاق افتاده در جنگل سوزي آتش

بدست نتايج  ؛بندي با هم تلفيق شدند، و اعتبارسنجي مدل انجام شد سوزي و نقشه پهنه مراتبي، نقشه پراكنش آتش تحليل سلسله
  .درصدي اين روش بود 77ي دقت خوب و  دهنده نشان آمده
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  مقدمه
هاي شمال كشور يكي از مهمترين  بدون شك جنگل

هاي درختي و  نظر تنوع گونه منابع جنگلي كشور از
هاي منحصر به فردي است كه امروزه با توسعه استفاده  گونه
هاي مختلف ازجمله  ها در بخش رويه از اين جنگل بي
تأثير   تحت... هاي گردشگري و  برداري چوب، استفاده بهره

اي ازجمله وقوع سيالب، آفات و  لقوهاتهديدهاي ب
آتش يك نيروي . است ته قرار گرفسوزي  ها و آتش بيماري

طبيعي است كه جوامع گياهي را در طول زمان تحت تأثير 
عنوان يك فرايند طبيعي نقش مهمي در  دهد و به قرار مي

از قرن بيستم، . دارد هاي خاص حفظ سالمتي اكوسيستم
وضعيتي ايجاد كرد كه  يانسان ا عاملها ب سوزي افزايش آتش

است  ها شده آتش تبديل به تهديدي بزرگ براي جنگل
(Nasi, 2003). سوزي جنگل هزاران هكتار از  هر ساله آتش

هاي كره  ها را نابود كرده و سطوح زيادي از جنگل جنگل
سوزي  هر آتش. )Wan et al., 2001(كند  زمين را نابود مي

طبيعي و غير : دباش تواند داشته در جنگل دو علت مي
 300هاي طبيعي به حدود  سوزي كه بروز آتش ،طبيعي

  ).1382نايبي، ( شود ميليون سال پيش تخمين زده مي
سوزي را  هاي جهان با اقليم متفاوت آتش بيشتر جنگل

زمان بازگشت . اند با قدرت تخريب مختلف تجربه كرده
) يا كمتر(كننده از چندين دهه  هاي معتدل خزان در جنگل

. (Sanford et al., 2004)متغير است ) يا بيشتر(ها  تا قرن
ناشي از  خسارتهايراه براي كاهش ثرترين ؤم

هاي جنگل، يافتن سريع آتش و واكنش  سوزي آتش
محمودي و (باشد  جانبه با تمام اقدامات حفاظتي مي همه

در واقع شناسايي مناطق با احتمال وقوع ). 1391همكاران، 
سوزي و  بندي مناطق خطر ايجاد آتش سوزي و طبقه آتش

هاي مناسب در مهار و  توزيع مكاني آن ازجمله شيوه
  .تواند باشد سوزي مي كاهش سطوح آتش

 در سوزي آتش پرخطر نواحي تعيين ضرورت باوجود
 دشوار معمول، هاي روش از استفاده با اينكار كشور، انجام

 به ستهواب ناحيه يك در حريق وقوع است، زيرا پرهزينه و
 در .است محيطي زيست و انساني، طبيعي مختلف عوامل
 مختلف نقاط از و كافي جامع اطالعات وجود صورت
تحليل مكاني در  هاي روش از استفاده با توان مي كشور

 بندي طبقه و پرخطر نواحي تعيين به سبتن GISمحيط 
 به توجه با .كرد اقدام منظر اين از مختلف كشور مناطق
 معمول هاي روش با اطالعات اين آوري تمامي جمع اينكه
 در كارآمد و نوين هاي روش بنابراين نيست، پذير امكان

 از استفاده با مناطق مختلف در ها سوزي آتش آشكارسازي
  .است شده ارائه سيستم اطالعات جغرافيايي

بيني رفتار  تاكنون تحقيقات زيادي در زمينه پيش
محيط سيستم اطالعات سازي در  سوزي همراه با مدل آتش

سوزي  در ارتباط با آتش. است جغرافيايي صورت گرفته
تواند اطالعات مفيدي را درباره شرايط  مي GISها،  جنگل

ويژه  به. نمايدسوزي براي ما فراهم  محيط قبل و بعد از آتش
سوزي  طور وسيعي در نظارت بر آتش هاي آن به تكنيكاينكه 

  ). Giglio, 2005(است  فعال مورد استفاده قرار گرفته
ها و مراتع ايران كه داراي اقليم  سوزي در جنگل آتش

و پوشش گياهي متفاوتي هستند هرساله اتفاق افتاده كه 
شوند  ان و به صورت عمدي آغاز ميآنها توسط انس بيشتر

كه  1377در سال ). 1387، و پارساخو پورمجيديان(
اين ميزان به اي در كشور حكمفرما بود،  سابقه خشكي بي

هكتار اراضي  206713سوزي با وسعت  فقره آتش 998
  هاي شمال كشور،  در جنگل. شده بالغ گرديد سوخته
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طوري كه  پيوندد به وقوع مي هاي متعددي به سوزي آتش
  براساس آمارهاي موجود، در يك دوره هفت ساله 

هاي كل استان  هكتار از جنگل 5/1144) 81-1375(
بانج شفيعي، ( رفتسوزي از بين  مازندران در اثر آتش

 فقره 871طي  1389تا پايان سال  1371از سال . )1385
استان گيالن دچار  هكتار در 3213 ،سوزي آتش
طي اين مدت بيشترين مقدار . است سوزي شده آتش
رحيمي و ( ستا رخ داده 1389سوزي در سال  آتش

  ). 1389اسماعيلي، 
سوزي  علت آتش به بررسي نوع و) 1386(امين املشي 

هاي استان گيالن پرداخت و در اين بررسي آمار  در جنگل
مطالعه و نتايج  1377-1379حريق جنگل طي سالهاي 

هاي  ها طي ماه سوزي درصد آتش 81داد كه حدود  نشان
هاي كه وزش باداست  وقوع پيوسته مرداد، آذر و دي به

 .  داند ميثر ؤماي  گرم و خشك را در وقوع چنين پديده

با تحليل فضايي ) 1390(سركارگر اردكاني و همكاران 
سوزي مناطق مختلف ايران با استفاده از  نيروي آتش

هايي  سوزي سنجش از دور به اين نتيجه رسيدند كه آتش
باط است ارت هاي اخير در كشور اتفاق افتاده كه طي سال

 ؛است زيادي با وضعيت پوشش گياهي موجود داشته
كه ميزان همبستگي آن با ميانگين شاخص پوشش  طوري به

) 1388( محمدي . رسد مي 9/0شده كشور به  گياهي نرمال
اي  سوزي جنگل با تصاوير ماهواره تهيه نقشه خطر آتشبه 

 90حدود  نشان داد كهو  ههاي پاوه پرداخت در جنگل
هايي با خطر زياد  سوزي شده در پهنه درصد از مناطق آتش

 سوزي ي نواحي داراي خطر آتش نقشه بنابراين .قراردارند
سوزي  د راهنماي مفيدي براي مديريت آتشتوان جنگل مي
   .آيدشمار  پيشگيري به براي بسيار مهمي راهبردباشد و 

Almedia (1994)  تهيه نقشه نواحي داراي خطر

هاي جنگلي، فاصله  ي گونه سوزي جنگل را بر پايه آتش
هاي دائمي، شيب و جهت  تا جاده، فاصله تا رودخانه

در اين . اي در مركز پرتغال انجام داد جغرافيايي براي ناحيه
هاي فيزيوگرافي،  تحقيق ابتدا نقشه كاربري اراضي، نقشه

ها  ي جاده نقشه پوشش گياهي، مدل رقومي ارتفاع و نقشه
ها يك  سپس براي تمام متغير. ها تهيه شد و رودخانه
هاي  ساس آناليز سلسله مراتبي كه ضريبضريب برا

متغيرهاي مورد . كند مشخص گرديد ميناپايدار را ارزيابي 
سوزي به طبقاتي تقسيم  نظر بر طبق ضريب خطر آتش

شده و با فرايند تجزيه و تحليل كه در سامانه اطالعات 
طبقه خطر براي منطقه بدست  5گرفت،  جغرافيايي انجام

ات بيشتري دارند بندي مناطقي كه خطر در اين طبقه. آمد
 25فاصله از جاده ببيشتر از : باشند ها مي داراي اين ويژگي

زار،  زار يا بوته درصد، منطقه درخت 40متر، شيب بيشتر از 
متر و جهت  30فاصله از رودخانه دائمي بيشتر از 

 Pradhan .درجه است 225و  135بين  جغرافيايي منطقه
توانايي سنجش از دور و سيستم اطالعات  2005)(

سوزي جنگل  جغرافيايي را جهت سنجش حساسيت آتش
اي در مالزي با كاربرد مدل نسبت فراواني  در منطقه

ي توزيع ارتباط  در اين مدل بر پايه. آزمايش نمود
شده از مناطق گرم و فاكتور مرتبط با هر منطقه،  مشاهده

مرتبط در مناطق مورد همبستگي بين مناطق و فاكتورهاي 
با كاربرد مدل نسبت فراواني . شود داده مي مطالعه نشان

سوزي و هر  بين محل ظهور مناطق حساس به آتش ارتباط
گردد بدست  سوزي مي فاكتوري كه باعث ظهور آتش

در پژوهشي به ميزان  (2011)اران و همك  William.آمد
سوزي در  تأثير توپوگرافي و آب و هوا در الگوي آتش

هاي  براي اين كار نقشه. هاي آمريكا پرداختند كوهستان
مورد  2003تا  1930هاي  مناطق سوخته در طول سال
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داد كه آب و هوا نقش مؤثر  نتايج نشان. گرفتاستفاده قرار
. سوزي دارد و مكاني آتشو قوي در هر دو الگوي زماني 

هاي جنوبي و  ها در جهت سوزي همچنين بيشتر آتش
و   Anderson.ارتفاعات پايين بوقوع پيوسته است

با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي  (2012)همكاران 
ترين مسير  ترين و امن هاي تركيه به تعيين كوتاه در جنگل

در . پرداختندسوزي  دسترسي به مناطق حساس به آتش
اين مطالعه اراضي جنگلي با توجه به حساسيت به 

سازي مسيريابي،  براي شبيه. بندي شدند سوزي طبقه آتش
شد و   نظر گرفته نشاني موجود در منطقه در مكان آتش 20
هاي ستاد  هاي جنگلي، محل نقشه شبكه جاده بعد
افزار  سوزي در محيط نرم نشاني و مناطق مستعد آتش آتش
GIS تهيه شدند .  

هدف از انجام اين پژوهش بررسي و تجزيه و تحليل 
هاي جنگل سراوان  سوزي توزيع مكاني و مشخصات آتش

باشد، تا ضمن شناسايي مناطق  واقع در استان گيالن مي
سوزي و بازبيني روند و دوره بازگشت آن،  مستعد به آتش

 .اقدامات الزم جهت مقابله با آن فراهم گردد
 

  ها روشمواد و 
  وضعيت عمومي و موقعيت مكاني منطقه مورد مطالعه

سراوان در حومه شهرستان رشت و حوزه  1سري 
جنگلداري رودبار واقع شده و اين سري از شمال به 
اراضي شهر رشت و از جنوب به جنگلكاري سراوان و 

و از غرب به سري ) 2سري (باقيمانده جنگلهاي كچا 
ه سياهرود و مسير لوله گاز عزيزكيان و از شرق به رودخان

متر از  600تا  50اين منطقه در ارتفاع . گردد محدود مي
متر واقع  350سطح دريا با ارتفاع اكثريت سطح سري 

كچا، : روستاهاي موجود در منطقه عبارتند از. شده است
  .جوگلوبندان و بهدان

– 49  39`بين طول جغرافيايي ) كچا(سراوان  1سري 

``30 `33  49  8` 30``و عرض جغرافيايي  37–``30 
`337 هكتار  8937كل منطقه مورد مطالعه . است واقع شده

هكتار جنگلكاري  8/790مساحت دارد كه سطحي معادل 
و بقيه جنگل طبيعي و اراضي مزروعي و مسكوني 

  .  باشد مي
  :سوزي شده برداشت مناطق آتش

منـابع   شده توسـط اداره  سوزي اعالم بر طبق آمار آتش
سوزي كه داراي  طبيعي شهرستان رشت، مناطق عمده آتش

سـوزي و تكـرار بودنـد شناسـايي     بيشترين وسعت آتـش  
انجـام   GPSبرداشت زميني اين مناطق بـا دسـتگاه   . گرديد
به محـيط   بعدشد و  هاي اوليه روي آنها انجام پردازش. شد
  .  شدند  گون تبديل انتقال و به پلي Arcviewافزار  نرم

  :)بندي لويتوا(ها  گذاري اليه ارزش
سوزي الزم بود كه  تهيه نقشه خطر آتش منظور به
. شده در مراحل قبل با يكديگر تركيب شوند هاي تهيه نقشه

انتخاب شده و به دو ثر ؤمبراي اين كار ابتدا بايد عوامل 
گذاري درون  بتدا ارزشا. شدند ميگذاري  صورت ارزش

با توجه به نظر متخصصان هر كدام از فاكتورهاي  اي اليه
پوشش گياهي، عامل انساني، فاصله از ( مورد بررسي

) جاده، دما، شيب، فاصله از آبراهه، باران، جهت و ارتفاع
تعلق خاص  شده و به هر طبقه ارزشيبه چند طبقه تقسيم 

شد  اي انجام اليه دهي برون سپس ارزش. )1جدول ( گرفت 
 AHP1مراتبي  ايند تحليل سلسلهن كار از فركه براي اي

تهيه و در اختيار  اي نامه در ابتدا پرسش بنابراين. شد استفاده
سوزي در ادارات منابع طبيعي قرارگرفت  كارشناسان آتش

فاكتورها با استفاده از روش مقايسه دو به دو  بعدو 
ها  گذاري عوامل، نقشه پس از ارزش. گذاري شدند ارزش

                                                            
1- Analytical hierarchy process 
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سوزي  گذاري شده و در نهايت نقشه خطر آتش هم روي
  .تهيه شد

  اي  اليه  گذاري درون ارزش )الف
هاي اطالعاتي به صورت  به اين منظور هر يك از اليه

تواند  سوزي مي جداگانه براساس ارزشي كه براي آتش
حدود . گذاري شدند بندي و ارزش باشد، طبقه داشته
نظر  در 9تا  1 اي بين هاي درون اليه گذاري طبقه ارزش
هايي از منطقه كه  اين صورت كه به بخش به. شد گرفته
و هرچه به سمت ) 9عدد( تر بود، ارزش بيشتر مناسب

تا حد ( رويم ارزش كمتر تر پيش مي مناطق نامناسب
  .داده شد) 1عدد
  ) اي دهي برون اليه ارزش( ها  بندي اليه اولويت )ب

 هاي از اليهبا توجه به نتايج بدست آمده، هر كدام 
سوزي داراي ارزشي  اطالعاتي ايجاد شده نسبت به آتش

ها بايد نسبت به يكديگر  بنابراين اليه. باشند متفاوت مي
اولويت هاي داراي اهميت بيشتر در  دهي شده و اليه وزن
 پوشش ،هاي تيپ در اين مطالعه نيز اليه. گيرندقرار

 دريا، سطح گياهي، شيب، جهت جغرافيايي، ارتفاع از
 هيدرولوژي، فاصله از جاده، فاصله از مناطق مسكوني، دما

 )AHP(مراتبي  تحليل سلسلهيند افر ستفاده ازبارش با ا و
 انمتخصصگروه جنگلداري و  استادانو تلفيقي از نظرات 

هاي  اداره كل منابع طبيعي گيالن، و با طراحي فرم
  .شد گذاري انجام نامه مخصوص ارزش پرسش

 ها به صورت مشخصه ،يابي چندمعياريمعيار ارز
 مشخصه معياري است كه محدوديت نسبي يك .باشد مي

گزينه خاص براي فعاليت مورد نظر را بيشتر يا كمتر 
. شود گيري مي در يك مقياس پيوسته اندازه كند و مي

ها اغلب حالت پيوسته داشته و  هاي مشخصه بنابراين نقشه
 .دهند نشان ميشايستگي نسبي مناطق مختلف را 

 دهي روش وزن ،معياري ترين روش ارزيابي چند معمولي
دهي، روش مقايسه  هاي وزن خطي بوده و يكي از تكنيك

اي وزني داده  در اين روش به هر مشخصه. دو به دو است
در اين مطالعات نيز براي تعيين ). 1387 بدراقي،( شود مي

تجزيه  روشاليه از روند مقايسه زوجي به  وزن نسبي هر
در اين روش هر . مراتبي استفاده شد تحليل سلسله و

دهي  ها وزن گانه در مقابل ساير مشخصهاي بطور جدا اليه
هاي نسبي در ماتريس وارد شده و  سپس وزن. گرديد

منظور  به. گردد ضريب اهميت هر اليه جداگانه محاسبه مي
تعيين ضريب اهميت هر اليه از اطالعات حاصل از 

. شد سوزي جنگل استفاده مختلف آتشن اصصمتخنظرات 
پيشنهاد نمود كه اگر نسبت ناسازگاري هر  ساعتي
گيرنده در  بيشتر باشد بهتر است تصميم 1/0نامه از  پرسش
رو نظراتي كه  ازاين. هاي خود تجديدنظر كند قضاوت

بندي حذف  اختالف كلي با ساير نظرات داشتند از جمع
 1/0درصد خطاي باالي  فرم 3فرم پرشده  28شدند، از 

با ميانگين  AHPداشتند و حذف گرديدند و فرم نهايي
 .فرم تهيه گرديد 25هندسي از 

گيري هندسي آنها با  بندي و ميانگين جمع نهايتدر 
اكزل و ساعتي . گرفت دهي صورت استفاده از منطق وزن

اند كه ميانگين هندسي بهترين روش براي تلفيق  ثابت كرده
به . مراتبي گروهي است ايند تحليل سلسلهفرها در  قضاوت

ها  همين جهت در اين مطالعه ميانگين هندسي قضاوت
 Expert Choiceافزار  محاسبه و اعداد، وارد ماتريس در نرم

 . آن ضريب اهميت هر اليه محاسبه گرديد شده و در

هاي تصميم، وزن نهايي از  بندي گزينه منظور رتبه به
وزن عناصر باالتر  عنصر در ضرب وزن نسبي هر حاصل

با انجام اين مرحله براي هر گزينه، مقدار . آيد بدست مي
  ).1388پور،  قدسي( آيد بدست مي وزن نهايي
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سوزي به وسيله  خشكسالي بر آتشثير أتسي ربر
  :1PDSI شاخص
هاي  هاي بارندگي ايستگاه انجام مطالعه از داده منظور به

استان  و سنجي سازمان هواشناسي كشور سينوپتيك و باران
 PDSI با استفاده از شاخص. شد گيالن استفاده

 PDSI .هاي ساالنه و ماهيانه استخراج گرديد خشكسالي
كه در آن از  ،باشد مي شاخص شدت خشكسالي پالمر

سال گذشته استفاده  30ماهيانه هاي بارندگي و دماي  داده
اين شاخص وضعيت خشكسالي را توسط . گردد مي

نشان دهنده  4دهد كه عدد  نشان مي 4تا  -4اعدادي مابين 
دهنده خشكسالي  نشان -4وضعيت ترسالي شديد و عدد 

از معايب اين شاخص اين است كه در  .باشد شديد مي
كند و محاسبه آن  اعالم شروع خشكسالي دير عمل مي

  .قدري پيچيده است
 

 نتايج 

  : اي دهي درون اليه نتايج حاصل از ارزش
اي به هر يك از عوامل كد  دهي درون اليه جهت وزن

دهنده بيشترين تأثير در نشان 5كد . است داده شده 5تا  1
دهنده كمترين تأثير در بروز و  نشان 1سوزي و كد  آتش

  .باشد سوزي مي انتشار آتش

  
  اي دهي درون اليه هاي عوامل مختلف پس از وزن كد كالسه -1جدول 

  
   : اي دهي برون اليه نتايج حاصل از ارزش

سوزي،  بيني نقاط حساس به آتش پيش نقشه براي تهيه
  آوري  هاي جمع براساس داده اي گذاري برون اليه ارزش

                                             ____________  
1- Palmer Drought Severity Index 

  

انجام شد كه نتايج  Expert choiceافزار  شده، در نرم
طور  همان. به نمايش درآمده است 2آن در شكل شماره 

، AHPشود در نمودار خروجي از روش  كه مشاهده مي
بيشترين وزن را  426/0ثير أتاليه پوشش گياهي با ضريب 

سوزي داشته و  بيني نقاط حساس به آتش در نقشه پيش
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  جنگل سراوان 1سوزي شده در سري  نقشه نقاط آتش - 4شكل 

  
  سوزي شده بيني شده و نقاط آتش نقشه تلفيقي نقاط پيش - 5شكل 



 ...سوزي  بررسي مناطق حساس و بحراني آتش                                                                                                                        92

  سوزي بيني نقاط حساس به آتش شه پيشنق
اطالعاتي منطقه مورد مطالعه با توجه به هاي  اليه
  هاي بدست آمده، با استفاده از فرمول زير در بخش ارزش

Raster calculator افزار  در نرمArcGIS9.3  تلفيق شدند
در اين فرمول ابتدا ضريب . و نقشه نهايي بدست آمد

ها با  اين اليه بعدها در خود اليه ضرب و  هركدام از اليه
اي متشكل از  بديهي است نقشه حاصل نقشه. هم جمع شد

ثير هريك از أهاي مورد نياز منطقه با اعمال ضرايب ت اليه
  .نشان داده شده است 3ها خواهد بود كه در شكل  اليه

 

(AHP در   Y  ضريب اليه×   Y) + (AHP در  Z  ضريب اليه×    Z) + …… 

 هسوزي شده در منطق نقشه نقاط آتش 
مناطق جنگلي كه طبق آمار موجود در اداره منابع 

چار د 1389و  1388هاي  طبيعي شهرستان رشت در سال
بود و داراي بيشترين مساحت بودند  شدهسوزي  آتش

هاي مورد  لكه. برداشت و مشخص گرديد GPSتوسط 
و مساحت آنها به هكتار در جدول سوزي قرارگرفته  آتش

سوزي  موقعيت مناطق آتش .است داده شده نشان 2شماره 
 شده در منطقه با رنگ قرمز روي نقشه مشخص گرديد

سوزي  هكتار در منطقه آتش 64در مجموع . )4شكل (
  .داشتيم

  
  )هكتار: واحد(سوزي شده  مساحت مناطق آتش -2جدول 

مناطق 
  سوزي آتش

 شماره 
 1   

  شماره
  2  

  شماره
 3  

  شماره 
 4  

  شماره
  5  

  شماره
  6  

  شماره
  7  

  شماره  
8  

  شماره 
9  

  كل

  64  7  7  9  4  6  5  9  11  6  مساحت

  
  سوزي شده بيني شده و نقاط آتش نقشه تلفيقي نقاط پيش

بيني نقاط حساس به  در اين مرحله نقشه پيش 
اليه مذكور بدست آمده بود با  9سوزي كه از تلفيق  آتش

گرفته در منطقه تلفيق شد كه در  هاي صورت سوزي آتش
  .ارائه شده است 5شكل 
 

  
  بندي سوزي شده واقع در مناطق پهنه درصد نواحي آتش -3جدول 

  بسيار كم خطر  كم خطر  حساسيت متوسط  خطرناك  پرخطر  بنديمناطق پهنه

  68/4  75/18  37/34  68/29  5/12  ) درصد(سوزي شده  مناطق آتش

  45/1  67/21  04/48  42/24  39/4  )درصد(كل منطقه 
  

 اعتبارسنجي مدل

براي ارزيابي مدل بدست آمده توسط فرايند تحليل 
بندي  سوزي و نقشه پهنه مراتبي، نقشه پراكنش آتش سلسله

در صورتي صحت مدل قابل قبول . با هم تلفيق شدند
سوزي شده در  است كه درصد بيشتري از مناطق آتش

محاسبه درصد . باشند هايي با خطر باال قرار گرفته طبقه
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 3سوزي كه در جدول  طبقات خطر واقع در مناطق آتش
ي دقت باالي اين روش  دهنده است نشان نشان داده شده

ي درصد طبقات خطر  بههمچنين محاس. باشد مي
ي مورد مطالعه نشان از حساسيت  سوزي در منطقه آتش

سوزي  متوسط به باالي منطقه مورد مطالعه به آتش
  .باشد مي
  

سوزي به وسيله  خشكسالي بر آتش اثر بررسينتايج 
   PDSIشاخص
هاي  هاي بارندگي ايستگاه انجام مطالعه از داده منظور به

استان  و سازمان هواشناسي كشورسنجي  سينوپتيك و باران

  PDSIبا استفاده از شاخص. گيالن استفاده شد
  .و ماهيانه استخراج گرديد ليانهاهاي س خشكسالي

اين شاخص وضعيت خشكسالي توسط اعدادي در 
دهنده وضعيت  نشان 4كه عدد  شود بيان مي 4تا  -4مابين 

دهنده خشكسالي شديد  نشان -4ترسالي شديد و عدد 
توان گفت در  بدست آمده مي نموداربا توجه به . شدبا مي
در  2008و  2006 ،1996 ،1993 ،1984 ،1980هاي  سال

در ضمن . است منطقه مورد مطالعه خشكسالي اتفاق افتاده
سال گذشته  30سوزي رخداده در  نمودار تعداد آتش
ثير أتسي ربر  PDSIافزار خروجي نرم جهت مقايسه با

  ).7شكل ( رسم گرديد سوزي خشكسالي بر آتش
  

  
  

  PDSIافزار  خروجي حاصل از نرم - 6شكل 
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بندي مناطق حساس به  هاي پهنه نقشه تفسير) ب
  سوزي آتش

بررسـي منـاطق   روش  داد كه نتايج بدست آمده نشان
و   AHP سـوزي بـا اسـتفاده از    حساس و بحراني آتـش 

PDSI  و GIS  روشـي  سوزي آتشبراي تهيه نقشه خطر 
ي براي اداره آميز تواند كاربرد موفقيت مناسب بوده و مي

ادارات مـرتبط در ايـن زمينـه در     منابع طبيعـي و سـاير  
  .شهرستان رشت و استان گيالن باشد

آمـده   هـاي مختلـف بدسـت    در زير به بررسي نقشـه 
  .پردازيم مي

ــ -  عنــوان مهمتــرين عامــل  هنــوع پوشــش گيــاهي ب
زيرا پوشش گياهي همان مـاده   .است تشخيص داده شده

سوزي  سوختني قابل اشتعال است و محيط را براي آتش
درختان جنگل در شدت يـا كـاهش    نوع .كند مساعد مي

سـوزي   سوزي تأثير دارد، به طور مثال شدت آتـش  آتش
. اسـت  برگ پهن بيشتر از درختان» برگ سوزني«درختان 
منظـور   بـه بـرگ   است كه از درختان پهـن دليل به همين 

كننـد،   برگ استفاده مي هاي سوزني بر سبز در جنگل آتش
درختـان   ،بـرگ  در اطراف قطعـاتي از جنگـل سـوزني    و

مـورد   26در منطقـه مـورد مطالعـه     .كارنـد  برگ مي پهن
 بـرگ رخـداده   سوزي در مناطق جنگلكاري سوزني آتش
مـورد   14در صـورتي كـه در زمـان مشـابه فقـط       است،
 .است برگ اتفاق افتاده ا گونه پهنسوزي در مناطق ب آتش

سـوزي اتفـاق افتـاده     هكتار آتش 64هكتار از  30حدود 
ش در ناحيه مورد مطالعه در مناطق حساس از نظر پوشـ 

اتفـاق   بـرگ  هاي سـوزني  در جنگلكاريويژه  بهگياهي و 
برگـان   و ايـن امـر در حاليسـت كـه سـوزني     است  افتاده

انـد و   داده مساحت بسيار كمتري را به خـود اختصـاص  
صــد از كــل منطقــه را تشــكيل در 15بطــور كلــي فقــط 

درصـد   50يعني بـا ايـن مسـاحت كـم حـدود      . اند داده
كه اين امـر بـا   اند  سوزي را به خود اختصاص داده آتش

. رســد مــي توجــه بــه اكوسيســتم موجــود منطقــي بنظــر
برگان  سوزنيويژه  بهها  دانيم جنگلكاري طور كه مي همان

كر و طبيعي حساسيت بيشتري بـه  هاي ب نسبت به جنگل
پـژوهش بـا    اين ازبدست آمده نتايج . سوزي دارند آتش

، Almedia (1994)، )1388(محمـدي  تحقيقـات  نتـايج  
Jaiswal et al.,(2002) ،Erten et al., (2004) و Dong 

et al., (2005) مطابقت دارد.  
بعــد از معيــار پوشــش گيــاهي، فاصــله از منــاطق  - 

از . انـد  بيشترين وزن را به خود اختصاص دادهمسكوني 
هـاي   آنجايي كه در نزديكـي منـاطق مسـكوني، فعاليـت    

سـوزي نيـز بيشـتر     در نتيجه آتش ،باشد انساني بيشتر مي
بنابراين بـا كـاهش فاصـله از     (Giglio, 2005).د وش مي

در نقشه  .يابد ها افزايش مي سوزي اين مناطق تعداد آتش
سـوزي رخـداده در فاصـله     بدست آمده بيشـترين آتـش  

. اســت متــر از منــاطق مســكوني رخ داده 1000كمتــر از 
باشـد   سوزي مي اگرچه انسان عامل اصلي در ايجاد آتش

تـوان گفــت در وقــوع و گسـترش آتــش نقــش    امـا مــي 
در نزديكي مناطق مسكوني تعداد مـوارد  . اي دارد دوگانه

امـا  ) در منطقه هكتار 48( است سوزي بيشتر وقوع آتش
، بنـابراين  هشـد  از آنجا كه آتش توسط خود انسان مهار 

. شـود  در نزديكي اين مناطق آتش سريعتر خـاموش مـي  
محمـدي  نتايج حاصل از اين قسمت از مطالعه با نتـايج  

)1388(، Almedia (1994)، Jaiswal et al.,(2002) ،
Erten et al., (2004) و Dong et al., (2005)   يكسـان

 . باشد مي

از آنجايي كه در . معيار بعدي فاصله از جاده است - 
 ،باشـد  هـاي انسـاني بيشـتر مـي     ها، فعاليت نزديكي جاده
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ــداد       ــاطق تع ــن من ــله از اي ــاهش فاص ــا ك ــابراين ب بن
در كليـه منـابع مـورد    . يابـد  هـا افـزايش مـي    سوزي آتش

سـوزي در نزديكتـرين فاصـله از     بررسي بيشترين آتـش 
آمده در تحقيق  در نقشه بدست. است ها اتفاق افتاده جاده

متـر از   200سوزي در فاصـله كمتـر از    ما بيشترين آتش
نتايج حاصـل از ايـن قسـمت از    . است جاده اتفاق افتاده
، Almedia (1994) ،)1388(محمـدي  مطالعه بـا نتـايج   

Jaiswal et al.,(2002) ،Erten et al., (2004) و  

Dong et al., (2005)باشد يكسان مي .  
تأثيرگـذار  دما و درجـه حـرارت سـومين فـاكتور      - 
در دو كـه  كـرد   عنوان طور توان اين ميبنابراين . باشد مي

منطقه از نظر شرايط توپوگرافي، پوشش گياهي، عوامـل  
؛ باشـد  مييكسان هستند، تنها تفاوت در دما ... انساني و 

باشـد احتمـال   اي كه درجه حرارت بيشتر  در منطقهالبته 
اين يك امر بديهي اسـت  . سوزي بيشتر است وقوع آتش

نيــز مؤيــد همــين ) 1388(و در ضــمن نتــايج محمــدي 
در خصوص منطقه مورد مطالعـه بـه دليـل    . مطلب است

ــوده  ــاد نب ــه زي ــار 8937( اينكــه وســعت منطق و  ،)هكت
اي نبوده كـه   به گونهمتري  300 همچنين اختالف ارتفاع
فاوت دمايي وجـود داشـته باشـد،    در نقاط مختلف آن ت

نظر گرفتـه   در اي درجه 25 بنابراين به صورت يك طبقه
  .است شده
 سـوزي ايفـا   آتـش در  مهمـي نقش  دامنه همشيب  - 
هاي تنـد افـزايش    در شيبآتش  حركتسرعت . كند مي
بيشترين خطر در طبقه سوم و  ،در طبقات شيب .يابد مي

 Almedia، )1388(محمـدي  چهارم بوده كـه بـا نتـايج    

(1994) ،Jaiswal et al.,(2002) ،Erten et al., (2004) 
ها  در اين بررسي. مطابقت دارد Dong et al., (2005) و

  . است  گرفتهقرار % 35بيشترين خطر در طبقه بيشتر از 

توانـد   ي ديگري است كه مـي  فاصله از آبراهه اليه - 
. كنـد سوزي ايفـا   اي در بروز و انتشار آتش نقش دوگانه

در به فعاليـت انسـاني بيشـتر    توان  نقش افزاينده آنرا مي
 را كه احتمال وقوع حريـق  نسبت دادنزديكي منابع آبي 

تـوان   يك نقش اصلي كاهنده نيـز مـي  اما . كند ميبيشتر 
ن كــه در نزديكــي چــو. بــراي ايــن فــاكتور اعــالم كــرد

ها و درياچه رطوبت بيشتر است، و ايـن رطوبـت    آبراهه
موجود نقـش مهاركننـده و كاهنـده آتـش را      زياد و آب

سوزي  شدت و سرعت توسعه آتش. كند خوبي ايفا مي به
بنـابراين  . بستگي معكوس به رطوبت ماده سوختني دارد

سوزي در نزديكـي ايـن منـابع كمتـر      احتمال وقوع آتش
هـا كمتـر    پس هر چه فاصله از درياچـه و آبراهـه  . است

ر نقشـه بدسـت   د. شود احتمال وقوع آتش كمتـر اسـت  
 در، )هكتــاري 11(ســوزي  آتــش آمــده بيشــترين مقــدار

بنابراين بيشترين . است متر رخ داده 400فاصله بيشتر از 
كـه در دورتـرين   اختصاص يافته اسـت  وزن به طبقاتي 
 ,.Erten et al )1388(نتايج محمدي . فاصله قرار دارند

  . كنند ميتأييد نيز نتايج بدست آمده را  , (2004)
سـوزي، فـاكتور    عامل مؤثر ديگـر در وقـوع آتـش    - 

بندي  منطقه مورد مطالعه از نظر تقسيم. باشد بارندگي مي
در  .باشـد  مـي  خيلـي مرطـوب  مناطق  ءب و هوايي جزآ

بيشــترين مقــدار  ،نقشــه بدســت آمــده از بــارش منطقــه
اتفـاق   تـر م ميلـي  1025وزي در محدوده با بارش س آتش

ديگـر بـارش كمتـري    افتاده است كه نسبت بـه منـاطق   
هرچه مقدار بارندگي در فصل بهار در يـك   .است داشته

منطقه بيشـتر باشـد، تـراكم پوشـش علفـي در تابسـتان       
سـوزي   بيشتر و در نتيجه احتمال وقوع و گسترش آتـش 

 )1387(رحيمي و اسماعيلي . در فصول گرم بيشتر است
. انـد  سوزي دانسته افزايش بارندگي را عامل افزايش آتش
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، افـــزايش بارنـــدگي را در كـــاهش )1388(محمـــدي 
سوزي مؤثر خوانده كـه بـا نتـايج بدسـت آمـده از       آتش

از ديـدگاه وي اقلـيم خشـك،    تحقيق ما يكسان است و 
  . سازد مي سوزي ناحيه را مستعد آتش

مـؤثر  سـوزي   فاكتور ديگـري كـه در وقـوع آتـش     - 
در نقشه بدست آمده از فاكتور  .است، جهت دامنه است

هـاي جنـوبي و    سوزي در جهـت  آتش درصد 72 ،جهت
 بيشـترين خطـر   در نتيجه .است اتفاق افتاده غربي جنوب

هـاي   جهـت . جنـوبي اسـت  هـاي   در جهـت  وقوع آتش
تـر   خورشـيد بيشـتر خشـك    نورجنوبي به دليل دريافت 

طبـق   .و احتمال آتش سوزي در آنها بيشتر است، هستند
هاي منطقـه در   سوزي آتش درصد 17برآورد انجام شده 

هـاي شـرقي، شـمالي و منـاطق      دامنه غربي بوده و دامنه
سوزي شـده را   مناطق آتش درصد 11مسطح در مجموع 

نتايج . را داشتندسوزي  آتش وقوعكمترين و  هگرفتدربر 
 Dong و Erten et al., (2004)، )1388(محمـــدي 

 et al., (2005)  2006و) ( Chandra مؤيد همين مطلب
 . است

مـؤثر  سـوزي   فاكتور ديگـري كـه در وقـوع آتـش     - 
كه كمترين وزن را بـه  ست ، ارتفاع از سطح درياباشد مي

كـه  نتـايج حاصـل نشـان داد    . است خود اختصاص داده
متـر   150 ازسـوزي در ارتفاعـات كمتـر     بيشترين آتـش 

 ,.Erten et al است، نتايج حاصل بـا نتـايج    اتفاق افتاده

امـا بـا   ، داردمطابقـت   Dong et al., (2005)و  (2004)
ــايج  محمــدي در  .يكســان نيســت )1388(محمــدي نت

سوزي را مربوط به مناطق بـا   تحقيق خود بيشترين آتش
م كوهستاني بـودن  ه راارتفاع زياد عنوان كرد و علت آن

  . منطقه دانست

از دامنـه بسـيار    ،نقشه بدست آمده از پنج طبقه خطر
به اين ترتيـب  ؛ است شدهبندي  خطر تا پرخطر تقسيم كم

 48صد ناحيه در منطقه خطرنـاك،  در 29طور كلي  كه به
خطـر   درصد در منطقه كم 23 و درصد در منطقه متوسط

ي ياه منطقه مورد مطالعه در دامنه). 3 جدول(ند ردا قرار
ايـن نتـايج   . از ريسك متوسط رو به خطرناك قرار دارد

هاي سراوان  پذيري نسبتاً باالي جنگل دهنده ريسك نشان
ت پيشـگيرانه بـراي   بنـابراين اقـداما  . باشـد  مـي  )رشت(

هـاي ايـن    هاي آينده در جنگـل  سوزي جلوگيري از آتش
هاي توانمنـد اطالعـات    منطقه به كمك ابزارها و سيستم

  .مكاني ضروريست
عنـوان ابـزاري    هاي اطالعات جغرافيايي به سيستماز 

ايـن  . شـود  سـوزي نـامبرده مـي    قوي در مـديريت آتـش  
پـذيري را بـراي كشـف     هـاي انعطـاف   هـا روش  سيسـتم 

كننـد و بـه    هـاي جغرافيـايي فـراهم مـي     ارتباط بين داده
دهنـد كـه معلوماتشـان را     اين امكـان را مـي  متخصصان 

امـا  . دهند براي حل مسائل پيچيده در كنار يكديگر قرار
ها وجود دارد  ي مهمي كه در استفاده از اين سيستم نكته

هـاي جغرافيـايي بـا     بندي مطلق پديـده  نهآن است كه په
 ودهـد،   نتايج قابل اطميناني را ارائه نمي GISاستفاده از 

الزم است نتايج بدست آمده بـا شـرايط بوقـوع پيوسـته     
آمـده   هاي بدست بررسي گردد تا از كاربردي بودن نقشه

). 1387ادب و همكـاران،  (اطمينان الزم را حاصل نمود 
بنـدي بـا    پژوهش نيـز نقشـه پهنـه   به همين دليل در اين 

سوزي شده كه بـا عمليـات ميـداني بدسـت      مناطق آتش
. گرفـت  سنجي مدل صـورت  اعتبار شده و آمد تطبيق داده

درصـد   5/12سوزي شـده   داد كه مناطق آتش نتايج نشان
ــه پرخطــر، ــاك،  68/29 در طبق ــه خطرن  درصــد در طبق

درصـد   75/18درصد در طبقه با خطـر متوسـط،    37/34
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درصـد در طبقـه بـدون     68/4طبقه كم خطر و تنهـا  در 
تـوان   با استناد به نتايج بدست آمده مـي . دارد خطر قرار

اين . است درصد درست بوده 77بيني ما  عنوان كرد پيش
باالي اين روش را بـراي تهيـه نقشـه    نسبتاً مسئله اعتبار 
هـاي ايـن منطقـه نشـان      سوزي در جنگـل  پتانسيل آتش

با اثبات صحت و دقـت مـدل اسـتفاده    بنابراين  .دهد مي
هـاي   هـاي آينـده در جنگـل    سـوزي  بيني آتش شده، پيش

پـذير   امكـان  ،منطقه با استفاده از نقشه پتانسيل تهيه شده
 هـاي  سـوزي  آتـش مشـابه  كـه   طبيعي اسـت . خواهدبود
در نقشه (سوزي  در مناطق با خطر باالي آتش گذشته كه

ال بسـيار زيـاد،   ، بـه احتمـ  است بوده) پتانسيل تهيه شده
در منـاطق بـا خطـر بـاال اتفـاق      آينـده   يهـا  سوزي آتش

اقدامات مديران جنگـل  الزم است بنابراين . خواهد افتاد
ماننـد  (هـاي آينـده    سـوزي  براي پيشگيري و كنترل آتش

بـاني و اسـتقرار يگـان حفاظـت در      هاي ديده ايجاد برج
هـاي   بر در محـل  مچنين احداث آتشمناطق پرخطر و ه

سـوزي بطـور    در مناطق با ريسك بـاالي آتـش  ) اسبمن
  . تري انجام گيرد مناسب

هـاي   سوزي اقليم و خشكسالي بر روي آتشتأثير  )ج
  )PDSIتفسير نمودار (منطقه 

دما و درجـه حـرارت بـه همـراه ميـزان رطوبـت و       
بارندگي ازجمله مهمترين عوامل در تعيين ميـزان خطـر   

حسـينعلي و رجبـي،   (هـا هسـتند    سوزي در جنگل آتش
و در نتيجـه  يش دما باعـث افـزايش تبخيـر    افزا). 1384
توانـد يكـي از    گردد و مي شدن مواد سوختني مي خشك

بـا توجـه بـه    . سـوزي باشـد   ثر در بروز آتـش ؤعوامل م
فصـل خشـك    ،منحني آمبروتروميك منطقه مورد مطالعه

در اين منطقه سه مـاه از سـال بـوده و از اوايـل خـرداد      
همچنـين   .يابد و تا اواخر مرداد ماه ادامه مي شروع شده

 90با توجه به آمار بدست آمـده از اداره منـابع طبيعـي،    
فصـل  (هاي منطقه در فصـل خشـك    سوزي درصد آتش

ازجملـه عوامـل شـروع     .پيونـدد  بوقوع مي) سوزي آتش
مراتع  ،هاي طبيعي كه توسط سازمان جنگلها سوزي آتش

توان به مـوارد زيـر    مي ري كشور گزارش شدهاو آبخيزد
  :اشاره كرد

هايي كه بر اثـر آتـش گـرفتن گياهـان      سوزي آتش - 
  .شود خشك به وسيله صاعقه ايجاد مي

خودسوزي كه در اثر وزش بادهاي گـرم و ايجـاد    - 
  .افتد اتفاق مي) درجه به باال 30(پديده خاص فون 

هايي كه به علت وجود اجسامي ماننـد   سوزي آتش - 
شود، زيرا  و يا بطري شكسته ايجاد ميته ليوان، استكان 

بينـي عمـل نمـوده و باعـث      اين قبيل اجسام همانند ذره
  .گردند مشتعل شدن گياهان مي

خودسوزي گياهان در اثر شـدت گرمـا و خشـكي     - 
حسـينعلي و رجبـي،   ( علوفه مراتع ويژه بهشديد گياهان 

1384.( 

سـوزي بـا    عوامل ذكر شده دليلي بـر افـزايش آتـش   
ثيرگـذار  أبر اثـر عوامـل ت  همچنين . باشد دما ميافزايش 
ها به علت استقامت كمتر در برابر گرما  علوفه ،بيان شده

در زمـان  . سوزي را خواهندداشت بيشترين پتانسيل آتش
بستگي زيادي به دمـاي منطقـه    ،سوزي انتشار آتش آتش
هــا  ســوزي بنــابراين در فصــول ســرد دامنــه آتــش. دارد

رحيمـي و  (محدودتر و سرعت پيشروي آنها كمتر است 
  ).1389اسماعيلي، 

نشـان  ) 6شـكل  ( PDSIنمودار از بدست آمده نتايج 
 2006 ،1996 ،1993 ،1984 ،1980هـاي   در سال كه داد
ــاق     2008و  ــالي اتف ــه خشكس ــورد مطالع ــه م در منطق

سوزي اتفـاق   كه بيشترين ميزان آتش درحالي ،است افتاده
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هـا رخ   در همـين سـال  ) 7شـكل  (مـودار  مطابق نافتاده 
خشكسالي كه توان دريافت  از مطالب فوق مي. است داده

سـوزي در منطقـه مـورد     از مهمترين عوامل بـروز آتـش  
يعني افزايش دما و كـاهش رطوبـت از   . باشد مطالعه مي

  . سوزي در منطقه هستند آتش علل اقليمي ايجاد
داره كـل منـابع   سوزي در حوزه ا ترين نوع آتش رايج

وســعت و  هــاي كـم  سـوزي  طبيعـي اسـتان گــيالن آتـش   
سطحي هستند كه در كل بستر جنگل گسـترش يافتـه و   

منهدم  ها را گياهان و بوته. برد النه جانوران را از بين مي
گرماي شـديد هـوا    .سوزاند كرده و ريشه درختان را مي

هـاي طبيعـي    شدن رطوبـت در عرصـه   در مردادماه و كم
 هاي جنگلي موجب شده كه عرصه ،عدم بارندگيبدليل 
خطـري تبـديل شـوند كـه     هاي پر به كانونگيالن  استان

سنگين  خسارتهايانگاري در آنها منجر به  كمترين سهل
اتفـاق افتـاده در    هاي سوزي مهار آتشهمچنين  .شود مي

 .هاي گيالن بستگي به قطع تـداوم وزش بـاد دارد   جنگل
اسـتان بـه علـت جابجـايي      ر اينپديده وزش باد گرم د

اي اتفاق  هواي سرد كوهستان با هواي گرم مناطق جلگه
يكصد كيلومتر در  افتد كه گاهي سرعت آن به حدود مي

  ).1386امين املشي، ( رسد ساعت مي
  

 حاصل از اين پژوهشپيشنهادهاي 

در تهيــه مــدل رقــومي ارتفــاع و  GISاســتفاده از  - 
هاي مختلف و استخراج اطالعات مـورد نيـاز    تلفيق اليه

گـرفتن از   بهـره دليـل   بـه جهت تجزيه و تحليـل نهـايي،   
كامپيوتر از سـرعت و دقـت بـااليي برخـوردار اسـت و      

عنـوان يـك بـازوي قـوي بـراي مـديريت در توليـد،         به
هـا بـا    كردن حجم عظيمي از داده هنگام سازي و به ذخيره

بـراي ارائـه و    خصـوص  به. باشد سرعت زياد مطرح مي

. باشد ابزاري بسيار سودمند مي ،نمايش مناطق انجام كار
هـا   از آنجا كه در جنگلـداري بـا حجـم عظيمـي از داده    

گـردد ادارات منـابع طبيعـي     ، پيشنهاد مـي مواجه هستيم
هـاي   بـراي حـوزه   GISاستان گـيالن پايگـاه اطالعـاتي    

 .مديريتي خود داشته باشند
عات ديگر نقش فاكتور باد شود در مطال پيشنهاد مي - 

 . نظر گرفته شود ازجمله سرعت و جهت باد در

ــ -  ــر  هدر مطالع ــاخص يديگ ــف   از ش ــاي مختل ه
 . هواشناسي استفاده گردد و با هم مقايسه شوند

سوزي در سطح كشور  هاي خطر آتش ي نقشه تهيه - 
هـا كمـك شـاياني     سـوزي در جنگـل   به مـديريت آتـش  

در دسـتور   تهيـه آنهـا   ضروريسـت بنابراين  .نمود خواهد
و بـراي تمـامي منـاطق     فتهها قرار گر كار سازمان جنگل
 .  جنگلي تهيه شود

ــي -  ــنهاد م ــود از روش پيش ــا ش ــرم ه ــاي  و ن افزاره
بيني نقاط  براي پيش جديدتري نيز در كارهاي تحقيقاتي

 .سوزي استفاده گردد حساس به آتش
نطقـه  با توجه به اينكه محدوده مطالعه شده يـك م  - 

باشد و فعاليت و رفـت و   در استان گيالن مي گردشگري
آمد انسان در آن بيشـتر اسـت، بنـابراين جهـت كنتـرل      

سوزي نياز به يك سيستم مديريتي منسجم و اكيپ  آتش
 . باشد ميباني با تجهيزات مناسب  اطفاي حريق و ديده

بـه علــت توريسـتي بــودن منطقـه و فاصــله زيــاد     - 
شـود يـك    اين محل، توصـيه مـي   نشاني از ايستگاه آتش

ــيار در نزدي  ــاه س ــا   پايگ ــردد ت ــداث گ ــه اح ــي منطق ك
هاي موردي را با سرعت زياد و در كمتـرين   سوزي آتش

  . خاموش نمايد ممكن كنترل ووقت 
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   مورد استفاده منابع
يابي براساس اصول زيست محيطي بـا   مسير. 1381 ،.احمدي، ه - 

ارشـد محـيط زيسـت،     كارشناسـي نامـه   پايـان . GISاسـتفاده از 
 . ص 120. دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه تهران

سوزي در مناطق جنگلـي   بندي خطر آتش پهنه. 1387، .ح ادب، - 
بـا    Molganآگـاهي  استان مازندران بر اسـاس شـاخص پـيش   

المللي تغيير اقليم  اولين همايش بين .GISگيري از تكنيك بهره
 :1387هاي خزري سـاري   در اكوسيستم اهشناسي درختييو گ
25 -28 . 

ســوزي در  بررســي نــوع و علــل آتــش. 1386 ،.م املشــي، امــين - 
پزشـكي   دومـين همـايش ملـي گيـاه    .هاي استان گيالن  جنگل

: هـا   نگلهـا و جنگلكـاري  در عرصه ج. كشور جنگلها و مراتع
128  - 129 . 

ــانج -  ــاثير آتــش. 1385 ،.ع ،شــفيعي ب ــر خصوصــيات  ت ســوزي ب
مجلـه   .گلبنـد  45چيلـر حـوزه    6اكولوژيكي جنگـل، سـري   

 .105- 112: 76پژوهش و سازندگي 

ــي، ن -  ــاده .1387، .دراق ــبكه ج ــي ش ــاس  طراح ــر اس ــي ب جنگل
دانشـگاه   .ارشـد  نامـه كارشناسـي   ، پايـان رويشگاه خصوصيات
 .صفحه 58مازندران، 

بررســي توزيــع مكــاني . 1387، .، آپارســاخو، .پورمجيــديان، ح - 
هـاي   سـوزي و مشخصـات كمـي و كيفـي آن در عرصـه      آتش
اولين همايش بين المللي تغيير اقلـيم و  . طبيعي مازندران منابع

 . 24- 27:هاي خزري ساري  اهشناسي درختي در اكوسيستميگ
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