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 دهیچك
 عنوان سوزی در جنگل چه منشأ انسانی و چه منشأ طبیعی داشته باشد بهآتش

پژوهش  است. هدف از انجام های مهمچالش از یکی اخیر هایسال بحران در
ر ایی دغرافیتهیه نقشه پتانسیل حریق با استفاده از سیستم اطالعات جحاضر 
 رایب مناطق، این های مناطق روستایی شهراسالم به منظور مدیریتجنگل

ز اگیری هرهو با بمکانی _ر این مقاله با روش تحلیلید است. اجرایی هایبخش
به  GIS) در محیط سیستم اطالعات جغرافیاییسلسله مراتبی فازی روش 
 ارتفاع، رقومی مدل از استفاده با شد.سوزی پرداختهبندی خطر آتشپهنه

در ادامه  دریا آماده و سطح از جغرافیایی، ارتفاع هایهای شیب، جهتنقشه
و ری های مناطق مسکونی، كاربمنطقه، الیه گیاهی پوشش نوع هاینقشه
 دهی معیارهای مؤثروزن بندی ورتبهجهت  تهیه شد.GIS های منطقه نیز درراه

عداد ت، دای ابتاز طریق روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فاز سوزیدر وقوع آتش
 وزیعتعه ی در عرصه مناطق مورد مطالسوزپرسشنامه بین كارشناسان آتش 30

بر دار شده های وزنشدند. الیه دهیوزن AHPشد. سپس به روش فازی 
و با استفاده وزنی تركیب GIS محیط رد calculator Raster راساس دستو

بقه از بندی خطر در پنج طقشه پهنهن شد.گذاری از توابع عضویت فازی ارزش
مساحت  لك از .شدند بندیكم طبقهخیلیزیاد تا پتانسیلمناطق با پتانسیل خیلی

 7170 زیاد برابر باسوزی خیلیبا خطر آتشمحدوده مطالعاتی، مساحت مناطق 
 ر است.هکتا 6908كم برابر با سوزی خیلیمساحت مناطق خطرآتش هکتار و
 اسوزی بودند بگذشته دارای سابقه آتشهای كه در سالداد  مناطقی  نشان نتایج
های به وقوع پیوسته سوزیدرصد از آتش 48و شته دا مطابقت كامال نهایی نقشه
 .زیاد قرار گرفتندبا پتانسیل زیاد و خیلی قیمناط در
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Abstract 
Forest fires, whether of human or natural origin, are one of 

the most important challenges in recent years as a crisis. 

The aim of this study is to prepare a fire potential map using 

the geographic information system in the forests of rural 

areas of Asalem city in order to manage these areas for the 

executive departments. In this paper, zoning of fire hazard 

was investigated by spatial analysis method and using fuzzy 

hierarchical process and GIS. Using digital-elevation 

model, slope, geographical directions, altitude maps were 

prepared and then type of vegetation, roads, rural 

settlements and farmlands were mapped. In order to rank 

and weighting the effective criteria in the occurrence of fire 

through the method of fuzzy AHP, first 30 questionnaires 

were distributed among fire experts in the study areas. And 

they were weighed in the AHP fuzzy. Then the weighted 

layers were evaluated according to the Raster calculator 

order in GIS and using fuzzy membership functions. Forest 

fire risk zone mapping were classified into five classes of 

areas with very high potential to very low potential. From 

the total of the study area, the area of very high fire risk is 

equal to 7170 hectares and the area of very low fire risk is 

6908 hectares. The results showed that after the fieldwork, 

the areas with fire history in previous years were completely 

matched with the final potential map. 48% of the fires 

occurred were in areas with high and very high potential. 

 
Keywords: Fire Potential, GIS, Asalem, Fuzzy AHP 
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 مقدمه
پیچیتده و پویاستت كته در حالتت عتادی  یاكوسیستتم ،جنگل

آن همتتواره بتتا هتتم در حالتتت تعتتادل  هاجتتزای تشتتکیل دهنتتد
مت یك جنگتل در هتر منطقته مشتخك، یتك الس قراردارند.

استت. منطقته  آندرشاخك واقعی از شترایط محیطتی لالتب 
عامل مخرب طبیعی  چند یك یا هنگامی كه جنگل تحت تأثیر

هتا شتدت اثترآن توجته بته نتوع و با گیرد،می مصنوعی قرار یا
ه شدممکن است، حالت تعادل یا قدرت خودتنظیمی آن ضعیف 

تواند بر جنگتل . یکی از عوامل محیطی كه میبین برود یا از و
وزی استتتت )جانبتتتاز ستتتتتتتأثیر گتتتذار باشتتتد، عامتتتل آتش

 (.90:1398قبادی،
 هتاجنگل مخترب عوامتل تترینمهم از یکی سوزیآتش

 تهدیتد را حیتاتی هایاكوسیستتم ایتن همواره شده، محسوب

طبتق تعریتف سازمان خوار و بار جهانی، خطر وقتتوع  .كندمی
سوزی از طریق حضتور ستوزی جنگل، شانس شروع آتشآتتش

 ( FAO 1986: 5) استیتا فعالیت هر عامل مؤثر 
ستوزی ستوزی تركیبی از دو واژه خطر آتشریستك آتتش

پذیری ناشی از )احتمال شتروع و گستتترش آن( و آسیب
خطر كلی است.  (سوزیآتش پیامتد یتا نتیجته) ستوزیآتتش

پذیری آن بته سوختن و حضور بستگی به سوخت و حساسیت
 .ی( داردعوامتل ختارجی )چته انستانی و چته طبیع

ستوزی بته معنتای ارزیتابی عوامتل به عالوه خطتر آتتش
 سوخت، آب و هتوا و)ستتوزی ثابتتت و متغیتر محتتیط آتتش

( استتتت كتتته ستتتهولت احتتترا ، ستتترعت پستتتی و بلنتتدی
های مهیب را سوزیگستترش، دشتواری كنتترل و اثترات آتش

 ;Merrill & Alexander, 1987: 15) .كندتعیین می

Taylor & Alexander, 2006: 122) 
 وستیعی بخش جنگلی، هایعرصه در حریق امروزه پدیده

قرار  تهدید مورد را جهان و زندگی روستاییان آن هایجنگل از
 درختتان، از هکتتار هتزاران ستاالنه پدیتده ایتن استت.داده 

 & Miller)ستازد می ختود طعمته را گیاهتان و هادرختچه

Ager, 2013:1). 
حریق در صورت وستعت و تکترار، ستبب تغییتر ارزش كیفتتی 

ی پست و نامرلوب هاظهور گونه شتده و بتهها در جنگل گونته
بتر خسارات اقتصتادی،  هتای مهیتب عتالوهحریتق .انجامدمی

د. هتمچنتتین نتمحیطی را نیز به دنبتال داری زیستهاآلودگی
ی، اثتترات ستوزی جنگتل بتا منشتأ طبیعتی یتتا انستتانآتتش

 گتذاردزیتانبتار و ویرانگتری را بتر زنتدگی بشتر بتر جتای می
 (. 2:1394)اسکندری، 

 سوزی در جنگل نه تنها باعث نابودی پوشش گیتاهیآتش
شود، بلکته باعتث اختتالل در فرآینتدهای در منطقه حریق می

هیدرولوژیکی، افزایش فرسایش ختا  و روانتاب تولیتدی ایتن 
 Vadrevu & Lasko, 2015: 8; Le)شتودمناطق می

et al., 2014: 267). 
سوزی تأثیر دارند. نتایج عوامل مختلفی در خطر وقوع آتش

ها نشان داده است كه عوامل مختلف اكولوژیکی برخی پژوهش
ها در سوزیو اقلیمی منجر به تغییر وسعت و شدت آتش

 ترینپوشش گیاهی ایران از مهم .اندشده های شمالجنگل
سوزی جنگل محسوب میشناختی مؤثر در آتش عوامل زیست

و مقدار  الشبرگ گونه،نوع تراكم و  میزان كه نظر این از .شود
، توپوگرافی .سوزی تأثیردارددر وقوع آتش رطوبت سوخت

ارتفاع عامل مهم دیگری در وقوع و گسترش  و جهت شیب،
دقیق رلم عدم وجود اطالعات  ایران، به در .سوزی استآتش
هکتار  6000تا  5000های گذشته، كاهش ساالنه سوزیاز آتش

 سوزی قابل تخمین استها در اثر آتشاز وسعت جنگل
(Adab, 2013: 1724; Huang et al., 2010: 86; 

Valdez et al., 2017: 4)كه احتمال وقوع و  طوری. به
، بیشتر و ارتفاعات پایین سوزی در مناطق پرشیبگسترش آتش

 Jaafari) ، (Martinez et al., 2009: 1243ت )اس

& Mafi Gholami, 2017: 239-240.) 

 كه افتدمی اتفا  مناطقی ها درسوزیآتش بیشترین

 با مناطق دیگر، عبارت به بیشتر است. هاآن به انسان دسترسی
  (.(Gerdzheva, 2014: 25كم  ارتفاع و مناسب شیب
 كیاز هر  یناش یجنگل یهایسوزآتش درصد 95ش از بی 
 دهد.ها رخ مینانسا یناآگاه ای یانگارسهل، بر اثر دو نیاز ا
 شیرعد و بر ، افزای از قبیل عیطب لیها به دالیسوزآتش هیبق
طور بتهافتتد، ، اتفتا  مینادر هستند اریكه بس رهیل و دما دیشد
زا انستان ،هاجنگل یسوزآتشی در سراسر جهان علل اصل یكل

 .(Satendra & Kaushik, 2014: 71)است  
ستوزی، وقتوع آتتش در یتك های آتشلم تعدد عاملعلیر
طور معمول بر اساس الگوهای زمانی و مکانی متنظم  منطقه به
كنتد هتا را فتراهم میستازی آنكه امکتان مدل شودایجاد می

(Semeraro et al., 2016.) 

 شمال هایجنگل مکرر در هایسوزیآتش وقوع افزایش

 هایسال شهرستان تالش طی های اسالمایران، خصوصا جنگل

در  را هاآن ساكنان و روستاها ها،جنگل زیست،اخیر، محیط
 كرده است. مواجه زیادی تلفات و خسارات با وسیع ایگستره

با نزدیك شدن به فصل این منطقه كه  در جنگل فشردگی
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توسط  وپزروشن كردن آتش برای تفریح و پختو  گرما
سوزی ترین عامل آتشكه مهمو اهالی منطقه  گردشگران
 الزم دارد. راهکارهای ارائه و مسئله این اهمیت از نشان است،
بنتتدی خطتتر وقتتوع پهنهتوجتته بتته مطالتتب یتتاد شتتده،  ابتت
نیتاز بترای طترح متتدیریت عنتوان یتك پتیشسوزی بتهآتش
ر، شتود. بته عبتارت دیگتتستوزی جنگتل محستوب میآتتش
سوزی بندی خطر آتشبینتی مکتانی احتمال وقوع و پهنهپتیش

ستتتوزی در منتتتاطق مختلتتف، امکتتان متتتدیریت بهتتتتر آتتش
 :Lozano et al., 2008) كنتدجنگتتل را فتراهم متی

های اطالعتات استتفاده از ستامانههای اخیتر طی سال .(710
ا هتا بتتشاخك درنظر گترفتن متؤثرترین جغرافیایی به انضمام 

داشته و كمك ها اهمیت بسزایی اختصتاص وزن مناسب به آن
های طبیعی نموده سوزی عرصهبندی آتشبسیار بزرگی به پهنه

سازی و تهیه نقشه خطتر مدلپیش رو امکان  در پژوهشاست. 
. شدهای اسالم شهرستان تالش بررسی جنگلسوزی برای آتش

سلستله مراتبتی گیری های تصمیمبا استفاده از روش در نهایت
بینتی منتاطق بتا ریستك نسبت به پیش  GISو سامانه  فازی
 .دشسوزی اقدام ی آتشالبا

منظور شناخت الگوی  های نوین بهپیشنهاد و معرفی روش
ها و مبتانی شتهرها بتا دیتدگاه های حومهسوزی در جنگلآتش

 ،مختلتف دنیتا مناطقها در فکری متفاوت و آزمایش این روش
ان گسترده اما پویا دارد. در ایتن راستتا مطالعتات پیشینه نه چند

صورت گرفته استت كته  پتانسیل خطر حریقمتعددی در حوزه 
به دلیل وسعت و دامنه موضتوع، هتر یتك از پژوهشتگران بتر 

 اند. ای داشتهگیری ویژههتاساس هدف پژوهش خویش ج
 نتواحی نقشته تهیه به (، اقدام1389همکاران ) و محمدی

گیتاهی،  پوشتش عوامل پایه بر جنگل سوزیآتشخطر  دارای
 در ها،و رودخانه هاجاده از فاصله و انسانی اقلیمی، فیزیوگرافی،
 بته بتا اند. ابتتداایران نموده لرب در رودپاوه حوضه از بخشی

 در مؤثر (، عواملAHPسلسله مراتبی ) تحلیل روش كارگیری
 خطتر بنتدیپهنه ینقشته و دهتی شتدسوزی وزنآتش وقوع

 مربوط وزنی ضریب و وزنی هایالیه استفاده از با سوزیآتش

 كه داد نشان شد. نتایج تهیه طبقه پنج در ازعوامل یك هر به

 خطرزیاد با هاییپهنه در سوزی شدهآتش مناطق از درصد 90

وقتوع  خطر سازیمدل (، به منظور1392اسکندری ) .دارند قرار
 از در بخشتی ستوزیآتش خطتر پتانسیل نقشه تهیه و حریق

 فازی تحلیل سلسله مراتبی روش دو از ایران شمال هایجنگل

 شتامل استتفاده متورد هایشاخك .كرد استفاده همبستگی و

انسانی(  و اقلیمی زیست شناختی، اصلی)توپوگرافی، معیار چهار

تمتامی  یادشتده، نقشته روش دو با سپس بود. هفده زیرمعیار و
 های خطرشدند و در نهایت مدل وزن تهیه و تعیین هاشاخك

 آمد. به دست سوزیآتش

 سوزیوقوع آتش خطر (، مناطق2012مهدوی و همکاران )

 با AHPروش  استفاده از با را ایالم شهرستان هایجنگل در
 استفاده مورد متغیرهای .كردند نقشه برداری GISبکارگیری 

 اقلیمی، مشخصات و هاها، رودخانهجاده اراضی، كاربری شامل

 سوزیآتش مناطق موقعیت بودند. و انسان ساخت فیزیوگرافی

برداشتت  GPSاز  استتفاده بتا 2009تا  2007سال  گذشته از
 منظور تركیب به متغیرها ، وزنAHPاز  استفاده با سپس شد.

 شد. تعیین سوزیوقوع آتش خطر نقشه به دستیابی برای هاآن

 بتا مناطق در گذشته هایحریقدرصد  50 كه داد نشان نتایج

 قترار زیاد خطر با مناطق در هاآن درصد 40و  زیاد بسیار خطر

 .دهدمی نشان را ساخته شده مدل باالی اعتبار اند كهگرفته
 وقوع حریق خطر سازیمدل (، به منظور1392) اسکندری

 از در بخشتی ستوزیآتش خطتر پتانستیل نقشته یتهیته و

 فازی تحلیل سلسله مراتبی از دو روش ایران شمال هایجنگل
 شتامل استتفاده متورد هایشاخك .كرد استفاده و همبستگی

انسانی(  و اقلیمی زیست شناختی، اصلی)توپوگرافی، معیار چهار
 وتعیین هاشاخك تمامی نقشه تهیه از پس بود. زیرمعیار 17 و

 سوزیآتش های خطرمدل یادشده، روش دو با هاآن همه وزن

 گرفتن نظر در با مؤثر تمامی عوامل نقشه سپس آمد. دستبه 

 شد تركیب GISدر  ساخته شده هایاساس مدل بر هاآن وزن
 یادشتده روش دو بتا ستوزیآتش خطتر های پتانسیلنقشه و

 سوزی درآتش پرخطر مناطق كه داد نشان نتایج حاصل گردید.

سلستله  روش تحلیتل دو با شده تهیه خطر پتانسیل هاینقشه
 منتاطق بتا تطتابق زیتادی همبستتگی، روش و فازی مراتبی

 همبستگی روش دقت است، اما داشته گذشته هایسوزیآتش

 است. فازی تحلیل سلسله مراتبی روش از بیشتر
 ستوزیآتش خطتر پتانستیل (، ارزیتابی1394استکندری )

 سه بخش هایدر جنگل ،Dong مدل از استفاده با جنگل را

 رقتومی متدل انجام داد. در تحقیق ایشان، ابتتداظالمرود _نکا

 شتد. تهیته ASTERسنجنده  از مطالعه مورد منطقه ارتفاع

 متدل از دریتا ستطح از ارتفاع و جهت های شیب،نقشه سپس

 گیاهی پوشش تراكم و نوع هاینقشه شد. تهیه ارتفاع رقومی

 مسکونی )روستتاها( و مناطق ها،عوامل انسان ساخت )جاده و

 تهیته نکتاچوب سهامی شركت منطقه از كشاورزی هایزمین

 هایزمین و روستاها ها،جاده بافر اطراف هاینقشه شد. سپس

 دانت  مطابق مدل رقومی هایالیه همه شد. تهیه كشاورزی



   GISوفازی AHP جنگل با روش سوزیبندی كالبدی خطر آتشپهنه :طبیبان            64

 از منطقه سوزیآتش پتانسیل نقشه نهایت در شدند. بندیطبقه
 اساس بر مؤثر های متغیرهاینقشه همه وزنی گذاریروی هم

 از درصد 51كه  داد نشان نتایج .شد تهیه GIS در دان  مدل
 پرخطر بسیار پرخطر و مناطق در واقعی هایسوزیآتش مناطق

 .اندگرفته قرار
 میتان دیگر، ارتبتاط تحقیقی (، در2008وهمکاران ) لوزانو

 محیطیزیست های مختلفشاخك و سوزیآتش وقوع احتمال

 بتا درختتی رگرستیونی و بندیطبقههای مدل از استفاده با را

 برای را مدلی و كردند سازیمدل ایتصاویر ماهواره بکارگیری

توپتوگرافی،  مشخصتات استاس بتر ستوزیآتش احتمال وقوع
 مناطق سوزی درآتش تاریخچه و پوشش نوع دسترسی، قابلیت

 با سوزیآتش كه وقوع داد نشان نتایج دادند. ارائه یامدیترانه
 ارتبتاط مختلتف های مکتانیمقیاس در محیطی هایشاخك

 زارهابوته در سوزیآتش خطر وقوع مناطق اللب و دارد زیادی

 مکتانی هایمتدل به عتالوه است. واقع شده تند هایشیب و

 .دارد زیادی ارتباط گذشته سوزیآتش هایبا مکان سوزیآتش

 از ای(، آنالیزی مقایسه2014) زهواگرد دیگری، مطالعه در

استمولیان  منطقه در سوزیخطر آتش ارزیابی مختلف هایمدل
 متدل یتك تعیتین مطالعه، این از هدف .داد بلغارستان را ارائه

 همتین بتر بود. مطالعه مورد منطقه برای خطر صحیح ارزیابی

 نتایج .شد انتخاب سوزیآتش خطر بندیپهنه مدل اساس، سه

 مقایسه گذشته هایسوزیآتش تاریخچه با هامدل از كدام هر

( 2009(، اوزلکتان )2011كاسرس ) هایمدل منظور بدین .شد
 مختلتف هایشتاخك یك دربردارنتده هر ( كه2011ب )او اد

 اداب، متدل كه داد نشان نتایج شد. بودند، استفاده سوزیآتش

بینتی پیش در را دقتت بیشتترین ترتیتب به وكاسرس اوزلکان
 اند.داشته سوزیآتش خطر مناطق

 یستوزآتش( بته بررستی 2018لیو و همکتاران در ستال )
 نیچت یشتمال شترق واقتع در ن،یلتیدر در استتان ج هتاجنگل

 6519 یبتتروز و پراكنتتدگ زانیتتم، قیتتتحق نیتتدر اپرداختنتتد. 
نشتان داد  جیقرار گرفت. نتتا یسوزی در استان مورد بررسآتش
مستاحت جنگتل ستوخته و فركتانس  یو زمان یمکان عیكه توز
 یداریطور معنتبر اساس متاه، ستال و منطقته بته یزسوآتش

را  یتوجهقابتل یزمان یالگوهای، سوزمتفاوت است. وقوع آتش
از  یریشتتگیاقتتدامات پ قیتتدق یراپتتس از اجتت یهادر ستتال
طور نشتان داد. بته یتوسط دولتت استتان، هاجنگل یسوزآتش
كته  دهدیرخ م ییهادر ماه نیلیج یهاجنگل یسوزآتش ،یكل

در طتول  یانستان یهتاتیو فعال شتدیستوزانده م كاهبنكاه و

و  نیلیشهر ج شان،یبود. شهر با دیشد ینیچ یسنت یهاجشنواره
 مستتعدآتش به عنتوان منتاطق فركانس باالی  لیبه دل انیانبی

 ن،یرا داشت. بنتابرا یفراوان نیشتریب انیانبیشدند.  فیآتش تعر
Yanbian توستط آژانتس  یدیتكل یبه عنتوان منطقته دیبا

از  ربهتت یریشتگیپ یبترا نیلیسوزی در استان جآتش تیریمد
 تحت نظر قرار گیرد.سوزی آتش

كاربرد با عنوان  (2005در پژوهشی دیگر كه توسط سانیل )
 یسوزخطر آتش یسازدر مدل GISسنجش از دور و  یفناور
در  یمطالعه مورد): یجنگل یهایسوزآتش تیریها و مدجنگل

فنتون  از استتفاده بتا ( صورت پتذیرفت،ایمالیمنطقه گرهوال ه
شتیب،  یهتاعامل براساس و  AHPو GISدور،  از سنجش
در  را ستوزیآتش خطتر نقشته گیاهی، پوشش و جهت ارتفاع،
ترتیتب  بته كه داد نشان نتایج كردند. تهیه هیمالیا از ایمنطقه
 خطربستیار دارای هتایرده در منطقه از درصد 92/26و  42/4

 عنتوان منتاطق بته منتاطق ایتن است. گرفته قرار زیاد و زیاد

 ازوقتوع پیشتگیری و متدیریت بترای زیتاد اولویتت دارای

 معرفی شد. آینده در سوزیآتش
تتوان بته ایتن نتیجه شتده متی با بررسی تحقیقات انجتام

رسید كه در اكثر ایتتن مطالعتتات بتترای ارزیتتابی پتانستتیل 
هتای محیطتی مختلف استتتفاده شاخك سوزی از خطتر آتش

 (AHP) مراتبی از روش تحلیتل سلسله هاشتده و اللتب آن

هتا استفاده و به اختصاص وزن شاخكدهی به ایتن  برای وزن
اند. همچنین اللب این كید كردهمناسب به متغیرهای محیطی تأ

عنتتوان ابتزاری  مطالعات از سیستتم اطالعتات جغرافیتایی بته
ها استتفاده سوزی در جنگلیتابی خطتر آتشكارآمد در پتانسیل

عنوان سیستتتم  به  GISاند. به طوریکه اهمیتت كتاربردكرده
بینتی گیتری بترای متدیریت كارآمتد و پیشپشتتیبان تصتمیم

مدلی كته این رو از  شده استت محرز های در جنگتلسوزآتش
با اختصاص وزن مناسب به متغیرهای محیطی متؤثر در وقتوع 

همتراه داشتته باشتد، اهمیتت  سوزی، نتتایج مطلوبی را بهآتش
بتا توجته بتته اهمیتتت مستتأله  بنتابراینبستیار زیتادی دارد. 

انمنتتد بتا استتفاده از ابتزار تو هاسوزی جنگلبینتی آتشپتیش
ی هاسوزیتحلیتل مکانی از یك طرف و با توجه به وقوع آتش

از طتترف دیگتر، ایتتن تحقیتتق در  اسالمی هامکرر در جنگل
 بته و شناستایی را سوزیآتش خطر بحرانی ، مناطقنظتر دارد

 بترای راهکتاریی حتی المقتدور تا معرفی نماید جنگل مدیران

 ارائه منطقه هایجنگل در آینده هایوقوع حریق از پیشگیری

 دهد.
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 کارها و روشداده
 های خاله سترا و دیناچتال در شتهرمحدوده مطالعاتی حوضه
 56 درجته و 48طول جغرافیایی بین اسالم است. این شهر در 

ین دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی بت 59 درجه و 48یقه و قد
ر دقیقته شتمالی قترا 44درجته و  37دقیقه و  41درجه و  37

 گتیالن، استتان ریزیبرنامته و مدیریت سازمان) گرفته است
1395.) 

مرطتوب استت كته از لحتا  اقلتیم جنگل و منطقه دارای 
ای در شتر  و ها بته دو ناحیتک كتامالت متمتایز جلگتهناهمواری

منطقته شود. بختش كوهستتانی كوهستانی در لرب تقسیم می
به سبب همجواری با دریای مازنتدران پوشتیده از  مورد مطالعه

(. آب و 2:1380استت )محمتودی، جنگل و مراتع نسبتات وستیع 
 های معتتدل و مرطتوب و در ناحیتجلگته هدر ناحیاسالم هوای 

 (.1)شکلكوهستانی مرطوب و سرد است 

 
 منطقه مورد مطالعه. 1شکل 

كته از 1399تتا  1397های سال سوزیبر اساس آمار آتش
زیست شهرستان تالش تهیه شد، با پیمایش زمینتی، اداره محیط

محتتدوده و مستتاحت منتتاطقی كتته دارای بیشتتترین وستتعت 
یتتاب متتدل بتتا استتتفاده از موقعیتستتوزی و تکتترار بودنتتد آتش

Garmin GPSMAP 64s،  ثبت شد و نقشه رقتومی آن
(. سپس نقتاط 2تهیه شد)شکل ArcMap10.2.2در محیط 

ستوزی بتر پتانستیل خطتر وقتوع آتشثبت شده بر روی نقشه 
 قرار داده شد. اساس روش تحلیل سلسله مراتبی فازی

بر اساس مطالعات انجتام شتده توستط چانتدرا و آئتورا در  
و  (Chandra&Arora, 2006: 2مناطق جنگلی هیمالیا )

همچنین بازدیدهای صورت گرفته از منطقه در حد امکان تمتام 
هتای منطقته، شتامل سوزی در جنگلعوامل تأثیرگذار در آتش

های منطقه مشخك پوشش گیاهی ارتفاع، شیب، جهت و جاده
 شدند.
 طترپتانستیل خ نقشته تهیته بترای اینکته بته توجته بتا

ستوزیوقتوع آتش در كته مختلفی هایشاخك سوزی ازآتش

وزن معیارهای متؤثر در وقتوع شود، می استفاده دارند تأثیر
در  فازیمراتبی سوزی از طریق روش فرآیند تحلیل سلسلهآتش

. در ابتتدا شد محاسبه GIS محیط سیستم اطالعات جغرافیای
كارشناستان  بتین پرسشتنامه 30هتا، برای دستیابی به این وزن

. با وارد كردن های منابع طبیعی توزیع شدسوزی در عرصهآتش
به دست آمتده بترای معیارهتا و زیتر معیارهتا بته مقادیر كمی 

دستت كدام از طبقات بته، وزن هر افزار سلسله مراتبی فازینرم
با  ،فازی AHPآمد. پس از محاسبه كردن وزن زیر معیارها در 

، وزنArcMapدر محتتیط  Reclassifyاستتتفاده از تتتابع 
در گتام  های اختصاص داده شده برای هر طبقته تعریتف شتد.

های فتازی به نقشه GISنهایی، اوزان محاسبه شده در محیط 
های وزن دار، رستری تاثیرگتذار اختصتاص داده شتدند و نقشته
 Calculatorبدست آمدند. در ادامه با كمك توابع همپوشانی 

Raster، های اطالعاتی روی هتم قترار گرفتنتد و یهمی التما
سوزی بدست آمد كه به منظور ستهولت نقشه نهایی خطر آتش

بنتدی شتد. زیاد طبقهكم تا خیلیكالس از خیلی 5در در  آن 
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 نمایش داده شده است. 3مراحل انجام پژوهش در شکل
نقشتته پتانستتیل خطتتر  اعتبارستتنجی و دقتتتِ، در پایتتان

در شناستایی ، های گذشتتهسوزیاز آتشسوزی با استفاده آتش
 .ارزیابی شد حریقمناطق حساس به 

 
 

 
 های گذشته در منطقه مورد مطالعهسوزینقشه آتش .2شکل

 GIS سازي نقشه خطر حریق درآماده

 منطقه DEM تهيه نقشه

از  يبردارو نقشه قيتلف

 ياهيپوشش گ

ها، مناطق نقشه راه هيته

 يكشاورز يهاني، زميمسکون

 محاسبه اوزان نسبي هر عامل

هاي اختصاص اوزان به نقشه

 رستري

 هيها و تههیال هم گذاري روي

 حریقنقشه خطر 

 و جهت بينقشه ش هيته

 های پژوهشگام. 3شکل
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 شرح و تفسیر نتایج
سوزی نیاز بود كه عالوه بر نقشه بندی پتانسیل آتشجهت پهنه

های پایته )طبقتات شتیب، نوع و تراكم پوشش گیتاهی، نقشته
جهتتت شتتیب و ارتفتتاع( از متتدل ارتفتتاعی رقتتومی محتتدوده 

( استخراج شوند. با توجه به اهمیت عوامل 8تا  4مطالعاتی)شکل
اجتماعی، سه عامل فاصله از جاده و فاصتله از نقتاط _اقتصادی

زیستی و همچنین نقشه اراضی نیز مورد بررسی قرار گرفتند. در 
شتد هایی در اطراف این منتاطق در نظتر گرفتهاین راستا، حریم

شتود یجتاد حریتق كاستته میها از خطر اكه با دور شدن از آن
 (.11تا 9)شکل

 
 نقشه طبقات ارتفاعی محدوده مطالعاتی .4شکل

 
 نقشه طبقات شیب محدوده مطالعاتی .5شکل

 
 نقشه جهت جغرافیایی محدوده مطالعاتی .6شکل

 
 نقشه نوع پوشش گیاهی محدوده مطالعاتی .7شکل

 
 نقشه تراكم پوشش گیاهی محدوده مطالعاتی .8شکل

 
 های محدوده مطالعاتینقشه جاده .9شکل

 
 نقشه مناطق مسکونی محدوده مطالعاتی .10شکل
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 محدوده مطالعاتینقشه مناطق زراعی  .11شکل

 
 عضویت توابع از استفاده با هاالیه سازیهمسان نتایج

 فازی

سوزی با استفاده از فرایند وزن معیارهای مؤثر در وقوع آتش
بر اساس  GISو در محیط محاسبه فازی مراتبی سلسلهتحلیل 

های به صورت الیه 1 تا 0 بین ایفاصله منطق فازی در
 (.18تا  12)شکل شد گذاریارزشرستری فازی 

 

 
 نقشه فازی ارتفاع محدوده مطالعاتی. 12شکل

 
 نقشه فازی شیب محدوده مطالعاتی. 13شکل

 
 نقشه فازی جهت جغرافیایی محدوده مطالعاتی. 14شکل

 

 
 نقشه فازی نوع پوشش گیاهی محدوده مطالعاتی .15شکل

 

  
 نقشه فازی تراكم پوشش گیاهی محدوده مطالعاتی .16شکل 
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 های محدوده مطالعاتینقشه فازی فاصله از جاده. 17شکل

 
 نقشه فازی فاصله از روستاها محدوده مطالعاتی. 18شکل

 
 نقشه فازی از مناطق زراعی محدوده مطالعاتی .19شکل 

 
 از، AHPمعیار اصلی با مدل  8 پس از امتیازدهی در ادامه
 Rasterبتتا دستتتور معیارهتتای متتؤثر،وزنتتی تركیتتب طریتتق 

Calculator، ستوزی بته بنتدی خطتر آتشفازی پهنه نقشه
 (.20دست آمد )شکل

 

 
در منطقه مورد  AHPبندی مدل فازی نقشه پهنه .20شکل

 مطالعه

 
به دلیل افزایش اعتبار مدل استفاده شده در تحقیق و 

فازی  AHPسوزی، ازافزایش دقت برآورد پتانسیل خطر آتش
گیری چند های تصمیمترین مدلبعنوان یکی از شاخك

ها گذاری الیهاستفاده شد. پس از ارزش 1MADMشاخصه 
های پهنه مساحتیی، ت جغرافیادر محیط سیستم اطالعا

زیاد به دست كم تا خیلیطبقه از خیلی 5در  سوزیمستعد آتش
هکتار  7170زیاد برابر با سوزی خیلیآمد. مناطق با خطر آتش

 كمسوزی خیلی( و مساحت مناطق با خطر آتش46/32%)

 (.1( است )جدول%28/31هکتار ) 6908برابر با 
 

مدل فازی  سوزیهای مستعد آتشمساحت پهنه .1جدول 

AHP 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

1.Multiple attribute decision making  

طبقات خطر 

 سوزیآتش

مساحت 

 )هکتار(

مساحت 

 )درصد(

 %28/31 87/6,908 کمخیلی

 %85/11 00/2,617 کم

 %06/8 56/1,779 متوسط

 %35/16 46/3,611 زیاد

 %46/32 57/7,170 زیادخیلی
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 گیریبحث و نتیجه
 خطر بندیو پهنه سوزیآتش وقوع در مؤثر عوامل شناسایی

 راهکارهای دستیابی به جهت اساسی ابزارهای از یکی آن

 :Mustafa et al., 2018)است  حریق با مقابله و كنترل

سوزی با تحقیق به منظور تهیه نقشه پتانسیل آتش این .(392
 سلسله تحلیل استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی و روش

 پرخطر مناطق شناسایی منظور بی فازی در اسالم بهمرات

 سوزی انجام پذیرفته است.آتش

بر اساس پژوهش حاضر نوع و تراكم پوشش گیاهی و 
همچنین درصد شیب و جهت جغرافیایی به عنوان موثرترین 

بر  سوزی اثرگذار است.ها در حركت و گسترش آتششاخك
شود بیشترین میاساس نقشه نهایی پتانسیل حریق، مشاهده 

صورت سوزی در قسمت لربی محدوده مطالعاتیمیزان آتش
های گیرد. براساس نتایج بدست آمده در نقشه نهایی، شیبمی

های لربی و جنوب لربی مستعدترین مناطق وقوع تند و جهت
با افزایش زاویه شیب، حرارت به سمت باال حركت  حریق است.

ر در معرض آتش قرار داكرده و پوشش گیاهی در سطح شیب
های اولیه شیب، كند. نقشهگرفته وحریق گسترش پیدا می

، 6، 5های جهت، نوع و تراكم پوشش گیاهی به ترتیب در شکل
، به ترتیب GISدهی در پس از وزنكه  مشخك شده 8و  7

نقشه فازی این معیارها نشان  16و  15، 14، 13های در شکل
کال مشخك شده، كمترین داده شده است. همانطور كه دراش

های جنوبی و درصد وزنی در این معیارها مربوط به قسمت
و در نقشه پتانسیل حریق، استعداد متوسط تا زیاد  لربی است

ها، بدلیل عواملی در این محدودهدهد. سوزی را نشان میآتش
های متراكم و عاری از همچون شیب زیاد ، نوع پوشش، جنگل

مناطق مسکونی كامال قابل توجیه مناطق زراعی و كاهش 
است و همچنین میزان دسترسی به جاده نیز در قسمت لربی 
بسیار كم است. پس از مقایسه نقشه فاصله از جاده و نقشه 
مناطق مسکونی مشخك شد كه نواحی با مناطق مسکونی 

های كمتری نسبت به نواحی با مناطق مسکونی كمتر، جاده
 (.10و  9های بیشتر دارد )شکل

ها در منطقه مورد مطالعه شبکه جاده و دسترسی راه
تواند در كنترل و حفاظت از منطقه از طریق اطفای حریق می

زیست و حتی افراد بومی در بدو حریق توسط سازمان محیط
، 17شود. نقشهموثر باشد كه متأسفانه این تسهیالت دیده نمی

دهد. نشان میصورت فازی های ارتباطی را بهنقشه جاده و راه
مناطق لربی و جنوب كمترین درصد وزنی را بر این اساس، 
  لربی دارد.

بندی حریق، با طراحی جاده و پهنه رو، با تهیه نقشهاز این
ترین مسیرهای مالرو، مناطقی كه مشخك نمودن نزدیك
 توان كنترل و مورد حفاظت قرار داد. مستعد حریق هستند را می

دست آمده آن است كه های بهنقشه گیری دیگر ازنتیجه
تواند اثرگذار ارتفاع از سطح زمین در شدت حریق می نقشه

دهی این معیار باشد. با توجه به نقشه طبقات ارتفاعی و وزن
های انتخابی مستعد حریق مشاهده و پهنه توسط كارشناسان

های شد كه ارتفاع عامل مهمی در بروز حریق بوده و ارتفاع
 مستعدترین مناطق وقوع این بحران هستند. ترپایین

شمال محدوده مطالعاتی كه دارای ارتفاع و شیب كم است، 
های لربی سوزی هر چند به میزان كمتر از قسمتمستعد آتش

های شمالی، پوشش زراعی به تبع است. متأسفانه در قسمت
تراكم مناطق مسکونی درصد زیادی از نوع پوشش گیاهی را به 

های رخ سوزیدرصد آتش 90بیش از  دهد.اص میخود اختص
و انسانی عمدی  خطاهای از عواملداده در این مناطق، ناشی

سوزی است كه برخی افراد سودجو با ایجاد آتشلیر عمدی 
خواری جنگل یا مراتع را عمدی قصد تغییر كاربری و زمین
ن احتیاطی گردشگران، چوپانادارند و یا برخی مواقع به دلیل بی

زدن كاه و و یا كشاورزان در هنگام برداشت محصول و آتش
سوزی آتش ملی، اضیكلش و سرایت آن به مراتع و ار

، به ترتیب محدوده 19و  11های . شکلدهدرخ می لیرعمدی
مناطق زراعی در شمال منطقه را قبل و بعد از فازی نشان 

 دهد. می
هر  انسان تا اندشده سبب مورد مطالعه منطقه روستاهای

چرای  تفرج، منظور به جنگلی مناطق به ترراحت و بیشتر چه
دلیل  و به كرده پیدا دسترسی هاكاربری سایر و كشاورزی دام،
آن  رهاسازی و آتش كردن روشن به اقدام احتیاطیبی
  نمایند.می

سوزی شایان ذكر است، مناطقی كه در گذشته دارای آتش
برداشت شد و پس از تهیه  ،GPS گیرندهبودند، با استفاده از 

پتانسیل خطر وقوع نقشه رقومی، نقاط ثبت شده، بر روی نقشه 
قبال نشان داد كه مناطقی كه قرار داده شد. نتایج سوزی آتش

اند، با مناطق پرخطر و بسیار پرخطر در منطقه دچار حریق شده
 . تا حد بسیار زیادی همخوانی دارند ،سوزیاز نظر آتش
ه اعتبار مطلوب روش مورد استفاده و نقشه با توجه ب
های سوزیآتش بینیشده در این پژوهش، پیش پتانسیل تهیه

پذیر خواهد شده امکان آینده با استفاده از نقشه پتانسیل تهیه
 .بود

برای  زیادی نسبتات پتانسیل مجموع در مورد مطالعه، منطقه
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در  شده تهیه نقشه براساس كه ایگونهبه دارد، سوزیآتش
 طبقه در درصد منطقه 46/32حدود  رو پیش پژوهش

 گرفته قراردرصد در طبقه خطر زیاد  35/16خطربسیار زیاد و 

 كشاورزی هایمراتع، زمین ها،جنگل سوزی،آتش خطر و است

 بنابراین كند؛می را تهدید منطقه در موجود هایكاربری سایر و

 تواندتحقیق می این طالعهاز منطقه مورد م آمده دست به نقشه

 در آن مقابله با برای سوزیآتش مدیریت در راهنما عنوان به

 این در و امکانات نیروها كردن متمركز و زیاد خطر با مناطق

 گیرد. قرار مورد استفاده مناطق
مقایسه نتایج این پژوهش تا حدودی با مطالعات انجام شده 

(، 1394اسکندری ) ،(1389همکاران ) و محمدیتوسط 
سو است. اكثر ( هم2005سانیل )(، 2012مهدوی و همکاران )

های ذكر شده یکسان و كار گرفته شده در پژوهشهای بهالیه
سوزی در جهت بررسی و پتانسیل میزان آتش GISافزار از نرم
اند و این مسئله های مطالعاتی مورد نظر استفاده كردهمحدوده
افزار و میزان دقت نتایج حاصل از نرمدهنده اعتبار نشان

ذكرشده است؛ با این تفاوت كه در پژوهش حاضر، از روش 
تواند استفاده شد كه می GISافزار سلسله مراتبی فازی در نرم

سوزی مورد به عنوان ابتکاری نو جهت ارزیابی پتانسیل آتش
 استفاده قرار گیرد. 

 از آمده دست هب ، نقشه نهاییبا توجه به موارد ذكر شده

 برای مدیریت حریق در راهنما عنوان به تواندتحقیق می این

و  نیروها كردن متمركز و زیاد خطر با مناطق در آن مقابله با

امکانات جهت اطفای حریق و پایداری كیفیت ساكنین در این 
 گیرد. قرار مورد استفاده منطقه
 

 منابع
 سوزیآتش پتانسیل الگوی (. ارائه1392) سعیده اسکندری،

نامه پایان. GISوRS از  استفاده با آن گسترش و جنگل
 دانشگاه طبیعی. منابع . دانشکدهگروه جنگلداری دكتری.

 ساری. طبیعی منابع و كشاورزی علوم

سوزی (. ارزیابی پتانسیل خطر آتش1394) سعیده اسکندری،
، مطالعه موردی: Dongجنگل با استفاده از مدل 

آمایش نشریه  ظالمرود.-بخش سه نکاهای جنگل
 .209-195(، 15)6، جغرافیایی فضا

سوزی بررسی مناطق خطرآتش(. 1398) جانباز قبادی، لالمرضا
بر اساس شاخك خطر  جنگل در استان گلستان

نشریه . GISگیری از تکنیك با بهره (FRSI) سوزیآتش
 .102-89(،3، )تحلیل فضایی مخاطرات طبیعی

فاتحی،  و نقی، پورهاشمی، مهدی شعبانیان، محمدی، فریده،
 با استفاده جنگل سوزیآتش خطر نقشه (. تهیه1389پرویز)

 فصلنامه پاوه. هایجنگل از بخشی در GISو AHP از 

 .586-569(، 4)18، ایران صنوبر و جنگل تحقیقات
ر ارتفاعات طالش، قلمرو تذری بتگ (.1380) اهللحمودی، فرجم

(، 1)1، قات طالشتتحقی هتامتنلفص. های قدیمییخچال
1-5.
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