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در  Landsatی جنگل با استفاده از تصاوير سوزآتشمديريت بحران در 

 بیوره استان ايالم( شدهحفاظت)مطالعه موردی: منطقه  Fire Riskروش 

 *وحید احمدی

 شهید بهشتيدانشگاه  -دانشکده علوم زمین  - GISدور و ازسنجش يدانشجوي دکتر
vahid.ahmadi@modares.ac.ir 

 (8931 بهمن، تاريخ تصويب 8931 فروردين)تاريخ دريافت 

 چکیده

و امکانات  هاثروتزيست بشر، آلودگي هوا و از بین رفتن بخش مهمي از محیط عنوانبه هاجنگلسوزي جنگل باعث نابودي آتش

ي طبیعي است و هابحران. از مصاديق ازدسيمي ساکن در مجاورت جنگل را با مخاطرات جدي مواجه هاانسانو جان  شوديمبسیاري 

بندي ريسک آن يکي از ابزارهاي اساسي سوزي و پهنهرود. شناسايي عوامل مؤثر در وقوع آتشمقابله با آن مديريت بحران به شمار مي

فاوت و متنوع است و از و سنجش از دور در اين حوزه مت GIS سوزي است. کاربردهايجهت دستیابي به راهکارهاي کنترل و مقابله با آتش

سوزي سوزي و مديريت منابع و امکانات در زمان آتشسازي آتشي نقاط مختلف، شبیهسوزآتشاين میان کاربرد در تعیین میزان ريسک 

پوشش هاي اطالعاتي مورد نیاز از قبیل شیب، جهت شیب و . در اجراي اين تحقیق اليهرونديمبه شمار  هاآنجنگل، از جمله مؤثرترين 

اند. در نتايج سوزي تهیه و در مدل طراحي شده قرار گرفتهگیاهي موجود به عنوان عوامل تاثیرگذار بر روند رشد و گسترش آتش

گردد که با توجه به روند کاهشي پوشش گیاهي در طول سالیان مورد بررسي و همچنین کاهش تراکم از تحقیق مشاهده مي آمدهدستبه

روند کاهشي از خود نشان داده است. در اين تحقیق نقشه  ،ي در در طول اين مدت نیز متناظر با آنسوزآتشسک آن در سطح منطقه، ري

-تهیه شده است. بنابراين تلفیق نقشه نواحي داراي ريسک باالي آتشدر استان ايالم  بیوره واقع شدهحفاظتسوزي منطقه ريسک آتش

 در سطح منطقه ايفاي نقش نمايد. سوزي جنگلي مديريت آتشتواند راهنماي مفیدي براسوزي و واحدها مي

سوزي، مديريت ريسک آتش ر و سامانه اطالعات مکاني، نقشهسوزي جنگل، تحلیل سلسله مراتبي، سنجش از دوآتش واژگان کلیدی:

 بحران

                                                           
 نويسنده رابط *
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 مقدمه -1

اي سوانح يا رخدادهاي طبیعي فرآيندهاي پیچیده

مین تأثیرگذارند. اين هاي کره زهستند که بر تمامي بخش

بندي کرد. هاي گوناگوني دستهتوان به روشرخدادها را مي

( رخدادهاي 8هاي ممکن عبارت است از: يکي از روش

( رخدادهاي 9و  ( رخدادهاي صرفًا انساني2صرفاً طبیعي، 

ناشي از خطاهاي انساني. بر اساس آمارهاي موجود، ايران 

ها جنگل سوزي  شآتهاي جدي ناشي از در معرض آسیب

 هاي مختلف است. با شدت

( GISجغرافیايي )ازدور و سامانه اطالعات سنجش

عنوان ابزارهاي مؤثر، پیشرفته و منسجم در فرآيند به

اند. هم اکنون در بسیاري از شدهمديريت بحران شناخته

هايي براي مشاهده و بررسي کره زمین با کشورها برنامه

ها به ابزار الزم براي د و تجهیز آنهاي جديطراحي ماهواره

 ارزش بانیز ابزاري  GIS پايش سوانح در دست اجراست.

آوري، اي توانمند با قابلیت جمعمجموعه عنوانبهاست که 

هاي ذخیره و بازيابي اطالعات براي انتقال و ارائه داده

 GISگیرد. استفاده قرار مي اي از دنیاي واقعي موردماهواره

ده از الگويي ويژه امکان ترکیب انواع مختلف با استفا

با است )همچنین قادر  GISنمايد. ها را فراهم ميداده

هاي مکاني را هاي غیر مکاني( انواع دادهاستفاده از داده

عنوان اطالعات مفید در مراحل مختلف ها بهترکیب و از آن

 (. 8913ارجمندنیا، )مديريت بحران استفاده کنند 

هاي شهري و ها پس از فعالیتر خشکيامروزه د

زي فراگیرترين عامل سوکشاورزي انسان، آتش

رود شمار مي هاي طبیعي بهاکوسیستم کنندهتخريب

(Lawson, Y.et al. 2005آتش .) سوزي گسترده در

هاي طبیعي است. تفاوت ها از مصاديق بحرانجنگل

ر اين لرزه دسوزي جنگل با باليايي نظیر سیل و زمینآتش

سو زمان و مکان حدودي وقوع آن تقريباّ است که از يک

دهد و تدريج رخ ميقابل تخمین است و از سوي ديگر به

لذا امکان کاهش خسارات و تلفات ناشي از آن در حین 

سوزي (. آتش8931ناصري و همکاران، دارد )وقوع وجود 

عنوان بخش مهمي از ها بهجنگل باعث نابودي جنگل

ها و ست بشر، آلودگي هوا و از بین رفتن ثروتزيمحیط

هاي ساکن در شود و جان انسانامکانات بسیاري مي

سازد. تنها مجاورت جنگل را با مخاطرات جدي مواجه مي

متحده بیش از يک میلیارد میالدي، اياالت 8331در سال 

هاي اين کشور سوزي جنگلدالر هزينه براي مقابله با آتش

 نفر در مقابله با اين پديده 99 اين سال صرف نمود و در

 (.Balram, 2005)اند دادهويرانگر جان خود را ازدست

مترقبه با در دنیاي امروز مطالعه در مورد حوادث غیر

جمله  همکاري دانشمندان و متخصصین علوم مختلف از

شناسي، ها جامعهفیزيک و علوم طبیعي و در کنار آن

جغرافیا، اقتصاد، علوم سیاسي و شناسي، روانشناسي، مردم

گیرد و هر يک از اين متخصصین از ديدگاه ... انجام مي

خاص خود به بررسي حوادث و پیامدهاي آن در جامعه 

 پردازند.مي

ها سوزي جنگل يکي از عوامل مخرب جنگلآتش

شود که داراي پیامدهاي اجتماعي و محیطي محسوب مي

(. کاهش منابع تولید Chang et al. 2011است )فراواني 

اي در اثر اکسیژن بر روي زمین و تصاعد گازهاي گلخانه

اي و پیرو آن سوزي، منجر به تشديد اثرات گلخانهآتش

هاي جنگل در سراسر جهان سوزيافزايش میزان آتش

(. Anderson, 1982است )اي شده صورت هشداردهندهبه

سوزي جنگل موضوعي بیني صحیح گسترش آتشپیش

است یاتي در حداقل نمودن اثرات مخرب ناشي از آن ح

(Miller et al. 2003 .) 

با توجه به اهمیت منطقه مورد لذا در اين تحقیق 

سعي گرديده است مطالعه به عنوان منطقه حفاظت شده 

سوزي در مناطق مستعد آتش و تعیین بینيتا با پیش

ها و مناطع طبیعي کشورمان کاهش خسارات به جنگل

 ام نمايیم.اقد

 پیشینه تحقیق -2

با عنايت به اهمیت موضوع جنگل و حوادث مکرر 

-ترين عامل تخريب آن، تحقیقسوزي به عنوان مهمآتش

سوزي جنگل صورت گرفته هاي بسیاري در خصوص آتش

 که عبارتند از:

 سوزي جنگل بر پايهاي خطر آتشنواحي دار نقشه تهیه

هاي ا، فاصله تا رودخانهههاي جنگلي، فاصله تا جادهپونه

اي در مرکز دائمي و شیب و جهت جغرافیايي براي ناحیه

 (.Scott & Burgan, 2005) ديگردپرتغال انجام 

سوزي بیني آتشدر تحقیقي ديگر، سیستم پیش

 ديگردجنگل با استفاده از پنج جزء اصلي طراحي و اجرا 

(Keane, et al. 2001داده ) عات اطال -8هاي ورودي شامل
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اطالعات -9 سوزياطالعات آتش -2 يشناسزمین

سازي هواشناسي و پارامترهاي ديگري که در فرآيند شبیه

 سوزي تأثیر دارند، خواهد بود.آتش

هاي سوزييک سیستم مراقب جهاني در برابر آتش

سوزي طبیعي، تعیین، کنترل و جنگل شامل پتانسیل آتش

هاي اي سنجندهوارهارزيابي آن با استفاده از تصاوير ماه

(. در اين Klaver, R.W. et al. 1997شد )مختلف ارائه 

سوزي وابسته تحقیق قید گرديده است که پتانسیل آتش

به مقدار گیاهان زنده و مرده و مقدار رطوبت موجود در 

 هاست.آن

ماهواره سوزي جنگل با فرآيند تشخیص آتش

Administration National Oceanic and Atmosphic) ) 

NOAA  انجام( گرفتDragicevic, J. et al. 2000 )

تصاوير اين ماهواره ابزار عملي و کاربردي براي تشخیص 

سوزي است. تمرکز بر روي تشخیص نقاط گرم با آتش

NOAAسوزي ، کاربردهاي بسیاري نه فقط براي آتش

ي وسیعي از دماهاي جنگل بلکه براي کنترل دامنه

هاي وهاي مغناطیسي، حرارتي همانند نیررعادیغ

ثباتي گرماي زمین و کنترل ي قبل از زلزله، بيرعادیغ

 داشته است. فشانآتشحرارت کوه 

سوزي فوايد کاربرد تصاوير اسپات در کنترل آتش

اين تحقیق  در (.Krasnow. et al. 2009است )ارزيابي شده 

ها از روي سوزيآتش 2اسپات و  8ذکر شده که در اسپات 

شود، دود که به رنگ سفید مايل به آبي ظاهر مي دهپدي

شوند. در بیشتر موارد دود و ابر بالفاصله تشخیص داده مي

اند با اين هايشان قابل تشخیصبه وسیله خصوصیات شکل

حال زماني که وسعت دود زياد نیست و يا ابرها خیلي پايین 

 هستند، تشخیص بین اين دو مشکل است.

خطر  براي تهیه نقشه GISر و کاربرد سنجش از دو

گرفت اي در مالزي مورد بررسي قرار سوزي در ناحیهآتش

(Peter Burrough. et al. 1998 اين مطالعه مدلي را براي .)

سوزي بر اساس سه عامل شاخص تهیه شاخص خطر آتش

خطر توپوگرافي، شاخص خطر اقلیم و شاخص خطر 

 سوخت توسعه داد.

اطالعات  جش از دور، سامانهبا کاربرد سن در تحقیقي

هاي زمیني پوشش نواحي جنگلي بعد از جغرافیايي و داده

(. Dragicevic, S. et al. 2000) ديگردسوزي ارزيابي آتش

ارتفاع، شیب و ) يطیمحرابطه بین پوشش گیاهي و شرايط 

آمد. در  به دستجهت( در دو نوع جنگل با تصاوير لندست 

هاي سنجش از دور ادهاين پژوهش مشخص گرديد که د

سنجنده لندست پتانسیل زيادي در زمینه کسب اطالعات 

 صحیح و مشاهدات روزمره در نواحي جنگلي دارند.

با ادغام سنجش از  سوزي جنگلبیني آتشمدل پیش

 ,Albini)  ديگرداطالعات جغرافیايي طراحي  دور و سامانه

ي هي نقشتهیه منظوربهو سعي در استقرار روشي  (2001

هاي فرسايش يافته بر سوزي جنگل و زمینخطر آتش

سوزي جنگل در رابطه با اساس تجزيه و تحلیل خطر آتش

( اندونزي Kalimantan) مانتانیکلفرسايش خاک در شرق 

براي اين مطالعه  شدهگرفتهگرديد. متغیرهاي در نظر 

شامل نوع پوشش گیاهي، ناحیه، جاده و خاک عاري از 

بیني یرها بر اساس تأثیر بر روي پیشپوشش بود. متغ

دهي گرديدند. سوزي جنگل يا فرسايش خاک وزنآتش

بیان گرديد که شرايط  گونه نيبدنتیجه اين تحقیق 

تري در خطر گیاهي نسبت به نوع گیاه فاکتورهاي مهم

 سوزي جنگل هستند.آتش

سوزي شامل مدل اي جهت کنترل آتشسامانه

ايي، مدل رياضي و يک مدل ي اطالعات جغرافیسامانه

ساز طراحي شد. سیستم اطالعات جغرافیايي براي شبیه

( اطالعات زمیني Alexandridisa, M. et al. 2008نمايش )

ي ريسک مربوط به نواحي جنگلي بکار گرفته شد. نقشه

اي در هندوستان با کاربرد سنجش سوزي براي ناحیهآتش

 ديگردي طراحي ي اطالعات جغرافیاياز دور و سامانه

(Kessell, 1976 فاکتورهاي در نظر گرفته شده براي اين .)

هاي هاي گیاهي، شیب، نزديکي به محلمطالعه شامل گونه

 ها بود.مسکوني و فاصله از جاده

-Scanner Scientific applications ريتصاوتوانايي 

c/Multispectral Medium Resolution) )SAC-

C/MMRS ي نواحي سوخته در ي نقشهبه منظور تهیه

 (.Flores, G.J.G. et al.2001کشور اسپانیا ارزيابي گرديد )

هاي آلمريا و مادريد براي اجراي دو ناحیه در اسپانیا به نام

 اين تحقیق انتخاب شدند.

اي در سوزي براي منطقهنواحي داراي خطر آتش نقشه

اين  (. درYassemia, E. et al.2008ترکیه طراحي گرديد )

استفاده  GISو  TMاي لندست مطالعه از تصاوير ماهواره

عبارت بندي شدند که شد. فاکتورها بر طبق اهمیت طبقه

ها و از جاده فاصله گیاهي، شیب، جهت، بودند از: گونه

قبل و بعد از  TMاي لندست ها. تصاوير ماهوارهساختمان
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سوزي براي تعیین و تشخیص نواحي سوخته و براي آتش

 برآورد گیاهان از بین رفته بکار رفتند.

جغرافیايي و سنجش از دور،  با کاربرد سیستم اطالعات

 نگانیهسوزي براي مناطق کوهستاني خطر آتش نقشه

(Hingan در چین طراحي )ديگرد (Smara, Y. et al. 2005 .)

درصد نواحي مورد مطالعه به عنوان  99/06نتايج نشان داد 

باشند. کاربرد سنجش از دور و متوسط مينواحي با خطر باال 

خطرناک و سیستم اطالعات جغرافیايي در مديريت حوادث 

سوزي جنگل و غیره( در ، سیل، آتشلغزشنیزمزلزله، )

(. بر Chang et al. 2011شد )( به کار گرفته Aljeria) ايآلجر

سوزي اساس نتايج اين تحقیق مشخص گرديد که آتش

و بیشترين خسارت را در شمال  جنگل بیشترين فراواني

 Decision) يریگآلجريا دارد. سیستم پشتیبان تصمیم

Suppurt Systemسوزي جنگل با ( براي مديريت آتش

هاي سنجش از دور و سیستم اطالعات استفاده از تکنیک

 (. Miller et al. 2003آمد )جغرافیايي به دست 

 هامواد و روش -3

 قلمرو پژوهش -3-1

بیوره  چندمنظورهطالعاتي طرح جنگلداري محدوده م

هاي گاوي، واقع در شهرستان مهران، جزء حوزه آبريز رودخانه

چم و چنگوله است که مطالعات توجیهي گدارخوش، کنجان

تهیه شده  8919آن توسط مهندسین مشاور جاماب در سال 

 UTMبیوره در سیستم تصوير  شدهحفاظتاست. منطقه 

متر شرقي و  008384متر تا  013146 ، بین91زون واقع در 

 80متر شمالي به طول تقريبي  9030366متر تا  9012996

است. مساحت طرح بر  لومتریک 0کیلومتر و عرض متوسط 

هاي توپوگرافي سازي مرز منطقه بر روي نقشهاساس پیاده

 هکتار است. 1666، معادل 8:24666

ي وجود هاي منابع طبیعي فراواندر منطقه بیوره عرصه

هاي ناب و ديگر عوامل از دارد که با توجه به بارندگي

هاي طبیعي و جمله منابع آب و عمق خاک گونه

هاي موجود در لیست هاي متنوعي وجود دارد گونهرستني

فلورستیک منطقه گوياي صحت اين ادعاست. در اين بین 

از نوع گیاهان دارويي است وجود  هاآنتعدادي از 

ي و دارويي مانند درخت بنه و کتیرا و هاي صنعتگونه

گاوزبان و آويشن که داراي خواص عمده و متنوعي گل

توان برنامه هايي مانند بنه و بلوط ميهستند. گونه

استحصال از شیره درخت بنه را يادآوري نمود. میوه بلوط 

اي براي احشام و همچنین به جهت به جهت خواص تغذيه

اکنون هم  اده صنعتي دارد همداشتن اسید تانیک که استف

مورد توجه است و همچنین قارچ کوه بیوره در منطقه، 

معروف بوده و براي روستايیان و عشاير در فصل برداشت 

 گرديده است. هاآنموجب درآمدزايي 

با توجه به تنوع پوشش گیاهي موجود در سطح منطقه 

هاي موجود، منطقه و اهمیت پوشش گیاهي و جنگل

تحقیق  موردمطالعهمنطقه  عنوانبهبیوره  هشدحفاظت

 تعیین گرديده است.

 هاداده -3-2

 از: اندعبارتهاي مورد استفاده در تحقیق داده

ارتفاعات  ،ين مدلا (DEM)مدل ارتفاعي رقومي زمین    .8

دهد. مدل نشان مي يبعدزمین را به صورت سه

متري از تصاوير  96ارتفاعي رقومي با قدرت تفکیک 

سازمان فضايي  تيساز وبکه ا  ASTERيدهسنجن

مورد مطالعه  ا برداشت شده و با توجه به منطقهآمريک

 .شده است يسازدر اين تحقیق آماده

هاي هواشناسي ايستگاه هواشناسي منطقه پارامتر   .2

 شامل جهت و سرعت باد

 8:24666نقشه توپوگرافي    .9

اين ) 801گذر  99رديف  Landsatاي تصاوير ماهواره   .1

تصاوير از وب سايت سازمان فضايي آمريکا برداشت 

 .(شده استها اعمالشده و تصحیحات الزم بر روي آن

جهت  ARCGIS10.2.2 افزارنرمدر اين تحقیق از 

توسط  Fire Riskروش هاي مختلف و اجراي ترکیب اليه

اي مربوط به اعمال محاسبات طیفي بر روي تصاوير ماهواره

هاي هاي الزم و در نهايت تولید نقشهحلیلمنطقه و انجام ت

به منظور انجام  ENNVI4.8نهايي و همچنین از نرم افزار 

ي و انجام اماهوارهو پردازش تصاوير  پردازششیپعملیات 

ي الزم و مقايسه نتايج آن با تصاوير خروجي هايبندطبقه

 استفاده گرديده است. MATLAB افزارنرماز 
 

 روش تحقیق -3-3

 تصاوير پردازش کاربرد بررسي تحقیق اين اصلي فهد

استان  منطقه در جنگل يسوزآتش ارزيابي در ياماهواره

 از پس منظور بدين .باشدمي کشور غرب در ايالم واقع
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 ايماهواره نیاز، تصاوير مورد اطالعات و هاداده يآورجمع

Landsat  در که هاييماه در هاي مطالعهسال به مربوط 

باشد )تصاوير مربوط  حد باالترين در گیاهي پوشش منطقه

از سايت  (،ورماهيشهرتا  خردادماهي هاماهبه 

https://earthexplorer.usgs.gov از و پس دانلود شده 

 تحت روز 80 زماني فاصله با و دودوبه صورت به شدن دانلود

 هايگپ و گرفته قرار ENVI افزار نرم در GapFill عملیات

 مراحل سپس .شدند اصالح حد امکان تا هاآن در موجود

 روي بر راديومتريک و اتمسفري تصحیحات و پردازششیپ

 گیاه پوشش هيال در ادامه و اجرا شدهاصالح تصاوير

(NDVI) بر الزم هايتحلیل استخراج گرديده است. سپس 

 مطالعه مورد منطقه DEM وميرق ارتفاعي اليه مدل روي

 استخراج و نتايج منطقه شیب و جهت شیب هاياليه و اجرا

 جهت نهايت در و منتقل ArcGISافزار نرم محیط به حاصل

 8شکل  .گرفته شد بکار سوزيپتانسیل آتش نقشه ايجاد

 گردد.روند اجراي تحقیق مشاهده مي

ي اجرا شدهيطراحتحقیق برابر نمودار مدل اين  در

، سه فاکتور مورد بررسي قرار 8در شکل  شدهارائهتحقیق 

 :گیرندمي

 (منطقه موردمطالعه DEM برگرفته از)شیب   .8

 (منطقه موردمطالعه DEM )برگرفته از بیجهت ش  .2

 ETM Landsat ي گیاهي )برگرفته از تصاويرتوده  .9

 (منطقه موردمطالعه

 
 فلوچارت روش تحقیق -8شکل 

 ی زمین:الف( نقشه مدل ارتفاع

 Digital Elevationاليه مدل ارتفاعي زمین با عنوان 

Model  و يا به صورت اختصارDEMاي با فرمت ، اليه

Raster (مياشبکه )باشد که در هر پیکسل آن ي

مقدار ارتفاع محدوده  شدهرهیذخعنصر( عدد  نيترکوچک)

مورد نظر را به کاربر ارائه خواهد داد. اليه مدل ارتفاعي 

 GISي هاپروژهدر  هاهيالن يکي از پرکاربردترين زمی

ي ديگر از اين اليه مشتق هاهيالکه بسیاري از  باشديم

-مي DEMي مشتق شده از اليه هاهيالخواهند گرديد. از 

ي شیب زمین، اليه جهت شیب و همچنین هاهيالتوان به 

 روشنهيسا( و اليه Contourخطوط منحني میزان )

(Hillshadeاش ).مربوطه  2که در شکل  طورهمان اره نمود

در سطح  ديینمايمبه اليه مدل ارتفاعي زمین مشاهده 

که  گردديم متر مشاهده 8101تا 8661منطقه از ارتفاع 

نشان از ساختار کوهستاني و خشن منطقه خواهد داشت. 

 لومترمربعیک 1812اين در حالي است که مساحت منطقه 

 106اختالف ارتفاعي نزديک به  که در اين پهنه، باشديم

ساختار خشن و داراي  دهندهنشانمتر وجود دارد که 

 .باشديمي زياد در منطقه هايوبلنديپست

با نگاهي گذرا به هیستوگرام مدل ارتفاعي زمین، 

ي موجود در منطقه در هاپهنهخواهیم ديد که بیشتر 

ن و همچنی اندقرارگرفتهمتر  8166ارتفاعات باالتر از 

 8466تا  8166ماکزيمم )پیک( نمودار در بین ارتفاعات 

 (.9متر قرار گرفته است )شکل 

 
 نقشه مدل ارتفاعي زمین -2شکل 

 
 نمودار هیستوگرام مدل ارتفاعي زمین -9شکل 
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 ب( نقشه شیب منطقه مورد مطالعه:

هاي مهمي است که در نقشه شیب يکي ديگر از اليه

هاي رو شیبگیرد. تفاده قرار ميها مورد اسبسیاري از پروژه

يي دارند بیشتر در معرض االبه باد غالب که بیومس گیاهي ب

هاي تندتر سوزي قرار دارند. همچنین شیبوقوع خطر آتش

چرا که  سوزي قرار دارند،بیشتر در معرض وقوع خطر آتش

هاي تندتر سريع به وقوع هاي آتش در شیبشعله يشرویپ

مشاهده  موردمطالعهشیب محدوده  1. در شکل پیونددمي

نمايید شیب در منطقه که مالحظه مي گونههمانگردد. مي

متغیر است. با توجه به  11181تا  6120به صورت درجه از 

اينکه محدوده مورد مطالعه در محدوده سلسله رشته 

راستاي شیب و ارتفاعات از  باشديمهاي زاگرس کوهستان

  .اندشدهقعواشمال غربي به جنوب شرقي 

ي شیب هادادهاگر به هیستوگرام و فراواني  4در شکل 

در منطقه نگاهي بیندازيم خواهیم ديد که بیشتر منطقه 

 .باشنديمدرجه را دارا  84تا  4داراي شیب بین 

 
 نقشه شیب منطقه مورد مطالعه -1شکل 

 
 هیستوگرام فراواني اليه شیب منطقه -4شکل 

 :پ( نقشه جهت شیب منطقه

ي اشبکهنقشه جهت شیب نیز يک اليه با فرمت 

(Raster )که در هر پیکسل عددي با مفهوم جهت  باشديم

اليه جهت  0شیب محدوده ذخیره خواهد شد. در شکل 

شیب در منطقه مورد مطالعه مورد نمايش قرار گرفته 

با نگاهي مجدد به هیستوگرام و فراواني اليه جهت  است.

ود در سطح منطقه، خواهیم ديد ي موجهاکسلیپشیب در 

درجه را  906هاي صفر درجه تا اگر چه در منطقه از شیب

بیشتر جهت شیب  1باشیم اما مطابق با شکل شاهد مي

ي فرعي هاجهتمربوط به جهت اصلي جنوب و  هاکسلیپ

 شمال شرقي و جنوب غربي خواهیم بود.

 
 منطقه مورد مطالعه نقشه جهت شیب در -0شکل 

 
 اليه جهت شیب يهاکسلیپنقشه هیستوگرام و فراواني  -1شکل 

 ت( پوشش گیاهی منطقه:

ي مهم و پرکاربرد در تصاوير هاشاخصيکي از 

( NDVIنرمال شده )پوشش گیاهي شاخص  ،ياماهواره

با  يباندهادر اين شاخص با استفاده از که  باشديم

توان به ي قرمز و مادون قرمز نزديک ميهاموجطول

 .ش گیاهي موجود در منطقه دست يافتپوش

با توجه به نمودار بازتاب طیفي پوشش گیاهي نشان 

ي قرمز باندهاکه بازتاب گیاه در بین  1داده شده در شکل 

با  توانيمو مادون قرمز نزديک اختالف زيادي دارند لذا 

( مقدار پوشش 8 رابطه) NDVIشاخص  رابطهاستفاده از 

آورده و سطح پوشش گیاهي  تبه دسگیاهي در منطقه را 

 2/6از  تربزرگي عددهارا استخراج نمود. در اين شاخص 

پوشش گیاهي و هر چه عدد به سمت  دهندهنشان
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اظهار نمود  توانيم کنديمسوق پیدا  تربزرگي عددها

خواهد شد.  ترمتراکمپوشش گیاهي موجود در منطقه 

 دهندهنشاني نزديک به صفر در اين شاخص عددها

خاک مرطوب  دهندهنشاني منفي عددهاي خاک و هاپهنه

هاي آبي خواهد بود. در اين تحقیق سعي گرديده و يا پهنه

با  2666است با بررسي وضعیت پوشش گیاهي از سال 

ساله منطقه مورد پايش قرار گیرد لذا  9فاصله زماني 

و  TM5سنجنده  Landsatتصاوير مربوط به ماهواره 

ETM7  2660، 2669، 2666ي هازماناي هدورهو در ،

 خواهند بود. 2680و  2682، 2663

(8) NDVI = (NIR – RED) / (NIR + RED) 

 نمودار رفتار طیفي پوشش گیاهي -1شکل 

از  آمدهدستبهي پوشش گیاهي نرمال شده هانقشه

 3دوره زماني در شکل  0ي لندست در اماهوارهتصاوير 

ي هاسالر مربوط به مشاهده گرديده است. در تصاوي

ي در توجهقابلاختالف  ،و مقايسه موردي 2669و  2666

که  گرددينمپوشش گیاهي موجود در منطقه مشاهده 

محسوس  رقابلیغتغییرات بسیار اندک و  دهندهنشان

 پوشش گیاهي در سطح منطقه خواهد بود.

ي پوشش گیاهي از سال هانقشهدر مقايسه تصاوير و 

که مساحت پوشش  گردديممشاهده  2660تا سال  2666

 اندکيگیاهي و همچنین تراکم آن نیز افزايش بسیار 

، 2663خواهد داشت. با دقت به نقشه پوشش گیاهي سال 

مساحت و همچنین تراکم پوشش گیاهي موجود در 

ي را نشان خواهد داد. اگر چه امالحظهقابلمنطقه کاهش 

روند  2663ل در مقايسه با سا 2682نقشه مربوط به سال 

ي مربوط به هانقشهدهد اما در مقايسه با افزايشي نشان مي

همچنان کاهش مساحت و همچنین  2660و  2669سال 

 تراکم پوشش گیاهي در سطح منطقه را شاهد خواهیم بود.

ي هاسالمربوط به  ياسهيمقاي هانقشهدر انتها در 

در مجموع شاهد کاهش تراکم و مساحت  2680تا  2666

با توجه به شش گیاهي در منطقه تحقیق خواهیم بود. لذا پو

باشد و با شرقي مي -ياينکه جهت باد غالب به صورت غرب

نهايي خطر  رابطهدر نظر گرفتن هر يک از اين سه فاکتور، 

 .باشدسوزي با استفاده از اين سه فاکتور قابل بیان ميآتش

   

   
 دوره زماني مورد مطالعه تحقیق 0نرمال در مقايسه شاخص پوشش گیاهي  -3شکل 
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 نتايج -4

هاي مورد نیاز تهیه و تولید در مراحل قبل کلیه اليه

-اند. در اين بخش از مقاله به بررسي و ترکیب اليهگرديده

 به دستو  هاهيالها خواهیم پرداخت. به منظور ترکیب 

 ها نرمالي اليهستيبايمي سوزآتشآوردن نقشه پتانسیل 

 شده و سپس با يکديگر ترکیب شوند.

سوزي، از خطر آتش ارزيابيدر اين مطالعه، جهت 

. اين روش عوامل شوديمروش فاير ريسک استفاده 

محیطي شیب، جهت شیب و پوشش گیاهي را براي تعیین 

کند. همچنین سوزي استفاده ميمناطق مستعد آتش

 ديگر نظیر سرعت و شدت باد نیز مؤثرعوامل محیطي 

 دخالت داده خواهد شد.

ي جنگل در سوزآتشرابطه محاسبه پتانسیل خطر 

 :(8932نیا، )سالمت روش فاير ريسک به صورت زير است

(2)  

 8به صورت مقادير عددي بین  سوزي،خطر آتش هالي

( قرار خطر پايین کننده)بیان صفرو  اال(خطر ب کننده)بیان

 خواهد داشت.

 شود:تشکیل مي بخش سهاز  2 رابطه

 (Slope) بیشالف( فاکتور 

 صفرهاي داراي بیشترين و شیبدرجه  36هاي شیب

. باشندمي سوزيآتشداراي کمترين میزان خطر درجه 

درجه است  36تبديل مقادير شیب منطقه که بین صفر تا 

 منظوربهبه مقادير بین صفر تا يک و در حقیقیت 

 شودزير استفاده مي رابطهسازي مقادير شیب، از نرمال

 :(8932نیا، )سالمت

(9)  

 (Aspect) بیجهت شب( 

در  باد غالبشرقي بودن جهت  –با توجه به غربي

هاي رو به غرب داراي ي مورد مطالعه، شیبمنطقه

و به شرق داراي کمترين میزان ي رهابیشبیشترين و 

شیب زير فاکتور جهت  رابطهبا استفاده از ند. باشخطر مي

بیشترين  کنندهانی)ب 8 نیبه صورت مقادير عددي ماب

-مي ليتبدکمترين خطر( قابل کنندهانیبصفر )و  (خطر

 :(8932نیا، )سالمت باشد

(1)  

 (NDVI) یاهیی گتودهپ( 

با استفاده از شاخص تفاضلي نرمال  گیاهي میزان توده

آيد. مقادير مي به دست( NDVI) ياهیپوشش گ

)بیانگر بیشترين پوشش  8صورت عدد بین ه ب شدهحاصل

 د.باش)بیانگر کمترين پوشش گیاهي( مي -8گیاهي( و 

میزان ارزش حاصل از اين  با افزايش پوشش گیاهي،

 کاهش اثرات اتمسفري، يابد.گیري نیز افزايش مينسبت

توپوگرافي و همچنین تصحیح تغییرات تابش ورودي 

بوده ولي تداخل بین هاي اين شاخص از قابلیت خورشید،

از  کند.مادون قرمز را برطرف نمي خاک و گیاه در محدوده

ف بازتاب پوشش گیاهي در اين دو باند الطرفي چون اخت

خاک بسیار  ها است،ف بازتاب خاک در آنالبیشتر از اخت

 .گیرداين فرايند قرار مي ریکمتر از پوشش گیاهي تحت تأث

زير به مقادير عددي  هرابطين مقادير با استفاده از ا

 کنندهبیان) صفر بیشترين خطر( و کننده)بیان 8بین 

نیا، )سالمت باشندمي يسازقابل نرمال (کمترين خطر

8932): 

(4)  

 منطقه در سوزیآتش پتانسیل نقشه

ي شیب، جهت شیب و همچنین هاهيالپس از استخراج 

اقدام به ي مختلف، هاسالو  هادورهپوشش گیاهي مربوط به 

ي مناطق داراي خطر باالي بندپهنهو  هاهيالترکیب و تلفیق 

ي بندپهنهي خواهیم بود. با دقت به نقشه پتانسیل و سوزآتش

ي شیب مشاهده هاهيالي در منطقه و مقايسه آن با سوزآتش

هايي که داراي شیب کمتري که بیشتر در پهنه گردديم

ي هاپهنهبود و  ي خواهندسوزآتشهستند بیشتر مستعد 

داراي شیب باال به علت عدم پوشش گیاهي و يا دارا بودن 

ي نخواهند بود و سوزآتشپوشش گیاهي کم تراکم مستعد 

 يا احتمال بسیار ضعیفي خواهند داشت.

در منطقه در شکل  يسوزآتشي بندپهنهدر مقايسه 

ي در منطقه مشاهده ریگچشمو  مالحظهقابل، تغییرات 86

ي شیب و هاهيالاست. در اين تحقیق با توجه به نگرديده 

ي بندپهنهجهت شیب و همچنین پوشش گیاهي اقدام به 

ي نموديم. با توجه به اينکه اليه سوزآتشمناطق مستعد 

شیب و جهت شیب در طول دوره زماني تحقیق ثابت در 
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 2666هاي است و پوشش گیاهي در سال شدهگرفتهنظر 

از خود نشان نداده است لذا تغییر چنداني  2669تا 

ساله نیز تغییرات  9ي در طول اين دوره زماني بندپهنه

 ي را نشان نخواهد داد.توجهقابل

در اين  هانقشهمقايسه تمامي  باي نهايي و ریگجهینتدر 

ي فراواني ريسک آتش نمودارهابخش و همچنین با مقايسه 

احتمال  که گردديمدر منطقه مورد مطالعه تحقیق مشاهده 

ي در طول دوره زماني تحقیق از ابتداي سال سوزآتشوقوع 

روند کاهشي از خود نشان خواهد داد  2680تا سال  2666

کاهش  توانيمکه علت اصلي اين کاهش ريسک آتش را 

 تراکم پوشش گیاهي موجود در منطقه نام برد.

   

   
 دوره زماني مورد مطالعه تحقیق 0ي در سوزآتشي پتانسیل هانقشهمقايسه  -86شکل 

 

 یریگجهینتبحث و  -5

اين مطالعه مبني بر نقش سامانه اطالعات مکاني و 

 طوربهسنجش از دور در تدوين برنامه مديريت بحران و 

تکنولوژي ، نشان داد که هاجنگلي گسترده سوزآتشويژه 

GIS & RS در تمامي فازهاي مديريت بحران  توانديم

کند. اين مراحل که از اقدامات پیشگیري  ايفاي نقش

شود، همگي نیاز به شروع و به احیاء و بازسازي ختم مي

اطالعات جديد و دقیق از مکان، احتمال و پیامد بروز 

قادر به فراهم نمودن و  GIS & RSي داشتند که سوزآتش

ي اين تکنولوژي هاتیقابل. باشديموري آن اطالعات فرآ

به صورت  GIS & RSنده استفاده از در آي دهديمنشان 

 باشد.ي مقابله با بحران ميهابرنامهيک ضرورت قطعي در 

 هاياليه ها ونقشه مقايسهاز  آمدهدستبهدر نتايج 

ي در سطح منطقه مورد مطالعه مشاهده سوزآتشريسک 

گرديد که با توجه به روند کاهشي پوشش گیاهي و 

قه ريسک همچنین کاهش تراکم آن در سطح منط

وند کاهشي از خود نشان ي نیز متناظر با آن نیز رسوزآتش

 داده است.

ي، سوزآتشي پتانسیل بندپهنهاست در  ذکرانيشا

مربوط به توده گیاهي در سطح منطقه مورد  ریتأثبیشترين 

مطالعه خواهد بود. اين در صورتي است که عوامل انساني 

ي را افزايش سوزآتشريسک  توانديم خوديخودبهنیز 

موجب  توانديمي فردي هاياطیاحتيبداده و 

ي بزرگ جنگلي شود که تا کنون در سطح هايسوزآتش

. لذا ميابودهجهان شاهد مواردي بسیار از اين قبیل 

نزديکي به مناطق تفرجي و تفريحي در صورت 

ريسک  توانيمتوسط افراد  آمدهعملبهي هاياطیاحتيب

 دهد. افزايشي محیطي را سوزآتش
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سوزي در بندي پتانسیل آتشنقشه پهنه 88لذا در شکل 

، سوزي ¬آتشکالس عدم احتمال  1منطقه مورد مطالعه در 

با احتمال پايین، متوسط و باال نشان داده شده  سوزي ¬آتش

هکتار از اراضي استان در  9016است. الزم به ذکر است 

در اراضي از هکتار  2426، سوزي  آتشکالس عدم احتمال 

هکتار نیز در  326پايین،  سوزي  آتشنواحي داراي پتانسیل 

 396متوسط و همچنین  سوزي  آتشنواحي با پتانسیل 

هکتار از اراضي منطقه مورد مطالعه در نواحي داراي پتانسیل 

 باال قرار گرفته اند. سوزي¬آتش

از تحقیق،  آمدهدستبه نتايجهمچنین با توجه به 

 رگذاریتأثيکي از عوامل  عنوانبهیز شیب و جهت شیب ن

 شدهيطراحو در مدل  شدهفيتعري محیطي سوزبر آتش

. با توجه به اينکه جهت شیب و شیب در اندقرارگرفته

تواند فاصله درختان در سطح منطقه را سطح منطقه مي

به طور نمونه اگر در يک سطح مسطح با  ،کاهش دهد

باشند حال اگر دو متر دو درخت وجود داشته  26فاصله 

درجه باشند، اين دو  14درخت با سطحي با زاويه شیب 

(، داربیشمتر روي زمین )روي سطح  26درخت با فاصله 

متر با  81در راستاي طولي اين دو درخت کمي بیش از 

به دو درخت  داربیشيکديگر فاصله دارند. لذا در سطوح 

عنايت به  ديده خواهند شد و با ترمتراکمو  ترکينزد هم

 يبه سمت باالحاصل اينکه حرارت متصاعد شده از آتش 

وجود در صورت يابد، جسم در حال احتراق انتقال مي

شیب و جهت شیب مناسب و وزش باد در جهت مطلوب، 

 ي خواهد گرديد.سوزآتش بیشتر موجب افزايش و توسعه

 
 يسوزآتشپتانسیل بندي پهنهنقشه  -88شکل 

هاي آتي جنس و تراکم ر تحقیقگردد دپیشنهاد مي

ي و همچنین سوزآتشدر ريسک  توانديمدرختان نیز 

و توزيع مکاني آن نقش بسزايي خواهد  گسترشنحوه 

داشت. لذا جنس و تراکم درختان در سطح منطقه نیز با 

 عنوانبهاستفاده از تصاوير هوايي استخراج گرديده و 

 در نظر گرفته شود. رگذاریتأثفاکتور 
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