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رستتید  FARSITEمدل بررستتی رففار و گستتفر
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 -8مقدمه

آتشستوزی جنگلها و مراتع نهتنها از دیدگاه زیست محیطی بلکه از نظر اقفصادی ،اجفماعی و امنیفی نیز
یکی اصتتتلیترین نگرانیها در بستتتیاری از کشتتتورهای جهان  )Jahdi et al., 2015و نیز بهعنوان یکی از
مخربترین عوامل ایجاد تغییرات نامطلوب اکوسیسفبهای جنگلی در کوتاهمدت بهشمار میرود & Coban

 )Mehmet, 2010این آتشسوزیها میتوانند به طور طبیعی و بر اثر تغییر آب و هوا  )Liu et al., 2013و یا
بهطور غیرطبیعی حاصل از فعالیتهای انسانی در جنگلها رخ دهند  )Nuryanto, 2015که سبب کاهش منابع
تولیتد اکستتتیژن بر روی زمین و تصتتتاعتد گازهای گلخانهای در اثر آتشستتتوزی و پیرو آن افزایش میزان
آتشستوزی های جنگل در ستراستر جهان به صورت هشدار دهندهای میشوند ،که این وقایع حوادث ناگوار
زیستمحیطی دیگری را نیز در پی دارند  )Denham et al., 2012در نفیجه بسیاری از جوامع علمی و مدیریت
منابع طبیعی به آتشستوزیهای رخ داده در جنگل توجه میکنند و بیان دارند که پیش بینی صتتحیگ گسفر
آتش ستوزی جنگل موووعی حیاتی در حداقل نمودن اثرات مخرب ناشی از آن است )Artes et al., 2013
گسفر

آتش ی

فرآیند پویایی فضایی و زمانی است که به عوامل مفعددی نظیر آب و هوا ،توپوگرافی ،نو،

ستویت و رطوبت سویت  )FMCبسفگی دارد  )Salis et al., 2015پس تجزیه و تحلیل و تعیین احفمال
آتشستتوزی بالقوه ،اندازه ،شتتدت آتشستتوزی و شتترایط محیطی برای مدیریت مؤثر آتشستتوزی و واکنش
اوتتطراری پیشتتگیرانه وتتروری میباشتتد  )Ager et al., 2014برای فهب این مووتتو ،و پیشبینی گستتفر
آتشسوزی در جنگل ها مدیریت آتش نیاز به درک عوامل فضایی ،توزیع سویت و پارامفرهای محیطی برای
ارزیابی ریس  ،برنامهریزی درمان و نظارت بر اثر بخشی از این درمانها دارد  )Artes et al., 2013مدلهای
پیشبینی گستفر

آتش برای شبیه سازی فرآیندهای فیزیکی شیمیایی و پویا در فضاهای بزرگ و ناهمگون و

تحت شرایط تغییر رطوبت هوا ایجاد شدهاند  ،)Salis et al., 2015اما پیشبینی گسفر

آتشسوزی در جنگل

عمدتاً به دو دلیل بسیار مشکل است:
الف) بسیاری از این دادهها در معرض سطوش مهب عدم قطعیت قرار میگیرند؛
ب) هر پیشبینی باید تحت محدودیت های زمان واقعی محدود شود ،در غیر این صورت ،بلا اسفااده است
 )Brun et al., 2017در سالهای اییر مطالعات زیادی بر روی مدلهای گسفر

آتشسوزی انجام شده است

که مدل  FARSITEبه علت ستایفار پایدار و سادگی محبوبیت و کاربرد فراوان در مدلسازی گسفر

آتش

داشفه است اسکندری )1931 ،این مدل بهعنوان یکی از سیسفبهای اصلی شبیهسازی آتش بهشمار میرود که
به منظور تشریگ و بررسی رففار و انفشار آتشسوزیهای مهیب مورد اسفااده قرار میگیرد  ،)Finney, 2004که
ی

مدل نیمهتجربی پیشبینی آتش استت که روترمل  )Shen et al., 2017آن را توسعه داده و در آن سیسفب
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مدل مشخص زمانی

مدلسازی ماده سویفنی و پیشبینی رففار آتش ترکیب شده است ازآنجاکه این سیسفب ی
و مکانی است می تواند تجزیه و تحلیل دقیق از رففار آتش ،مانند جهت و مساحت گسفر
تولید کند گسفر

فضایی آتش در این مدل به صورت پخش موج بیضی شکل با بهکارگیری اصل Huygens

شتبیهستازی میشود  )Jahdi et al., 2015با توجه به ویژگیهای مثبت این رو
گسفر

آتش و آثار آن را

 Kangaو )1018 Singh

آتشسوزی را با اسفااده از شبیهساز  FARSITEو  GISمدلسازی کردند نفای  ،کارایی بالایی ترکیب

 FARSITEو  GISدر مدیریت کنفرل آتشستتتوزی نشتتتان داد  Jahdiو همکاران  )1015مدل گستتتفر
آتشستوزی  FARSITEرا با اسفااده از مجموعهای از دادههای آتشسوزیهای اتااق اففاده در جنگل شمال
ایران کالیبره کردند در این شبیهسازی یروجیهای دقیقی را ارائه دادند که بهطور دقیقی بازتاب رففار و محیط
آتشسوزیهای واقعی مشاهده شده بود
 Rwangaو  )1011 Ndambukiگستفر

آتشستوزی جنگلهای شمال آمریکا را با اسفااده از شبیهساز

 FARSITEو  GISمدلسازی کردند نفای نشان داد که ترکیب  FARSITEو  GISبرای شبیهسازی گسفر
آتشستوزی جنگل میتواند استفراتژی مدیریفی قابل قبولی را برای کاهش یستارات ناشی از آتشسوزی بر
محیطزیستت ،زندگی و داراییها و املاک ارائه دهد  Wuو همکاران  )1019مقایسته تدایل کاهش سویت
برای کاهش میزان و شدت آتشسوزی در ی

چشبانداز جنگلی بکر در شمال شرقی چین با اسفااده از مدل

شبیهساز  FARSITEمورد بررسی قرار دادند نفای نشان داد که مدل مادۀ سویفنی بهطور مؤثر در محاسبۀ رففار
آتش در مدیریت جنگل میتواند ماید باشتتد در ایران نیز مفکان و همکاران  )1931شتتبیهستتازی گستتفر
آتشسوزی عرصههای طبیعی جنگلهای شهرسفان نکا را با اسفااده از مدل  FARSITEمورد بررسی قرار دادند
نفای نشان دهندۀ کارآیی مدل  FARSITEدر عرصههای طبیعی بود در سال  1931جهدی و همکاران نقشه
تیپ ماده سویفنی و پیشبینی رففار آتش سطحی را در جنگلهای مجاور روسفای توشی ،واقع در کلدمسرا در
شهرسفان سیاهکل با اسفااده از مدل  FARSITEمورد بررسی قرار دادند قادمیراد و کریمی  )1931ارزیابی
عملکرد رویکردی مدلسازی گسفر

آتشسوزی جنگل های بخش لاکان شهرسفان رشت را با مدل اتوماتای

سلولی به انجام رساندند نفای بهدست آمده حاکی از آن بود که رو
مفر برای مدلسازی گسفر

برجاک با طول ولع پیکسل سه تا هات

آتش در مناطق جنگلی اسفان گیلان مناسب است

جنگلهای غرب ایران به یصوص در مواقع یش سالی شاهد افزایش چشبگیری در ریداد آتش سوزی
میباشتد ،بهطوریکه ی

شتعله کوچ

آتش میتواند زمینهساز ی

آتشسوزی مهیب بهشمار رود افزایش

وقو ،آتشسوزیهای مکرر در جنگلهای غرب ایران طی سالهای اییر ،محیطزیست ،جنگلها ،روسفاها و
ساکنان آنها را در گسفرههای وسیع با یسارت و تلاات زیادی مواجه کرده است ارز

اکولوژیکی جنگلهای
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بلوط در غرب ایران ،صعبالعبور بودن این مناطق ،دقت در آمار آتشسوزیهای گذشفه و میزان یسارت به بار
آمده از آنها نشان از اهمیت این مسئله و ارائه راهکارهای لازم دارد  )www.ilam.frw.org.irبه همین دلیل در
این پژوهش با اسفااده از مدل شبیهسازی آتش  )FARSITEبه شبیه سازی رففار آتش در اسفان ایلام پردایفه
شد
 -2منطقه مورد مطالعه

استفان ایلام با  13070کیلومفرمربع حدود  1/1درصد مساحت کل کشور را تشکیل میدهد این اسفان در
غرب ستلستله جبال زاگرآ بین ´ 91° 57تا ´ 91° 15عرض شتمالی و ´ 15° 11تا ´ 17° 10طول شرقی در
گوشه غربی کشور قرارگرففه است )www.ilammet.ir

شکل )1

شکل  -8موقعیت جغرافیایی استان ایلام

اسفان ایلام از جنوب با یوزسفان ،از شرق با لرسفان ،از شمال با کرمانشاه و از سمت غرب با  115کیلومفر
مرز مشفرک با کشور عراق همجوار است این اسفان داری اقلیب سرد معفدل میباشد ،که پس از سواحل شمالی،
مناطق مرتاع شمال غربی و غرب ،از مناطق پرباران کشور محسوب میشود و میانگین  081/1میلیمفر را دارا
است مفوسط حداکثر دمای هوا در این اسفان بالاتر از  10درجه سلسیوآ بوده است و در گرمترین ماه سال به
 95/8درجه سلسیوآ میرسد  )www.ilammet.irبراساآ نقشه پوششگیاهی ،جنگلهای اسفان ایلام حدود
 011هزار هکفار از کل اسفان را در برمیگیرد که جزء جوامع جنگلی مناطق یش

و نیمهیش

سلسله جبال

زاگرآ هستفند تیپ غالب آن گونه بلوط ایرانی  )Quercus persicaبا  %30ترکیب گونهای است که شامل
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 1531هکفار جنگل انبوه 111071 ،هکفار جنگل نیمهانبوه 110835 ،هکفار جنگل تن  8100 ،هکفار بیشهزار و
 9377هکفار جنگل دست کاشت ،میباشد .)Jafarzadeh et al., 2017
 -9مواد و روشها

در جنگلهای اسفان ایلام در طی سال  1 ،1935مورد آتش سوزی توسط یگان حااظت سازمان جنگلها و
مراتع استفان ثبت گردیده استت ،که وسیعترین آن در محدوده شهرسفان شیروان و چرداول_ سرابله با 10/1
هکفار و کوچ ترین محدوده آتشسوزی مربوط به نواحی سیاهکوه جعارآباد با وسعت  9/5هکفار بوده است
 )www.ilam.frw.org.irبا توجه به این اطلاعات و اینکه آتشسوزی یکی از مهبترین عوامل مخرب جنگلها
محستوب شده و همواره این اکوسیسفبها را تهدید میکند  ،)Marozas et al., 2012در این پژوهش سعی در
پیشبینی و مدلسازی گسفر

آتشسوزی در جنگلهای ایلام با اسفااده از مدل  FARSITEشد

شبیهسازیهای مدل  FARSITEنیازمند مجموعهای از اطلاعات مکانی میباشد که در سه دسفه از فاکفورهای
اصلی محیطی تأثیرگذار بر رففار آتش قرار می گیرند که عبارتند از :توپوگرافی ،پوشش گیاهی و شرایط آب و
هوایی  ،)Hao, 2015که دادههای توپوگرافی و پوشش گیاهی  ،)Williams et al., 2013بهعنوان دادههای سیمای
سرزمین  )Kanga et al., 2015اطلاق میشوند دادههای هواشناسی نیز جزء دادههای تکمیلی در شبیهساز
گسفر

آتش میباشند )Morales et al., 2015

 -8-9توپوگرافی

این عامل توسط سه لایۀ مخفلف ارتاا ،،شیب و جهت شیب تعریف میشود لایه ارتاا ،بدین منظور اسفااده
میشتتتود تا بهطور آدیاباتیکی ،مقادیر دما و رطوبت را برای نقطه ای یاص محاستتتبه و تنظیب نماید این لایه
همچنین برای محاسبه سطگ سویفه در فرایند شبیهسازی لازم میباشد عامل شیب نیز با تغییراتی که در مقدار
زاویه بین ماده ستتویفنی و شتتعلههای آتش ایجاد میکند و همچنین جریانات هوایی ایجاد شتتده ،در تستتریع
گسفر

آتش نقش مهمی را دارا میباشد جهت شیب نیز در محاسبه میزان رطوبت مواد سویفنی مرده میتواند

نقش مهمی داشفه باشد  )Jahdi et al., 2015در تحقیق حاور از نقشه توپوگرافی با مقیاآ  1:15000سازمان
نقشهبرداری کشور) ،برای اسفخراج نقشههای ارتاا ،،شیب و جهت اسفااده شد سپس برای آمادهسازی لایههای
توپوگرافی جهت ورود به مدل  ،FARSITEبا اسفااده از نرمافزار  Arc GIS10این لایهها به فرمت Singh ASCII

 )and Kanga, 2017تبدیل شدند
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 -2-9پوشش گیاهی

پوشش گیاهی ،بسفر اشفعالپذیری است ،که گسفر

آتش را سبب گشفه و بهطور معنیداری یصوصیات و
و

ویژگی های آتش را به یاطر تأثیراتش بر روی راحفی ایجاد نقطۀ اشفعال ،تعیین شدت آتش ،نرخ گسفر

ارتاا ،شعله ،تحت تأثیر قرار میدهد  ،)Yin et al., 2018که نقشههای ماده سویفنی ،میزان تاج پوشش و ارتاا،
توده جنگل جزء اصلی این عامل میباشند جهدی و همکاران)1931 :
 -8-2-9تاج پوشش و ارتفاع توده جنگل

لایه تاج پوشش منطقه به منظور محاسبه میزان رطوبت ماده سویفنی برای تمامی مدلهای ماده سویفنی لازم
و وروری میباشد این لایه همچنی ن در محاسبات مربوط به کاهش سرعت باد نیز مورد اسفااده قرار میگیرد
 ،)Wu et al., 2013که نقشتۀ تاج پوشش پس از دریافت از سازمان جنگلها و مراتع کشور در محیط نرمافزار
 Arc GIS10کلاآ بندی شد و به فرمت قابل قبول برای مدل  FARSITEتبدیل گشت همچنین به منظور تولید
لایه ارتاا ،توده جنگل به یاطر نقشتی که این لایه می تواند در محاسبه نرخ کاهش سرعت باد در ی

پروفیل

عمودی از لایۀ بالایی تاج جنگل تا سطگ زیر اشکوب آن داشفه باشد ،از نقشه پراکنش گونههای دریفی منطقه
اسفااده گردید )Hao, 2015
 -2-2-9مادۀ سوختنی

ازآنجاییکه یصوصیات پوشش گیاهی منطقه نقش مؤثری در تعیین شرایط ماده سویفنی دارند
 )2015و مدل مادۀ سویفنی در شبیهساز گسفر

Nyatondo,

آتشسوزی نقش مهمی دارد ،مدل مادۀ سویفنی مناسب منطقه

مورد تحقیق براستاآ توصیف  59مدل مادۀ سویفنی اسفاندارد  )Jahdi et al., 2015که بر پایۀ مدل گسفر
آتش  )Rothermel, 1972توسعه یاففه اند ،انفخاب شد این انفخاب با اسفااده از نقشههای پوشش گیاهی ،نقشه
تراکب پوشتش منطقه و مشتاهدات و مطالعات میدانی و براساآ شباهت مشخصات پوشش گیاهی موجود و
توصتیف این مدل انجام گرفت فرایند مدلسازی مادۀ سویفنی شامل کلاسهبندی منطقۀ تحقیق به نواحی با
ویژگیهای مادۀ سویفنی منحصربهفرد و تعیین شایصهای مادۀ سویفنی برای هرکلاسه است .در این تحقیق
برای تهیۀ نقشتتۀ مدل مادۀ ستتویفنی ابفدا از طریق کار میدانی منطقۀ تحقیق براستاآ پوشتتش گیاهی غالب،
کلاسهبندی شد سپس با توجه به کلاسهبندی اولیه ،وسعت و توپوگرافی منطقه و پیمایش منطقه ووعیت تراکب
جنگل ،درصد پوشش تاج ،عمق و فشردگی لاشبرگ جنگل ،مقدار پوشش علای کف جنگل برای تعیین بار ماده
ستویفنی آماده برای اشتفعال در هر کلاسه برآورد و ثبت شد حاصل این برداشتها در محیط نرمافزار
 GIS10به نقشههای موووعی مربوط تبدیل شد

Arc
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 -9-9آب و هوا

این عامل توستط درجۀ حرارت ،رطوبت نسبی ،سرعت باد و جهت باد تعریف میشود و نقش مهمی در
گسفر

آتشسوزی در جنگلها دارد برای تهیۀ دادههای هواشناسی اطلاعات هواشناسی از نزدی ترین ایسفگاه

ستتینوپفی

به منطقه با فاصتتله زمانی  9ستتاعفه دریافت شتتد از میان فاکفورهای هواشتتناستتی مؤثر در رففار

آتش ستتوزی ،باد دارای بیشتتفرین تغییرپذیری و همچنین اهمیت میباشتتد باد به دو طریق میتواند در انفقال
حرارت و گسفر

آتشسوزی نقش ایاا نماید اولاً ،باد میتواند سرعت آتش را در نفیجه افزایش اکسیژن زیاد

نماید ثانیاً ،باد به واسطه یب کردن شعلهها و در نفیجه کاهش فاصله و زاویه بین منبع حرارت و مواد سویفنی
موجود در مسیر ،حرکت آتش را تسریع میکند تأثیر باد در کنار عامل شیب ،میتواند سرعت گسفر

را دو

چندان نماید  )Sanjuan et al., 2014با توجه به اهمیت این عامل در این پژوهش از مدل  ،WindNinjaبرای
شبیه سازی باد اسفااده گردید این مدل قادر است با اسفااده از دادههای نقطهای و ثابت باد ،مجموعهای از مقادیر
پیوسفه و یکپارچه از سرعت و جهت باد را با توجه به توپوگرافی منطقه تهیه کند )Pinto et al., 2016
 -4-9شبیهسازی رفتار آتش جنگل و ارزیابی آن
به منظور انجام شبیهسازی لایههای GIS

شیب ،جهت ،ارتاا ،،ماده سویفنی و تاج پوشش) با فرمت مناسب

وارد مدل  FARSITEشدند ،یروجی حاصل از مدل به عنوان لایۀ سیمای سرزمین تهیه گردید که یصوصیات
مکانی مورد نظر برای شبیهسازی را دارد سپس با وارد کردن دادههای هواشناسی و یروجی مدل

WindNinja

اطلاعات ورودی به مدل کامل گردید و شبیهسازی آتش با اسفااده از مدل  FARSITEدر اکوسیسفب جنگل ایلام
به پایان رستید درنهایت به منظور ارزیابی دقت شتبیه سازی ،از شایص کاپا اسفااده شد )Jahdi et al., 2014
رابطۀ )1
رابطه )1
که در آن
رابطه )1
رابطه )9

احفمال مشاهده شده و

احفمال مورد انفظار میباشد که مطابق روابط 1و  )9محاسبه میشود:
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سپس بعد از تحلیل حساسیت مدل به پارامفرهای تأثیرگذار و شبیهسازی آتشسوزی رخ داده در منطقه با اسفااده
از مدل  ،FARSITEاین تحقیق بر آن شتتد تا با استتفااده از مدل فوقالذکر ،به پهنهبندی منطقه از نظر میزان وستتعت
آتشستوزی بپردازد برای این کار از تعدادی نقاط اشتفعال که بهطور منظب و با فواصل  1000مفر در منطقه پراکنده
شتتده بود استتفااده گردید و از مستتاحت آتشستتوزی رخ داده برای هر نقطه ،بهعنوان معیاری برای تعیین میزان
ریس پذیری منطقه از نظر وسعت آتشسوزی در نفیجه شرو ،حریق اسفااده گردد
 -4نتایج و بحث

زمان ،مکان و چگونگی وقو ،آتش ستوزی جنگل نامشتخص است البفه تحقیقات زیادی برای تهیۀ نقشه
حساسیت یطر آتشسوزی جنگلها به عنوان یکی از اطلاعات لازم برای مدیریت این مناطق انجام گرففه است
 )Ghobadi et al., 2012هنگام آتشستتوزی پیش بینی جهت گستتفر
مدیریت آن مهب است آگاهی از چگونگی گسفر

و رففار آتش جنگل به منظور کنفرل و

آتش در زمان ،لازمه مدیریت عملیات کنفرل و اطاای حریق

است  )Arca, 2006در تحقیق حاور ،قابلیت شبیهساز  FARSITEدر جنگلهای اسفان ایلام مورد بررسی قرار
گرفت ابفدا به منظور مطالعه رففار آتشسوزی ابفدا شبیه سازی برای شرایط یکسان توپوگرافی هموار ،دما و
رطوبت نستتبی یکستتان و میانگین تابستتفان  ، 1935فاقد جریان باد ،ماده ستتویفنی یکنوایت) منطقه صتتورت
پذیرفت این شتبیهسازی به منظور بررسی مقدماتی از نحوه عملکرد مدل و تأثیرپذیری از شرایط محیطی که
می تواند نقش مهمی در نحوه عملکرد و رففار آتش داشتفه باشتد ،صتورت پذیرفت شکل  )1همانگونه که
 )1330 Richardبیان داشت ،گسفر

آتش در عرصههای طبیعی که دارای ماده سویفنی یکسان و از نظر شیب

و باد نیز ثابت میباشتند ،به صتورت بیضتیهای منظب هسفند با این مبنا ،مدل  FARSITEاز مجموعهای از
بیضتی های یکستان برای نمایش جبهه آتش در شترایط یکسان محیطی اسفااده میکند ،که مجموعه رأآ این
بیضیها تشکیل دوایر مفحدالمرکز را میدهد این منحنیهای گسفر

در بریی از قسمتها دارای فواصل کب

و در جاهایی از شتکل نیز دارای فاصتله نستبفاً بیشتفری از هب میباشند در بخشهایی که این فواصل کب و
به هب نزدی تر میباشند ،نشاندهنده گسفر

آتشسوزی در طی شب میباشد که در واقع

منحنیهای گسفر

کاهش دما و افزایش رطوبت نسبی ،باعث کاهش سرعت گسفر

میشود در مقابل ،در طی روز که دما افزایش

و رطوبت نسبی کاهش مییابد ،سرعت گسفر

بیشفر شده و در نفیجه فواصل مابین منحنیهای جبهه پیشروی

آتش نیز بیشفر می شود نفای پژوهش مفکان و همکاران  )1931مبنی بر پیشبنی شرایط گسفر
در شرایط یکسان همراسفا با نفای این پژوهش میباشد

آتشسوزی

شبیه سازی و پهنه بندی گسفر
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ستتتپس بته منظور ارزیابی مدل  FARSITEدر شتتتبیهستتتازی آتشستتتوزیهای جنگلهای استتتفان ایلام از
آتشستتوزیهایی که در چهار منطقۀ رنجیره ،کلان ،پشتتفه ماژین و جعارآباد میش یاص) در ستتال  1935به وقو،
پیوستت استفااده شتد برای دسفیابی به نقشههای شبیهسازی دقیقتر از دادههای هواشناسی  8روز پیدرپی مربوط
به روزهایی که آتشستتتوزی در منطقه به وقو ،پیوستتتت ،آورده شتتتد همچنین ستتترعت و جهت باد با توجه به
توپوگرافی منطقه ،برای هر سته ستاعت ،به وسیله برنامه  WindNinjaشبیهسازی شد تا به جای اسفااده از دادههای
نقطهای و ثابت باد ،مجموعهای از مقادیر پیوستفه و یکپارچه سترعت و جهت باد برای فرایند شتبیهستازی اسفااده
گردد شتکل  )9نفای نشان میدهد در چهار منطقه که آتشسوزی رخ داده آتش رففار مخفلای داشفه است شیب
به عنوان ی

عامل مهب بر روی شتدت و جهت گسفر

آتشسوزی تأثیر دارد آتش به سمت شیبهای بالا

حرکت میکند  )Zarekar et al., 2012ارتاا ،نیز بر روی رطوبت ،باد ،سایفار گیاهی ،رطوبت ماده سویفنی
تأثیر میگذارد  )Adab et al., 2012نکفه حائز اهمیت در مورد گسفر

جبهه آتشسوزی در منطقه کلان وجود

محدودیت ارتااعی ارتاا ،کب) و شیب شیب ملایب) در منطقه میباشد که مانع از پیشروی بیشفر در من طقه
شتده استت در منطقه کلان گسفر

آتش سوزی از سمت غرب منطقه به سمت شرق بوده که با کاهش ماده

ستویفی و افزایش بافت ستنگی از شتدت آن کاستفه است این نفای در منطقۀ کلان با مطالعات  Moralesو
همکاران  )1015مبنی بر تأثیر ماده سویفنی با گسفر
رنجیره گسفر

آتش سوزی مطابقت دارد در منطقه زنجیره در منطقۀ

آتشسوزی از سمت غرب منطقه به سمت شرق بوده که با کاهش ماده سویفی و افزایش بافت

سنگی از شدت آن کاسفه است

30

جغرافیا و مخاطرات محیطی

به دلیل شرایط مطلوب ماده سویفی در منطقه در منطقه جعارآباد میش یاص) گسفر

شماره سی و دوم

آتشسوزی تقریباً

هموار و در تمام جهات بوده است ،زیرا در این منطقه تیپ غالب ،تیپ جنگلی میباشد ،که تیپ ماده سویفنی
جنگل طبیعی دارای بیش ترین آتش به دلیل بار ماده سویفنی سنگین است جهدی و همکاران )1931 ،و تنها
عامل باد و توپوگرافی عامل محدود کننده میباشتتد که نفای حاصتتله با نفای تحقیقات
 Duane ،)1018و همکاران
بر گسفر

Herrera ،)1010

Zheng

و همکاران

 )1010و Guoو همکاران  )1018مبنی بر تأثیر اقلیب و توپوگرافی

آتشسوزی همسو میباشد نهایت در منطقه پشفه ماژین با توجه به شکل و نیز گسفر

در منطقه ،آتش به صورت طولی و در امفداد دره گسفر

آتشسوزی

یاففه که پیشبینی میشود به دلیل وجود ماده سویفی

و نیز جریان باد بوده است که  Moonو همکاران  )1010نیز در پژوهش یود عامل گسفر

آتش را سرعت باد

و نو ،مادۀ سویفنی بیان کردند

شکل  -9شبیهسازی آتشسوزی الف) جعفرآباد (میش خاص) ب) زنجیره  ،ج) کلان د) پشته ماژین

سپس با توجه به میزان گسفر

آتش و با توجه به نقش دما و مواد سویفنی نقشۀ پهنهبندی یطر گسفر

آتش ایجاد گردید ،با توجه به نقشۀ مورد نظر پهنۀ ییلی کب بیشترین مساحت را به یود ایفصاص داده است

شبیه سازی و پهنه بندی گسفر
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این مناطق با توجه به نقشتۀ پوشش گیاهی فاقد پوشش گیاهی میباشند و بیشفر در قسمتهای جنوب شرقی
قرار دارند در ردۀ دوم و سوم نیز پهنۀ مفوسط با  19/7درصد و پهنۀ زیاد  11/1درصد قرار دارند در این مناطق
وجود جنگل با تراکب مفوستتط و بالا یکی از عوامل گستتفر

آتش استتت ،که  Kangaو  )1018 Singhدر

تحقیقات یود به نو ،و تراکب جنگل و تأثیر مستتفقیب این عوامل بر گستتفر
عوامل توپوگرافی مسفعد برای گسفر
ریس

آتش تاکید دارند در این مناطق

آتش بهچشب مییورد ،مجمو ،این عوامل سبب ایجاد پهنهبندی با یطر

بالا شده است

شکل  -5پهنهبندی از نظر خطر گسترش آتش
جدول  -2درصد و مساحت تحت پوشش پهنههای مختلف
ردیف

میزان ریسکپذیری

مساحت (هکتار)

درصد

1

ییلی کب

1180000

90/1

1

کب

137050

3/3

9

مفوسط

188300

19/7

1

زیاد

113350

11/1

5

ییلی زیاد

90050

1/5

همچنین میتوان بیان داشتت که پهنهبندی ایجاد شتده در این پژوهش ،نقطه مقابل پهنهبندی یطر شرو،
آتشستتوزی میباشتتد؛ زیرا در پهنهبندی از نو ،شتترو ،آتشستتتوزی ،پهنههای پریطر در مجاورت مراکز
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سکونفگاهی و جمعیفی ،جادهها و راههای ارتباطی و همچنین مراکز تاریگاهی میباشد ،درصورتی که پهنههای
پریطر در این تحقیق مربوط به نواحی بوده که دسفرسی به آنجا نسبفاً دشوارتر میباشد همچنین  1/5درصد از
منطقه دارای ریستت

بستتیار زیاد به منظور آتشستتوزی برآورد شتتد که نواحی با ریستت

بالا از نظر وقو،

آتشسوزی ،میزان بالای اولویت را برای اقدامات پیشگیرانه و اجرای اقدامات حااظفی دارند تهیه نقشه ریس
با صحت بالا میتواند نقش مهمی در بررسی و ارزیابی میزان حساسیت عرصههای جنگل و اتخاذ تصمیمات
مدیریفی صحیگ اطاای حریق در جنگلهای اسفان ایلام دارد و طبیعفاً در صورت عدم چارهاندیشی صحیگ ،این
مقدار پوشش سبز موجود و باقیمانده نیز از بین یواهد رفت؛ بنابراین نقشه حاصل از این تحقیق میتواند در
مدیریت آتشسوزی جنگل ،پیشگیری به همراه جلوگیری از وقو ،آتشسوزی و در نهایت اطااء سریع آن به
همراه شناسایی سریع مناطق آتشسوزی در آینده و نصب برجهای دیدهبانی آتش در نواحی با ریس

بالا کم

کند براستتاآ نقشتته تهیه شتتده ،بخشهای اجرایی میتوانند اقدامات لازم را برای پیشگیری یا مقابله با
آتشسوزی و برنامهریزی تأمین امکانات مورد نیاز انجام دهند
سپس به منظور ارزیابی دقت شبیهسازی ،از شایص کاپا اسفااده شد اگر مقدار کاپا صار باشد نشانگر ی
طبقهبندی کاملاً تصادفی است و اگر مقدار شایص کاپا ی

باشد نشاندهنده ی

طبقهبندی کاملاً صحیگ است

و مقدار منای نیز به معنی وجود یطا در طبقهبندی میباشد ،با توجه به نفای حاصل وریب کاپای اندازهگیری
شده برای مقادیر شبیهسازی شده ،شبیه سازی منطقه کلان بهفرین نفیجه را داشفه است جدول )1
جدول  -9ضریب کاپای اندازهگیری شده برای مقادیر شبیهسازی
نقاط آتشسوزی

ضریب کاپا

پشفه ماژین

0/19

زنجیره

0/99

میش یاص

0/97

کلان

0/17

 -5نتیجهگیری

میتوان بیان داشت که بررسی عوامل مخفلف توپوگرافی ،پوششگیاهی ،ماده سویفنی و شرایط اقلیمی) در
مناطق مورد بررسی نشاندهندۀ پیچیدگی بالای رففار آتش در عرصههای طبیعی این مناطق میباشد؛ که تحت
کنفرل عوامل مخفلای قرار دارد برای شناسایی رففار آتش ،بایسفی تمامی پارامفرها و عوامل تاثیرگذار بهصورت
ی جا و در ارتباط باهب مورد بررسی قرار گیرد همچنین با توجه به نفای حاصل از شبیهسازی  FARSITEو
ارزیابی صحت آن در منطقه با اسفااده از وریب کاپا مشخص گردید تمامی نقاط دارای توافق با مقادیر واقعی
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 که نشتان از کارایی مدل در این منطقه استت پس اسفااده اجرایی از این مدل راهنمای مایدی برای،هستفند
مدیریت آتشسوزی جنگل میباشد و براساآ آن میتوان برنامه مدیریت بحران آتشسوزی در سه فاز عملیات
، طرش مقابله) و عملیات پس از وقو، اقدامات حین وقو،) طرش پیش گیری،مقتدماتی یا اقدامات قبل وقو
طرش بازیابی) تدوین شود
کتابنامه
آتشستتوزی در جنگلها انستتان و

 تحلیلی بر رو های مدلستتازی و شتتبیهستتازی گستتفر1931  آ؛،استتکندری
77-08  صص:91 محیطزیست

 تهیه نقشتته ماده ستتویفنی و پیشبینی رففار آتش ستتطحی با استتفااده از1931  و؛، اعفماد،  ا، ، درویشصتتات،  ر،جهدی
115-108  صص:)1 11  چوب و جنگلFARSITE
آتشستتوزی جنگل با استتفااده از اوتوماتای ستتلولی

 ارزیابی عملکرد مدلستتازی گستتفر1931  م؛، کریمی،  ط،قائمیراد

87-01  صص:)1 19  جنگلهای بخش لاکان شهرسفان رشت) جنگل و صنوبر ایران:پژوهش موردی
آتشسوزی در عرصههای طبیعی با

 شتبیهسازی گسفر1931  م؛، بازاریجامخانه،  ب، میرباقری،  ر، ، شتکیبا،  ا، ،مفکان

 جنگلهای شتتهرستتفان نکا) همایش ملی پژوهشهای محیطزیستتت ایران: مطالعه موردیFARSITE استتفااده از
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