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چکیده

پارک ملي بمو در استان فارس شاهد بروز ساالنه حريق و تکرار آن در سالهای متمادی است .با توجه به اهميت حفظ پارک و

مجاورت آن با پااليشگاه شيراز ،اقدام به پهنهبندی خطر حريق با استفاده از سامانه اطالعات جغرافيايي و فرايند تحليل سلسه مراتبي
گرديد .با در نظر گرفتن عوامل چهارگانه فيزيوگرافي (ارتفاع ،شيب ،جهت) ،اقليم (دما و باران) ،عوامل انساني (گردشگری ،نواحي
صنعتي ،مناطق نظامي ،مناطق مسکوني و جادهها) و مواد سوختي (نوع تيپ و تراکم پوششگياهي) و وزندهي بر اساس اليههای
رقومي ،نظرات کارشناسي و تکميل پرسشنامهها و تلفيق اليههای توليدی ،نقشه نهايي پهنهبندی حريق بر مبنای طبقهبندی از  0تا 100
به صورت بدون خطر ( ،)0-50کمخطر ( ،)50-40خطر متوسط ( ،)40-90خطرناک ( )90-80و بسيار خطرناک ( )80-100تهيه
گرديد .نتايج نشان داد  14599( %59/9هکتار) از محدوده در پهنه خطرناک و  %50/52در بسيار خطرناک ( )5/84قرار دارد .ارزيابي
دقت و صحت مدل تهيهشده نشان ميدهد که  %89/90از سطح محدودهای که قبالً دچار حريق شده در پهنههای خطرناک و بسيار
خطرناک واقع شده و اين موضوع بيانگر تطبيق واقعيت زميني با نقشههای تهيهشده است .با توجه به ايجاد ارتباط منطقي بين نواحي
خطر با مکانهای واقعي ميتوان موفقيت اين روش را اثبات کرد .ازاينرو پيشنهاد ميگردد نسبت به تدوين برنامه مديريت بحران بهطور
ويژه و افزايش تجهيزات و نيروی انساني در جهت جلوگيری از بروز حريق و گسترش آن در پهنههای خطرناک و بسيار خطرناک منطقه
اقدام نمود.
واژههای کلیدی ،GIS :آتشسوزی ،مراتع و جنگلها ،AHP ،پارک ملي بمو.

مقدمه
اصوالً پوششگياهي جنگلي و مرتعي هميشه در معرض
آسيبهای طبيعي و انساني قرار دارد و براين اساس به هرگونه
تغييرات مضر و قابل اندازهگيری در کيفيت فيزيکي و شيميايي
و يا توان زيستي عرصههای منابع طبيعي که موجب از دست

رفتن و يا کاهش کمي و کيفي خدمات منابع طبيعي ميگردد،
اصطالحاً تخريب يا آسيب منابع طبيعي گفته ميشود
( .)Almedia,1994جنگلها و مراتع کشور نيز از اين پديده
مستثني نبوده و بر اساس گزارش فائو هرساله حدود  9درصد
از جنگلهای ايران بر اثر حريق از بين ميروند ( Gholami
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 .)et al.,2014بنابراين در صورت وجود اطالعات جامع از
بروز حريق در عرصههای طبيعي در نقاط مختلف کشور
ميتوان با استفاده از روشهای تحليل مکاني نسبت به تعيين
نواحي پرخطر و طبقهبندی آنها اقدام کرد .حريق عبارت است
از سوختن شديد مواد سوختني يا آتشي ناخواسته و از کنترل
خارجشده که معموالً با دود ،حرارت و نور زياد همراه است
که عمدتاً از يک منبع حرارتي کنترلناپذير يا منبع حرارتي
معين کنترلشدهای سرچشمه گرفته و با نيروی حرارتي خود
گسترش مييابد .حريق برايند همزمان سه عامل ماده
سوختني ،اکسيژن و انرژی اوليه است که اصطالحا مثلث
حريق مينامند ( .)Faramarzy et al.,2014در عرصههای
منابعطبيعي حريق عمدتاً شامل آتشسوزی طبيعي از قبل
برنامهريزیشده ،انسانساخت و عمدی است که بر اساس
مکان آن به انواع سطحي ،تاجي ،تنهای و ريشهای تقسيم
ميشود .با توجه به اهميت رخداد حريق در عرصههای منابع
طبيعي تحقيقات متعددی از سوی محققان در سالهای اخير
انجام شده است Mohammadi .و همکاران ،در سال 5011
موفق به تهيه نقشه خطر آتشسوزی جنگلهای شهرستان پاوه
با استفاده از سامانه اطالعات جغرافيايي و تحليل سلسله
مراتبي در پنج طبقه از دامنه خطر آتشسوزی از خيليزياد تا
خيليکم شدند .نتايج آنان نشان داد که  30درصد از مناطق
آتش گرفته در پهنههايي با خطر زياد قرار دارند
( Mansouri .)Mohammadi et al.,2011و همکاران ،در
سال  5011در تحقيقي با تلفيق سامانه اطالعات جغرافيايي و
دورکاوی به تدوين برنامه جامع مديريت بحران حريق در
جنگلها اقدام کردند .نتايج نشان داد با تدوين برنامه مديريت
بحران ميتوان در سه مرحله عملياتي قبل از وقوع ،زمان
وقوع و بعد از وقوع به مديريت آتش اقدام کرد (Mansouri
 Mahdavi .)et al.,2011و همکاران ،در سال  5011در
تحقيقي با استفاده از سامانه اطالعات جغرافيايي و تحليل
سلسله مراتبي اقدام به پهنهبندی حريق در مراتع استان ايالم
کردند .نتايج تحقيق آنان نشان داد  40تا  20درصد حريقهای
بزرگ در مناطقي با خطر ريسک زياد رخ داده است
( Nasiri .)Mahdavi et al.,2011و همکاران ،در سال 5015
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در تحقيقي به بررسي سرعت گسترش آتش در جنگلهای
پهنبرگ پرداختند .نتايج تحقيق آنان نشان داد با افزايش
سرعت باد ،سرعت گسترش حريق سطحي بهصورت
تصاعدی افزايش مييابد .ضمن اينکه ضخامت برگ نيز در
افزايش و کاهش سرعت باد بسيار اهميت دارد ( Nasiri et
 Heydari .)al.,2012و  Ghorbaniدر سال  ،5019در
تحقيقي به بررسي تأثير حريق بر کيفيت خاک مراتع استان
چهارمحالوبختياری پرداختند .نتايج تحقيق آنان نشان داد
هدايت آب و نفوذ آب به اليههای زيرين خاک با حريق
کاهش معنيداری مييابد (.)Ghorbani & Heydari,2013
 Gravandو همکاران ،در سال  5019در تحقيقي به بررسي
الگوی مکاني حريق با تلفيق سامانه اطالعات جغرافيايي و
دورکاوی در اراضي طبيعي استان لرستان پرداختند .نتايج
تحقيق آنان نشان داد استفاده از روش  Kرايپلي بهمراتب بهتر
ميتواند راهنمای مديريت مناطق پرخطر باشد ( Gravand et
 Faramarzy .)al.,2013و همکاران ،در سال  5019در
تحقيقي به پهنهبندی مخاطره آتشسوزی پارک ملي گلستان
با استفاده از روش رگرسيون لجستيک پرداختند .نتايج تحقيق
آنان نشان داد همبستگي بيشتری ميان مناطق آتشگرفته با
ميزان تجمع مواد آلي و هدايت الکتريکي خاک وجود دارد
( Teodoro .)Faramarzy et al., 2013و  Duarteدر سال
 5019در تحقيقي اقدام به ايجاد نقشه خطر حريق جنگل با
استفاده از اليههای رقومي احتمال ،حساسيت ،خطر،
آسيبپذيری ،ارزش اقتصادی ،توان بالقوه و درنهايت تهيه
نقشه خطر حريق جنگل در محيط  Quantom GISکردند
( Malik .)Duarte & Teodoro,2013و همکاران ،در سال
 5019در تحقيقي با تلفيق سامانه اطالعات جغرافيايي و
دورکاوی در جنگلهای کانسراو و پارک ملي راجاجي
هندوستان اقدام به پهنهبندی خطر حريق با استفاده از دو
فنّاوری فوق نمودند ( Rafiee .)Malik et al., 2013و
همکاران در سال  5012به بررسي صفات گياهان مقاوم،
سازگار و حساس به آتش پرداختند .نتايج تحقيق آنان نشان
داد از ميان  28صفت فنولوژيکي ،مورفولوژيکي و توليدمثلي
گونههای گياهي انتخاب شده چهار نوع واکنش متفاوت
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مشاهده شد که بيانگر اهميت نقش صفات مذکور در مقاومت
به آتشسوزی در مراتع است (.)Rafiee et al., 2015
 Goudarziو همکاران در سال  5012به بررسي اثر
آتشسوزی بر روی پوشش علفگندميهای مراتع کردان
استان البرز پرداختند .نتايج آنان نشان داد آتشسوزی در
درازمدت روی گندميان اثر مثبت دارد ( Goudarzi et al.,
 Payandeh .)2015و همکاران در سال  5012در تحقيقي به
بررسي علل بروز حريق در جنگلهای استان مازندران
پرداختند .نتايج تحقيق آنان نشان داد عامل اصلي بروز حريق
انسان و عمده حريقهای انجام شده در طي ماههای خشک
بوده است .ضمنا شيبهای  90تا  %20بهويژه در دامنههای
جنوبي بيشترين تعداد حريق را دربر داشته است ( Payandeh
 Aijin .)et al., 2015و همکاران در سال  5019با تلفيق
سامانه اطالعات جغرافيايي و دورکاوی به بررسي توان بروز
حريق در منطقه حفاظتشده ايدوکي در کشور هندوستان
پرداختند .نتايج تحقيق آنان نشان داد تهيه نقشه پهنهبندی خطر
حريق در جنگلها و تهيه پايگاههای داده از آن ميتواند گام
مهمي در حل مسئله حريق و کنترل اصولي آن باشد ( Aijin
 Eskandari .)et al., 2016و  Chuviecoدر سال  5012به
بررسي وقوع حريق و خطرات آن در عرصههای منابع طبيعي
با استفاده از اطالعات مکاني پرداختند .نتايج تحقيق آنان
نشان داد عرصههايي که سابق بر اين خطر حريق و شيوع آن
را تجربه کردهاند مستعد بروز حريق های ديگر نيز ميباشند
( Akay .)Chuvieco & Eskandari, 2015و همکاران در
سال  5018در تحقيقي اقدام به تهيه نقشه خطر حريق براساس
تحليل سلسله مراتبي و سامانه اطالعات جغرافيايي کردند.
نتايج تحقيق آنان نشان داد که نوع گونه و اشکوب جنگلي
بيشترين و جهت شيب کمترين تأثير را در آغاز حريق و
توسعه آن داشتهاند ( .)Akay et al., 2017در استان فارس با
توجه به وسعت اراضي جنگلي و مرتعي ،ميزان تخريب در
سال  1935در اثر اين رخداد  1400هکتار بوده که براساس
آمار اداره کل منابعطبيعي فارس روند بروز حريق سير نزولي
طي کرده ،بهطوری که تعداد حريقها از  92مورد به  59مورد
در سال  1939کاهش يافته است .با توجه به توضيحات اخير
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و اهميت حفظ و نگهداری از عرصههای طبيعي و بهويژه
مناطق حفاظتشده ،ضروری است با تلفيقي از فناوریهای
نوين و تحليلهای سلسله مراتبي اقدام به ارائه طرحهای
تحقيقاتي در مورد مکانيابي مناطق مستعد به حريق در سطح
اراضي جنگلي مرتعي کشور نمود.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
پارک ملي بمو با مساحت  49319هکتار در شمالشرقي
شهر شيراز با مختصات طول جغرافيايي و´ 53°99تا´53°29
عرض جغرافيايي واقع شده است (شکل  .)1ميانگين ده ساالنه
بارندگي  592/2ميليمتر ميباشد .از نظر فلورستيکي اين
پارک مشتمل بر  920گونه گياهي در  28تيره است که 21
گونه آن بومي منطقه بوده که نشان از غنای ژنتيکي آن دارد
( .)Golami et al., 2013محدوده پارک فاقد کاربری
مسکوني است ،اما در حريم پارک  50پارچه آبادی مسکوني
و شهرکهای رکنآباد ،سعدی و شهرستانهای زرقان ،لپويي،
شهريار و شهر جديد صدرا قرار دارد .در حال حاضر در حدود
 18000هکتار از اراضي محدوده پارک مورد تجاوز جوامع
انساني ،ارگانهای دولتي و مؤسسات عمومي بوده و يا عمالً
اعمال فعاليتهای حفاظتي از سوی مسئوالن استان ،روند
حفاظت را دچار اختالل کرده است.
بهمنظور پهنهبندی نياز به تهيه نقشههای پايه در محيط
نرمافزاری  ArcGIS10و وزندهي عوامل مؤثر در ايجاد و
گسترش حريق با استفاده از پرسشنامه و انعکاس نظرات
کارشناسي بر اساس معيارهای جدول  ،1شناسايي منابع و
معيارهای ايجاد و گسترش حريق ،وزندهي معيارها با استفاده
از مدل AHPدر محيط  ،Expert Choiceتهيه اليههای رقومي
جديد ،تلفيق اليهها و در نهايت استخراج نقشه نهايي پهنهبندی
خطر ريسک حريق در عرصههای طبيعي بر اساس شکل 5
است ( .)Mohammadi et al., 2009با توجه به مقادير کمّي و
وزن هريک از عوامل ،نقشه وزني مربوطه تهيه و بعد نسبت به
تهيه ماتريس مقايسهای اقدام گرديد و مشخصهها بهصورت
زوجي مقايسه و وزن نسبي آنها بهطور نظری تعيين شد.
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نسبتهای يادشده با مقادير کمي بين  1تا  3براساس جدول 1
و  5بيان ميشود (.)Aijin, 2016; Akay, 2017

در نهايت دامنه و نقشه خطر آتشسوزی مراتع پارک ملي
بمو از بسيار زياد تا بسيار کم بهدست آمد.

شکل  -1محدوده پارک ملی بمو

جدول -.1مقادير ترجیحات برای مقايسات زوجی عوامل
ترجيحات (قضاوت شفاهي)

مقدار عددی

کامالً مرجح يا کامالً مهم يا کامالً مطلوب

3

ترجيح با اهميت يا مطلوبيت خيلي قوی

8

ترجيح با اهميت يا مطلوبيت قوی

2

کمي مرجح يا کمي مهمتر يا کمي مطلوب

9

ترجيح با اهميت يا مطلوبيت يکسان

1

ترجيحات بين فواصل قوی

5،4،9،8
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جدول  -2معیارها و اوزان مورد استفاده در AHP

معیار

وزن معیار

شاخص تراکم پوشش گياهي

0/199

حريم پادگان

0/149

درصد شيب

0/199

جهت شيب

0/159

حريم جاده و راه دسترسي

0/108

حريم مناطق مسکوني

0/101

دما

0/025

تيپبندی گونههای گياهي

0/021

گردشگری

0/098

بارندگي

0/094

حريم واحدهای صنعتي

0/058

ارتفاع از سطح دريا

0/052

مجموع

1

شکل  -2منابع و معیارهای مورد استفاده
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در بخش شناسايي منابع و معيارها از چهار عامل
فيزيوگرافي ،انساني ،اقليمي و سوختي براساس شکل 5
استفاده شد .ضمن اينکه بر اساس پايش ميداني و برداشت
مختصات جغرافيايي محدودههای دارای سابقه حريق،
زونبندی نهايي بر اساس صفر تا ( 50بدون خطر) 50 ،تا 40
(کمخطر) 0تا ( 90متوسط خطر) 90 ،تا ( 80خطرناک) و 80
تا ( 100پرخطر) طبقهبندی شد.

نتایج
نتايج وزندهي معيارها و زيرمعيارها نشان داد بر مبنای
سطح  ،5بهترتيب عامل اقليم و مواد سوختي دو عامل مؤثر
در ايجاد حريق در منطقه ميباشند .براين اساس نقشههای
پهنهبندی حساسيت به حريق بر مبنای اقليم و مواد سوختني
بهشرح شکلهای  9و  4و جدول  9است.

شکل  -3نقشه حساسیت به حريق بر مبنای عوامل اقلیمی

شکل  -4نقشه حساسیت به حريق بر مبنای مواد سوختی
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جدول  -3طبقهبندی منطقه موردمطالعه بر مبنای سطح 2
مبنای سطح 5

مبنای فيزيوگرافي
مبنای اقليم
مبنای عوامل انساني
مبنای مواد سوختني

طبقات

مساحت (هکتار)

درصد

کمخطر

59092

43.18

خطر متوسط

8895

19.24

خطرناک

19089

94.53

کمخطر

158851

58.59

خطر متوسط

8181

18.44

خطرناک

52321

22.99

کمخطر

59128

43.99

خطر متوسط

13982

41.9

خطرناک

4981

3.94

کمخطر

5810

9

خطر متوسط

55399

43

خطرناک

51180

42

در نهايت با حاصلضرب وزن هر طبقه در طبقات
نرمالسازی شده برای هريک از طبقات و برای تمامي اليهها
و بانک اطالعاتي اقدام به تهيه نقشه نهايي پهنهبندی خطر
حريق در منطقه موردمطالعه در پنج طبقه صفر تا ( 50بدون

خطر) 50 ،تا ( 40کمخطر) 0تا ( 90خطر متوسط) 90 ،تا 80
(خطرناک) و  80تا ( 100بسيار خطرناک) شد که در جدول
 4مقادير طبقات پهنهبندی خطر حريق محدوده پارک ملي بمو
آورده شده است.

جدول  -4مقادير طبقات پهنهبندی خطر حريق محدوده پارک ملی بمو
مناطق پهنهبندی

مساحت (هکتار)

درصد

بيخطر

2194.5

11

کمخطر

18384.44

98.92

خطر متوسط

15355.49

58.29

خطرناک

3210.94

50.52

بسيار خطرناک

1991.52

5.84

مجموع

49319

100
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با در اختيار داشتن مختصات جغرافيايي محدودههايي که
در سالهای  1989لغايت  1935دچار حريق شدهاند ،اقدام
به ارزيابي نقشه نهايي پهنهبندی گرديد .براين اساس
محدودههای مذکور را با نقشه نهايي پهنهبندی خطر حريق

تلفيق و با بهدست آوردن درصد نواحي واقع در مناطق
پهنهبندی ،ارتباط بين نواحي خطر با مکانهای واقعي
استخراج گرديد که در شکلهای  2و  9و جدول  2آورده شده
است.

شکل  -2نقشه نهايی پهنهبندی خطر حريق پارک ملی بمو

شکل  -6نقشه تلفیق اليه حريق رخداده با نقشه پهنهبندی نهايی
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جدول  -2مقادير طبقات پهنهبندی آتشسوزیهای رخداده از سال  66تا 22
درصد

مساحت (هکتار)

مناطق آتشگرفته

0

0

بيخطر

9.13

112.49

کمخطر

18.55

951.98

خطر متوسط

20.29

349.92

خطرناک

59.09

482.85

بسيار خطرناک

100

1899.9

مجموع

بحث

و همکاران ( Rafiee ،)5019و همکاران ( )5012و Aijin

همانطور که جدولها و اليههای اطالعاتي نشان ميدهند
محدودههای دارای حساسيت حريق خطرناک و بسيار
خطرناک با وسعت  14599هکتار ( )%59/9و محدودههای
بيخطر و کمخطر که اغلب در ضلع غربي پارک ملي بمو واقع
شدهاند با وسعتي در حدود  59148هکتار ( )%43/94و
محدودههای با خطر متوسط دارای مساحتي حدود 15391
هکتار ( )%58/29از عرصه را تشکيل دادهاند .همچنين حدود
 89/90درصد از سطح محدودهای که قبالً دچار حريق شده
در پهنههای خطرناک و بسيار خطرناک واقع گرديدهاند .حدود
 18/55درصد از محدوده آتشگرفته در پهنه خطر متوسط و
 9/13درصد در محدوده کمخطر واقع شده است .ضمن اينکه
هيچ حريقي طي سالهای  1989تا  1935در پهنه بيخطر
حادث نشده است .آمارهای حريق نشان داده تقريباً بيشترين
فراواني حريقها از نيمه فصل تابستان تا اوايل فصل پاييز بوده
است که دليل آن را ميتوان افزايش درجه حرارت و کاهش
رطوبت نسبي و خشکي پوششگياهي منطقه بيان کرد که با
تحقيق  Payandehو همکاران( Rafiee ،)5012و همکاران
( Goudarzi ،)5012و همکاران ( )5012همخواني دارد.
تراکم گندميان يکساله منتج به افزايش تراکم پوششگياهي و
تأمين مواد سوختني تأثيرگذار در آتشسوی سطحي شده
است .با توجه به افزايش دما و خشکي پوشش سطح در فصل
تابستان و متعاقب آن تأثير فعاليتهای انساني موجب تشديد
حريق در منطقه گرديده است که منطبق با تحقيق Gholami

( )5019ميباشد .بنابراين تراکم پوششگياهي ميتواند
بهعنوان معيار اصلي مورد توجه قرار گيرد .با توجه به اينکه
دو عامل اقليمي دما و بارندگي از نظر بعد زماني دارای
تأثيرگذاری بسيار بااليي در ايجاد حريق هستند ،اما با توجه
به بررسي انجامشده در محدوده مورد مطالعه نميتوانند
تغييرات اقليمي چشمگيری در يک زيستگاه در چنين مقياسي
محدودی به وجود آورند .ضمن اينکه با توجه به تأثيرگذاری
شرايط فيزيوگرافي منطقه مانند جهت جغرافيايي ،شيب و
ارتفاع از سطح دريا بر شرايط اقليمي ،امتيازدهي باالی سطوح
فوق ميتواند نواقص مربوط به نقشههای اقليمي را مرتفع
سازد .بررسي متغير باد بهعنوان عامل گسترش حريق به دليل
نوسانهای سرعت و جهت باد و عدم وجود اطالعات کافي
بهعنوان عامل اثرگذار بر بروز حريق تقريباً غيرممکن بوده
است .طبقات جهت شيب موجود در منطقه نيز بيشترين خطر
بهويژه در نواحي دشتي و جهات جنوبي را به خود اختصاص
ميدهد که منطبق بر تحقيقات  )1334( Almediaو
 )5003( Mohammadiاست که علت اين امر را ميتوان در
تداوم و تأثيرپذيری بيشتر نور خورشيدی ،افزايش درجه
حرارت و کاهش رطوبت نسبي پوشش سطوح در جهتهای
يادشده عنوان کرد .در طبقات مربوط به درصد شيب با توجه
به استفاده از  8طبقه و داشتن مقياس مناسب بيشترين خطر
حريق در شيب کم اتفاق افتاده است؛ بدينترتيب که در
شيبهای  5-2درصد به دليل پايين بودن شيب و افزايش
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 بر اساس اين تحقيق و.اطفاء سريع آن کمک شاياني مينمايد
نتايج منتج از آن ميتوان امکانات مناسب را برای مقابله با
 قبل از،حريق در محدودههای خطرناک و بسيار خطرناک
.شروع فصل حريق استفاده کرد
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Abstract
Bamu National Park, has witnessed an annual fire and its repetition for many years.
Considering the importance of preserving the park and its proximity to Shiraz refinery, fire hazard
zoning was conducted using geographical information system (GIS) and Analytic hierarchy
process (AHP). With regards to the four factors of physiography (elevation, slope, direction),
climate (temperature and precipitation), human factors (tourism, industrial areas, military regions,
residential areas and roads) and fuels (vegetation type and density) and weighting according to
digital layers, expert opinions, questionnaire filling and integration of manufacturing layers, the
final mapping of fire zoning classified into 0-20 (no risk), 20-40 (low risk), 40-60 (medium risk),
60-80 (risky) and 80-100 (high risk). The results showed that 23.3% (14263 hectares) and 20.25%
(2.84) of the area were located in the dangerous and very dangerous zones, respectively.
Evaluating the provided model accuracy showed that 76.60% of the previously fired areas located
in dangerous and very dangerous zones, and this subject shows the adaptation of the reality with
the prepared maps. With a logical connection between the risk areas and the real places, the
success of this method can be proved. So, it is suggested to develop a particular crisis management
plan and increase the equipments and human resources for preventing fire and its spread in
dangerous and very dangerous zones.
Keywords: AHP, Bamu National Park, GIS, fire, rangelands and forests.

