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

راتبي فرايند تحليل سلسه م و سامانه اطالعات جغرافياييحريق با استفاده از  بندی خطرپهنه اقدام به مجاورت آن با پااليشگاه شيراز،
 گردشگری، نواحي) يانسان عوامل دما و باران(،) مياقلارتفاع، شيب، جهت(، ) يوگرافيزيفبا در نظر گرفتن عوامل چهارگانه . گرديد

 یهاهيال بر اساسدهي وزنو گياهي( نوع تيپ و تراکم پوشش) يسوخت( و مواد هاجادهصنعتي، مناطق نظامي، مناطق مسکوني و 
 100تا  0 ندی ازببر مبنای طبقه حريق بندیپهنه توليدی، نقشه نهايي یهاهيالو تلفيق  هاپرسشنامهرقومي، نظرات کارشناسي و تکميل 

تهيه  (80-100) خطرناک بسيار و (90-80) خطرناک ،(40-90) متوسط خطر، (50-40) خطرکم ،(0-50) بدون خطرورت به ص
ارزيابي  قرار دارد.( 84/5خطرناک )بسيار در   %52/50 و خطرناک در پهنههکتار( از محدوده  14599) %9/59. نتايج نشان داد گرديد

خطرناک و بسيار  یهاپهنهشده در  حريق که قبالً دچار یامحدودهاز سطح  %90/89 که دهدمينشان  شدهيهتهدقت و صحت مدل 
ي است. با توجه به ايجاد ارتباط منطقي بين نواح شدههيته هایت زميني با نقشهتطبيق واقعيموضوع بيانگر  ينو ا شدهخطرناک واقع 

 طورهبنسبت به تدوين برنامه مديريت بحران  گردديمپيشنهاد رو ازاينموفقيت اين روش را اثبات کرد.  توانميواقعي  هایمکانخطر با 
 خطرناک و بسيار خطرناک منطقه یهاپهنهو گسترش آن در  بروز حريقدر جهت جلوگيری از  انساني نيرویتجهيزات و افزايش  و ويژه

 اقدام نمود.
 

 .بمو، پارک ملي AHP، مراتع و جنگلها، سوزیآتش، GIS: کلیدی یهاواژه
 

 قدمهم
گياهي جنگلي و مرتعي هميشه در معرض اصوالً پوشش

رگونه ه ی طبيعي و انساني قرار دارد و براين اساس بههابيآس
يميايي کيفيت فيزيکي و شی در ريگاندازه قابلتغييرات مضر و 

ی منابع طبيعي که موجب از دست هاعرصهي ستيز توانو يا 

، گردديمرفتن و يا کاهش کمي و کيفي خدمات منابع طبيعي 
د شويماصطالحاً تخريب يا آسيب منابع طبيعي گفته 

(Almedia,1994 .)دهيپد نيز از اين جنگلها و مراتع کشور 
 درصد 9 حدود هرساله بر اساس گزارش فائو ونبوده  مستثني

 Gholami) دنرويم بين از حريق اثر بر ايران یهاجنگل از
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.,2014et al)زا جامع اطالعات وجود صورت در . بنابراين 
 کشور مختلف نقاط های طبيعي دربروز حريق در عرصه

 تعيين به نسبتتحليل مکاني  هایروش از استفاده با توانمي

 عبارت استحريق کرد.  اقدامآنها  بندیطبقه و پرخطر نواحي
رل ناخواسته و از کنت آتشياز سوختن شديد مواد سوختني يا 

است  همراهحرارت و نور زياد  ،با دود معموالًکه  شدهخارج
 ناپذير يا منبع حرارتييک منبع حرارتي کنترلاز  که عمدتاً

 و با نيروی حرارتي خود سرچشمه گرفته یاشدهکنترلمعين 
عامل ماده  سه همزمان حريق برايند يابد.ميگسترش 

 مثلثاصطالحا است که سوختني، اکسيژن و انرژی اوليه 
 هایدر عرصه .( 2014et alFaramarzy,.) نامندميحريق 

سوزی طبيعي از قبل شامل آتش عمدتاً حريق طبيعيمنابع
بر اساس است که  و عمدی ساختانسان، شدهیزيربرنامه

تقسيم  یاشهير و یاتنه ،تاجي ،سطحي به انواع آنمکان 
های منابع با توجه به اهميت رخداد حريق در عرصه .شوديم

ر های اخيطبيعي تحقيقات متعددی از سوی محققان در سال
 5011در سال  ،و همکاران Mohammadi است. انجام شده

 اوهی شهرستان پهاسوزی جنگلخطر آتشبه تهيه نقشه موفق 
تحليل سلسله و  سامانه اطالعات جغرافياييبا استفاده از 

اد تا زيسوزی از خيليدر پنج طبقه از دامنه خطر آتش مراتبي
درصد از مناطق  30نشان داد که آنان کم شدند. نتايج خيلي

 هايي با خطر زياد قرار دارندآتش گرفته در پهنه
(.,2011et alMohammadi ). Mansouri در  ،و همکاران

تلفيق سامانه اطالعات جغرافيايي و  با يقيدر تحق 5011سال 
 در حريقبحران  تيريبرنامه جامع مد نيتدودورکاوی به 

 تيريبرنامه مد نيبا تدونشان داد  جيها اقدام کردند. نتاجنگل
 زمانقبل از وقوع،  ياتيعمل مرحلهدر سه توان ميبحران 

 Mansouri) آتش اقدام کرد تيريوقوع و بعد از وقوع  به مد

.,2011et al). Mahdavi در  5011در سال  ،و همکاران
ليل تحو  سامانه اطالعات جغرافياييبا استفاده از  يقيتحق

 الميمراتع استان ادر حريق  یبنداقدام به پهنه سلسله مراتبي
 یهاقيدرصد حر 20تا  40 داد نشانآنان  قيتحق جيکردند. نتا

 رخ داده است اديز سکيبا خطر ر يبزرگ در مناطق
(.,2011et alMahdavi ). Nasiri 5015در سال  ،و همکاران 

 یهاسرعت گسترش آتش در جنگل يرسبه بر يقيدر تحق
 شينشان داد با افزا آنان قيتحق جيابرگ پرداختند. نتپهن

صورت به يسطح حريقسرعت باد، سرعت گسترش 
در  زيضخامت برگ ن نکهي. ضمن اابدييم شيافزا یتصاعد

 et Nasiri) دارد تياهم اريو کاهش سرعت باد بس شيافزا

.,2012al). Heydari  وGhorbani  در ، 5019در سال
ع استان خاک مرات تيفيبر ک حريق ريتأث يبه بررس يقيتحق

اد نشان دآنان  قيتحق جيپرداختند. نتا یاريبختوچهارمحال
 حريقخاک با  نيريز یهاهيآب و نفوذ آب به ال تيهدا

 .(2013Heydari & Ghorbani,) ابدييم یداريکاهش معن
Gravand يبه بررس يقيدر تحق 5019 در سال ،و همکاران 

تلفيق سامانه اطالعات جغرافيايي و با  قيحر يمکان یالگو
 جياستان لرستان پرداختند. نتا يعيطب يدر اراضدورکاوی 

مراتب بهتر به يپليرا Kنشان داد استفاده از روش آنان  قيتحق
 et Gravand) مناطق پرخطر باشد تيريمد یراهنما توانديم

.,2013al). Faramarzy در  5019در سال  ،و همکاران
ان سوزی پارک ملي گلستمخاطره آتش یبندبه پهنه يقيتحق

 قيتحق جيروش رگرسيون لجستيک پرداختند. نتابا استفاده از 
ته با گرفمناطق آتش انيم یشتريب ينشان داد همبستگآنان 

 وجود دارد خاک يکيالکتر تيو هدا يمواد آلميزان تجمع 
(2013 .,et alFaramarzy ) .Teodoro  وDuarte  در سال

ا جنگل ب حريقنقشه خطر  جادياقدام به ا يقيحقدر ت 5019
خطر،  ت،يحساس احتمال، يرقوم یهاهياستفاده از ال

 هيهت تيبالقوه و درنها توان ،یارزش اقتصاد ،یريپذبيآس
 کردند Quantom GISدر محيط  جنگل حريقنقشه خطر 

(Teodoro,2013 & Duarte) .Malik سال  در ،و همکاران
تلفيق سامانه اطالعات جغرافيايي و  با يقيدر تحق 5019

 يراجاج يپارک مل کانسراو و یهاجنگلدر  دورکاوی
با استفاده از دو  حريق خطر یبندهندوستان اقدام به پهنه

و  Rafiee .( et alMalik,. 2013) فوق نمودند یفنّاور
به بررسي صفات گياهان مقاوم،  5012سال  در همکاران
نشان  آناناختند. نتايج تحقيق حساس به آتش پرد و سازگار

صفت فنولوژيکي، مورفولوژيکي و توليدمثلي  28داد از ميان 
های گياهي انتخاب شده چهار نوع واکنش متفاوت گونه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D8%B4
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مشاهده شد که بيانگر اهميت نقش صفات مذکور در مقاومت 
 .( et alRafiee., 2015) سوزی در مراتع استبه آتش

Goudarzi به بررسي اثر  5012در سال  و همکاران
های مراتع کردان گندميسوزی بر روی پوشش علفآتش

ر سوزی دنشان داد آتشآنان نتايج  .استان البرز پرداختند
 et alGoudarzi,. ) درازمدت روی گندميان اثر مثبت دارد

2015.) Payandeh در تحقيقي به  5012در سال  و همکاران
های استان مازندران لبررسي علل بروز حريق در جنگ

نشان داد عامل اصلي بروز حريق آنان پرداختند. نتايج تحقيق 
های خشک در طي ماه انجام شدههای انسان و عمده حريق

های در دامنه ويژهبه %20تا  90های بوده است. ضمنا شيب
 Payandeh) داشته است جنوبي بيشترين تعداد حريق را دربر

2015 .,et al). Aijin تلفيق با  5019سال  در و همکاران
روز ب توانبه بررسي  سامانه اطالعات جغرافيايي و دورکاوی

شده ايدوکي در کشور هندوستان حريق در منطقه حفاظت
بندی خطر نشان داد تهيه نقشه پهنهآنان پرداختند. نتايج تحقيق 

تواند گام مي از آن های دادهپايگاهتهيه ها و در جنگل حريق
Aijin ) حريق و کنترل اصولي آن باشد مسئلهدر حل  مهمي

2016 .,et al). Eskandari و Chuvieco  به  5012در سال
های منابع طبيعي بررسي وقوع حريق و خطرات آن در عرصه

 نانآبا استفاده از اطالعات مکاني پرداختند. نتايج تحقيق 
خطر حريق و شيوع آن  سابق بر اينهايي که نشان داد عرصه
 اشندبهای ديگر نيز مي اند مستعد بروز حريقرا تجربه کرده

(2015 Eskandari, &Chuvieco ). Akay در و همکاران 
راساس ب حريقتحقيقي اقدام به تهيه نقشه خطر  در 5018سال 

 دند.کر سلسله مراتبي و سامانه اطالعات جغرافياييتحليل 
نوع گونه و اشکوب جنگلي که نشان داد آنان نتايج تحقيق 

در آغاز حريق و را ثير أتبيشترين و جهت شيب کمترين 
در استان فارس با . ( et alAkay,. 2017) اندتوسعه آن داشته

ر د، ميزان تخريب وجه به وسعت اراضي جنگلي و مرتعيت
بوده که براساس هکتار  1400در اثر اين رخداد  1935سال 

ي يق سير نزولطبيعي فارس روند بروز حرمنابعآمار اداره کل 
مورد  59مورد به  92ها از تعداد حريق طوری کهبه ،طي کرده
با توجه به توضيحات اخير کاهش يافته است.  1939در سال 

 ويژهبهطبيعي و  یهاعرصهو اهميت حفظ و نگهداری از 
 یاهیفناور، ضروری است با تلفيقي از شدهحفاظتمناطق 
 یهاطرحاقدام به ارائه  های سلسله مراتبيتحليلو نوين 

مناطق مستعد به حريق در سطح  يابيمکان موردتحقيقاتي در 
 .اراضي جنگلي مرتعي کشور نمود

 
 هاروشمواد و 

 منطقه مورد مطالعه

 شرقيدر شمال هکتار 49319 با مساحت بمو يمل پارک
 53°29´تا 53°99´جغرافيايي و طول با مختصاتشهر شيراز 

 ساالنه ده ميانگين .(1)شکل  است شده واقع ياييجغراف عرض
فلورستيکي اين  نظر از باشد.ميمتر ميلي 2/592 بارندگي
 21تيره است که  28در  گونه گياهي 920 مشتمل برپارک 

  ژنتيکي آن دارد ایاز غنکه نشان  بودهگونه آن بومي منطقه 
(2013 ,et al.Golami  .) کاربریمحدوده پارک فاقد 

آبادی مسکوني  پارچه 50اما در حريم پارک  ،مسکوني است
 ،، لپوييزرقان هایستانو شهر ، سعدیآبادرکنهای و شهرک
حدود  در حال حاضر در .صدرا قرار دارد يدو شهر جد شهريار

هکتار از اراضي محدوده پارک مورد تجاوز جوامع  18000
و يا عمالً  بودهعمومي سسات ؤم دولتي و هایارگان ،انساني

روند  استان، نمسئوالهای حفاظتي از سوی اعمال فعاليت
 .ستحفاظت را دچار اختالل کرده ا

های پايه در محيط بندی نياز به تهيه نقشهمنظور پهنهبه
دهي عوامل مؤثر در ايجاد و و وزن ArcGIS10افزاری نرم

گسترش حريق با استفاده از پرسشنامه و انعکاس نظرات 
، شناسايي منابع و 1اساس معيارهای جدول  کارشناسي بر

دهي معيارها با استفاده معيارهای ايجاد و گسترش حريق، وزن
های رقومي ، تهيه اليهExpert Choiceدر محيط  AHPاز مدل

ی بندهپهنو در نهايت استخراج نقشه نهايي  هاهجديد، تلفيق الي
 5اساس شکل  بر يعيطب یهاعرصه حريق در يسکرخطر 
 و يکمّ مقادير به توجه اب (. et al.Mohammadi, 2009) است
ه نسبت ب بعدتهيه و  مربوطهنقشه وزني  عوامل، از هريک وزن

صورت ها بهای اقدام گرديد و مشخصهماتريس مقايسهتهيه 
طور نظری تعيين شد. زوجي مقايسه و وزن نسبي آنها به
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 1براساس جدول  3تا  1های يادشده با مقادير کمي بين نسبت
 (.Aijin, 2016; Akay, 2017شود )بيان مي 5و 

سوزی مراتع پارک ملي تشآنهايت دامنه و نقشه خطر در 
 .آمددست کم به بسيارزياد تا  اربسيبمو از 

 

 
 محدوده پارک ملی بمو -1 شکل

 

 

 مقايسات زوجی عواملمقادير ترجیحات برای -.1جدول 

 ترجيحات )قضاوت شفاهي( مقدار عددی

 مطلوب کامالً يا مهم کامالً يا مرجح کامالً  3

 قوی خيلي مطلوبيت يا اهميت با ترجيح  8

 قوی مطلوبيت يا اهميت با ترجيح  2

 مطلوب کمي يا مهمتر کمي يا مرجح کمي  9

 يکسان مطلوبيت يا اهميت با ترجيح  1

 ترجيحات بين فواصل قوی 5،4،9،8
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 AHPدر  استفاده موردمعیارها و اوزان  -2جدول 

 اریمع وزن اریمع

199/0 ياهيگ پوشش تراکم شاخص  

149/0 پادگان ميحر  

199/0 بيش درصد  

159/0 بيش جهت  

108/0 يدسترس راه و جاده ميحر  

101/0 يمسکون مناطق ميحر  

025/0 دما  

021/0 ياهيگ یهاگونه یبندپيت  

098/0 یگردشگر  

094/0 يبارندگ  

058/0 يصنعت یواحدها ميحر  

052/0 ايدر سطح از ارتفاع  

 1 مجموع

 

 

 
 

 منابع و معیارهای مورد استفاده  -2شکل 
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 شناسايي منابع و معيارها از چهار عاملدر بخش 
 5براساس شکل  يسوخت و يمياقل ،يانسان ،فيزيوگرافي

ت و برداشميداني  پايش اساس برضمن اينکه شد. ستفاده ا
 ،حريق سابقهدارای  یهامحدودهمختصات جغرافيايي 

 40تا  50 )بدون خطر(، 50 تا صفر اساس بربندی نهايي زون
 80 ( و)خطرناک 80تا  90 متوسط خطر(،) 90تا  0(خطرکم)

 .شد یبندطبقه( پرخطر) 100تا 

 نتایج
بر مبنای  نشان داد زيرمعيارهاو  دهي معيارهاوزن نتايج

مؤثر ترتيب عامل اقليم و مواد سوختي دو عامل ، به5سطح 
 یهانقشهاساس  براينباشند. در ايجاد حريق در منطقه مي

تني مواد سوخ و بر مبنای اقليم حريقحساسيت به  یبندپهنه
 است. 9جدول و  4 و 9 شکلهایشرح به

 

 
 عوامل اقلیمی مبنای بر حريقنقشه حساسیت به  -3 شکل

 

 
 مبنای مواد سوختی بر حريقنقشه حساسیت به  -4 شکل
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 2 سطحمبنای  بر موردمطالعهمنطقه  یبندطبقه -3جدول 

 درصد )هکتار( مساحت طبقات 5مبنای سطح 

في
گرا

زيو
 في

ای
مبن

 

 43.18 59092 خطرکم

 19.24 8895 خطر متوسط

 94.53 19089 خطرناک

ليم
ی اق

بنا
م

 

958.5 158851 خطرکم  

 18.44 8181 خطر متوسط

 22.99 52321 خطرناک

ني
سا

ل ان
وام

ی ع
بنا

م
 

 43.99 59128 خطرکم

 41.9 13982 خطر متوسط

 3.94 4981 خطرناک

ني
خت

سو
اد 

مو
ی 

بنا
م

 

 9 5810 خطرکم

 43 55399 متوسطخطر 

 42 51180 خطرناک

 

وزن هر طبقه در طبقات  ضربحاصلبا  تينها رد
 اههيالي مبرای تما و از طبقات يکهرشده برای  یسازنرمال

طر خ یبندپهنهنقشه نهايي  اقدام به تهيهو بانک اطالعاتي 
)بدون  50 تا صفردر پنج طبقه  موردمطالعهدر منطقه  حريق

 80تا  90 خطر متوسط(،) 90تا  0(خطرکم) 40تا  50 خطر(،
جدول  شد که در)بسيار خطرناک(  100تا  80 ( و)خطرناک

 ی خطر حريق محدوده پارک ملي بموبندپهنهمقادير طبقات  4
 آورده شده است.

 

 محدوده پارک ملی بمو حريقخطر  یبندپهنهمقادير طبقات  -4جدول 

 درصد )هکتار( مساحت یبندپهنهمناطق 

 11 2194.5 خطريب

 98.92 18384.44 خطرکم

 58.29 15355.49 خطر متوسط

 50.52 3210.94 خطرناک

 5.84 1991.52 بسيار خطرناک

 100 49319 مجموع
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ه ک هاييمحدودهي يبا در اختيار داشتن مختصات جغرافيا
، اقدام اندشدهدچار حريق  1935غايت ل 1989 هایسالدر 

گرديد. براين اساس  بندیپهنهنهايي  به ارزيابي نقشه
 حريق خطر بندیپهنهمذکور را با نقشه نهايي  هایمحدوده

نواحي واقع در مناطق دست آوردن درصد تلفيق و با به
واقعي  هایمکان با خطرارتباط بين نواحي ، بندیپهنه

آورده شده  2جدول و  9 و 2 شکلهایکه در  استخراج گرديد
 است.

 

 
 پارک ملی بمو حريقخطر  یبندپهنهنقشه نهايی  -2 شکل

 

 

 
 نهايی یبندپهنهبا نقشه  دادهرخ حريقنقشه تلفیق اليه  -6 شکل
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 22تا  66از سال  دادهرخ هاییسوزآتش یبندپهنهمقادير طبقات  -2جدول 

 درصد )هکتار( مساحت گرفتهآتشمناطق 

 0 0 خطريب

 9.13 112.49 خطرکم

 18.55 951.98 خطر متوسط

 20.29 349.92 خطرناک

 59.09 482.85 بسيار خطرناک

 100 1899.9 مجموع

 
 بحث 

 دهنديمنشان اطالعاتي  هایيهالو  هاجدولطور که همان
 خطرناک و بسيار حريقدارای حساسيت  یهامحدوده

 یهامحدودهو  (%9/59هکتار ) 14599وسعت با  خطرناک
اقع و در ضلع غربي پارک ملي بمواغلب  که خطرکمو  خطريب

و  (%94/43)هکتار  59148وسعتي در حدود با اند شده
 15391 دارای مساحتي حدود با خطر متوسط یهامحدوده
حدود  همچنين .انددادهاز عرصه را تشکيل  (%29/58)هکتار 

شده  حريقکه قبالً دچار  یامحدودهدرصد از سطح  90/89
د . حدوانددهيگردخطرناک و بسيار خطرناک واقع  یهاپهنهدر 
در پهنه خطر متوسط و  گرفتهآتشدرصد از محدوده  55/18
ضمن اينکه  است.شده واقع  خطرکمدرصد در محدوده  13/9

 خطريب پهنه در 1935تا  1989 یهاسالطي  يحريقهيچ 
نشان داده تقريباً بيشترين  حريق. آمارهای است حادث نشده

يز بوده فصل پاي تان تا اوايلاز نيمه فصل تابس هاحريقفراواني 
کاهش  افزايش درجه حرارت و توانيمکه دليل آن را  است

ه با کبيان کرد گياهي منطقه رطوبت نسبي و خشکي پوشش
 و همکاران Rafiee ،(5012و همکاران) Payandehتحقيق 

(5012،) Goudarzi همخواني دارد. (5012) و همکاران 
گياهي و تراکم پوشش افزايشمنتج به  کسالهيتراکم گندميان 

 دهش سطحي یسوآتشدر  رگذاريتأثمواد سوختني تأمين 
و خشکي پوشش سطح در فصل  افزايش دمابا توجه به  .است

شديد ت موجب انساني یهاتيفعال ريتأثآن  و متعاقبتابستان 
 Gholamiکه منطبق با تحقيق  در منطقه گرديده است حريق

 Aijinو  (5012) و همکاران Rafiee، (5019) و همکاران
 توانديمگياهي پوشش . بنابراين تراکمباشدمي (5019)

نکه اي با توجه به قرار گيرد. مورد توجهمعيار اصلي  عنوانبه
بعد زماني دارای  نظر از دما و بارندگي يعامل اقليمدو 
ا توجه ب اما ،ندهستبسيار بااليي در ايجاد حريق  یرگذاريتأث

 دنتوانينم مطالعه مورددر محدوده  شدهانجام به بررسي
 يقياسم چنين تغييرات اقليمي چشمگيری در يک زيستگاه در

 یاررگذيتأثد. ضمن اينکه با توجه به نبه وجود آورمحدودی 
جهت جغرافيايي، شيب و  مانند شرايط فيزيوگرافي منطقه

طوح باالی س يازدهيامت ارتفاع از سطح دريا بر شرايط اقليمي،
اقليمي را مرتفع  یهانقشهنواقص مربوط به  توانديمفوق 
ه دليل ب حريقعامل گسترش  عنوانبهباد  بررسي متغير سازد.
 سرعت و جهت باد و عدم وجود اطالعات کافي هاینوسان

وده ب رممکنيغتقريباً  عنوان عامل اثرگذار بر بروز حريقبه
طر بيشترين خ در منطقه نيز است. طبقات جهت شيب موجود

را به خود اختصاص ت جنوبي او جه يدشتدر نواحي  ويژهبه
( و 1334) Almedia منطبق بر تحقيقاتکه  دهديم

Mohammadi (5003است که )  در  توانميعلت اين امر را
بيشتر نور خورشيدی، افزايش درجه  تأثيرپذيریتداوم و 

 هایجهتح در وي پوشش سطبحرارت و کاهش رطوبت نس
طبقات مربوط به درصد شيب با توجه  در .کردعنوان  يادشده

طبقه و داشتن مقياس مناسب بيشترين خطر  8به استفاده از 
 ردترتيب که بدين ؛کم اتفاق افتاده است بيش در حريق

 شيو افزابه دليل پايين بودن شيب درصد  5-2ی هابيش
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اني فراو انساني بيشترين یهاتيفعالحريق توسط  یريرپذيتأث
طبقات مربوط به ارتفاع از سطح  در اتفاق افتاده است. حريق

دريا به دليل اينکه بيش از نيمي از وسعت پارک ملي بمو در 
 بيشترين روازاينشده، واقع  یمتر 1800-5000بازه ارتفاعي 

 که منطبق استدر بازه ارتفاعي مذکور رخ داده  حريق تعداد
در سطوح مربوط  باشد.مي Mohammadi (5003) بر تحقيق

 هاپادگانبه عامل انساني که در اين پژوهش سعي شده معيار 
و مراکز نظامي به دليل برگزاری مانورهای نظامي، رزمي و 

شکارچيان متخلف،  همانند، وجود متخلفاني آموزشي
بانان از علوفه اين مناطق چوپاناني که به دور از چشم محيط

ه عموم منطقه ک بحث گردشگری يانه استفاده کرده وبطور مخف
های درون و اطراف پارک به مردم در مراجعه به محدوده

قانوني وارد محدوده شده و اقدام به روشن کردن صورت غير
شوند موجب بروز حريق در محدوده پارک مي نمايندآتش مي

 یمتر 5000-4000طبقات بيشترين حريق درکه موجب شده 
راکم عامل ت ،گياهيبه پوشش در سطوح مربوط .اتفاق بيفتد

 شده ادهاستف یارهايمعدر بين تمامي را  یرگذاريتأثبيشترين 
 84گياهي متراکم با درصد وزني پوشش. دارددر اين پژوهش 

 هک را به خود اختصاص داده است حريقدرصد بيشترين خطر 
ي و توليد مواد سوختن گندمي یهاگونهدليل فراواني تراکم به

 توانديمدر زون امن محدوده  ژهيوبهمکفي در بخش شرقي و 
ي . نتيجه نهايشودعامل اصلي گسترش حريق مطرح  عنوانبه

 اننش های عنوان شدهي طبقات و معيارهای با وزنمتلفيق تما
ای که قبالً دچار درصد از سطح محدوده 90/89 که دهدمي

 55/18 ،طرناک و بسيار خطرناکهای خشده در پهنه حريق
 13/9درصد از محدوده آتش گرفته در پهنه خطر متوسط و 

 حالي است است. اين در شدهخطر واقع درصد در محدوده کم
خطر اتفاق نيفتاده بي پهنهطي اين مدت در  يحريقکه هيچ 

 Chuvieco  (5012) و Eskamdariکه منطبق با تحقيق  است
 نقش مهميي چنين تحقيق اصوال انجاماست.  Akay (5018)و 

های مرتعي و در بررسي و ارزيابي ميزان حساسي عرصه
 يتي صحيح اطفای حريق ايفاجنگلي و اتخاذ تصميمات مدير

ريق ح . بنابراين نقشه حاصل از اين پژوهش به مديريتکندمي
 و در نهايت حريق، پيشگيری از وقوع در محدوده مورد مطالعه

يق و تحق. بر اساس اين نمايدمي کمک شايانيفاء سريع آن اط
ا مقابله ب را برایتوان امکانات مناسب مينتايج منتج از آن 

خطرناک و بسيار خطرناک، قبل از  هایدر محدوده حريق
 .استفاده کرد حريقشروع فصل 
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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. 
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