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:چکیده

نات بسیاري  و امکاها ثروت، آلودگی هوا و از بین رفتن ستی زطیمح به عنوان بخش مهمی از ها جنگلسوزي باعث نابودي آتش

 طبیعی است و يها بحران و از مصادیق سازد یم ساکن در مجاورت جنگل را با مخاطرات جدي مواجه يها انسان و جان شود یم

 ریسک آن یکی از ابزارهاي يبندپهنهسوزي و شناسایی عوامل مؤثر در وقوع آتش. رودمقابله با آن مدیریت بحران به شمار می

 و سنجش از دور در این حوزه متفاوت GISکاربردهاي  . سوزي استراهکارهاي کنترل و مقابله با آتش به یابی دستاساسی جهت 

سوزي و مدیریت منابع و سازي آتشکاربرد در تعیین میزان ریسک آتش سوزي نقاط مختلف، شبیه،و متنوع است و از این میان

ي نقشه مورد نیاز براي تهیه يها هیالدر این تحقیق . رود یمبه شمار  ها آني مؤثرترین سوزي جنگل، از جملهامکانات در زمان آتش

 سنجش از دور يها کیتکنبا   هکتار در استان ایالم  هزار30مانشت و قالرنگ به وسعت سوزي منطقه حفاظت شده ریسک آتش

ي بنابراین تلفیق نقشه. مدیریت کرد را ها آنسوزي بتوان  واحد تقسیم نموده تا در زمان وقوع آتش7 به  منطقه راو .تهیه شده

سوزي جنگل باشد و بر اساس آن تواند راهنماي مفیدي براي مدیریت آتشسوزي و واحدها مینواحی داراي ریسک باالي آتش

، )طرح پیشگیري(عملیات مقدماتی یا اقدامات قبل از وقوع  مدیریت بحران آتش سوزي در مناطق حفاظت شده در سه فاز برنامه

  .ه استتدوین گردید)طرح بازیابی(عملیات پس از وقوع  و)طرح مقابله(امات حین وقوع اقد

  

 ،يسوز آتشي ریسک  نقشه،سامانه اطالعات مکانی و  سنجش از دور، تحلیل سلسله مراتبی،سوزي جنگلآتش: کلیديهايواژه

  .مدیریت بحران

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  م و تحقیقات تهران عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد علو-1

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات تهرانHSE کارشناس ارشد -2

   عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران-3

   عضو هیات علمی آموزشکده سازمان  نقشه برداري کشور-4
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:مقدمه

 به سه   توان یم را بر حسب منشأ ایجاد       ها  جنگلآتش سوزي   

  :مود زیر تقسیم ني دسته

در این زمینه علل مختلفی وجود : سوزي طبیعی آتش-1

 دلیل نیتر عمدهیکی از این علل رعد و برق است که . دارد

 آمریکا به يها جنگل در نواحی نظیر يها يآتش سوزشروع 

، توجه ربط يذ مناطق، سازمانهاي گونه نیادر . رود یمشمار 

 نشان ها آذرخشزیادي به فصول رعد و برق و شدت 

  . دهند یم

 Prescirbed( آتش سوزي از قبل برنامه ریزي شده -2

Burning :( در مناطق در معرض ها يسوزاین نوع آتش 

آتش سوزي شدید و به صورت عمدي و کامالً کنترل شده، 

  . ردیپذ یمبراي جلوگیري از وقوع آتش سوزي مهیب، انجام 

  است که انسان موجب ایجادییها يسوز نوع دیگر، آتش -3

 عامل آتش سوزي در نیتر مهمآن است و از نظر تعداد، 

  .رود یمسطح جهان به شمار 

ي طبیعی  یک پدیدهبه عنوانسوزي جنگل در مواردي آتش

ي نیتروژن محسوب شده و به سالمتی و قسمتی از چرخه

-که جلوگیري از این آتشطوريهکند بجنگل کمک می

اما . آیدار میشمه مداخله در طبیعت بیبه نوعها سوزي

 نامیده Wildfireهاي مهیب که در اصطالح سوزيآتش

روند و منظور از شود، نوعی از سانحه و بحران به شمار میمی

-آتش. سوزي استسوزي جنگل اساساً این نوع آتشآتش

 براي جلوگیري ي راهکارنیزریزي شده سوزي از پیش برنامه

ها ه در جنگلسوزي گستردآتش .استسوزي مهیب از  آتش

و رجبی . حسینعلی، ف(هاي طبیعی استاز مصادیق بحران

1384.(  

فرآیند مدیریت بحران با شناسایی مکان و تعیین مشکالت 

 برنامه ریزان GISبا استفاده از . شود یمبالفعل و بالقوه آغاز 

 آسیب دیده را مشخص يها مکانقادرند با دقت بسیار زیاد 

مختلف اطالعات مکان آسیب دیده  يها هیالزمانی که . کنند

از آتش سوزي بر روي اطالعات موجود از وضعیت شبکه 

، خطوط انتقال نیرو، مناطق مسکونی و غیره ها راهارتباطی، 

 مبارزه با بحران قادر خواهند بود نیمسئولقرار گرفت، 

صدد کاهش فازهاي اجرائی بعدي را برنامه ریزي کنند و در

 امداد و نجات، ارسال يها تیفعال، برنامه ریزي ها بیآس

  . مایحتاج اصلی مورد نیاز و غیره برآیند

 تواند یم GIS گسترده، يها يسوزدر شرایط وقوع آتش 

 آسیب دیده از آتش را مشخص کند و شرایط ي منطقه

توپوگرافی، پوشش گیاهی، وضعیت آب و هوایی و وضعیت 

 میتوان یم بدین ترتیب ما. شیب در منطقه را به ما نشان دهد

 شدن باال ور شعلهتشخیص دهیم آن مواد سوختنی با قابلیت 

 است و آیا آن نواحی با مناطق تر متراکمدر کدام مناطق 

 دارند یا خیر؟ این امر  در مهار آتش يجوار هممسکونی 

هاي  طبیعت پیچیدة عرصهبه خاطراگرچه . کند یمکمک 

هاي  تهیه نقشههاي اطالعاتی برايطبیعی، فراهم آوردن الیه

ترین کارها در سوزي به عنوان یکی از مشکلریسک آتش

  .باشد یمسنجش از دور و سامانه اطالعات مکانی 

 يها داده سنجش از دور به ویژه يها دادهتولید اطالعات از 

 يا ندهیفزاندان دور افزایش چ نسبت به گذشته نه يا ماهواره

، ها داده گونه نیاش  با توجه به اهمیت و نق.پیدا نموده است

 يها سالدر طول . ابدی یم همچنان افزایش ها آنقطعاً تولید 

رائه شده است ا طراحی ویو متنوع گوناگون يها راهگذشته 

 با کمک سنجش از دور استفاده توان یم ها آنکه از طریق 

 يها داده فوائد استفاده از نیتر مهمیکی از . زیادي نمود

 طبیعی و شناخت کره يها دهیپد  در مطالعاتيا ماهواره

صرفه جویی در وقت و افزایش دقت ،زمین و معضالت آن

   .)علوي پناه(است 

ت و کنترل یادي جز هدایدهد کار ز زمانی که بحران رخ می

ن زمان اتخاذ ی اقدامات در انیتر مهم انجام داد وتوان ینم

اتخاذ ت، برايیریدگاه مدیاز د. ح استی صحيها میتصم

ل یها، اطالعات، امکان پردازش و تحل ح، به دادهیم صحیتصم

ن موارد تنها قبل از ی منابع اصلی همه امتأسفانه،از است اماین

را انجام  از وقوع مرحله قبلار است و اگریبروز بحران در اخت

دي در دل بحران رخ یشاهد بروز بحران جدم،ینداده باش

  .م بودیداده، خواه

روز وضعیت اضطراري شدیدترین حالت ب،بحران

مدیریت بحران علمی کاربردي است که به وسیلۀ .است

 در ها آنها و تجزیه و تحلیل  سیستماتیک بحرانمشاهده

 بتوان از بروز ها آن لهیبه وسجستجوي یافتن ابزاري است که 

ها پیشگیري نموده و یا در صورت بروز آن در خصوص بحران

اقدام  ی سریع و بهبود،امدادرسان کاهش آثار، آمادگی الزم،

  .نمود

حین و بعد از وقوع بحران  مدیریت بحران شامل سه فاز قبل،

بحران،بامقابلهبرايروشبهترینکهاستطبیعی. است
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کهخطريها کانوناگر.استرخداد آنازجلوگیري

یا حذفبهاقداموشناساییباشند،بحرانآغازگرتوانند یم

کهپیوستنخواهدوقوعبهبحرانیهرگزشود،ها آنمهار

باشد پس اقدامات قبل از وقوع همانند آنبامقابلهبهنیاز

تواند ارزیابی ریسک و شبیه سازي پیامد آتش سوزي می

.بسیار کارساز باشد

 مدیریت بحران آتش سوزي در منطقه حفاظت شده ي برنامه

  .در سه فاز تهیه شده است

  : ا اقدامات قبل از وقوععملیات مقدماتی ی» 1«فاز . 1

. استبخش عمده یک طرح مدیریت بحران، طرح پیشگیري 

، جهت تدوین یک طرح مناسب براي مقابله با در این مرحله

  . شوندهاي اضطراري، منابع موجود سازماندهی میوضعیت

  : ارزیابی ریسک. 1- 1 

احتمال : در ارزیابی ریسک باید موارد زیر مشخص گردد

، زي مورد انتظار، موقعیت محل آتش سوزيوقوع آتش سو

  .هاي ممکن و شدت پیامد آتش سوزيخسارات و آلودگی

 و اجراي وهایسنارهاي ایمنی و تهیه ها و برنامهطرح. 1-2

  :مانور

ی تفکیک ی، منطقه به واحدهاها جادهبرها و با استفاده از آتش

-می  که طرح مدیریت بحران براي این واحدها ارائهشود یم

.گردد

  : اقدامات حین وقوع» 2«فاز . 2

   .اطالع از حادثه اضطراري. 2-1

 حریق و افراد کشیک مستقر در ياطفاارسال تجهیزات . 2-2

   .منطقه و ادارات

   .اعالم وضعیت اضطراري. 2-3

   .عملیات پس از وقوع» 3«فاز . 3

   .)بررسی اولیه در محل(گزارش حادثه اضطراري . 3-1

 خاکستر آتش و حصول اطمینان از اطفاء مراقبت از. 3-2

   .کامل حریق

   .تشکیل جلسه کمیته بررسی آتش سوزي. 3-3

  

ها روشمواد و 

  46 20َْ   31 ًدر محدوده حوزه مورد مطالعه مانشت و قالرنگ 

عرض  33 48َْ   32 تا 33ً 34ْ  َ 27طول شرقی و ً 46 38َْ   45تا ً

از نظر منطقه . ه استواقع گردیددر استان ایالم شمالی، 

، ایوان و  ایالميها شهرستانتقسیمات سیاسی کشور جزء 

 یمینظر اقل از .)1تصویر شماره ( باشدچرداول می شیروان و

میانگین ساالنه میزان بارندگی در آن بین بوده و معتدل 

 میانگین درجه حرارت ساالنه معادل ومتر   میلی700 تا 600

 گیاهی منطقه يها از گونه. استگراد   درجه سانتی5/16

، تنگرس، ارغوان، انجیر بنه، کیکم، بادام کوهی  بلوط،توان یم

، وحشی، زالزالک ایرانی، شن، خرزهره، زبان گنجشک، گون

 منطقه  مهمپستانداران . و الله واژگون نام بردشیرین بیان

اي، کفتار،  کل و بز، گراز، پلنگ، گربه وحشی، خرس قهوه

  شغال، گرگ، خرگوش، تشی، سنجاب ایرانیروباه معمولی،

  .باشند یم

  

  
  موقعیت منطقه مورد مطالعه در استان و کشور : 1تصویر شماره 
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 موثر در آتش سوزييها هیالتهیه 

 سنجش از دوري رقومی نسبت يها داده يها یژگیویکی از 

پردازش قرار د  مورتوانند یم عکسی این است که يها دادهبه 

 ییها پردازشسازي تصویر شامل کلیه ز هبود و بارب .گیرند

گردد که موجب نمایش هر چه بهتر تصاویر و یا استخراج می

از جمله این .شوند یم ها آن اطالعات از تر کاملهر چه 

، تهیه تصاویر رنگی  بهبود کنتراستتوان یم ها پردازش

، اجراي تبدیل بر روي تصویر و استخراج بافت از ترکیبی

هدف اصلی در اغلب آنالیزهاي سنجش از . ر را نام بردتصوی

 این شود یمدور که براي بررسی پوشش گیاهی به کار گرفته 

 تواند یم طیفی مختلف را که يباندها يها دادهاست که 

بیانگر پارامترهایی نظیر درصد پوشش گیاهان، زیست توده و 

شاخص سطح برگ باشد به یک مقدار واحد در هر پیکسل 

 بررسی و ي نهیزمدر واقع دیدگاه رایج جدید در . ش دهدکاه

 سنجش از يها شاخص گیاهی استفاده از يها پوششپایش 

این  .)و همکاران ثنایی نژاد(.دور پوشش گیاهی است

 یک ترکیب ریاضی از باندهاي متعدد تصاویر ها شاخص

دار بازتابش  هستند که از اختالف معنیيا ماهوارهرقومی 

 آبی، قرمز، سبز و مادون يها موجی در طول پوشش گیاه

 به صورت یک ها شاخصاین . کنند یمقرمز نزدیک استفاده 

عملیات ریاضی ساده مانند جمع، تفریق، نسبت گیري و یا 

باندهاي   که ارزش هر پیکسل دراستدیگر ترکیبات خطی 

 ونژادثنایی( دهند یممختلف را به یک شاخص عددي تغییر 

  .)همکاران 

 گیاهی براي اهداف مختلف چند دهه يها شاخصاز کاربرد 

 در .شود یم و هنوز هم در سطح وسیعی استفاده گذرد یم

 متنوع و متعدد پوشش گیاهی يها شاخصمیان 

 پوشش يها شاخص هر دو از EVIو شاخصNDVIشاخص

گیاهی جهانی هستند که براي آماده نمودن دائمی اطالعات 

به . شوند یم به کار گرفته مکانی و زمانی پوشش گیاهی

 که کارایی مفید آن در بسیاري از NDVIخصوص شاخص 

این شاخص بر پایه این حقیقت . مطالعات مشخص شده است

 موجود در ساختار گیاهان قادر است نور قرمز را لیکلروفکه 

جذب و الیه مزوفیل برگ نور مادون قرمز نزدیک را منعکس 

  -1تا + 1 بین اعداد اخصاین شمقدار . استوار است،سازد

مقادیر منفی در این شاخص حاکی از عدم . کند یمتغییر 

  .)و همکارانثنایی نژاد(حضور پوشش گیاهی است

براي تعیین تاج پوشش گیاهی منطقه ) 1375(خواجه الدین

 طبق . استفاده نمودMSSجازموریان از سنجنده لندست 

یاهی  با پوشش گND6،NDVIنتایج حاصله،تنها شاخص 

دار نشان داده و سایر شاخصها با درصد پوشش رابطه معنی

  .دار نداشته استرابطه معنی

با هدف اندازه گیري شاخ و برگ ) 1376(ارزانی و همکاران 

 معتقدند که بین TM لندست يها دادهو پوشش تاجی از 

 گیاهی و يها شاخصپوشش تخمین زده شده از طریق 

-ري شده است، تفاوت معنی اندازه گیماًیمستقپوششی که 

  .داري وجود ندارد

 ضمن TM لندست يها دادهبا استفاده از ) 1376(مختاري

تهیه نقشه پوشش گیاهی و بررسی درصد خاك لخت 

دریافت که بیشترین همبستگی بین درصد پوشش گیاهی و 

  . نسبت به سایر شاخصها وجود داردNDVIشاخص 

 سنجنده ياه داده، به بررسی قابلیت )1386(کشتکار

LISS-III ماهواره IRS-ID جهت تهیه نقشه پوشش 

نتایج حاصل  .زمین در منطقه حفاظت شده قرخود پرداخت

 سنجنده يها دادهاز مطالعات وي بیانگر این مطلب بود که 

LISS-IIIماهواره IRS-ID در منطقه مورد مطالعه فاقد 

ها، جهت تهیه نقشه قابلیت الزم در تفکیک برخی پدیده

  .شش زمین استپو

Bloude  و  Hernandez) 1988 ( به منظور طبقه بندي

 . استفاده نمودTM  لندست يها داده منطقه اکولوژیکی از 6

ها نسبت به  نشان داد که استفاده از شاخصها آننتیجه کار 

-تري را فراهم میباندها به تنهایی امکان طبقه بندي مناسب

  .نماید

Bernard و  Megan)   1994( براي یافتن رابطه بین 

 با توجه به پوشش يا ماهواره يها داده زمینی و يها داده

دارند که گیاهی از آنالیز رگرسیون استفاده نموده و اعالم می

براي یافتن این رابطه باید دقت زیادي در انتخاب سایتهاي 

دارنده نمونه برداري شود به نحوي که سایت مورد نظر در بر

  . تا متراکم باشدکل پوشش از تنک

 ، تیپ بندي پوشش گیاهی NDVI يها هیالدر این تحقیق 

  .  ي تهیه شده استاو کاربري اراضی از تصاویر ماهواره

  ارزیابی ریسک

 در ضرب شدت پیامدحاصلدر رویکرد عمومی، ریسک 

منظور از شدت پیامد، میزان . باشد یم احتمال رخداد خطر

 و شود یمعوارضی است که بر اثر وقوع یک رویداد ایجاد 

، احتمال قرار گرفتن در معرض منظور از احتمال وقوع

  .است) رویداد(عوارض ناشی از یک 
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  احتمال وقوع) الف

براي ،ها و کالسهاي مختلف هر الیهبا توجه به تعداد زیاد الیه

) AHP(وش تحلیل سلسله مراتبی نقشه احتمال وقوع از ر

در ابتدا نقشه عوامل اصلی احتمال وقوع  .استفاده شده است

آتش سوزي  متشکل از چهار عامل مواد سوختنی، عوامل 

شروع آتش سوزي، عوامل گسترش آتش سوزي و عوامل 

تهیه و مورد بررسی ،دسترسی به منطقه جهت اطفاء حریق

از عوامل که مبین به صورت زوجی مقایسه و وزن هر یک 

با توجه به مقادیر . هاست محاسبه گردیدمیزان تأثیر آن

ي وزنی هر عامل تهیه و کمی وزن هر یک از عوامل، نقشه

سوزي با ي نقشه احتمال وقوع آتشدر نهایت اقدام به تهیه

هاي وزنی و ضریب وزنی مربوط به هر یک از استفاده از الیه

ل از این بررسی نشانگر این نتایج حاص. عوامل گردیده است

است که روش تحلیل سلسله مراتبی به دلیل استوار بودن بر 

مبناي مقایسه زوجی موجب سهولت و دقت در انجام 

ي نتایج به دلیل دخالت دادن تعداد محاسبات الزم و ارائه

فرایند . استها زیادي از عوامل در مقایسه با سایر روش

  :رح زیر انجام پذیرفتشهگیري در چهار سطح بتصمیم

هدف کلی سلسله مراتبی در باالترین سطح قرار : سطح اول

بندي ي پهنهي نقشهدر این تحقیق هدف اصلی تهیه. دارد

  .سوزي بوداحتمال وقوع آتش

بندي در این سطح چهار عامل که براي پهنه: سطح دوم

. سوزي مورد نظر هستند، تعیین شدنداحتمال وقوع آتش

 شامل مواد سوختنی، عوامل شروع آتش سوزي، این عوامل

عوامل گسترش آتش سوزي و عوامل دسترسی به منطقه 

  .باشد یمجهت اطفاء حریق 

در این سطح تعدادي از عوامل سطح دوم به : سطح سوم

سازي فضایی و تري تقسیم گردیدتا امکان مدلعناصر جزئی

ختنی عامل مواد سوو. گرددبندي فراهمي پهنهي نقشهتهیه

 و تیپ بندي گیاهی تهیه می NDVIاز دو نقشه شاخص 

، هاي حریم جادهعامل شروع آتش سوزي از نقشه. گردد

، حریم زمینهاي مزروعی و مناطق گردشگري تراکم جمعیت

عامل گسترش آتش سوزي از نقشه طبقات . شودمیتهیه 

عامل دسترسی . گرددمیارتفاعی، شیب و جهت شیب تهیه 

هت اطفاء حریق از دو نقشه ارتفاعات و حریم به منطقه ج

  .گرددمیجاده استفاده 

در این سطح عناصر سطح سوم هر کدام به : سطح چهارم

ساختار سلسله مراتبی  .طبقات مختلفی تقسیم شدند

. است 1جدول شماره صورت هاستفاده شده در این تحقیق ب

پس . انددر راستاي روش تحقیق نتایج به ترتیب آورده شده

سوزي جنگل ي عوامل مختلف دخیل در وقوع آتشاز تهیه

.)2جدول شماره  (.بندي گردیدندها طبقهاین الیه
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  هاي عوامل مختلفکد کالسه: 2ل شماره جدو

  

دسترسی به ارتفاعات دسترسی به جاده NDVI  تیپ بندي گیاهی کد

1100-1400  100 0,42- تراونه- گون / زراعت زیر اشکوب جنگل - -0,1 1

1400-1800  500 0,1- زالزالک- بلوط- در دست کاشت يها جنگل - 0 2

1800-2200  /  زالزالک- شن-بلوط /  کیکم– بنه - بلوط/  بلوط   1000

0 کیکم- بلوط  / تراونه- بنه -بلوط - 0,2

3

>2200 >1000 0,2 بنه- لوطب /  ارغوان - 0,6 4

  

  

مناطق 

گردشگري

حریم زرمینهاي 

مزروعی

فاصله از جاده تراکم جمعیت جهت شیب ارتفاع کد

گردشگر کم 400< متري100حریم  فاقد جهت نفر1کمتر از  0-5 1100-1400 1

گردشگرمتوسط زراعت 400 شمال و شرق نفر2 تا 1بین  5-20 1400-1800 2

گردشگر زیاد 300 جنوب و غرب نفر2بیش از  20-30 1800-2200 3

200 30-60 >2200 4

100   > 60 5

                

  

  

 GISي وارد و در  محیط هاي محاسبه شده در رابطهوزن

  . رددگاعمال می

FFRZ=0,3 (3,09 F I + 5,43 F II + 7,69 F III + 

10F IV) + 0,3 (3,89 Ig I + 5,88 Ig II + 8,23 Ig 

III + 10 Ig IV) + 0,2(4,08 D I + 6,22 D II + 

8,02 D III + 10 D IV ) + 0,2 (4,08 R I + 6,22

R II + 8,02 R III + 10 R IV )

-سوزي میوع آتشي احتمال وقدست آمده نقشههي بنقشه

  .)2تصویر شماره (باشد

  

شدت پیامد ) ب

-هاي کاربري اراضی، ذخیره گاهنقشه شدت پیامد از نقشه

هاي شاخص حیات وحش تهیه ها گونههاي جنگلی، زیستگاه

گذاري یادي ندارد بعد از روي هم زها شده است و چون الیه

هیه  نقشه شدت پیامد ت،ها و ارزشگذاري الیهGISنقشه در 

  .)2تصویر شماره  (شود یم

  

  نقشه ریسک آتش سوزي) ج

نقشه احتمال وقوع را در نقشه شدت پیامد ضرب نموده و 

ي ریسک در نقشه.آیددست میهنقشه ریسک آتش سوزي ب

دست همقدار وزن نهایی ب )3تصویر شماره (آتش سوزي 

این مقدار به پنج طبقه تقسیم . است 100آمده بین صفر تا 

  :  که عبارتند از)3جدول شماره(گردید

 60-80، )متوسط (40- 60، )کم (20- 40، )بسیار کم (20-0

  .)بسیار زیاد (80- 100، )زیاد(
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  مساحت طبقات ریسک آتش سوزي: 3جدول شماره 

کالس  امتیاز )هکتار(مساحت  )درصد(مساحت 

بسیار کم  2 189 0,64

کم  4 3034 10,35

متوسط  6 23014 78,48

یادز  8 3072 10,48

بسیار زیاد  10 23 0,08

  

  
   موثر در آتش سوزييها هیالنقشه هاي تهیه شده براي هر کدام از : 2تصویر شماره 
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  ي مورد مطالعهسوزي در منطقهبندي خطر آتشي پهنهنقشه: 3تصویر شماره 

طراحـی نـرم افـزار      منطقه حفاظت شـده و      تقسیم بندي   ) د

  سوزيمدیریت بحران آتش 

، واحـدهاي مطالعـاتی     هـا   جـاده با اسـتفاده از آتـش برهـا و          

 بیـشترین   ،استخراج شده اسـت کـه هفـت واحـد مطالعـاتی           

کـه  )4جـدول شـماره     (انـد مساحت را به خود اختصاص داده     

 شـود  یمـ  ارائـه    ،طرح مدیریت بحران براي این هفـت واحـد        

  .)5تصویر شماره(

   مساحت طبقات ریسک هر واحد: 4جدول شماره 

  

واحد مساحت کل بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد

1 1369,48 0,00 131,70 572,47 656,73 8,58

2 2431,21 0,00 32,68 1580,37 807,64 10,52

3 3648,77 64,09 81,14 3145,85 357,69 0,00

4 879,48 0,36 249,60 503,51 121,61 4,40

5 8547,75 0,25 755,28 7352,50 439,72

6 8551,58 8,21 1068,33 7106,39 368,65

7 984,88 13,59 63,19 852,76 55,33
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  ي واحدهاي مطالعاتینقشه: 5تصویر شماره 

 طراحی شده جهت مدیریت بحران آتش سـوزي         نرم افزار در  

اطالعـات و آمـار ارگانهـایی ماننـد مـدیریت بحـران              جنگل،

، اره کل منابع طبیعـی    اداره کل محیط زیست، اد     ،استانداري

، ادارات اجرایی کـه قابلیـت امـداد رسـانی دارنـد        هالل احمر 

مانند مرکز بهداشت، امور عشایري، جهـاد کـشاورزي، آتـش           

 و  نشانی شهرداریها و اطالعات مربـوط بـه ارگانهـاي نظـامی           

ــپاه پاســدارانتظــامی ــش،ان، ماننــد س ــروي  ارت ــسیج و نی  ب

بـه بانـک    حـیط بـانی      و پاسگاه م   NGOانتطامی، گروههاي   

اطالعاتی نرم افزار وارد شده است تـا در مواقـع لـزوم جهـت      

هاي دیگر نرم    در قسمت  .کمک به تصمیم گیري استفاده شود     

از آن در    تـوان  یم تجهیزات آمار وسایل و تجهیزاتی که        افزار

 يهـا  يسـوز آمار و اطالعات آتش     اطفا حریق استفاده نمود،     

 وارد بانـک اطالعـات نـرم    توان یم رخ داده شده در منطقه را   

ورود سـناریوهایی جهـت اجـراي        .)6تصویر شماره (.کردافزار  

مانور و تهیه انواع گزارشات از بانک اطالعاتی بر اساس فرمت       

 بانـک اطالعـاتی در محـیط        يهـا   دادهدرخواستی و نمـایش     

GISاستهاي دیگر نرم افزار  از قابلیت.  

  

  
  وزي هاتب ورود اطالعات آتش س: 6تصویر 
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گیريبحث و نتیجه

این مطالعه که بر روي نقش سامانه اطالعات مکانی و 

سنجش از دور در تدوین برنامه مدیریت بحران و به طور 

متمرکز شده بود، نشان هاویژه آتش سوزي گسترده جنگل

 در تمامی فازهاي تواند یم  GIS & RSداد که تکنولوژي

راحل که از اقدامات این م. مدیریت بحران ایفاي نقش کند

شد، همگی پیشگیري شروع و به احیاء و بازسازي ختم می

نیاز به اطالعات جدید و دقیق از مکان، احتمال و پیامد بروز 

 قادر به فراهم کردن  GIS & RSآتش سوزي داشتند که 

هاي این تکنولوژي قابلیت. باشد یمو فراوري آن اطالعات 

 به صورت  GIS & RSاز دهد در آینده استفاده نشان می

  . هاي مقابله با بحران خواهد بودیک ضرورت قطعی در برنامه

  

  منابع

، عزیـزي،  .، جاللـی، غ .نیا، م، اکبري.شفیعی، ع بانج.1

سـوزي بـر    تأثیر آتـش  "،  1384،.، و حسینی، م   .پ

ســاختار جنگــل ، مطالعــه مــوردي، ســري چلیــر  

، پـژوهش و  ") گلبنـد نوشـهر   45حوزه  (خیرودکنار

   .)76(ندگیساز

، شناسـنامه منطقـه حفاظـت شـده         1384بی نام،   .2

مانشت و قالرنگ

اصول ایمنی  (مدیریت بحران   "،1385،  .بیرودیان،ن.3

  . ، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد")در حوادث غیر منتظره

بررســی "، 1387، .، و پارسـاخو، آ .پورمجیـدیان، م .4

هـا در   سـوزي توزیع مکانی و مشخصات کمی و کیفـی آتـش         

، اولـین همـایش    "هاي منابع طبیعی اسـتان مازنـدران      هعرص

-المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیـستم        بین

  .هاي خزري

ــر، م.5 ــورین سـ ــصاویر " ، 1384، .جـ ــردازش تـ پـ

 ، انتـشارات سـازمان      " Geomatica با نرم افزار     يا  ماهواره

جغرافیایی نیروهاي مسلح

یه سازي  شب"،  1384،  .، و رجبی، ع   .حسینعلی، ف . 6

 "هاي اطالعات مکانی  سوزي جنگل با استفاده از سامانه     آتش

  .همایش ژئوماتیک

 آشـنایی بـا فـن       "،  1385،  .، و مجـد، ع    .زبیري، م .7

تفسیر و : سنجش از دور و کاربرد در منابع طبیعی فصل دهم

، انتــشارات "ز دوریــا تجزیــه و تحلیــل اطالعــات ســنجش ا

.دانشگاه تهران

 ریـسک   ارزیـابی " ،   1385،  .،ع، و کوهپایه  .ستاره،ه.8

    . ، انتشارات فن آوران"حریق

بررسی نقش خشکسالی بـر     "،  1386،  .سرکارگر، ع .9

-هاي کشور با استفاده از تـصاویر مـاهواره        سوزي جنگل آتش

المللی مدیریت جـامع بحـران در       ، سومین کنفرانس بین   "اي

  .ص1حوادث غیر مترقبه، 

ز دور در   کاربرد سنجش ا  " ،   1382،  .علوي پناه،ك .10

. ، انتشارات دانشگاه تهران"علوم زمین

ــضی.11 ــی، م .زاده، بفی ــاجی میررحیم ، 1386، .، ح

هـاي  هـاي سـنجش از دور در اسـتخراج نقـشه          کاربرد داده "

  ."کاربري اراضی

12. Almedia, R., 1994, "Forest fire risk 
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