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 دهيچك

 يسوز جمله آتش  ازيط بحرانيدر شرا آنهاي جنگلداري است كه موجب حفظ  هاي دوام و بقاي جنگل تهيه و اجراي طرح يكي از راه
زان سطح و مدت زمان تداوم ي مي فعال بر روي جنگلداريها ت جنگل در قالب طرحيري اثر مدي بررسقيتحقن ياهدف  .شود ميجنگل 
 ،ن منظوريبد. بود  در استان گلستان1389 در سال يا فاقد طرح جنگلداريرفعال و يغ يطرح جنگلدار با ي جنگل نسبت به مناطقيسوز آتش
 موجود يها ر دادهي و سايكيزيشرفت في پيها بر اساس فرم يك طرح جنگلداريح يت صحيريمهم در مد يتيري مديها شاخصاطالعات  ابتدا

مدت زمان بهمراه  ها جنگل يسوز  آتشسطح گسترشاطالعات مربوط به  سپس . شدGISط ي آن در محي وارد بانك اطالعاتقطعهك يبه تفك
 مورد ي و آمارياز لحاظ مكان يمناطق جنگل يبر رو قيمحدوده مناطق دچار حر يپوشان  همبا و.  شدGISط يمحوارد  يسوز  آتشيماندگار

 در محدوده ،ها يسوز  آتش و سطحي زمان ماندگاري بر روي مورد بررسيتيري مدعواملن ياز ب ،آمده ج بدستيبر اساس نتا. گرفتند ل قراريتحل
ا فقدان ي مربوط به كمبود ها، يسوز ش زمان تداوم آتشي درصد از افزا70/71ون گام به گام، ي با استفاده از رگرس، فعالي جنگلداريها طرح

ها  يسوز ش سطح آتشي درصد افزا90حدود  بوده و ي جنگلداريها  در طرحي و حصاركشيكش ، كانالي جنگليها زان تراكم جادهيم
وجود  يكل طور به. باشد ي ميركش حصا- و حفركاناليات پرورشي، كاهش عملي انسانيروي كمبود ن،يتيريسه عامل مدمربوط به 

 ،گردد مي يسوز  سطح و مدت زمان تداوم آتشدر مقابل گسترشباعث حفاظت جنگل نكه يضمن ا ي جنگلداريها طرح
 در حفاظت جنگل در مواقع ،يمطابق با اصول علم جنگلدار ي جنگلداريها  داخل طرح مهميتيري مديها شاخص يريبكارگ
 .باشد يم ورداربرخ ييت باالياز اهم يبحران

 
 GIS، يسوز ، سطح آتشيسوز مدت زمان تداوم آتش جنگل، يسوز ، آتشي طرح جنگلدار:يدي كليها واژه

 
 مقدمه

هـاي دوام و بقـاي جنگـل تهيـه و اجـراي              يكي از راه  
هاي جنگلداري است كه موجـب حفـظ، حراسـت و         طرح

 طرح جنگلـداري سـند مـدوني از         رايز ،شود  مي آنتوسعه  
هاي اجرايي مرتبط با هم و تركيبي از علوم          نامهمجموعه بر 

 اصول مديريت پايدار جنگـل      ي مبنا كه بر  باشد يممختلف  
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 از جنگـل در     يا بر حسب زمان و مكان و بـراي محـدوده         
 ترين نيروهـاي كارشناسـي     هاي آبخيز توسط ورزيده    حوزه

 ، خاكشناسـي،  يشناسـ  جنگـل (هـاي مختلـف      با تخصـص  
 اقتصادي و اجتماعي،    ،ينگلدار، ج يبردار ، بهره يجنگلكار

و اجراي آن همواره بر دو اصـل        شده    تهيه...)  اكولوژي و 
 در  .باشـد  استمرار توليد و قانون بازده حداكثر اسـتوار مـي         

 بـاالبودن زمـان     ماننـد مـواردي   ز  يـ ن  طرح هاي ريزي برنامه
توليد، تعدد عوامل تخريب، شكنندگي اكوسيستم حاكم بر        

 بـر   هـا  جنگـل  اثـر    ليـ از قب  مسائلي   آن كامالً لحاظ شده و    
شرايط آب و هوايي، توسعه منابع آبي، خدمات اجتمـاعي          

 توليد چوب گرفته وها قرار  س اين برنامهأدي در رو اقتصا
 ).1390،  يخـانلر  (رديـ گ يمـ در درجات بعـدي آن قـرار        

 مهمـي  بخـش  نابودي باعث مرتع و جنگل در سوزي آتش
 رفتن بين از ،هوا لودگيآ زيست، طيمح امكانات و منابع از

ــه ــاهي ارزشــمند هــاي گون  جــان وشــده و جــانوري  گي
 جدي مخاطرات با را جنگل مجاورت در ساكن هاي انسان

 سـوزي  آتـش . )Zhang et al., 2010 (ديـ نما مـي  مواجـه 
 طبيعـي،  سوزي آتش به منشأ حسب بر توان مي را ها جنگل

 بنـدي  تقسيم شده ريزي برنامه قبل از سوزي آتش انساني و 
 يـا مهـار    و بـروز  در مـؤثر  عوامل مهمترينن  يهمچن. نمود
 دمـا،  بارنـدگي،  از عبارت مراتع و ها جنگل در سوزي آتش

 همـين  از اسـتفاده  بـا  كهباشد   يم هوا ناپايداري و رطوبت
ــوان  مــي عوامــل ــا را يســوز آتــش وقــوعت  و هــا مــدل ب
بذرافشان و همكاران،   ( كرد بيني پيش گوناگون هاي شاخص

  و يكياثر اكولوژ  يابي ارز منظور به ياريبسمحققان  ). 1386
ــشخطــر ــا يســوز  آت ــ مهيه ــد  ،بي ــداف م ــا اه ت يريب
، وسعت، شدت،   يده را از لحاظ فراوان    ين پد ي ا يسوز آتش

 ي زمــانيهــا در دوره ي مكــانيپــراكنش و احتمــال الگــو
ـ  .)(Amatulli et al., 2007انـد    نمودهيبررس بـردن بـه    يپ

، آب و هوا،    ياهيگ پوشش و   يسوز ن عوامل آتش  يروابط ب 
ــوگراف ــو فعال يتوپ ــا تي ــديه ــوده ي ضــروريتيري م   وب

را امكان كنترل   ي شود، ز  ي مختلف بررس  يايتواند از زوا   يم
 ي انسـان  يهـا  يسوز آتش ژه در يو  به ييها يسوز ن آتش يچن

در  نيبنـــابرا .)Pewb & Larsen, 2001( وجـــوددارد
 يهـا  يسوز ان آتش مكان و زم   ينيب شيپز  ينر  يمطالعات اخ 

 كـه  طور همان ،است گرفته مورد توجه قرار  در جنگل    يانسان
) Chou et al., 1993; Pewb & Larsen, 2001(مطالعـات  

بـرگ   يدر جنگل بورآل آلبرتا، مخلـوط چاپـارال و سـوزن          
 ي انسـان يسوز احتمال آتش  نشان داد كهي جنوبيايفرنيكال

ــزا ــا اف ــله از تأسيب ــانيش فاص ــات انس ــاهشيس ــ پ ك دا ي
 بـورآل   در جنگل مطالعات انجام شده    ن  ي همچن .است كرده

 بـا   ي انسـان  يسـوز  احتمال آتـش  ش  يافزات از   ياحككانادا  
 ,.Vega Garcia et al( دارد و درجـه حـرارت   يخشـك 

1995; Pewb & Larsen, 2001.(   شـده  مطالعـات انجـام 
ــ ــهيروابط ــان و مشــخص نمــودن مكــان منظــور   را ب  زم
توسـعه   GIS1نگل بـا اسـتفاده از       جدر   يانسان يسوز آتش
 يها يسوز آتشزمان   استفاده از ل  ي از قب  ييها تيفعالو  داد  

، ي اطالعـات آمـار    ،يطـ ي، مح ي با عوامـل انسـان     جادشدهيا
ن مكان نقطه نامعلوم    ييمنظور تع  ها به  ي و همپوشان  يابيدرون
 ).De la Riva et al., 2004 (اسـت  انجام شـده  يسوز آتش
 نـواحي  نقشـه  )1389( و همكـاران     محمـدي ز  يران ن يدر ا 

 پاوه حوضه از بخشي دررا   جنگل سوزي آتش خطر داراي
 و 2AHP از  اسـتفاده  هكتـار بـا   14880 حدود وسعت به

GISفيزيـوگرافي،  گيـاهي،   پوشـش  اقليمي، عوامل پايه بر 
 بـه  و بـا توجـه     هـا  رودخانـه  و ها جاده از فاصله و انساني
 سـپس . ه نمودنـد  يـ هتعوامـل    از يك هر وزن كمي مقادير
 از استفاده با سوزي آتش خطر بندي پهنه نقشه تهيه به اقدام

                                                            
1- Geospatial Information System 
2- Analytical Hierarchy Process 
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 عوامل از يك هر به مربوط وزني ضريب و وزني هاي اليه
 سـوزي  آتـش  خطـر  دامنـه  از طبقـه  پنج نهايت در. كردند

 نقشــه. شــد مشــتق كــم خيلـي  تــا زيــاد خيلــي از جنگـل 
 گرفتـه  آتـش  واقعـي  هاي مكان با زيادي تطبيق آمده بدست
 در گرفتـه  آتـش  منـاطق  از درصد 90 كه داد نشان  و داشت
 .دارند قرار زياد خطر با هايي پهنه

 ياداري  مناطق جنگل،قات انجام شدهيدر اغلب تحق
ز ي و ني و فاقد طرح جنگلداريطرح جنگلدار

 با سطح ي جنگلداريها  داخل طرحيتيري مديها شاخص
وجه كمتر مورد ت يسوز وم آتشاو مدت زمان تد

زان يبه مبردن  يق پين تحقياهدف  نيبنابرا. است گرفته قرار
 در ي جنگلداريها در قالب طرحح يت صحيرير مديتأث

 يها يسوز زمان تداوم گسترش آتشمدت سطح و كاهش 
بوده،  در استان گلستان 1389ز سال يداده در پائ رخ

ح در ي صحيتيريمد يها شاخص ير اجراي تأثنيهمچن
 و سطح يزان ماندگاري در ميجنگلدار يها داخل طرح

  .است گرفته  قراري مورد بررس جنگليها يسوز آتش
 

 روشهامواد و 
 طرح 58 استان گلستان حدود ي مناطق جنگليبرا

ه ي فعال و بقي طرح جنگلدار28شده كه  هي تهيجنگلدار
 ي با مساحتورد مطالعهممنطقه . هستندرفعال يبصورت غ

 يياي جغرافيها در محدوده طول هزار هكتار 300بالغ بر 

 يها و عرض يشرق 55° 59‘ 15˝تا   °50 53‘ 113˝
 ي، قسمتيشمال 36°37′ 46″تا   36° 37′ 46″ ييايجغراف

 يها كه جنگليه باريال ي منته واقع دريها از جنگل
 ي جنگلداريها  طرحيكه دارا باشد يمران ي ايشرق شمال

 در باشد و ي ميا فاقد طرح جنگلداريفعال و  ريفعال و غ
ب قرار يشتر مورد آسيب 2010 سال يها يسوز آتش

 از لحاظ ي منطقه مطالعاتيدامنه ارتفاع. اند گرفته
ر يمتغا ياز سطح در  باالتر متر2500 تا 190ن ي بيتوپوگراف
 . باشد يدرصد م 30 ب متوسط آن حدوديبوده و ش

  آبان يها در ماه در منطقه مذكور    ن حداكثر دما    يانگيم
ــه ي درجــه ســانت22، 1389 در ســال آذرو  ــوده ك گراد ب

 درجــه 6 ) ســاله20 (ين دوره آمــاريانگيــنســبت بــه م
 35ز  يـ  ن ين حداقل رطوبت نسب   يانگيم. است افتهي شيافزا

 ي درصد نسبت بـه دوره آمـار       20درصد بوده كه حدود     
متـر بـوده كـه       يلـ ي م 20 ين بارنـدگ  يانگيافته، م يكاهش  

اسـت و   داشـته  متر كـاهش  يلي م 40 ينسبت به دوره آمار   
 روز بـوده كـه نسـبت بـه دوره           3 ي باران يتعداد روزها 

 درمجمـوع مـوارد فـوق       .است افتهي  روز كاهش  7 يآمار
ن يـ در ا  جنگـل    يسوز  آتش ي باال  يتوانمنددهنده   نشان

 و همكـاران،    يكردجز(باشد   يمدت در استان گلستان م    
بوده  باال ،مطالعه  مورد يجنگل منطقه يستيز تنوع. )1390

 تـوان بـه    يآن مـ   ارزش  با يصنعت يدرخت يها و از گونه  
ـ  ارس، سرخدار، ممرز، بلندمازو، توسكا، راش،   و نيزرب
 اسـتان   يهـا   در جنگـل    يسـوز  آتش. اشاره نمود  يليانج

 شـروع و تـا    25/8/89خ  ي از تـار   1389گلستان در سـال     
 روز ادامـه داشـته كـه در         29 بـه مـدت      22/9/89خ  يتار

 مـورد   135، حدود   ين دوره زمان  يالعه و ا  مط منطقه مورد 
 هكتـار و مسـاحت كمتـر از         409ن  يانگي با م  يسوز آتش

 علـت اغلـب     كـه  هكتار ثبت شده     2927  تا حداكثر  1/0
 .است شده ها نامعلوم گزارش يسوز ن آتشيا

ها، مرز  جادهق ي دقيساز ي رقوميبراق ين تحقيدر ا
 يها  نقشهها از يبند قطعهها و  ي، سري جنگلداريها طرح
 كشور يبردار  سازمان نقشه1:25000 ي توپوگرافيرقوم

ن از يهمچن. دش استفاده يعدب سه و يعددوببه صورت 



 2، شماره 9، جلد حمايت و حفاظت جنگلها و مراتع ايرانفصلنامه تحقيقات دو

 

103

 يالدي م2009مربوط به سال  3 اسپاتيها  ماهوارهيها ادهد
 ي جنگلداريها  مرز طرحيروزسان  و بهيبارزسازمنظور  به

 يكيزيشرفت في پيها جدولاز اطالعات . شد استفاده
 اداره كل يواقع در دفتر فن ي جنگلداريها طرحماهانه 
 به اطالعات يابيمنظور دست  به استان گلستانيعيطب منابع
 و يكش ، كانالي، حفاظتي، پرورشيات مراقبتيعمل

 هر طرح يبراره ي غ ويانسان يرويت ني، وضعيحصاركش
 ي مكانيها ليتحلانجام  يبرا. شد كمك گرفته يجنگلدار

 SPSS و ArcGIS يافزارها از نرمب يترت  بهيآمار و
 .استفاده شد

، ي جنگلداريها شدن محدوده طرح منظور مشخص به
و ها  يبند قطعه و ي، محدوده سرها  طرحني امحدودهابتدا 
 به صورت 1:25000 ي رقوميها با استفاده از نقشهها  جاده
 يها ز با استفاده از دادهيو ن يبعد  و سهيبعد دو

ك يصورت  به GISط يروز و در مح  بهاسپات يها ماهواره
زان مجموع ياز م با استفادهسپس  .ديگرد يرقوم يبردار هيال

 يها زان تراكم جادهيم ،ها و مساحت هر طرح طول جاده
ق محاسبه ي از طر.شد محاسبه  طرحموجود در داخل آن

تابع بافر در   استفاده ازباها  ن جاهيزان متوسط فواصل بيم
 طرح يها  تحت پوشش جادهمساحت ،GISط يمح

شده به  زان مساحت پوشش دادهيم ميتقسبا  ومشخص 
هر  يها جاده يبند ح، درصد پوشش شبكهرمساحت ط

 هر طرح يبرا  بعدي هدر مرحل .ديگرد نييتعطرح 
ها،  زان تراكم جادهيل مي از قبيتيري اطالعات مديجنگلدار

، يانسان يروهايزان نيمها،  جاده يبند شبكهزان پوشش يم
كردن و  كردن، پاك ات آزادي، عمليات مراقبتي، عمليحفاظت
 و يكش زان حصاريق، ميحر يل اطفايكردن، وسا تنك
 .دي طرح گرد آنياطالعات ره وارد بانكي و غيكش كانال

                                                            
3- SPOT Imagery 

 با استفاده از يسوز  نقاط آتشيمكان تيموقعن يهمچن
GPS ط يمح وارد يا ه نقطهيك اليصورت  هب برداشت و
GISزمان تداوم  سپس اطالعات مساحت و مدت.  شد
 هر نقطه يز در بانك اطالعاتيقطه نن در هر يسوز آتش
 با يسوز نقاط آتش در مرحله بعد، .شد  وارديسوز آتش

 استان يجنگلر مناطق يسا و ي جنگلداريها محدوده طرح
شد   دادهيپوشان هم 4ي اشتراكيپوشان با استفاده از روش هم
 يها ها در محدوده طرح يسوز م آتشاتا مشخص شود كد

مدت تداوم مساحت و ،  اتفاق افتادهيجنگلدار
 هر اتي انجام عمليكيزيزان شدت فيمز ي و نيسوز آتش

 يبررس اقدام به تيدر نها است؟ طرح به چه صورت بوده
 ي بر روي طرح جنگلداريتيريمد يها شاخص يهمبستگ

ط يمحدر   يسوز زمان تداوم آتش مدت و سطح گسترش
گام به گام ون يرگرسمدل با استفاده از  SPSSافزار  نرم
و مناطق  يجنگلدار فعال يها در طرح FS(5(رونده  پيش
   طرحفاقدا يفعال و  ري غي جنگلداريها با طرح يجنگل

 گام به گام رگرسيون روش در. دي گرديجنگلدار
 نهاده بنا خطي مدل رگرسيون براساس كه رونده پيش
متغير  يك آيا هر مرحله در كه اين قضاوت  يبرا است، شده

يك سطح  ،خير يا شود افزوده مدل به بايد جديد مستقل
αاين در  كه؛)1386، يبازرگان الر(شود  مي  انتخاب 

 انتخاب درصد 5برابر α  داري معني سطح مطالعه
 ديگر مستقلشاخص  افزودن با كه اي  مجموعه.است شده
 نشود، ايجاد آن Fآمارة  در داري معني  افزايشαسطح  در
 انتخاب سازي مدل براي تركيب ورودي بهترين عنوان به
زان گسترش ي مؤثر بر ميها شاخصب ين ترتيبد. گردد مي

 منطقه يها  در جنگليسوز  زمان آتشيسطح و ماندگار
 .شد مشخص

                                                            
4- Intersect 
5- Forward Stepwise 
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 جيتان
 يها يسوز  آتشي همپوشانيج حاصل از بررسيتان

 يها محدوده طرح با 1389استان گلستان در سال 
 ي جنگليها ز محدودهيفعال و ن ري فعال و غيرجنگلدا

از مجموع  كه  داشتز آن اتيحكا يفاقد طرح جنگلدار

 درصد 33حدود داده،   رخيسوز  مورد آتش135حدود 
 فعال و ي جنگلداريها ها در محدوده طرح يسوز آتش

 ي دارايمناطق جنگل درصد آنها در محدوده 67حدود 
 اند داده   رخيرا فاقد طرح جنگلدايفعال و ريغ يها طرح

 .)1شكل(
 
 

 
 

  فعال ي جنگلداريها طرح  در محدودهواقع  يها يسوز  آتشيت مكاني موقع-1 شكل
 1389 در سال  گلستانير مناطق جنگليو سا

 
 

  مورديتيري مدي فاكتورهايج حاصل از بررسي نتانيهمچن
ها در محدوده  يسوز  آتشي زمان ماندگاري بر رويبررس
 ون گام به گاميبا استفاده از رگرس فعال ي جنگلداريها طرح

 يها زان تراكم جادهي مكاهشر يأث از تتيحكا، )1جدول (
 به ي و حصاركشيكش درصد و كانال 70/47ان زي به ميجنگل

ها  يسوز زمان تداوم آتش  مدتشيافزادر  درصد 24زان يم
زمان ش يافزا درصد از 70/71 ييابه تنه كه ين معنيبه ا ،دارد

ن دو فاكتور يا فقدان ايمربوط به كمبود  يها يسوز تداوم آتش
 .)1رابطه (است ي جنگلداريها طرح در يتيريمد
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 ي جنگلداريها  طرحيتيري مديها شاخص جنگل با يسوز ن زمان تداوم آتشيون گام به گام رابطه بيب رگرسيضرا -1جدول 
 مدل ب استاندارديضرا نشده ب استاندارديضرا

B Std. Error Beta 
t يدار يسطح معن 

 .001/0 932/3  41,808 127,076 مقدار ثابت

 SD( -979/11 823/4 -474/0 -938/2 022/0(تراكم جاده موجود
  و حفر كاناليكش حصار

)CE( 
104/1- 914/0 34/2- 02/1- 024/0 

 

 
TF= 979/11- SD - 104/1 CE + 076/127    ,   R2= 449/0  

 
 ياه  طرحيتيري مختلف مديرهاين متغي رابطه بيبررس
ها با  يسوز سترش آتشزان سطح گي مي بر رويجنگلدار

 آن است انگريب، )2جدول(ون گام به گام ياستفاده از رگرس
مربوط ها  يسوز سطح آتشش يافزا درصد 90كه حدود 

 زانيه م بيانسان يروين كمبود يتيتريمدشاخص سه  به
 5/29 زانيبه م يات پرورشيعملكاهش درصد،  4/36

  درصد1/24 زانيه م بي حصاركش-كانال حفردرصد و 
 .) 2رابطه (باشد يم

 
 ي جنگلداريها  طرحيتيري مدعوامل جنگل با يسوز زان سطح آتشين ميون گام به گام رابطه بيب رگرسيضرا -2جدول 

 ب استاندارديضرا نشده ب استاندارديضرا
 مدل

B Std. Error Beta 
t يدار يسطح معن 

 05/0 0-/205  60/238 30/7 مقدار ثابت

 )FF (يانسان يروين
42/28- 

 
27/17 

 
363/0- 

67/1- 

 
021/0 

 -SO( 081/4 (يات پرورشيعمل
10/3 

 
295/0- 

297/1- 

 
034/0 

 و حفر يحصار كش
 CE( 71/6 30/6 241/0- 06/1- 038/0 (كانال

 

 
SF= 42/28- FF - 081/4 SO + 71/6 CE + 30/7    ,   R2= 445/0  

 

 )1(رابطه 

 )2(رابطه 
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 بحث
ــ مياز بررســـآمـــده  ج بدســـتينتـــا زان ســـطح يـ

  و  فعـال  ي جنگلدار يها ها در محدوده طرح    يسوز آتش
فاقد طـرح   و فعال ري غي با طرح جنگلداريجنگلمناطق 

 وجـــود طـــرح  كـــهدارد  از آنتيـــحكا يجنگلـــدار
ــدار ــاهش يجنگل ــث ك ــ باع ــومي ــ مك س ــطح زان ي س

 يهـا   در محـدوده جنگـل     1389 سـال    يهـا  يسوز آتش
 يطـرح جنگلـدار   در   يعبارت به .است استان گلستان شده  

ا نـاقص   يو  بطور كامل   خواه   يتيري مد يها شاخصفعال  
سـطح  زان  يـ متواند در كـاهش      ي م باشد، اجرا شده در آن   
طـرح  در داخـل هـر       راي ز ، جنگل مؤثر باشد   يسوز آتش

ل يـ  از قب  يتيريمـد  يها شاخص  فعال حداقل  يجنگلدار
 و  يات پرورشـ  يـ عمل،  ي حفاظت يروهاي، ن يجاده دسترس 

 از گسـترش سـطح      يري كه در جلـوگ    شود ياجرا م ره  يغ
ج ين نتـا  يهمچنـ . دشـو  د واقـع  يـ تواند مف  يم يسوز آتش

 جنگل  يتيريمد يها شاخصر  ي تأث يآمده از بررس   بدست
ــ ميرو بـــر گســـترش ســـطح  زان زمـــان تـــداوم ويـ
فعـال   يجنگلـدار  يهـا  در داخـل طـرح    هـا    يسوز آتش

ه يـ  پا يتيريمـد  يها شاخصاز   يكه برخ است   آن   انگريب
داخـل طـرح      به تمام سـطح جنگـل در       يل دسترس ياز قب 

گسـترش  زان تـداوم و     يكاهش م تواند در    ي م يجنگلدار
 طبـق   چنانچـه . باشد  داشته ي نقش مهم  يسوز سطح آتش 

 تـداوم   كاهش زمان نه باعث   يزان تراكم جاده به   يم ،جينتا
 شده كـه    يلدارگداخل محدوده طرح جن   در   يسوز آتش

 بـه منـاطق     عتريسـر  يدسترسـ ل  يـ به دل تواند   ين امر م  يا
ــار  ــشدچـ ــوز آتـ ــيسـ ــتفاده از ماشـ  و التآ ني و اسـ

انجـام   يها يدر بررس  .اشدبق  يحر ي اطفا يانسان يروهاين

در مناطق فاقـد     1389در سال   ها   يسوز  آتش شتريب شده
ــادها ير جــاده دسترســيمســ ــاق افت  يياز ســو. اســت تف
 اسـتان   ي جنگلـدار  يهـا   در طـرح   شـده  قات انجـام  يتحق

در زان تـراكم جـاده      يمتوسط م   كه دهد ينشان م گلستان  
 متر در هكتار بـوده كـه بـا حـداقل         7حدود  ها   ن طرح يا

 اختالف نسـبتاً  ) متر در هكتار 15حدود  ( ازين تراكم مورد 
از  .)1385،  خشكدشـتي  همتـي   و ايـ ن فتأر ( دارد ياديز
 اســتان براســاس شــاخص ي جنگلــداريهــا ن طــرحيبــ

ا با تراكم   ين  دكتر بهرام  يتنها طرح جنگل آموزش   باكموند  
 از ، درصـد 80 يبنـد   هكتار و پوشش شبكه متر در 3/18

 بوده برخوردار    جاده مناسب  يدبن بكهشتراكم و پوشش    
هـا   ه طـرح  يـ  و بق  )1385،  خشكدشتي همتي نيا و  رأفت(

بـر اسـاس    وشش شبكه جاده قابل قبـول       فاقد تراكم و پ   
ت يـ  رعا نيبنـابرا  .)2شـكل  (دنباشـ  يمشاخص باكموند   

نـه جـاده    يزان تـراكم به   يـ  مناسب با م   يبند پوشش شبكه 
ز درصـد پوشـش جـاده       يـ و ن  ) متر در هكتار   20دود  ح(

در داخـل   )  درصـد  65 ي باال يبند پوشش شبكه ( مناسب
 ياه جاده بوده و    ي ضرور ي جنگلدار يها محدوده طرح 

ثر در  ؤ مـ  ي خـود عـامل    ، بـرخالف تصـور غلـط      يجنگل
 يهـا  ها داخل طـرح    يسوز زمان تداوم آتش   كاهش مدت 

  . استيجنگلدار
بـر   عنـوان آتـش     به  ج، حفركانال ين براساس نتا  يمچنه

زان گسـترش سـطح   يـ كـه از م  نيـ عمل نموده و ضـمن ا  
ز كـاهش   يـ  كاسـته، مـدت زمـان تـدوام را ن          يسوز آتش
نـه و   يبر بـا تـراكم به      جاد آتش يه، ا جين نت ياست كه ا   داده

 ي استان را ضرور   يها پوشش مناسب در محدوده جنگل    
 .دهد ينشان م
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  فعال در استان گلستاني جنگلداريها داخل طرحدر زان تراكم جاده موجود يم -2 شكل

 
كردن،  ل آزاد كردن، پاكياز قب يات پرورشيانجام عمل

باعث كاهش ز ينره ي و غيزن ، بوتهكردن ، روشنكردن تنك
 يها  داخل طرحيها يسوز زان سطح گسترش آتشيم

ات ي انجام عملتي اهمياين امر گوي شده كه ايجنگلدار
داخل در موقع  بهد ي مقطوعات زايآور و جمع يپرورش
زان يگسترش م از يري با هدف جلوگي جنگلداريها طرح

ها،  قطوعات، سرشاخهمجه وجود ي در نتيسوز سطح آتش
 ي انسانيرويوجود ن .باشد يمكف جنگل در ره يها و غ بوته
ل قرقبان، ي از قبيجنگلدار يها  در داخل طرحيكاف

ره باعث كاهش ي و غيسوز كارشناس، نگهبان، قرقبان آتش
 ين سازماندهي بنابرا؛است ها شده يسوز زان مساحت آتشيم

تواند با دخالت  ي مي جنگلداريها  داخل طرحي كافيروهاين
 يطوركل به . كنديري جلوگيسوز به موقع از گسترش آتش

 يها وجود طرحت ي از اهمتيحكا ،آمده ج بدستينتا
 يها  داخل طرحيتيريح مدي صحيها تي و فعاليجنگلدار
از تواند در حفاظت  ي مياديتا حدود ز  وداشته يجنگلدار

  باشد جنگل مؤثريسوز  آتشمانند يجنگل در مواقع بحران
) Larsen) 2001و  Pewb  مطالعاتيدر راستافوق ج يكه نتا

ن يمهمتر) 1386( بذرافشان و همكاران قيتحقدر  .باشد يم
 در جنگل را يا مهار آتش سوزيدر بروز و مؤثر عوامل 

ن عوامل اقدام به ياند و بر اساس هم  دانستهيميعوامل اقل
د، در ان  گوناگون نمودهيها ها و شاخص  مدلينيب شيپ

 فعاليجنگلدارطرح
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، ي بحرانيميط اقليكه با در نظر گرفتن شرا يصورت
ج ياساس نتا  بري جنگلداريها  در طرحيتيري مديپارامترها

 از گسترش سطح و مدت زمان يريجلوگ ق، درين تحقيا
 گري دياز سو. كنند يفا مي را ايدار ي نقش معنيسوز آتش

Pewb و Larsen) 2001 (يها يسوز امكان كنترل آتش 
بردن روابط  ي به پيطي و محيمي عالوه بر عوامل اقلجنگل را

 ي انسانيها يسوز ژه در آتشيو  بهيتيريعوامل مد ن آنها ويب
 ؛ق استين تحقيج اي نتايند كه در راستاندا ي ميرا ضرور

 يابيمنظور ارز  به)2007 ( و همكارانAmatulliكه  يطور هب
هدف ب، با اي مهيها يسوز  آتشخطر و يكي اكولوژيهااثر
، وسعت، يده را از لحاظ فراوانين پدي ا،يسوز ت آتشيريمد

 ي زمانيها  در دورهي مكانيشدت، پراكنش و احتمال الگو
 محمدي و همكاران،( مطالعات يدر برخ. اند  نمودهيبررس

از ) Chou et al., 1993؛ Pewb & Larsen, 2001 ؛1389
GISجنگل يسوز  خطر آتشيبند  و پهنهينيب شي پي برا 

 يج برخيكه بر اساس نتا يصورتاند، در استفاده نموده
 & Vega Garcia et al., 1995; Pewb(گر يقات ديتحق

Larsen, 2001 De la Riva et al., 2004; (ق حاضر، يو تحق
زان يدر ممؤثر  عوامل ي و مكاني آماريها يابيامكان ارز

 . ر استيپذ  امكانيسوز  آتشيشدت و گستردگ
ر مناطق ي ساي برايه طرح جنگلداري ته لزوم،يطوركل به
 ي جنگلداريها ز فعال نمودن طرحي استان گلستان و نيجنگل

 يتيريات مدي انجام عمليتر بر رو قيرفعال با نظارت دقيغ
عنوان  تواند به ي مي جنگلداريها موقع داخل طرح ح و بهيصح
 حفاظت از جنگل در يبراروش ن يتر نهين و كم هزيبهتر

 . باشديسوز جمله آتش  ازيمواقع بحران
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