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A B S T R A C T 

Article Type: Research article 
The risk of fires in natural areas is one of the most important climatic 

hazards in Lorestan Province. The current study aims to analyze the 

temporal series trend of wildfire events in natural areas and to reveal the 

spatial-temporal pattern of wildfire related to the type of land cover. In this 

regard, the data of MODIS fire product as well as land cover and vegetation 

product of MODIS during the 2000-2020 were used. Cross-tabulation 

matrix analysis and spatial correlation matrix were used to reveal the 

relationship between wildfire events and land cover. The findings showed 

that more than 70% of the total frequency of wildfire in natural resources 

(wildfire code 2) in Lorestan Province is related to June and then July. The 

results of cross-tabulation matrix analysis revealed that 3 uses of rangelands 

with medium canopy, low density forest lands and rainfed agricultural lands 

accounted for 0.75 of wildfires. More than 70% of the annual frequency of 

fire events in the two forest land cover classes was in June and July (June 

and July), which is significantly correlated with the density of vegetation in 

these classes two months ago (April and May). While the frequency of fires 

in rainfed agricultural lands was generally concentrated in August and 

September, it did not show a significant correlation with vegetation of any 

month. Practically, it can be said that the presence of vegetation density 

during April and May in the forest floors is one of the most important 

factors related to wildfire in following two months, June and July. 

Therefore, focusing on management over a 62-day period, from May 15 to 

July 16, 55% of fire incidents can be controlled in the area of pastures and 

forest floors. 
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های طبیعی در استاا  ررستاا   تا     سوزی مکانی رخدادهای مخاطرة آتش -تحلیل زمانی 

 اسافاده از محصوالت سنجندة مادیس

 0، علیرضا عباسی*0، امیر گندمکار0نیااکرم علی

 آباد، ایراننجفآباد، دانشگاه آزاد اسالمی، گروه جغرافیا، واحد نجف 0

 چکیده  مشخّصات مقاله

ترین مخاطرات اقلیمی استاان   های طبیعی در دورة گرم سال، یکی از مهم های عرصه سوزی مخاطرة آتش پژوهشی نوع مقاله:

هتای   ستوزی عرصته   لرساان است. هدف اساسی نوشاار پیش رو تحلیل روند سری زمانی رخدادهای آتش

سوزی در ارتباط با نوع پوشش اراضتی استت.    های آتش مکانی کانون -زمانی طبیعی و آشکارسازی الگوی 

های محصول آتش سنجندة مادیس و نیز محصول پوشش اراضتی و پوشتش گیتاهی     در این راساا از داده

اسافاده شد. از تحلیتل متاتریس اطعالعتات ماقتاط  و      2121تا  2111دورة آماری  سنجندة مادیس طی

ستوزی و پوشتش اراضتی     ی، برای آشکارستازی ارتبتاط بتین رختدادهای آتتش     ماتریس همبساگی فضای

هتای منتاب     ستوزی عرصته   % کتلع فراوانتی رختدادهای آتتش    11اسافاده شد. ناایج نشان داد که بیش از 

( اساان لرساان، مربوط به ماه ژوئن و سپس جوالی است. ناایج حاصتل  2های با کد  سوزی طبیعی )آتش

پوشتش ماوسطتط، اراضتی    عات ماقاط  بیانگر آن بود که سه کاربری مراتت  بتا تتا    از تحلیل ماتریس اطعال

سوزی را بته ختود اخاصتا      % از تعداد رخدادهای آتش13های کشاورزی دیم، و زمین تراکمجنگلی کم

سوزی در دو طبقة پوشش اراضی مراتت  و اراضتی    % از فراوانی ساالنة رخدادهای آتش11اند. بیش از  داده

جنگلی، در دو ماه ژوئن و جوالی )خرداد و تیر( بوده است که با تتراکم پوشتش گیتاهی دو متاه قبتل در      

کته فراوانتی رختتدادهای     داری داشتاه استتد در حتالی    ایتن طبقتات )آپریتل و متی( همبستاگی معنتی      

و  های آگوستت و ستپاامبر مامرکتز بتوده استت      طور کلعی در ماههای کشاورزی دیم، بهسوزی زمین آتش

تتوان گفتت کته     طور کاربردی می داری با پوشش گیاهی هیچ ماهی نشان نداده است. به همبساگی معنی

با توجطه به اینکه وجود تراکم پوشش گیاهی در دو ماه آپریل و می در مراتت  و اشتکوج جنگلتی استاان،     

و جوالی استتد   ترین فاکاورهای محرعک آتش سوزی های طبیعی در دو ماه بعد، یعنی ژوئن یکی از مهم

تیتر در عرصتة دو    23 اردیبهشتت تتا   23روزهد یعنتی   82با تمرکز مدیریت طی یک دورة زمانی  بنابراین

 سوزی را کنارل کرد. % از رخدادهای آتش33توان  پوشش اراضی مرات  و اشکوج جنگلی، می

 تاریخچة مقاله:
 0011اردیبهشت  21 دریافت

 0011 خرداد 22 پذیرش

 0011 خرداد 22دسارسی آنالین 

 ها:کلیدواژه
ستتوزی، کتتاربری  مختاطرة دمتتایی، آتتتش 

اراضی، شاخص پوشتش گیتاهی، استاان    

 .لرساان

نیتا، اکترمد گنتدمکار، امیترد     علتی  اساناد:

 -تحلیل زمتانی  (. 0011)علیرضا  عباسی،

مکتتتتتانی رختتتتتدادهای مختتتتتاطرة   

هتتای طبیعتتی در استتاان   ستتوزی آتتتش

اسافاده از محصوالت ستنجندة  لرساان با 

 00، جغرافیتا و پایتداری محتیط    .مادیس
(0 ،)003-021.   
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 مهمقدّ
 اخیتر  هتای  ستال  در ویتژه  به ایران و جهان های جنگل در سوزی آتش مهمط عوامل از نیز اقلیم تغییر و جهانی گرمایش

 و بادهتای  خشکسالی افزایش و نسبی رطوبت و بارندگی کاهش میانگین دما، افزایش از راه عامل این .ودر میشمار به

، 0310استکندری،  ) استت  داشتاه  جنگلتی  و طبیعتی  منتاط   در ها سوزی آتش ی در فراوانی رخدادمهمط نقش گرم،

هتایی از جهتان   هتای اخیتر در بختش   هتای گرمتایی در ستال   ت متو  (. رختداد و شتدط  2103، 0اسکندری و چتاویکو 

ت امتوا   افزایش فراوانی و شتدط  توان میرا  سوزی آتشکه یکی از عوامل افزایش فراوانی رخدادهای  است یافاه افزایش

و همچنتین متو  گرمتای     2113. مو  گرمایی فرانسته در تابستاان   (2103اسکندری و چاویکو، ) نظر گرفتگرم در

فریقتا و  شتمالی همچتون روستیه، قزاقستاان، ایتران، چتین، شتمال آ        کترة از نیمهای وسیعی قسمت 2101تابساان 

های غرج روستیه و رختداد   در جنگل سوزی آتش. رخداد خشکسالی و داد قرارپوشش خود  هایی از اروپا را زیر بخش

 2101ر ستال  پیامدهای مو  گرمتایی د  ترین مهماز  توان میای از پاکساان را های گساردهدر بخش سابقه بیسیالج 

 (.  0313، نام برد )مولودی و همکاران

 هتای  جامعته بتاری بتر   ج و زیتان مستاقیم آاتار مخترع    مساقیم یا غیر طور بهیا انسانی طبیعی  منشأبا  سوزی آتش 

بستیار   تتأایر  ،دلیتل تمرکتز جمعیتت در اطتتتراف روستااها     که در صتورت بتروز این واقعته، بته   کند میانسانی وارد 

 معتر   در همیشته  مراتت   و هتا  جنگتل  طبیعتی  محیط .گذارد می ها آن ساکنانو  ها آبادی، زیست محیطزیتتادی بر 

 ءزجت  ستوزی  آتش و انانس اورزیکش و هریش های الیتفعط خشکسالی، امروزه .ددارن قرار تخریب و طبیعی های آسیب

 (.  2110، همکارانو  2ین) روند می مارشبه طبیعی های اکوسیسام کنندة تخریب عوامل فراگیرترین

 کته  شده شناخاه طبیعی های اکوسیسام تخریب اصلی عوامل از یکی عنوان به سوزی آتش ،جمخرع لعوام انمی در 

 دیدشت  هتای  آلتودگی  اقاصتادی،  هتای  خسارت بر افزون و سازد می وارد ها عرصه این هب را یفراوان هایارتخس ساالنه

 ازنظتر  بلکته  دزیستت  محتیط  دیتدگاه  از تنهتا نه طبیعی یها عرصه در سوزی آتش .ددارن الدنبهب نیز را محیطی زیست

 دهستان  انجهت  نقتاط  از بستیاری  در موجتود  های چالش و ها نگرانی ترین اصلی هازجمل یامنیا و اعیاجام اقاصادی،

 مراتت   و ها جنگل سازمان سوی از دهمناشرش آمار راساسب .(2111 ،و همکاران 0لبلون د2103 ،و همکاران 3پورتقی)

 طتور بته  کته  دهتد  متی  رخ ایتران  مخالتف  مناط  در انسانی یا طبیعی لعل اب سوزی آتش مورد هزاران ساالنه ،شورک

   (.2103، اسکندری و چاویکو) گذارد می جای بر بشر زندگی رب ریویرانگ و بار زیان اارات مساقیم غیر یا مساقیم

ه در سراستر جهتان،   توجطت  درختور  هتای  نگرانتی به یکی از  ،کشاورزی هایزمینو مرات  به  ها جنگلتغییر امروزه  

از  %21تتا   %3است. در یک اکوسیسام جنگلی، تنهتا   شدهتبدیل و تغییر اقلیم جهانی  زیست محیطتخریب  درزمینة

نتابراین حتذف هتر درختت باعتا افتزایش       ب (د2110 ،3و هتریس  )بلارامی رسد میتابش خورشیدی به سطح زمین 

 خشتک  کمربند در ایران کشور گرفان قرار دلیلبه (.0113، 8)آبر شود میگیر تابش خورشیدی در سطح زمین چشم

 داستت  فتراهم  مراتت   و ها جنگل در سوزی آتش وقوع الزم برای یجوط شرایط ،ای حاره جنب پرفشار ناحیة و زمین کرة

 بته  اراضتی جنگلتی   تبتدیل  بترای  عمدی های سوزی آتش یا مسافران احایاطی بی همچون انسانی عوامل ،سودیگر از

   .(2111، 1سرکارگر اردکانی) است شده ایران جنگلی های پهنه در سوزیآتش ایجاد باعا کشاورزی،
                                                                                                                                                                          
1- Chuvieco 

2- Yin 

3- Pourtaghi 

4- Leblon 

5- Beltrami & Harris 

6- Aber 

7- Sarkargar Ardakani 
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نقتش اساستی در تغییترات شترایط      ،پوشتش اراضتی   اخیر تغییر در کتاربری   در اساان لرساان نیز طی سه دهة 

افتزایش در دمتای هتوا و دمتای ستطح       همچوناقلیمی  های واداشتاقلیمی منطقه داشاه است. برخی از تظاهرات و 

تغییتر   دنبتال داشتاه استت.    ی جنگلی و مرتعتی را بته  ها عرصهدر  ها سوزی آتشآن افزایش در فراوانی  تب به وزمین 

ان مرتت  در مراتت    اراضی شهری، وجود واحدهای دامی بیش از تتو  مرات  و توسعةرفان زیر کشتجنگلی،  های پهنه

 مظتاهر تغییتر  از  غیتره و  و برنج، کاهش مساحت باغتات  زمینی سیب ازجمله چغندر،کشت نامناسب اساان، الگوهای 

ه و ایتن  داشتا  و تتابش دمتا، آلبتدو    همچتون اقلیمی  فاکاورهادر پوشش اراضی هساند که نقش اساسی در تغییرات 

و  در مراتت   ستوزی  آتتش  جملته دیگتر از  آمیتز  مختاطره خود منجر به برخی پیامتدهای   ،اقلیمی فاکاورهایتغییرات 

مستاقیم   ی، بروز اموا  گرم و پیامدهای غیتر محلع منشأبا  گردهاریزی جنگلی، رخداد ها عرصهکشاورزی و  های زمین

 .  شود میخیزی خاک رفان حاصلشدید، فرسایش خاک و ازبین های رواناجو  ها سیالجایجاد  همچوناقلیمی 

 گتاهی پنتاه و  العبتور  صتعب در منتاط    ویتژه  بته  ،ستوزی  آتتش دوری، برای پتایش  ازسنجش های دادهاسافاده از  

مبانتی  مخالف آشکارسازی و شناسایی آتش  های الگوریامکارایی  هاپژوهشبرخی از است.  مهم، بسیار شده حفاظت

و 0ژانت  نتاو  ) انتد  ردهبررستی و ارزیتابی کت    وحتش  حیات های پناهگاهو  العبور صعبدر نواحی را  ای ماهوارهتصاویر  بر

اابتات  مبانتی بتر عناصتر محیطتی      ستوزی  آتتش ر هشتدا را در تولید سیسام پیش ها آنو کارایی  (2108همکاران، 

آشتکارگر   هتای  الگتوریام کتارایی   هتای مخالتف،  بررستی ناتایج   .(2108و همکتاران،   2نتا  د0311)آقتازاده،   اند کرده

و  3هنت   د2108ژانت  و همکتاران،   ) انتد  کترده دور را در نواحی مخالف دنیتا اابتات   ازمبانی بر سنجش سوزی آتش

 .  (2100و همکاران،  3نزامبرون د2100و همکاران،  0چند 2101همکاران، 

آشکارستازی   بترای  بصری تفسیر روش و 1الگوریام آساانهبا اسافاده از  8 هیماروی سنجندة های داده کارگیری به 

 دهتد  می نشان ،دادهرخ  مغولساان مرز جنوبیمرتعی  مناط  در که هرز های علف سوزی آتش پروسة کلع بر نظارت و

 کته استت   شتده  ستوزانده  مرب  کیلومار 2111 حدود مساحت با ساعت هشت و روز دو برای زارعلف سوزی آتش که

کته ایتن    کند رسانی العاطعرا آشکار کرده و  سوزی آتشاین  توانست موق  به و باال تدقع با هیماوری سنجندة العاتاطع

 نشان دهد. سوزی آتشرخداد  دهیهشداررا در آشکارسازی و پیش ها الگوریاممسئله توانست کارایی باالی این 

استت. بستیاری از    ستوزی  آتتش مترتبط بتا    تغییرهتای  تترین  اساستی و  ترین مهمپوشش اراضی یکی از  کاربری  

تفکیتک طبقتات پوشتش    ازدور، بته ارشده از تصاویر سنجشآشک سوزی آتشبه تحلیل فراوانی رخدادهای  ها،پژوهش

استاان   هتای  جنگلدر  سوزی آتشبرای نمونه تحلیل فراوانی رخدادهای  (د0318)جانباز قبادی،  اند کردهاقدام اراضی 

 بتا  جنگلتی  منتاط   در همچنتین  و انبتوه  پوششتا  با جنگلی مناط  در ها سوزی آتش گلساان نشان داد که بیشار

توزیت    ،ساخاار ارتفتاعی  ازلحاظ. است افااده فاقاتع زارها بوته و زار بیشه مناط  در بعد مرحلة و در طماوسط پوششتا 

 0311 تتا  111 بتین  طماوسط ارتفاعی های پهنه در ها سوزی آتش %11 حدود نیز مشاهده شد سوزی آتشرخدادهای 

   (.0318)جانباز قبادی، اند.  داده  رخ مار

بتر کمیتت    افزونفصل گرم،  های ماهروزانه در  همچون دمای بیشینةبر کاربری اراضی، فاکاورهای اقلیمی  افزون 

مترتبط بتا    هتای پتژوهش بیشتار   .(0318ن، همکتارا اسکندری و ) کند میرا نیز کنارل  سوزی آتشرخدادها، وسعت 
                                                                                                                                                                          
1- Na & Zang 

2- Na 

3- Hong 

4- Chen 

5- Zumbrunnen 

6- Advance Himawari Imaging (AHI) 

7- Threshold 
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دمای روزانته بته عتالوه رطوبتت نستبی و       اورهای اقلیمی، میانگین یا بیشینة، در بین فاکسوزی آتشعوامل محیطی 

)هنت  و همکتاران،    داننتد  متی منتاب  طبیعتی    در عرصتة  ستوزی  آتشاصلی رخدادهای  کنندة تبیینبارش ساالنه را 

)ارتبتاط عناصتر    بررسی کرده استت  نکا و بهشهر شهرساان های جنگلمورد ئله را درکه این مس پژوهشیدر (. 2101

ط و ماوسطت  این منطقهپیوستاه در  وقتوع بته های سوزی آتشبین تعداد (، مشاهده شد که سوزی آتشاقلیمی با وسعت 

وجود داشاه استت   داری معنی رابطة %13ط بارنتدگی ستتاالنه در ستتطح اطمینتتان حرارت ستاالنه و ماوستع درجه

  وقتوع  بته  هتای  ستوزی  آتتش بتتین وستتعت  (اطمینان 1 11در سطح ) تری قوی صورت بههمین رابطه  سوو از دیگر

 و مرات  منطقه وجود داشاه است.   ها جنگلط بارندگی ساالنه در سطح پیوساه و ماوسط

قترار   ایردیگتری آن را تحتت تتأ    گتر  مداخلته این رابطه همیشه صادق نیست و ممکن است عوامل و فاکاورهتای   

شهرستاان   های جنگل شهرساان بهشهر، مطرح شد، دربارة های جنگلمورد تر درپیشکه  ای رابطهبرای نمونه  دهندد

پتژوهش دیگتری   استاان گلستاان، در    هتای  جنگلدر  کهحالی  در (د0318 همکاران،اسکندری و ) نبود دار معنی نکا

مستاقیم و بتین ایتن     ةرابطت  ،های اساان گلساان و میانگین درجته حترارت ستاالنه    سوزی بین آتشد که مشاهده ش

بتر مقتادیر کمتی     افزون .(0310 ،)اسکندری معکوس وجود دارد ةمیانگین رطوبت نسبی ساالنه رابط ها و سوزی آتش

)چتن   باشتد  سوزی آتشفاکاورهای دخیل در کنارل  ترین مهماز  توانند مینیز  ها آنتوزی  زمانی  اقلیمی و تغییرهای

 .  (2100و همکاران، 

مبانتی   ریتزی  برنامته واق  رویکرد مناب  طبیعی وجود دارد، در سوزی آتشرویکرد دیگری که در ارتباط با کنارل  

ریستک   هتای  نقشته راستاای تولیتد   پژوهشتی کته در  در مناط  مخالف است.  سوزی آتشریسک  های نقشهبر تولید 

کته بتا    ستوزی  آتتش طبقتات ریستک    نقشتة استت، نشتان داد کته     شدهانجام اساان گیالن  های جنگل سوزی آتش

اجامتتاعی بتتا استتافاده از تحلیتتل  - گتترفان عوامتتل توپتتوگرافی، اقلتتیم، پوشتتش گیتتاهی و عوامتتل اقاصتتادی درنظر

در  ستوزی  آتتش از رختدادهای واقعتی    1 88، بتود تولیتد شتده   جغرافیتایی   العتات اطع سیساممراتبی فازی و  سلسله

تولیتد   هتای  متدل ا در ایتن  امطت  د(0312کار و همکاران، رع)ز بودکرده  برآوردریسک باال  اساان را در طبقة های جنگل

ریستک   بنتدی  طبقته  هتای  نقشته بترای نمونته    ابای وجود ندارنددوردگرهای اآهمیشه عناصر و بر ،سوزی آتش  نقشة

انی و مکتانی  )رژیم اقلیمی، اموا  گرم، ستاخاار بادهتا، توزیت  زمت     یس، دو فاکاور اقلیمئدر سوشده تولید سوزی آتش

 در ستوزی  آتتش در توزی  فضایی رختدادهای   تأایرگذارعوامل  ترین مهم ای جاده ونقل حمل رطوبت و بارش( و شبکة

مشتاهده شتد، در    گفاته پتیش هتای  پژوهشطور که در همان. (2100 )زامبزون، این کشور هساند های جنگلسطح 

ربری اراضی، نقش اساستی در توزیت    کا و ، عوامل اقلیمیسوزی آتشدر تحریک رخداد  0کنار عوامل انسانی تاایرگذار

بته   هیتتوجط قابتل   ازدوری تا حدط که اسافاده از محصوالت سنجش کنندایفا می سوزی آتشمکانی رخدادهای  - زمانی

بررستی توزیت  زمتانی مکتانی      نوشتاار پتیش رو،  هدف اساسی  بنابراین کرده استدرسازی این ارتباطات کمک آشکا

 .استدر سطح اساان لرساان در ارتباط با ساخاار کاربری اراضی و پوشش گیاهی اساان  سوزی آتشرخدادهای 

 بررسی مورد فی منطقةمعرّ

 38'' طتول شترقی و   º31 01' 03''تتا   و º08 32' 33''در موقعیتت   کیلومارمرب  28318اساان لرساان با مساحت 

'38 º32  23' 11''تا º30   این اساان سرزمینی کوهساانی استت کته میتانگین ارتفتاع     استشده عر  شمالی واق .

بلتوط   ده از اراضی جنگلی با غالبیت گونةاز مساحت این اساان پوشی %01مار از سطح دریا است.  2211آن بیش از 

استاان   هتای  ویژگی ترین مهم. یکی از دنده میی اساان را نیز مرات  تشکیل هازمینزاگرس است و بخش وسیعی از 

                                                                                                                                                                          
1- Trigger 
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ماتر در   012ارتفتاعی استاان از    دامنتة  کته طتوری   به کیوپوگرافیتع آن است که این تنوط توپوگرافیکیع تنوط ،لرساان

و الیگتودرز   دورودماتر در ارتفاعتات اشتارانکوه شهرستاان      0111تتا بتیش از    جنوبی شهرساان پلتدخار  های بخش

مخالتف   هتای  اشتکوج ع پوشش گیاهی و آن تنوط تب  بهع اقلیمی و ع توپوگرافیک خود را در تنوطمافاوت است. این تنوط

 (.0)شکل  جنگلی نشان داده است

 ها مواد و روش
سوزی در طبقات مخالف کاربری اراضتی، از   برای آشکارسازی ارتباط بین فراوانی رخدادهای آتش نوشاار پیش رودر 

 پتژوهش، که یکی از اهداف اصلی اسافاده شد. ازآنجا 2.سافزار آرک.جی.آی.اِ در نرم 0العات ماقاط تحلیل ماتریس اطع

طبیعی در اساان  های عرصه سوزی تشآبررسی و آشکارسازی ارتباط بین طبقات پوشش اراضی و فراوانی رخدادهای 

مربتوط بته    های دادهد. بین این دو فاکاور مشخعص شبا تکنیک تحلیل ماتریس ماقاط ، ارتباط  بنابراین لرساان بودهد

، 2121تتا   2111آماری  برای دورةدر مقیاس روزانه  سنجندة مادیسال محصول آتش فعطاز  سوزی آتشهای رخداده

 دساهسوزی دارای دو  های مربوط به رخدادهای آتش داده. (0)جدول  شد گرفاه 3سنجندة مادیس های دادهاز پایگاه 

دوم کتدهای   و دستاة  های فاقد پوشش گیاهی )کد صتفر(  صهدر عر شده ابتسوزی  ل کدهای آتشاوط اند، دساة بوده

 ستوزی  آتش های دادهاز  پژوهش حاضرکه در  ( بودند2های پوشش گیاهی )کد  رصهمربوط به ع شده ابتسوزی  آتش

ا محصتول طبقتات   امطت  ، اسافاده شددمناب  طبیعی است های عرصهدر  شده ابت های سوزی آتشکه مربوط به  12کد 

، MCD12Q1با کتد محصتول    0این سنجنده های دادهاز پایگاه  سنجندة مادیسمحصول کامپوزیت  پوشش ارضی از

 استاس بربتوده و طبقتات کتاربری اراضتی در آن      سنجندة مادیس شدةمشا  محصول درواق  این محصولاخذ شد. 

از آن  نوشتاار پتیش رو  در  یادشدهبندی  در سیسام طبقه که 3بیوسفر - المللی ژئوسفر بین بندی برنامة سیسام طبقه

 .  گیرد می یا کاربری اراضی در هفده طبقه قراری پوشش کلع طور اسافاده شد، به

 
 استان لرستان. موقعیّت جغرافیایی 1شکل 

                                                                                                                                                                          
1- Cross-Tabulate Matrix 

2- ArcGIS 

3- (MODIS  ( https://modis-land.gsfc.nasa.gov/fire.html 

4- https://lpdaac.usgs.gov/products/mcd12q1v006/ 

5- International Geosphere-Biosphere Program (IGBP) 
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 شده در پژوهش حاضرهای استفاده . انواع داده1جدول  

 تعداد تصاویر اخذشده دورة آماری رزولوشن فضایی منبع نوع داده

 کیلومار 0 سنجندة مادیس MCD12Q1محصول  طبقات کاربری اراضی
تا  2111ساالنه 

2121 
 تصویر ساالنه 02

 کیلومار 0 مادیس، سنجندة MOD14محصول  محصول آتش فعطال
تا  2111ماهانه 

2121 
 تصویر ماهانه 310

 کیلومار 0 ، سنجندة مادیسMOD13A3محصول  محصول پوشش گیاهی
تا  2111ماهانه 

2121 
 تصویر ماهانه 310

 ستوزی  آتتش برای آشکارسازی الگوی توزی  فضتایی رختدادهای    جساار پیش روهایی که در یکی دیگر از تحلیل

و شتاخص پوشتش گیتاهی     سوزی آتش ةماهان، تحلیل ماتریس همبساگی بین توزی  فضایی رخدادهای شداسافاده 

 بود.   سنجندة مادیس

   : تحلیل ماتریس همبساگی0رابطة 
∑           

√           
 

فراوانتی   الیتة  و رستار پوشتش گیتاهی    هتای الیتة  هرکدام از پیکسلترتیب مربوط به به yو  xمقادیر  که در آن، 

 بتا کیلتومار   0فضایی  رزولوشنبا همین سنجنده  محصول پوشش گیاهی ماهانةاست.  سوزی آتش های ماهانةرخداد

و شتاخص تتراکم    ستوزی  آتش ضایی بین فراوانی رخدادهای ساالنةنیز برای تحلیل همبساگی ف MOD13A3عنوان 

 از طبقات پوشش اراضی، نیز اخذ شد. هرکدامپوشش گیاهی 

، H21v05و  H22V05محصوالت مادیس برای اساان لرستاان در دو بلتوک تصتویری     مةبه ذکر است که هالزم  

آمتاری   گفاته بترای استاان لرستاان طتی دورة     پیشبنابراین دو بلوک تصویری  دداد میاساان لرساان را پوشش  کلع

، 2121تتا   2111آمتاری   پژوهش حاضتر طتی دورة  اساس برای  بر اینشد.  سازی موزاییکو  گرفاه 2121تا  2111

محصتول   310و  ستوزی  آتتش رختدادهای   ةمحصتول ماهانت   310تصویر از محصول پوشش اراضی،  02 یکلع طور به

 شاخص پوشش گیاهی اسافاده شد. ماهانة

 نتایج
طبقته کتاربری اراضتی     نُهدر سطح اساان لرساان  یکلع طور به، MCD12Q1طبقات کاربری اراضی محصول  اساسبر

کتاربری اراضتی در    پهنتة  ترین وسی کشت آبی و کشت دیم،  شاملاراضی زراعی بین این طبقات،  وجود دارد که در

برابتر   2121محصول لندکاور مادیس در ستال   اساسبرمساحت این طبقه پوشش اراضی  است.سطح اساان لرساان 

 طتور کلعتی در نیمتة   بته اساان لرساان بوده استت. ایتن پوشتش     از مساحت کلع %21بوده که برابر  هزار هکاار 831

و در  شتود  متی ، نورآبتاد و بروجترد دیتده    آبتاد  خترم کوهدشتت، شتمال    هتای  شهرساان ویژه بهشمالی و غربی اساان 

مستاحت اراضتی   . شتود  نمتی استت، دیتده    تتری  خشننسبت وگرافی بهدارای توپ عموماًجنوبی اساان که  های بخش

% 01هتزار هکاتار یعنتی     0031برابر  یکلع طور بهط، تراکم و با تراکم ماوسطدرنظرگرفان طبقات جنگلی کمجنگلی با 

جنتوج شترق    -مرکزی اساان لرساان با جهت شمال غرج  های بخش. این اراضی جنگلی در از مساحت اساان است

 (.2)شکل  جنوج و جنوج شرق اساان باالتر است های بخشدر  ها آنو تراکم  شده  دیدهدر سطح اساان 

پوشتش ماوسطتط   طور کلعی از نوع مراتت  بتا تتا    سومین پوشش وسی  در سطح اساان لرساان مرات  است که به 

% از مساحت استاان را بته ختود اخاصتا  داده     23هزار هکاار، برابر  811ساله است. این مرات  مساحای حدود  یک

 (.  2است )جدول 
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  سنجندة مادیس، MCD12Q1طبقات کاربری اراضی محصول  .2شکل

 (2112در سطح استان لرستان )سال  سنجندة مادیس، MCD12Q1اراضی محصول مساحت هرکدام از طبقات پوشش  .2دول ج

 درصد نسبی هکتار پوشش اراضی ةطبق

 32 833122 های کشاورزیزمین

 1 0 01808 باغی هایزمین

 2 38380 خوج ت مرا

 21 123208 طمرات  ماوسط

 1 3 1182 مرات  فقیر

 03 321133 جنگلی با تراکم کم هایزمین

 01 388800 طجنگلی با تراکم ماوسط هایزمین

 3 80203 بایر هایزمین

 1 3 03388 مسکونی هایزمین

را بته ختود اخاصتا  داده استت.      هکاتار  80203برابتر   ،از اساان لرساان %3بایر مساحای در حدود  هایزمین 

، نشتان داد  سنجندة متادیس ، MOD14محصول  های دادهبا اسافاده از  سوزی آتشمکانی رخدادهای  - تحلیل زمانی

 شدة استاان را طتی دورة   ابت های سوزی آتشرخدادهای  از فراوانی کلع %13دو ماه ژوئن و سپس جوالی حدود که 

از این دو متاه بیشتارین فراوانتی     پس آگوستو سپس  های می ماه، اند دادهبه خود اخاصا   2121تا  2111آماری 

 ستوزی  آتتش رختدادهای   از فراوانی کتلع  %10بنابراین  (د3 شکل) اند دادهرا به خود اخاصا   سوزی آتشرخدادهای 

فراوانتی   از کتلع  %1ماه، تنها  0توزی  شده است و در خار  از این  آگوستماه می تا  0در اساان لرساان در  شده ابت

 است.   داده رخاساان لرساان  شدة ابترخدادهای 
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، MOD14 محصول اساسبر 2121تا  2111آماری  طی دورة شده ثبت های سوزی آتشسالی رخدادهای توزیع فراوانی درون .3شکل 

 سنجندة مادیس

 یرونتد بیتانگر وجتود    نوشتاار پتیش رو  در ستطح استاان، ناتایج     سوزی آتشت رخدادهای روند بلندمدط ازلحاظ 
 ستالة  20بررستی رونتد    (.0)شتکل   در سطح اساان لرستاان بتود   سوزی آتش ةافزایشی در فراوانی رخدادهای ساالن

در ستطح استاان لرستاان،    ، سنجندة متادیس ، MOD14سوزی محصول  فراوانی رخدادهای آتش ( 2121تا  2111)

رختداد، رونتد    سته  بتا شتیب ستاالنة    یکلع طور بهدر سطح اساان، سوزی  گویای آن است که فراوانی رخدادهای آتش
الگتوی  یتک  در ستطح استاان،    سوزی آتشرخدادهای  ی، فراوانی ساالنةا در کنار این روند کلعامط دافزایشی داشاه است

 کاهشی در فراوانی رختدادهای  دورة افزایشی و دو دورة سه، ساله 20در این سری زمانی  .ه استاشاد ای دورهنوسان 
)تتا ستال    بته بعتد   2108 درنهایتت و  2100تتا   2101 د2110تتا   2112 هتای  سال است. شده  مشاهده سوزی آتش
تتا   2103و  2111تتا   2113 طتی دورة  کته حتالی   در داند بوده سوزی آتشافزایشی در رخدادهای  های دوره( 2120

 سطح اساان بوده است.   سوزی آتش، فاز کاهشی در رخدادهای 2101
تتا   2111آماری  که طی دورة هایی تموقعیط 3در شکل  سوزی آتشپرفراوانی رخدادهای  های هساهتوزی  فضایی  
، در سطح استاان لرستاان   اند داشاهرا  سنجندة مادیس باآشکارشده  سوزی آتش، بیشارین فراوانی رخدادهای 2121
کوهدشتت و ستپس پلتدخار، بیشتارین      هتای  شهرستاان ، شتود  میکه در این شکل دیده  طور هماناست.  شده  ارائه
 . اند داده، به خود اخاصا  2121تا  2111یعنی  دبررسی مورد را طی دورة سوزی آتشاابت رخدادهای  های کانون

 
 (ACTIVE FIRE-MOD14سوزی محصول آتش فعّال سنجندة مادیس ) سالة فراوانی رخداد آتش 21. روند 4شکل



 171 مادیس تان با استفاده از محصوالت سنجندةهای طبیعی در استان لرس سوزی آتش مکانی رخدادهای مخاطرة - تحلیل زمانی
 

 
 (ACTIVE FIRE-MOD14) سنجندة مادیسال محصول آتش فعّ سوزی آتشرخداد  های کانونتوزیع فراوانی  .5 شکل

کامپوزیتت   و الیة MOD14محصول  12کد  های سوزی آتش تحلیل ماتریس ماقاط  بین فراوانی رخدادهای کلع 

در  ستوزی  آتشبیشارین فراوانی رخدادهای  که( بیانگر آن بود MCD12Q1محصول پوشش اراضی همین سنجنده )

جتای  پراکنده در همته  صورت بهبوده است. در این طبقه کاربری اراضی که ط تا فقیر اراضی مرات  ماوسط پوشش طبقة

 از کتلع  %31، بیشارین سهم را از این اراضی دارنتد،  آباد خرم، پلدخارکوهدشت،  های شهرساانو  شودیاساان دیده م

از  %23، نیتز جنگلتی   هایزمیناست. در  شده  ابت سنجندة مادیس وسیلةبهآشکارشده  های سوزی آتشرخدادهای 

 رختدادهای ستاالنة   از کتلع  %01حتدود   دیتم  هتای کشتاورزی  زمتین استت. در   شتده  ابتت  سوزی آتشرخدادهای 

اراضتی   ط و طبقتة ماوسطت مرات  فقیتر تتا    یکلع طور به. (8)شکل  است شده  ابتاراضی مناب  طبیعی  های سوزی آتش

در  ستوزی  آتتش ) 12کتد   شتدة  ابتت  هتای  سوزی آتشرخدادهای  از کلع %33، طماوسطپوشش فقیر تا ی با تا جنگل

 یکلعت  طتور  بته دیم و آبتی   های کشاورزیزمین که  حالی در دمناب  طبیعی( را به خود اخاصا  داده است های عرصه

 .  اند داده را به خود اخاصا  12کد  سوزی آتشرخدادهای  از کلع 21%

 
 سنجندة مادیس، MCD12Q1در طبقات کاربری اراضی محصول  سوزی آتشتوزیع رخدادهای  .6شکل 
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در استاان لرستاان،    شتده  ابت سوزی آتشرخدادهای  از کلع %13العات ماقاط  نشان داد که تحلیل ماتریس اطع 

ط تتا ضتعیف، و   پوشتش ماوسطت  تتا   ط، اراضتی جنگلتی بتا   پوشش اراضی، مرات  فقیر تتا ماوسطت   طبقة  سهمربوط به 

بتا بیشتارین    گانته سته در طبقتات   سوزی آتشدرصد فراوانی رخدادها  توزی  ماهانةدیم هساند.  های کشاورزی زمین

 کتلع  %13ط تتا فقیتر،   پوشتش اراضتی، مراتت  ماوسطت     طبقتة در کته   دهتد  متی نشان  سوزی آتشفراوانی رخدادهای 

نیتز   آگوستت در متاه متی و    .است شده  ابتدر این طبقه، در دو ماه ژوئن و جوالی  شده ابت سوزی آتشرخدادهای 

رختدادهای   . توزیت  ماهانتة  (3)جتدول  استت  شده  ابتاین طبقه،  های سوزی آتشرخدادهای  از کلع %21 درمجموع

کته در ایتن پوشتش     ای گونته  به در طبقة پوشش جنگلی نیز مشابه طبقة پوشش مرات  استد، 2کد  های سوزی آتش

در  ستوزی  آتتش از رختدادهای   %22و  شتده   ابتت در دو ماه ژوئن و جوالی  سوزی آتشفراوانی رخدادهای  %11 ،نیز

کشتاورزی  ی هتا زمتین  در طبقتة  سوزی آتشرخدادهای  ا توزی  ماهانةامط به ابت رسیده استد آگوستو  می های ماه

 ستوزی  آتتش رختدادهای   از کتلع  %10و سپاامبر مامرکز است. در ایتن دو متاه،    آگوست های ماهدر طور کلعی بهدیم 

 .  (3)جدول  است شدهابت دیم،  های کشاورزیزمینپوشش  در طبقة شده ابت

 ( بتا ستنجندة متادیس   ،MOD13A3محصتول  ) ماهانته  ماتریس همبساگی بین شاخص تراکم پوشتش گیتاهی   

در  نشتان داد کته   ،ستوزی  آتتش کاربری با بیشارین رخداد  بقةط سهدر  شده ابت سوزی آتشرخدادهای  فراوانی کلع

 ط تتا فقیتر، فراوانتی رختدادهای    پوشتش ماوسطت  ط تا فقیر و اراضی جنگلی با تا پوشش اراضی مرات  ماوسط دو طبقة

ا امطت ، نشتان داده استت   داری معنتی آوریتل و متی همبستاگی     هتای  متاه با شاخص پوشش گیاهی ساالنه  سوزی آتش

 هتا  متاه از  کتدام  هیچبا شاخص پوشش گیاهی  داری معنیدیم، ارتباط  های کشاورزیزمینساالنه در  های سوزی آتش

فراوانتی   داری معنتی  صتورت  بته  توانتد  متی بنابراین تراکم پوشش گیتاهی در دو متاه آپریتل و متی      نشان نداده استد

 یعنی ژوئن و جتوالی بتاال ببترد    ،اشکوج جنگلی و اراضی مرتعی در دو ماه بعد را در دو طبقة سوزی آتشرخدادهای 

 .(0)جدول 

 کانة کاربری اراضیسوزی در هرکدام از طبقات سه . توزیع ماهانة فراوانی رخدادهای آتش3جدول
 کشاورزی دیم جنگل با تاج متوسّط تا فقیر مراتع متوسّط ماه
 1 1 1 ژانویه
 1 1 1 فوریه
 1 1 1 مارس
 1 0 3 آپریل
 1 01 02 می
 01 02 02 ژوئن
 02 28 30 جوالی
 00 00 8 آگوست
 31 3 0 سپاامبر
 0 0 1 اکابر
 1 1 1 نوامبر
 1 1 1 دسامبر

 MOD13Q1 محصول با مقادیر شاخص پوشش گیاهی ماهانة سوزی آتشماتریس همبستگی بین فراوانی رخدادهای  .4جدول 

 (2121تا  2111 ة)میانگین دور
ط تا فقیرپوشش متوسّاراضی جنگلی با تاج ط تا فقیرمراتع متوسّ ماه دیم کشاورزی   
هیژانو  11 11 11 
هیفور  11 13 11 
 11 01 21 مارس
لیآپر  02 31 11 
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 MOD13Q1سوزی با مقادیر شاخص پوشش گیاهی ماهانة محصول  . ماتریس همبستگی بین فراوانی رخدادهای آتش4ادامة جدول 

 (2121تا  2111)میانگین دورة 

پوشش متوسّط تا فقیراراضی جنگلی با تاج مراتع متوسّط تا فقیر ماه  کشاورزی دیم 

یم  31 33 00 

 01 31 32 ژوئن

یجوال  01 08 20 

 02 11 08 آگوست

 23 11 11 سپاامبر

 08 11 11 اکابر

 11 11 11 نوامبر

 11 11 11 دسامبر

 بحث

ن زاگترس در ایتن استاا    هتای  جنگلمناب  طبیعی، وجود  نسبی اساان لرساان در عرصة های مزیت ترین مهمیکی از 

بلتوط زاگترس    هتای  جنگتل ماراکم تا فقیتر   های پوششز مساحت این اساان پوشیده از تا ا %01 که  طوری به استد

 کته ای گونته  بته  دراهم کرده استبرای دامداری در این اساان ف هیتوجط  قابلمرات  این اساان نیز ظرفیت بسیار است. 

ا یکتی از  امطت  ساان لرساان، در رتبة نخست کشور قرار داردد، ادر مرت یا تراکم دام  لحاظ نسبت واحد دامی بر سطحاز

منجتر بته    اخیتر تشتدید شتده و    بتزر  استاان وجتود دارد و در دو دهتة    تهدیدهایی که برای این مزیتت   ترین مهم

   .طبیعی است های عرصه سوزی آتش، رخدادهای اساان لرساان شده و مرات  ها جنگلبه  هیتوجط  قابل هایتخسار

مکتانی رختدادهای    - آشکارسازی ارتباط بین توزی  زمانیشد، و تحلیل  بررسی نوشاار پیش روکه در  ای مسئله 
بود. ایتن   و پوشش گیاهی اساان لرساان پوشش اراضی ساخاارمناب  طبیعی در ارتباط با  های عرصه های سوزی آتش

که در ایتن زمینته وجتود     ییهابررسی عمدة اج بوده است.داخلی و خارجی جذع هایپژوهشموضوع برای بسیاری از 

از عوامل دخیتل در   ای مجموعه دار وزنبا تلفی   سوزی آتش سنجی مخاطرةپاانسیل های نقشهبا رویکرد، تولید  دارد،
ه بته اینکته یکتی از    با توجط. اند کردهاقدام در نواحی مخالف  سوزی آتشریسک  های نقشهه تولید ب، سوزی آتشرخداد 
لحتاظ  از توانند می بنابراین استد سوزی آتشریسک  های کالسو  ها پهنه، تولید هاپژوهشاین  های یافاه ترین اساسی

 هتای  یافاته  تترین  مهمیکی از ند. شومقایسه  نوشاار پیش رو های یافاهبا  سوزی آتشبررسی توزی  فضایی رخدادهای 
با پوشش اراضتی مترتبط    داری معنی صورت به، 12کد  سوزی آتشاین بود که توزی  فضایی رخدادهای  جساار حاضر

   است.

 %31و  %23ترتیتب  ط بته فقیر تا ماوسطت  و اراضی مرتعی طپوشش ماوسطی با تا ها جنگلپوشش اراضی  طبقة دو 

در  ای نایجته چنتین   .دهنتد  متی در اساان لرساان را به خود اخاصا   شده ابت ساالنة سوزی آتشرخدادهای  از کلع

جانبتاز قبتادی    پتژوهش در  ، مشاهده شتده استت.  مطالعه مورد بودن منطقةباوجود مافاوتدیگری نیز  هایپژوهش

شتد کته   مشاهده بود،  کردهاقدام طبیعی اساان گلساان  های عرصهدر  سوزی آتشریسک  که به تولید نقشة (0381)

طتور  ا بته امطت  استتد ط تتا انبتوه، مامرکتز بتوده     پوشش ماوسطتا در مناط  جنگلی با  سوزی آتشرخدادهای  بیشینة

پژوهش کته بتا هتدف تولیتد     ، قابل بررسی است. این (0312) گراوند و همکاران بررسی در این زمینه نایجة تر دقی 

ستوزی در کتاربری    آتتش  یشارین وقتوع که بنشان داد  است،در اساان لرساان انجام گرفاه  سوزی آتشریسک  نقشة

   .مامرکز بوده است( %23) طماوسط پوششتا  با مرت  و( %38ط )پوشش ماوسطجنگل با تا 

از رختدادهای   هیتتوجط   قابتل بختش   ود شت ص مشتخع  نوشاار پیش رودر طبقات کاربری اراضی که  یکی دیگر از 

دیم بود. براستاس   های کشاورزیزمین را به خود اخاصا  داده است، طبقة سنجندة مادیس آشکارشدة سوزی آتش
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 ستوزی  آتتش رختدادهای   درصتدی از کتلع   01ص شد که این طبقه کاربری اراضی ستهمی  مشخع پژوهش های یافاه

وستیلة  بته ستماندهای زراعتی   زدن پآتتش ساالنه در سطح اساان لرساان را به خود اخاصتا  داده استت.    شدة ابت

در  ای یافاته کته مشتابه چنتین     رختدادها استت  ایتن   ، یکی از دالیل عمدةپس از برداشت محصول ویژه بهکشاورزان 

ستاالنه در   ستوزی  آتتش رختدادهای   از کلع %00ط طور ماوسط( مشاهده شد که به2100) زامبرون و همکاران بررسی

بتاط بتا   در ارت های کشاورزیزمیناگر بوده است.  ها(لندکشاورزی )کراپهای زمینکاربری  مربوط به طبقةیس، ئسو

و  دشتو  یمت مشتاهده   روشتنی  بته ی بلوط استاان لرستاان   ها جنگلبارز آن در  اراضی جنگلی و مرتعی باشد که نمونة

   .شود مییت این مسئله دوچندان اهمطوسیعی از اساان انجام شده است،  های بخشزراعت در اشکوج جنگلی در 

 هتا  جنگتل  ستوزی  آتتش ک اصتلی  را محرع اشکوج جنگلی کشاورزی هایزمین( این نوع 2111و همکاران ) 0مادا 

بتر رختدادهای    ستنجندة متادیس  که با اسافاده از محصتول آتتش    (2113) مادا و همکارانپژوهش . اند کردهقلمداد 

نشتان داد کته در اراضتی جنگلتی کته دچتار تجتاوز         روشتنی  بته اراضی جنگلی برزیل انجام شده استت،   سوزی آتش

بتر   افتزون افتزایش داشتاه استت.     هیتوجط  قابل صورت به سوزی آتش، فرکانس رخدادهای اند شدهکشاورزی و زراعی 

بستیار   ستوزی  آتتش  لحاظ مدیریت مخاطرة، الگوی توزی  زمانی آن نیز بهسوزی آتشالگوی توزی  فضایی رخدادهای 

طبیعتی   های عرصهدر  شده ابت های سوزی آتشرخدادهای  %11بیش از مشاهده شد که  ژوهشپاست. در این  مهم

زمتانی استت    دقیقتاً و تا اوایل مرداد( مامرکز است. این زمتان،  دو ماه ژوئن و جوالی )خرداد در سطح اساان لرساان 

و  2متاریو پتژوهش  وجتود دارد. در   هتا  جنگلی پای هازمینشده در مرات  و از گیاهان خشک هیتوجط  قابلمقادیر که 

منتاب  طبیعتی بتا استافاده از      هتای  عرصته  سوزی آتشتقویم زمانی رخدادهای  که با هدف توسعة (2113) همکاران

 هتای  متاه در  دقیقتاً  ستوزی  آتتش که رختدادهای   دشمشاهده  ی در پرتغال، انجام شده بوددالگوهای سینوپایکی جوط

کته   مشتاهده شتد   (2113) متاریو و همکتاران   بررستی هتای   براساس یافاهفصل تابساان و اواخر بهار مامرکز است. 

بتر افتزایش فراوانتی     افتزون شتده،  ریتان بتاد متداوم در ستطح مراتت  خشتک      کمبود رطوبت هوا، وجود الگوهتای ج 

کتاربردی   صتورت  بته نیتز   پتژوهش این  . درشود می تر وسی و  تر گسارده های سوزی آتشمنجر به ایجاد  ،سوزی آتش

 23ی یعنت  دروزه 82زمتانی   طتی یتک دورة   طبیعتی  هتای  عرصه های سوزی آتش با تمرکز مدیریتگفت که  توان می

ستوزی را   رخدادهای آتتش  از %33 توان میدو پوشش اراضی مرات  و اشکوج جنگلی،  تیر در عرصة 23 اردیبهشت تا

زدن بقایتای کشتاورزی در اراضتی زراعتی     قانون هوای پاک، مان  از آتش 21مادة  سو با اساناد بهاز دیگر کنارل کردد

بیعتی را در ستطح استاان    ستوزی منتاب  ط   بخش زیادی از رختدادهای آتتش   ،ترتیب این  کشاورزان شد و به وسیلةبه

   کنارل کرد.

گیری از درخاتان  زغال ،ای طایفه های درگیریجنگلی و مرات ،  های عرصهگردشگری در  همچوندی عوامل ماعدط 

از اراضتی جنگلتی و مرتعتی،    بتودن برختی   العبور صعب مانندزدن بقایای اراضی کشاورزی، درکنار عواملی بلوط، آتش

ل مکمطت  صتورت  بته زنی و اطفای حری ، عواملی هساند کته  در اساان، کمبود تجهیزات گشت بان محیط کمبود سرانة

. نقتش  انتد  شتده ی اساان لرساان ها جنگلمرات  و  در عرصة سوزی آتشاخیر منجر به تشدید رخدادهای  ةدر دو ده

در  ستوزی  آتتش  رختدادهای ستاالنة   هیتتوجط   قابتل  صورت به تواند میبارش،  تغییرات ساالنة ازجملهعوامل محیطی 

 هد.  قرار د تأایرمناب  طبیعی را تحت  عرصة

بترای نمونته ستال    ) شتود  متی به اواخر زمساان و اوایل بهتار مناقتل    عموماً، ها بارشکه  هایی سالدر  یکلع طور به 

باعتا   ، ابت شتدد 0318ن و اوایل بهار سال ( در اواخر زمساا0318تا  0311، که بخش اعظم بارش سال آبی 0318
                                                                                                                                                                          
1- Maeda 
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 متوادط  صتورت  بته خترداد و تیتر    های ماهپوشش گیاهی در مرات  و اراضی جنگلی شد که در  هیتوجط  قابلحجم ایجاد 

در ایتن میتان،    بنابراین د و گسارده در سطح اساان شددماعدط های سوزی آتشدرآمد و منجر به  هیتوجط  قابلسوخای 

 تترین  مهتم کشتاورزان و دامتداران، یکتی از    ، گردشگران، روسااییان ویژه بهی مردم محلعسازی اسو حسطلزوم آموزش 

کنتار ایتن مستئله، افتزایش     در سطح مرات  اساان استت. در  سوزی آتشکاهش رخدادهای  راهکارهای اساسی و مهمط

تتا   توانتد  متی ، تیرماهبحرانی اواخر اردیبهشت تا اواخر  در دورة ویژه به، سوزی آتشامکانات و تجهیزات کنارل و پایش 

   را در اراضی طبیعی اساان لرساان به حداقل برساند. سوزی آتشزیادی ریسک  حدط

 گیری نتیجه
ال ، مساخر  از محصول آتتش فعطت  2121تا  2111آماری  ماهانه طی دورة سوزی آتشرخدادهای  رونوشاار پیش در 

( تحلیل زمانی و مکتانی  سنجندة مادیس MCD12Q1در ارتباط با طبقات پوشش اراضی )محصول  سنجندة مادیس

در  ستوزی  آتشرخدادهای  %13سالی در اساان لرساان، بیش از در مقیاس درون یکلع طور به. ناایج نشان داد که شد

، رونتد ستری زمتانی فراوانتی     بتر آن  افزونمامرکز است و  (تیرماهژوئن و جوالی )اواسط اردیبهشت تا اواخر  های ماه

را داشتاه استت. تحلیتل متاتریس      سه رخداد در سال خطی شیبی با افزایشی کلع روند سوزی آتشرخدادهای  ساالنة

طبقتة    سته طبقات پوشش اراضی اساان نشان داد که و  سوزی آتش رخدادهای ساالنةفراوانی العات ماقاطعی بین اطع

بیشتارین   ،دیتم  های کشتاورزی زمینط تا فقیر و ط تا ضعیف، مرات  ماوسطپوشش ماوسطپوشش اراضی جنگلی با تا 

در  ستوزی  آتشرخدادهای  % از فراوانی ساالنة11. بیش از اند دادهرا به خود اخاصا   سوزی آتشفراوانی رخدادهای 

ط تتا ضتعیف، در دو متاه ژوئتن و     پوشش ماوسطت و اراضی جنگلی با تا ط پوشش اراضی مرات  فقیر تا ماوسط دو طبقة

 دداشتاه استت   داری معنیآپریل و می همبساگی  های ماهجوالی )خرداد و تیر( بوده است که با تراکم پوشش گیاهی 

و ستپاامبر مامرکتز بتوده     آگوستت  هتای  ماهدر  عموماً زراعی دیم،اراضی  زیسو آتش فراوانی رخدادهای که  حالی در

 ه است.  با پوشش گیاهی هیچ ماهی نشان نداشا داری معنیهمبساگی است و 

ه به اینکه وجود تراکم پوشش گیاهی در دو ماه آپریل و متی در مراتت  و   گفت که با توجط توان میکاربردی  طور به 

د یعنتی ژوئتن و جتوالی    ک پوشش گیتاهی در دو متاه بعتد   فاکاورهای محرع ترین مهماشکوج جنگلی اساان، یکی از 

پوشتش  دو  تیتر در عرصتة   23 اردیبهشت تا 23یعنی  دروزه 82زمانی  یک دورةطی مدیریت تمرکز با  براینابن استد

 بتا استاناد بته    ستو از دیگر را کناترل کتردد   ستوزی  آتتش از رخدادهای  %33 توان می اراضی مرات  و اشکوج جنگلی،

 کشاورزان شتد  وسیلة به های کشاورزیزمینزدن بقایای کشاورزی در مان  از آتشتوان میقانون هوای پاک،  21مادة

   مناب  طبیعی را در سطح اساان کنارل کرد. سوزی آتشبخش زیادی از رخدادهای  ،ترتیب این  بهو 

 منابع
 متورد  منطقتة  NOAA/AVHRR هتای  داده از اسافاده با مرات  و جنگل سوزی آتش بالدرن  ییشناسا (.0311آقازاده، فیروز )
 .00-0(، 0) 1، محیطی مخاطرات فضایی تحلیل نشریة .وحش حیات پناهگاه: مطالعه
پژوهشتی   -علمتی   ةدوفصتلنام  .های اساان گلستاان  سوزی در جنگل بین تغییر اقلیم و آتش ةرابط (0310) سعیده ،اسکندری

 .01-0(، 0) 03، ها ومرات  ایران تحقیقات حمایت وحفاظت جنگل
ستوزی   آتش خطر شاخص گلساان، براساس اساان در جنگل سوزی خطر آتش مناط  بررسی(. 0318جانباز قبادی، غالمرضا )

 .012-81(، 3) 8 ،محیطی مخاطرات فضایی تحلیل نشریة. GISگیری از تکنیک  با بهره
پراکنتدگی   ةنقشت  ةتهیت (. 0312)زرعکار، آزادهد کاظمی زمانی، بهارهد قربانی، سارهد عاشت  معتال، متریمد جعفتری، حمیدرضتا      

 ةمطالعت )عتات جغرافیتایی   الاطع ةستامان  گیری چنتدمعیاره و سوزی جنگل با اسافاده از روش تصمیم فضایی خطر آتش
 .231-208 ،(2) 20، تحقیقات جنگل و صنوبر ایران ةفصلنامگیالن(. جنگلی در اساان  ةموردی: سه حوز
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ستوزی در اراضتی    خطتر وقتوع آتتش    ة(. الگوی مکتانی و نقشت  0312حمداهلل ) ،صادقی کاجی داهللنبی ،یارعلی دسودابه ،گراوند

 .202-230(، 2) 20ن، تحقیقات جنگل و صنوبر ایرا طبیعی اساان لرساان.

مجلعتة  (. اار تغییر اقلیم بر اموا  گرمایی سواحل شتمالی خلتیج فتارس.    0313مولودی، گاللهد خورانی، اسدالهد مرادی، عباس )
 .00-0(، 0) 3، تحلیل فضایی مخاطرات محیطی
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