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چکیده
در قرن جمعیتکه با رشدبشر مختلفو مصارف یک منبع بزرگ براي مقاصد؛ زمین استبومزیستنگل بخش مهمی ازج
کاهش این منظوربهرو، در این پژوهش از این.استبه مخاطره افتادهکیفیت آن وهاي متعدد کمیتسوزيبا وقوع آتشوحاضر

آرتور و چگونگی تعیین مناطق داراي قابلیت -سوزي جنگل مکشاخص خطر آتشبایرام و-مخاطرات، شاخص خشکی کچ
دما، کمینه بیشینه(اقلیمیهاي از عاملاست.خراسان شمالی بررسی شدههاي هیرکانی دو استان گلستان وسوزي در جنگلآتش

شد. ها استفادهدر قالب این شاخص1393تا1384هاي میزان بارش و تبخیر روزانه) براي سالرطوبت نسبی، میانگین سرعت باد،
ازگیريبهرهبامذکورزمانیبازهدربایرام-کچشاخص خشکیآرتور و-مکشاخصبنديپهنهاین اطالعاتکمکباهمچنین
-مکسوزيآتشبین شاخص داريمعنیارتباطخص کرد کهمشآمده دستبهنتایجگردید؛انجام) GIS(جغرافیاییاطالعاتسیستم
بایرام شاخص - کچشاخص خشکیپرخطر مورد مناطقدراشت؛ وجود نددر مناطق موردمطالعه بایرام-کچخشکی شاخص وآرتور

. خوبی مشخص کردمناطق پرخطر را بهآرتور-سوزي مکآتششاخص که سوزي نبود. درحالیخوبی براي تشخیص قابلیت آتش
قرار دارند مرطوبنیمهوخشکنیمهکه در محدوده اقلیمی کم باراندر مناطق بایرام-شاخص خشکی کچهمچنین نتایج نشان داد که

آرتور خطرناك بودن - سوزي مکداده است شاخص آتشسوزي رخباشد، از طرفی، در مناطقی که آتشداشتهقیدقیکاربرد تواندنمی
آرتور، با مشخص -سوزي مکبنابراین شاخص آتشسوزي مزبور، منشأ اقلیمی نداشته باشد.دهد؛ هرچندکه آتشمنطقه را نشان می

بسیار تأثیرگذار هاي ایران،سوزي در جنگلهاي ناشی از آتشآسیبسوزي در جلوگیري یا کاهشکردن مناطق داراي قابلیت آتش
است.

هاي هیرکانیآرتور، جنگل- بایرام، شاخص  مک-کچشاخصسوزي جنگل، آتشهاي کلیدي:واژه

مقدمه
هايپدیدهترین یکی از اصلیعنوانبهسوزيآتش
بوده موردتوجههاي دوراز گذشته،و مراتعهاجنگلتخریب 

،اکولوژیکهايآسیببرعالوهسوزيآتشاست. 
مناطق شناسایی .داردهمراهبهرافراوانیمالیخسارتهاي

راهاهزینهایندنتوامیخوبیسوزي بهآتشمستعد وقوع
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مدیریت آتش ،هاي جنگلی و مرتعی. در محیطدهدکاهش
به خسارت ی از قبیل یهاگزند زیاناز قبل از وقوع آن، 

هاي تفرجی و نیروي مولد جنگل و مرتع، کاهش ارزش
حاصلخیزيوشیمیاییفیزیکی،خصوصیاتجانوري، 

غیرهفرسایش، نفوذپذیري و صدمات انسانی و ،خاك
همکاران،و (ادهمی مجرد آوردعمل میبهجلوگیري

ها، مراتع و رسمی سازمان جنگلآمارهاي.)1390
- 1369سال (20دهد در طولآبخیزداري کشور نشان می

سوزي آتشفقره 1254) در استان گلستان بیش از 1388
هکتار و در استان 10000بیش از مساحتیدر 

109بیش از 1388تا 1384هايشمالی بین سالخراسان
داده هکتار رخ1400حدودمساحتیدر سوزي آتشفقره 
هاياستاندر1393-1388هايسالهمچنین طی .است

در سوزيآتشمورد 382بیش ازشمالیخراسانگلستان و
.استدادهرخهکتار 400بیش از مساحتی
هايقسمتدرهاجنگلومراتعرفتنبینازبهتوجهبا 
مناطق داراي پوشش بیشتر بودن درخطروایرانمختلف

از اراضی طبیعی استان لرستان %56مانندگیاهی در کشور 
درصد76و همچنین بیش از ) 1392،همکاران(گراوند و

(محمدي سرواله و هاي سروآباد استان کردستان جنگل
ها و سوزيوقوع آتشقابلیت بینییشپ،)1392همکاران، 

ضروریست.آنبامقابلهمنظوربهالزمتمهیداتاتخاذ 
سوزي گیري خطر آتشهاي اندازهها و شاخصمدل

سوزي خطر آتشقابلیت بینی مناطق با در مورد پیشجنگل
بسیار راهگشا باشندخسارتها توانند براي کاهش می

بندي خطر وقوع پهنهنقشه). 1386همکاران،و بذرافشان(
کارگیري مدل اعتباریابی شده در محیط سوزي با بهآتش

سیستم اطالعات جغرافیایی نشان از داللت این مدل در 
همکاران، (درویشی وسوزي داردارزیابی خطر وقوع آتش

داري براي هواشناسی و جنگلمتخصصان علوم). 1392
رابطه تنگاتنگی بین کهکردند اعالم 1920اولین بار در سال 

Dowdy(وجود دارداقلیمیها و شرایط سوزي جنگلآتش

et al., Nesterov(نستروفهايشاخصبررسی .)2009

index=NI(،بایرام- کچخشکیشاخص)Keetch-Byram

drought index(آرتور -مکجنگلسوزيآتشخطرو
)Forest fire danger index=FFDI(واقعیتاینمؤید

خطر سال اخیر50شرق چین طی در شمال و شمالکه است
دلیل اثراتبهکهیافتهسوزي جنگل افزایش زیادي آتش

افزایش دما و کاهش رطوبت و بارندگی بوده است
)Ruoyun & Panmao, هاي استان گرچه در جنگل.)2009

و همچنین دما ها و متوسط سوزيگلستان، بین وسعت آتش
داري وجود ندارد ارتباط معنیمتوسط بارندگی سالیانه 

اساس برها سوزيبینی آتشپیشاما ). 1394(اسکندري، 
در Probitاستفاده از مدل هاي گذشته باسوزيوقوع آتش

سال گذشته در شمال 27سوزي مورد حوادث آتش
هاي سوزيدر وقوع آتشرایک افزایش کلیانگلستان

هاي بهاره سوزيهمچنین احتمال آتشداد.تابستانه نشان می
دادکاهشی را نشان نمیهاي مرطوبهم با شرایط زمستان

مرتبطهواییوآبشرایطبهشدتبهآتشهايالبته رژیم
زنیجرقهبر سیستمغیرمستقیمومستقیمکههستند
Albertson(انتشار آن تأثیرگذار هستندوسوزيآتش et

al., ) یکی از KBDI(بایرام- شاخص خشکی کچ.)2011
دما، تبخیر و هايعاملهایی است که با بکارگیريشاخص

تواند در تعیین مناطق مستعد تعرق و بارندگی می
آمده از عملطی بررسی به.کننده باشدسوزي کمکآتش

هاي به سوزيو آتشبایرام-شاخص خشکی کچرابطه بین 
ساله 20وقوع پیوسته در جزایر هاوایی در یک دوره 

افزایش مقادیر این شاخص با تعداد بینشدیديهمبستگی 
Dolling(استآمدهدستبهها سوزيوقوع آتش et al.,

2005(.
و شاخص خطر FFDIاسترالیاکشوردرپژوهشیدر
Forest fire weatherسوزي جنگل کانادا (آتش

index=FFWI ( سوزي موردتعیین مناطق پرخطر آتشبراي
هر دو شاخص شد مشخص نهایت در که گرفتاستفاده قرار

بهرا نسبت حساسیت بیشترین،گستردههايمساحتدر 
به را کمترین حساسیتنیزرطوبت نسبی وبعد سرعت باد و 

کوچک هايدر مقیاسکه درحالیدهند.نشان میدما 
شاخص استرالیا حساسیت بیشتري نسبت به دما و رطوبت 
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ها از خود نشان سرعت باد و بارشنسبی در مقایسه با
بعکس بوده و در حالت کلی این نیز شاخص کانادا دهد.می

دو شاخص در تعیین موقعیت مناطق پرخطر تقریباً مشابه 
Dowdy(کنندعمل مییکدیگر et al., 2009(.

وتحلیل به تجزیهنیز طی پژوهشی2013در سال 
ارتباط بین زمانی خسارت آتش و -هاي فضاییویژگی

-مکسوزي جنگلمناطق سوخته و شاخص خطر آتش
پرداخته شد. کشور چین Daxinganlingدر منطقه آرتور
سوخته شده ساالنه، با داد که مناطقنشان این مطالعه نتایج 

داري آرتور ارتباط معنی-سوزي مکشاخص خطر آتش
Tian(دارند et al., بررسی اثرات افزایش دما و).2013

سوزيآتشخطر آلپ از نظرهايتغییر الگوي بارش در کوه
هايبر اساس شاخص2010-2010جنگل در دوره زمانی 

، نستروف، FWIنظیر مختلفجنگلسوزيآتشخطر 
خطرتوجهقابلافزایش ... و)Baumgartner(بامگارتنر

،نشان دادآلپ غربیهايکوهدر را جنگل سوزيآتش
ساالنه در طول شش سوزيآتشمتوسط خطر کهطوريبه

Wastl(استیافتهدر این منطقه افزایشدهه گذشته  et al.,

2012(.
هاي سوزياثر بارز شرایط اقلیمی بر آتشبا وجود 
در کمی مدونپژوهشی و مراتع، اطالعات ها وطبیعی جنگل

یکی از معدود وجود دارد.ایراندر هايسوزآتشمورد
امکانوضرورت،در این زمینههاي انجام شده پژوهش

آتشتوسعهالگويوسوزيآتشمستعدمناطقبینیپیش
هوشمنداز روشایران شمالهیرکانیهايجنگلدر

SLEUTHوسوزيآتشهايمکانبینیاست که به پیش
دهندهآگاهیهايسامانهاستقراربرايآنتوسعهالگوي
ونقاطدرسوزيآتشبروزازجلوگیريبرايمحلی
با بنابراین،؛)1390جدید پرداخته است (ماهینی، هايمکان

سوزي آتشزمینهدردر کشور ما تحقیقات توجه به اینکه
هاي جدید وشاخصخصوص استفاده از روابط وبجنگل 

در این پژوهش رو از ایننوپاست،روز، بسیار محدود وبه

از پرکاربردترین و موردکارگیري دو تالش شده تا با به
سوزي و مقایسه بین آتشقابلیت هاي تعیین ترین روشدقیق
براي اقلیم کشور، به ترمناسبتعیین شاخصدر جهتآنها

طبیعی کمک کند.اليبناشی از این خسارتهاي کاهش 
،سوزيهاي شاخص خطر آتشبا کمک روشبنابراین 

روزانهاستفاده از سوابقبا،دیگرمناطقتعمیم بهباتوانمی
همچنین و،هاي هر منطقهسوزيآتشوهواییوآبشرایط
،سوزيآتشمدیریتتصمیماتاطالعاز سیستمبهتراستفاده

را کاهش دادآتشروزانههايفعالیتازناشیخسارتهاي 
)Patrick et al., 2016(.

آرتور با -سوزي جنگل مکشاخص خطر آتش
اقلیمی و همچنین شاخص هايعاملکارگیري عمده به

ن مناطق پرخطر بسیار دقیق یتعیزمینه دربایرام -خشکی کچ
ها در کشورهاي داراي ها هرچند سال؛ این روشهستند

اما گیرد استفاده قرار میسوزي موردجنگل و مواجه با آتش
نشده است.مینه هیچ فعالیتی انجامدر کشور ما در این ز

با توجه به اینکه در این پژوهش رو، از این
فراوانی سوزیهاي آتشساله طعمه هاي هیرکانی همهجنگل

هاي شاخصکمکبا)،1391، و پورقاسمخلج(گرددمی
سیستماستفاده ازو آرتور- مکبایرام و- کچخشکی

تا شد یم ترسبندي نقشه پهنه)GIS(جغرافیاییاطالعات
شاخص داراي کارایی بهتر در تعیین مناطق آنهابا مقایسه 

هاي شرق جنگلباال در يسوزآتشقابلیت داراي 
.مشخص گرددهیرکانی

هاروشمواد و
مطالعهمنطقه مورد

هاي تحقیق شرق جنگلاین منطقه موردمطالعه در 
گلستان هاي هاي استانکه شامل جنگلهیرکانی ایران است

و خراسان شمالی و تا حدودي شمال استان سمنان است
.)1شکل(
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مناطق موردمطالعه در کشورموقعیت مکانی-1شکل 

درجه 38دقیقه تا 44ودرجه36بین استان گلستان
دقیقه 14درجه و56تا 51دقیقه عرض شمالی و5و 

2.192.130بیش از که طول شرقی قرار دارد
کیلومترمربع سطوح 426.476داراي وسعتکیلومترمربع

بخش است.زارها زارها و بیشهجنگلی با احتساب بوته
اي دارد ولی معتدل مدیترانهوهوايآباستان این بیشتر 

جلگه گرگان به لحاظ مجاورت با صحراي ترکمنستان، 
نیمه بیابانی وهوايآبدوري از دریا و کاهش ارتفاعات، 

استان خراسان ).1390(ادهمی و همکاران، و گرم دارد
دقیقه14درجه و 38دقیقه تا 42درجه و 36شمالی بین

درجه و 58دقیقه تا 3درجه و 56طول وشمالیعرض

2.832.529در حدود مساحتی ، شرقیطولدقیقه3
.هکتار دارد

روش پژوهش
هـاي هواشناسـی گرگـان،   در این پژوهش از ایستگاه

10که حـداقل  بجنوردوآبادعلی،گنبدکاووستپه،مراوه
بـراي  همچنـین  شـده اسـت؛  اند، اسـتفاده سال آمار داشته

هــاي مورداســتفاده، آمــار   آزمــایی شــاخص راســتی
هـاي شـرق   وع پیوسـته در جنگـل  هاي به وقسوزيآتش
و شـده  شور دریافت از سازمان جنگل ها و مراتع کایران

.گرفته استبا نتایج تحقیق مورد مقایسه قرار

بررسیهاي موردمشخصات کلی و اقلیم هریک از ایستگاه-1جدول

نام ایستگاه

هامختصات جغرافیایی ایستگاه
متوسط 
بارندگی

)mm(

دمامتوسط 
(درجه 

گراد)سانتی

حداقل رطوبت 
درصد)(نسبی

روش (اقلیم
دومارتن)

طول جغرافیایی 
دقیقه)-(درجه

عرض جغرافیایی 
دقیقه)-(درجه

ارتفاع سطح
متر)(دریا

خشکنیمه33/5528/371070251/71340بجنورد
خشکنیمه45/5455/365/1516/917/253گرگان

مرطوب87/5454/3618480118/470آبادعلی
خشکنیمه29/5525/362/37443/719/650گنبدکاووس

خشکنیمه95/5554/36460368/217/477تپهمراوه
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ساله10آماراستفاده از باموردنظرهايشاخص
FFDIمنظور محاسبهبه) محاسبه شدند.1393-1384(

کمینه رطوبت گراد)، دما (برحسب سانتیبیشینههايعامل
برحسب درصد)، میانگین سرعت باد (برحسب (نسبی 

(برحسب میزان بارش و تبخیر روزانه کیلومتر بر ساعت)،
شد.تهیهکل کشور متر) از سازمان هواشناسیمیلی

:شدصورت زیر محاسبه بهFFDIسپس

)1(FFDI = 1.275D / exp(0.0338T − 0.0345H + 0.0234V)
)H(نسبی، کمینه رطوبت)T(حداکثر پارامترهاي دماي 
رابطه مذکور صورت روزانه دربه)V(و میانگین سرعت باد

محاسبه2رابطهاز) D(شاخص خشکی اماگرفت، قرار
.گردید

)2(D = . ( )( ) /( . ( ) / )
آخرین بارش روزهاي گذشته ازتعدادN،این رابطهدر
Rبراي محاسبه این پارامتر با توجه به دسترس بودن.است

توان روزهاي بدون بارش را استخراج و بارش روزانه، می
است در بارش روزانههم که میزانRکمیت شمارش کرد.
Noble.١٩٨٠(گیردرابطه قرار می et al,(.

محاسبه3رابطهازنیزبایرام-کچخشکیشاخص
:شودیم

)3(I( ) = I( ) − R + E)متر)برحسب میلی
I(t)بایرام در روز - شاخص خشکی کچtام
Rnآن فرض بربنا به تعریف، بارش خالص است. در

متر اولیه بارش جذب زمین و پوشش میلی1/5این است که 

خواهد تأثیرگذاربارش در شاخص بقیه شود و گیاهی می
صورت زیر خواهد بود:نیز بهRnرو از اینبود، 

چنانچه روز قبل فاقد بارش باشد مقدار این کمیت 
Rعبارت خواهد بود از: = R − 5/1

گونه روز قبل داراي بارش باشد مقدار کمیت ایناگر
Rخواهد شد: = R

Eدهد که میزان تبخیر و تعرق از سطح خاك را نشان می
شود؛ گیري میهاي تحقیقات کشاورزي اندازهدر ایستگاه

جا بنابراین ازآنجاکه میزان تبخیر و تعرق از سطح خاك همه
دست آوردتوان از رابطه زیر بهدر دسترس نیست می

)Taufik et al., 2014(.

)4                         (E = [ ( )][ . ( . ) . ]. ( . ) ∗ 10
وخشکی روز قبل شاخصIبیشینه دما،Tآندر

Rبارش ساالنه است.میانگین
از جایی شروع کنیم که بایدKBDIبراي نقطه شروع 

) باشد. براي شناسایی زراعیخاك در حالت اشباع (ظرفیت 
یاگیري رطوبت خاك و توان از وسایل اندازهاین مورد، می

بایرام فرض بر- در شاخص کچ.میزان بارش استفاده کرد
روز بارشی بین 10-7در بازه زمانیاگرکهاین است

حالت متر وجود داشته باشد، خاك درمیلی150-200
گیرد. در این نقطه که شروع ظرفیت مزرعه یا اشباع قرار می

و شودکار است شاخص خشکی برابر صفر در نظر گرفته می
نقطه بیشینه کهبرسد203تا بهیابدمیادامه طبق رابطه

1/5اگر بارش باالتر از البته .شاخص خشکی است
کاهش این عدد باشدمتر و تبخیر کمتر از بارش مؤثر میلی

ماندثابت می203در مقدارغیر این صورتکند، درپیدا می
)Taufik et al., 2014.(

بایرام دو - براي شاخص کچست کهاالزم به یادآوري
متر اگر میزان بارش برحسب میلی؛شده استبیشینه تعریف

شود و در رابطه می203در نظر گرفته شود بیشینه شاخص 
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تبخیر برحسب گیرد ولی اگر میزان بارش وقرار می)4(
اینچ محاسبه و در روابط قرار گیرند، بیشینه مقدار شاخص 

کندتغییر مینیز) 4(شود و رابطهمی800بایرام - کچ
)Taufik et al., دادن مقدار شاخص با قرار.)2014

بایرام و محاسبه شاخص خشکی محیط - خشکی کچ
سوزيآتشخطرشاخص)1(در رابطه خروجی آنها

سوزي شاخص آتشدر این تحقیق .شودمیمحاسبه
هاي بندي شاخصبراي پهنهوشدمحاسبهصورت روزانه به

از مجموع ماهانه آنها در نیزسوزيخشکی و خطر آتش
.گردیدنظر استفادهزمانی موردبازه

قابلیتمحاسبهوهادادهسازيمرتبتحقیق،ایندر
هايشاخصپیچیدهروابطاز،روزانهصورتبهسوزيآتش

استفاده Excelافزارنرمکمکباآرتور- مکوبایرام-کچ
خطراحتمالبنديپهنههاينقشهتهیههمچنین وشد 
باوArc GISافزارنرمازاستفادهباجنگلسوزيآتش
است.شدهانجامIDWیابیدرونروش

نتایج
بایرام مشخص -با بررسی خروجی شاخص خشکی کچ

در منطقه موردپژوهش KBDIروزانهتغییراتدامنهشد که
علت باال بودن میزان تبخیر روزانه و این بهکم استبسیار

تغییراتکننده درعامل تعیینهاست. ازآنجاکهنسبت به بارش
KBDIمقدار شاخص عموماً رو از این،بارش و تبخیر است

گیرد. اگرچه تبخیر خود قرار می203حالت بیشینه یعنی در
در بازه زمانی مورداما ،تابعی از دما و وزش باد است

در هیچ ایستگاهی به صفر KBDIمقدار عدديمطالعه
150روز بیش از10تا7هرگز بارشی طی زیرا رسد، نمی

، براي رخ دادهمتر اتفاق نیفتاده است. اگر بارش باالیی میلی
نتوانسته خاك را و است بیش از دو تا سه روز نبودهمدت 

به حالت اشباع برساند.
مورد مطالعه شهر 5در KBDIکمترین مقدار

طی چندین روز 1390صورت بوده که گرگان در آبان بدین

در .رسید71حدود بهشاخص این متوالی مقدار نابارش
176حدود کمترین مقدار شاخصدر بجنورد 1386آذر 

علت باال بودن بهKBDIآباد کتول در علی.اتفاق افتاد
آبان کاهش یافت که زمان وقوع آن، نیز8دها تا حبارش
KBDIدر شهر گنبدکاووس کمترین مقدار .استبوده1390

و شده است؛ثبت1384رسیده که در آبان سال155به 
بوده که در 171تپه در شهرستان مراوهKBDIکمترین مقدار
در KBDIاز بررسی داده است.رخ1386مهرماه سال 

شود که اگر فقط مالك هاي مختلف چنین استنباط میماه
بارندگی و تبخیر باشد تشخیص مناطق پرخطر با پارامترهاي

؛ مناطق شرق همواره نسبت به غرب پرخطرتر خواهند بود
سوزي آتشهاي شاخص خطرنقشهبا مقایسه بنابراین 

) 2(شکلKBDIهايبا نقشه)2(شکل)FFDI(جنگل
.کردتوان در مورد مناطق پرخطر استدالل بهتر می

ارائه شده در بنديهاي پهنهطور که در نقشههمان
تپه در هر دو مشخص است، در مهرماه، شهر مراوه2شکل

نقشه از مناطق پرخطر است؛ اما بجنورد در شاخص 
FFDI از احتمال خطر کمتري نسبت بهKBDI برخوردار

هاي آبان و آذر تفاوت فاحشی بین در ماهشده است.
FFDIوجود دارد، چنانکهKBDIوFFDIهاينقشه

خطر و در ن در محدوده کمماه آبابجنورد و اطراف آن در
مناطق با کمترین خطرپذیري مواجه هستند و آذرماه در

تپه همچنان در منطقه پرخطر قرارگرفته شهرستان مراوه
تپه همواره بجنورد و مراوهKBDIهاي اما در نقشه؛ است

شهرهاي شوند.خیلی باال محسوب میاز مناطق با خطر
همواره از مناطق FFDIهايگرگان در نقشهآباد وعلی

گرگان را در ،KBDIخطر هستند. ولی شاخص کم
و در آذر هاي مهر و آبان از مناطق با خطر خیلی باالماه

دهد. در این میان شهر با شدت بیشتر نشان می
گنبدکاووس در هر دو نقشه تغییرات چندانی را نشان 

KBDIنسبت بهFFDIهاي دهد؛ زیرا فقط در نقشهنمی

خطر از شدت کمتري برخوردار است.احتمال 
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) در منطقه موردپژوهش1384-1393(آرتور-سوزي مکآتشو شاخص خطربایرام-بندي شاخص کچنقشه پهنه-2شکل 

سوزي آتشتوجه به اینکه بارندگی سبب کاهش خطربا
کمترین خطر را KBDIهايروزهایی که در نقشه،شودمی

بوده ولی در مناطق با نیز چنینFFDIدهد در نشان می

العاده شدید حالت شدید و فوقKBDIاگرخطرپذیري باال
، 2شکل (صورت نیستبدینلزوماFFDIًدهدرا هشدار می
مثال ایستگاه بجنورد بیشینه مقدارعنوانهب.نقشه آذرماه)
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FFDIاما ،تجربه کرده1390مهر10خود را درKBDI در
روزهاي زیادي بیشینه مقدار خود را دارد. تفاوت این روز با 

این روز بلکه در،تبخیر نبودهروزهاي قبل خود در بارش و
دما عامل افزایش حداکثر حداقل رطوبت، سرعت باد و 

FFDIاست.بوده
تپه در استان آباد، گنبدکاووس و مراوهگرگان، علیدر

داده که رخ1392مهر28در FFDIگلستان بیشینه مقدار
باالترین مقدار و رطوبت نسبی در کمترین مقدار بوده دما در

KBDIاین تاریخ مقداردراست.اتفاق نیفتادهنیزو بارشی 

اما در ؛را دارا می باشد203خود یعنی حدهم در بیشترین 
بیشترین مقدار خود را FFDIکه درحالی1384آبان 15

باالترین مقدار خود را ندارد که این KBDIاما ،ثبت کرده
شاخص وسوزي این ادعاست که شاخص آتششاهدي بر

د.نمطابقت نداریکدیگرباهمیشهخشکی

بحث 
در KBDIو همچنین FFDIهاي توجه به خروجیبا

شرقبه غربمناطق موردپژوهش، مشخص است که از 
؛بایرام دائماً در حال افزایش است-شاخص خشکی کچ

آرتور این یکنواختی -سوزي مکشاخص آتشکهدرحالی
هاي با منشأ اقلیمی بسیار سوزيآتشتعیین در امانداشتهرا 

هرقدرها. آنچه مشخص است بارشاستبوده کننده کمک
عددي بیشینه دما و افزایش کاهش مقداربرکم باشند هم

با بنابراین.دناثر مستقیم دارFFDIتبع آن بهنسبی ورطوبت 
تواند هاي کم نمیبارشKBDIتوجه به روابط محاسبه 

رو از این.تأثیري در مقدار عددي این شاخص داشته باشند
متر میلی5تا 1هاي موارد زیادي بارششود درمشاهده می

تغییري راKBDIاما شده، FFDIداده که باعث کاهش رخ
هاي سوزي در جنگلترین نوع آتشرایجدهد.نشان نمی

گرم شدن شدید هوا در دلیل منطقه سراوان استان گیالن به
علت کاهش بارندگی در مردادماه و کم شدن رطوبت هوا به

مناطق جنگلی است که مهار آنها بستگی به قطع شدن وزش 
).1391باد دارد (فرهی آشتیانی و همکاران، 

که با هاي جنگلهاسوزيآمارهاي آتشبا توجه به
ارائه و مراتع کشور هاجزئیات ناقصی توسط سازمان جنگل

هاي سوزي در جنگلآتش1387آبان 9شود، در تاریخ می
در FFDIدر تاریخ مزبورکهدرحالی؛استدادهگلستان رخ

نیز به علت KBDIوبودهخطرکمخطر یابیوضعیت
همچنین .مقدار بیشینه خود را نداردقبلهاي روزهاي بارش

در FFDIدر جنگل گلستان 1389آبان 23سوزي در آتش
محدوده خطر باال قراردرهاي موردپژوهشستانهمه شهر
را نشان )203(هم بیشینه مقدار خود KBDIداشته و

دهد.می
آتش یسالاصالح شاخص خشککه براي پژوهشیدر

تاالبی گرمسیري با کمک عمق سفره يهاستمیبراي اکوس
که KBDIاز تجربی و استفادهانجام شد، با معرفی آب

شود. بیان شد که استفاده میهايسوزآتشبراي معموالً
ي و تنظیم عامل در بهبودهاي تاالبی گرمسیري اکوسیستم

عنوانبهعالوه بر این از عمق سفره آب ،مؤثرندی سالخشک
و شودیمی یاد سالخشکیک عامل پویا براي کنترل 

در آنهاو کاهشی نیرزمیزهاي آب برداشت از اعماق سفره
ي خطرهاو دردارد ریتأثي سوزآتشمقدار حداکثر خطر 

Taufik(شودکم، کمتر این خطر مشاهده می et al., 2014(
روش اقلیمی هاي موردبررسی باایستگاهازآنجاکه
بجز (شوندخشک محسوب میمناطق نیمهدومارتن از

توان چنین می،)مرطوب استآباد که داراي اقلیم نیمهعلی
کم بارانهاي هیرکانی از مناطق نتیجه گرفت که شرق جنگل

توان انتظار نمیرو از این)؛ 1جدول (شوندمحسوب می
-200داشت خاك این مناطق به حالت اشباع برسد (بارش 

بایرام -روز)، بنابراین شاخص کچ7-10متر طی میلی150
. نوسان گیردبیشینه مقدار خود قرار میروزها دربیشتر در 

هرچند تغییرات ،بودهاي مختلف کم این شاخص طی ماه
ولی همواره روند افزایشی شدغرب به شرق مشاهده کمی از
داشت.وجود 

آرتور و شاخص - طور که عنوان شد شاخص مکهمان
هايسوزيبایرام در مناطق پرباران که با آتش- کچخشکی 
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در اما؛دهندهشدار مییخوببهبزرگ مواجهه هستند 
، مثل دامنههاي کم سوزيکم و آتشنسبتاًمناطق با بارش

افتد، شاخص هاي هیرکانی اتفاق میشرق جنگلآنچه در
آرتور است - و این شاخص مککندبایرام کمکی نمی-چک

سوزي را آتشقابلیت تواند مناطق با که بسیار خوب می
آرتور بهتر -با بررسی شاخص مکبنابراین مشخص کند.

هم شامل شاخص زیرا توان مناطق پرخطر را تحلیل کرد، می
بایرام است و هم پارامترهاي سرعت باد و حداقل -کچ 

در در واقعیتاستممکنگرچه اگیرد.کار میرطوبت را به
آرتور -شاخص مکنظرازبا خطرپذیري باالهاي تاریخ
ایجاددر عوامل مختلفی اما؛رخ ندهدسوزي آتش
که یکی از مهمترین آنها تأثیرگذار هستندهاسوزيآتش

سوزي وهوایی منطقه در روزهاي همراه با آتششرایط آب
ها اثري سوزيبعضی از آتشایجاددر ممکن استاست که 

ها قطعاً سوزيگسترش آتشودر شدتامانداشته باشند، 
.تأثیرگذار خواهند بود

مورد استفادهمنابع
بندي. پهنه1390، .هنردوست، فوم.مستوري،،م.مجرد،ادهمی−

فرانسیال،روشاستفاده ازباآنوتحلیلتجزیهوسوزيآتشخطر
نخستین هاي منابع طبیعی استان گلستان).عرصه(مطالعه موردي:

گرگان،هاي منابع طبیعی،سوزي در عرصهالمللی آتشهمایش بین
.12-1ایران،

درسوزيآتشواقلیمتغییربین. رابطه1394،اسکندري، س.−
تحقیقاتپژوهشی-علمیفصلنامهگلستان، دواستانهايجنگل

.10-1):1(13ایران، مراتعوجنگلهاحفاظتوحمایت
استفاده از .1386ا.،معینی،وا.علیزاده پایین افراکتی،،ا.بذرافشان،−

سوزي در بینی وقوع آتشهاي مختلف براي پیشها و شاخصمدل
دانشگاه .دومین همایش مقابله با سوانح طبیعیجنگل و مرتع.

تهران، تهران، ایران.
بررسی وضعیت بارش، دما، .1391،م.قاسم،پورو.عخلج،−

استان هايجنگلدر سوزيآتشبحران ماههسهو باد در رطوبت
، ایران.مخاطرات محیطی، تهرانالمللیبیندومین کنفرانس ،گلستان

. ارائه مدل 1392،غالمی، و.وم.دریایی درویشی، ل.، قدس خواه−
هاي جنگلسوزي در بندي خطر وقوع آتشاي به منظور پهنهمنطقه

-علمیفصلنامهشهرستان درود (مطالعه موردي منطقه بابا حر). دو

11ایران، مراتعوجنگلهاحفاظتوحمایتتحقیقاتپژوهشی
)1 :(10-20.

امینوسمانی، ك.محمدي،ی، م.یدریاقدس خواه،ا..ا، فرهی−
با سوزيآتشبحرانیوحساسمناطق. بررسی1391،املشی، م.

(مطالعهAHPوGIS ،PDSIازاستفادهباخشکسالیبرتأکید
پژوهشی-علمیفصلنامهگیالن)، دواستانسراوانموردي: جنگل

-83):2(10ایران، مراتعوجنگلهاحفاظتوحمایتتحقیقات
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