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 چکیذٌ :
تاؿذ. تا تَجِ تِ آهاس التصادی هی -تا اثشات ػویك اوَلَطیىی ٍ اجتواػیجٌگل آتؾ ػَصی یىی اص هْوتشیي دالیل تؼیاسی اص آػیة ّای 

سٍ تِ افضایؾ ٍلَع چٌیي حَادثی، ًیاص تـش تِ عشاحی ٍ تَػؼِ سٍؽ ّای هَثش جْت هذیشیت ایي تحشاى ًیض سٍ تِ افضایؾ اػت. ّذف 

الیِ ّای .هی تاؿذ دس اػتاى وشهاى دس جٌَب ؿشلی ایشاى ایي پظٍّؾ تؼییي هٌاعك تا پتاًؼیل تاالی آتؾ ػَصی دس پاسن هلی خثش

الػاتی ٍسٍدی دس ایي تحمیك تاسًذگی، ًضدیىی تِ ساُ ّای دػتشػی، ؿیة، سٍدخاًِ، دها، تشاون پَؿؾ گیاّی ٍ ًَع پَؿؾ گیاّی هی اع

تا اًجام تحلیل فاصی، هٌاعك تا پتاًؼیل تاالی  ػیؼتن اعالػات هىاًی آهادُ ػاصی ؿذُ ٍتاؿٌذ. ایي الیِ ّای اعالػاتی اتتذا دس هحیظ 

دس تخؾ ّای ؿوال ٍ ؿوال ؿشق هٌغمِ هَسد هغالؼِ، تیـتشیي دػت آهذُ، ٍ هؼشفی گشدیذًذ. تش اػاع ًتایج تِآتؾ ػَصی تؼییي 

ؿَد وِ اص عشیك ًماط آتؾ گشفتِ دس ػال ّای گزؿتِ اػتثاسػٌجی ایي تحمیك صَست گشفت وِ پتاًؼیل خغش آتؾ ػَصی هـاّذُ هی

 ای ٍسٍدی ٍ اًتخاب صحیح سٍؽ هَسد اػتفادُ هی تاؿذ.ی صحت الیِ ّدلت هغلَب دس ایي تحمیك ًـاى دٌّذُ

 آتؾ ػَصی جٌگل، ػیؼتن اعالػات هىاًی، تحلیل فاصی، پتاًؼیل خغش آتؾ ػَصی َای کلیذی :ياژٌ
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 مقذمٍ -1

تِ عوَس  ّا تشآٍسد هی ؿَد.ػغح جٌگل% خـىیْای صهیي 29 هؼادلهیلیاسد ّىتاس  4 ى حذٍدهؼاحت جٌگل ّای جْا

هؼاٍی تیي وـَسّا تمؼین ًـذُ اػت ٍ اغلة آًْا دس وـَسّای اهشیىا،واًادا ٍ سٍػیِ لشاس داسًذ.تا تَجوِ توِ ؿوٌاخت    

عثیؼوی  یىوی اص هْون توشیي هٌواتغ     ٍیظگی ّای جٌگل ٍ تأثیش هثثتی وِ دس صًذگی اًؼاى هی گزاسد، جٌگل تثذیل توِ  

تؼویاسی اص ًمواط جْواى تخشیوة     تا ایوي حوال دس   ثذیل ؿذُ اػت.ی تضسگی تگشدیذُ ٍ حفظ ٍ حشاػت اص آى تِ ٍظیفِ

تِ ػٌَاى هثال دس ووتوش   آتؾ ػَصی هی تاؿذ. ًیضوِ یىی اص فاجؼِ تاس تشیي ًَع تخشیة ّا جٌگل ّا هـاّذُ هی ؿَد 

ػال گزؿتِ، ؿؾ هیلیَى ویلَهتش هشتغ اص صهویي ّوای جٌگلوی دس جْواى توش اثوش آتوؾ ػوَصی اص تویي سفتوِ           200اص 

.دس سخ دادُ اػوت جٌگل ّاایشاى ًیض دس ایي صهیٌِ هؼتثٌی ًثَدُ ٍ اص گزؿتِ آتؾ ػَصی ّای هتؼذدی دس وـَس.]1[اًذ

ػَصی اص دػت ّای وـَس تش اثش آتؾّىتاس اص جٌگل 160000( حذٍد 1347-1375ػالِ ) 28دس یه دٍسُ ایي استثاط 

تِ ػثاست دیگوش دس عوی    .اًذّا دچاس حشیك ؿذُّىتاس اص جٌگل 87000، حذٍد 1374تا 1357سفتِ اػتَ دس ػال ّای 

، تِ عَس هتَػظ ّوِ ػالِ دس 1391تا  1347ّا اتفاق افتادُ اػت، ٍ اص ػال ػَصی دس جٌگلفمشُ آتؾ 2600ػال  13

دفؼات صیاد ٍلَع آتؾ ػوَصی دس جٌگول ّوای وـوَسهاى تاػو        .اًذّىتاس اص جٌگلْا تِ حشیك هثتال ؿذُ 5500حذٍد 

یشاى دس هیاى وـَسّای خاٍسهیاًِ ٍ ؿوال آفشیما اص ًظش هیضاى ًاتَدی هٌاعك جٌگلی دس اثوش آتوؾ ػوَصی    گشدیذُ وِ ا

تـخیص هٌاعك هؼتؼذ ٍلَع آتؾ ػوَصی هوی تَاًوذ دس تشًاهوِ     دس ّویي ساػتا . ]2[چْاسم لشاس داؿتِ تاؿذ یِدس ستث

ًاهِ سیضی صحیح هی تَاى اثشات ٍلَع ایي حادثوِ سا  سیضی تشای اػتفادُ اص هٌاتغ هَجَد تؼیاس هَثش تاؿذ. ّوچٌیي تا تش

 واّؾ داد.

هحممویي  ، سیضی ٍ هذیشیت هٌاتغ جٌگلی ٍ حفظ ػالهت جٌگل ّای خغش آتؾ دس تشًاهِ ی ًمـِ تا تَجِ تِ اّویت ٍیظُ

ی آتوؾ ػوَصی توِ    پذیذُصیادی تش سٍی تشآٍسد خغش آتؾ ػَصی توشوض وشدًذ ٍ سٍؽ ّای هختلفی اسائِ ؿوذُ اػوت.  

ی سفتواس آًوَ   ی ًحوَُ ػتِ ای اص پذیذُ ّای هخشب عثیؼی تؼلك داسدوِ تِ دلیل پیچیذگی راتی، داًؾ ًاوافی دستواسُ د

. لوزا  ]3[ّوچٌیي حجن تاالی دادُ ّای هَسد ًیاص جْت اسصیاتی، ًوی تَاى تِ صَستی واسآهوذ توِ تَصوین آى پشداخوت    

ػاصی واهپیَتشی تِ هٌظوَس دسن تْتوش سفتواس ٍ اثوشات      جْت سفغ ایي هـىل تؼیاسی اص داًـوٌذاى اص هذل ّای ؿثیِ

ی تَلیذ ًمـِ ّای سیؼه ٍ پتاًؼیل آتؾ ػوَصی هغالؼوات گؼوتشدُ ای اًجوام     . دس صهیٌِ]4[آتؾ اػتفادُ هی ًوایٌذ

. دس ایي پظٍّؾ ّا تا اػتفادُ اص آهاس آتؾ ػَصی ّای هٌغمِ ٍ تا تِ وواسگیشی تحلیول ّوای هىواًی، توِ      ]5[ؿذُ اػت

دس ایي ساػتا تؼشین ّای هؼتثش گًَاگًَی تشای ًمـِ سیؼوه آتوؾ ػوَصی تیواى     ًمـِ ّای پتاًؼیل پشداختِ اًذ.تَلیذ 

هلی هَلؼیت یاتی آتؾ ػَصی جٌگول دس آهشیىوا، تٌْوا سٍی ػوَخت آتوؾ دس جٌگول        . تِ ػٌَاى هثال گشٍُؿذُ اػت

دسجوِ ػوَْلت توشای     تش سٍی ُ آسایؾ دسختاىحجن، ًَع، ؿشایظ، ًحَ"تاویذ ًوَدُ ٍچٌیي تؼشیفی سا اسائِ وشدُ اػت: 

 .]2["تأثیش داسد ٍلَع آتؾ ٍ هیضاى ػختی خاهَؽ وشدى آتؾ

 . مىطقٍ مًرد مطالع2ٍ

ّىتاس هی تاؿوذ   176877ك دس پاسن هلی خثش دس جٌَب غشتی اػتاى وشهاى اًجام ؿذُ اػت. هؼاحت پاسن یایي تحم

ػشض ؿووالی لوشاس داسد ) ؿوىل     28˚08’ 41”تا  28˚28’00”عَل ؿشلی ٍ  56˚38’18”تا 56˚01’59”ٍ دس هحذٍدُ 

 .(1ؿواسُ 
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 خبر ملی پارک : مًقعیت1ضکل 

 ،عثیؼی اسصؿوٌذ دس وـوَس هغوشا اػوت ٍ اص ًظوش تٌوَع گًَوِ ّوای گیواّی         ُاسن هلی خثش تِ ػٌَاى یه رخیشُ گاپ

 جاًَسی، تٌَع اللیوی ٍ جارتِ ّای اوَتَسیضم هَسد تَجِ هی تاؿذ.

 ريش َامًاد ي  -3

 پارامترَای مؤثر -3-1

تؼوذ تْیوِ ٍ توِ ػٌوَاى      ػَصی جٌگل تِ صَست الیْْای هىواًی ّون   دس ایي تحمیك اتتذا پاساهتشّای هَثش دس ٍلَع آتؾ

ّا تش اػاع ًظوش   ّای ٍسٍدی الگَسیتن فاصی دسًظش گشفتِ ؿذًذ. تِ هٌظَس تؼییي تَاتغ ػضَیت فاصی، ّشیه اص الیِ الیِ

ِ  ػَصی عثمِ اتغ ػلوی هَجَد اص ًظش اػتؼذاد ٍلَع آتؾواسؿٌاػاى ٍ ًیض هٌ ّوای   تٌذی گشدیذًذ. ؿشایظ ّش یه اص الیو

 تاؿذ. اعالػاتی تِ ؿشا ریل هی

 :اروذگیب -3-1-1

گیاُ یا تِ ػثاست دیگش ػثة صًذُ ًگِ داؿتي ٍ افضایؾ ولشٍفیول   هحیظ ٍ تاػ  افضایؾ سعَتتتاسًذگی دس فصل سٍیؾ 

ی ًیاص اػت تا سعَتتگیاُ تثخیش ؿَد ٍ دس ًْایوت افوضایؾ   شتؾ ػَصی، صهاى تیـتآٌّگام  ؿشایظ. دس ایي گیاُ هی ؿَد

 اًذن تَدُ ٍ صهاى ٍلوَع آى هیضاى تاسًذگی دس هٌاعك خـه ٍ ًیوِ خـهتاسًذگی ػثة واّؾ پتاًؼیل آتؾ هی ؿَد.

ُ فصل سٍیؾ دس ایي هٌواعك دس اٍاخوش   تا تَجِ تِ ؿشٍع صٍدٌّگام ٍ وَتا .تاؿذ تیـتش فصل صهؼتاى ٍ اٍایل تْاس هی ًیض

 اٍاخش تْاس، تاتؼتاى ٍ پواییض تاسًذگی دس ایي فصَل تاػ  سؿذ گیاّاى ٍ افضایؾ تشاون هی ؿَد ٍ دس صهؼتاى ٍ اٍایل تْاس،

تاؿٌذ، حجن هوادُ ػوَختٌی لاتول اؿوتؼال افوضایؾ       ثِ ًذست ٍجَد داسد ٍ گیاّاى تِ عَس هؼوَل خـه هیتاسًذگی وِ

تاػ  افضایؾ پتاًؼیل آتؾ دس فصَل گوشم  ٍ ًیوِ خـه ًْایت هی تَاى گفت، تاسًذگی دس هٌاعك خـه دس یاتذ ٍ  هی

 ٍ خـه هی ؿَد.

خـه دس  هتش ٍ ؿشایظ اللیوی خـه ٍ ًیوِ هیلی 345الی  215دس ایي تحمیك تا تَجِ تِ هیضاى تاسؽ اًذن تِ هیضاى 

 ػَصی دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت. تشای ٍلَع آتؾ 1جذٍل  هٌغمِ هَسد هغالؼِ، دٍ عثمِ پتاًؼیل صیاد ٍ ون، تِ ؿشا
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 : کالس َای خطر آتص سًزی بر اساس پارامتر بارش1جذيل 

 طبقات اصلی بر حسب میلی متر کالس

 275≤تاسؽ  صیاد

 275>تاسؽ  ون

 ًضدیىی تِ ساُ ّای دػتشػی: -2

پاساهتش دیگشی وِ تش ٍلَع آتؾ ػَصی هی تَاًذ تاثیش داؿتِ تاؿذ، ًضدیىی تِ ساُ ّای دػتشػی اػوت. ایوي پواساهتش اص    

هی ػاصد ٍ اص آًجا وِ دس اوثش هَاسد اًؼواى ػاهول ؿوشٍع آتوؾ      اهىاى حضَس اًؼاى سا فشاّنوِ  اّویت داسدایي جْت 

هَسد هغالؼِ تِ ایي دلیل وِ تشدد تشای ػووَم آصاد ًیؼوت ٍ    یمِهٌغهی تاؿذ. دس  هْنػَصی اػت، ایي پاساهتش تؼیاس 

تأثیش صیادی ًخَاّذ داؿت. الثتِ توا سفوت ٍ آهوذ افوشاد توَهی دس      ذ، ایي ػاهل ٌسٍ هی تاؿاوثش ساُ ّای داخلی پاسن هال

، ایوي پواساهتش   عَس ٍجَد یه ساُ اصلی دس ؿوال پاسن وِ هَسد تشدد تؼیاسی اص هؼافشاى هی تاؿوذ  داخل پاسن ٍ ّویي

 پوظٍّؾ  دس ایوي تحمیوك، هغواتك آى چوِ دس هٌواتغ دیگوش هاًٌوذ        ّوچٌاى هی تَاًذ ػاهل ؿشٍع آتؾ دس هٌغمِ تاؿذ.

Jaiswal  هتوش، ساُ ّوای    100حشین پتاًؼیل تاالی آتؾ ػَصی تشای ساُ ّای اصولی  ، ]7[تیاى ؿذُ اػت 2001دس ػال

فتِ ؿذُ اػت. تش ایي اػاع، هٌغمِ هوَسد هغالؼوِ، اص ًظوش ساُ ّوای     هتش دس ًظش گش 30سٍ هتش ٍ ساُ ّای هال 50فشػی 

 تِ دٍ والع خغش آتؾ ػَصی تمؼین هی ؿَد. 2دػتشػی تا تَجِ تِ جذٍل ؿواسُ 

 : کالس َای خطر آتص سًزی بر اساس پارامتر راٌ َای دسترسی2جذيل 

 طبقات کالس

 هٌاعمی وِ دس تافش ساُ دػتشػی لشاس داسد. صیاد

 هٌاعمی وِ دس تافش ساُ دػتشػی لشاس ًذاسد. ون

 ؿیة: -3

آتوؾ توِ   هٌاعك ؿیثذاس تؼیاس هَثش اػت. دس  ىٍلی دس اداهِ پیذا وشدى آ تذٍى تأثیشی آتؾ ػاهل ؿیة دس ؿشٍع اٍلیِ

دس دػوتشع تاؿوذ خواهَؽ ووشدى آتوؾ       دس ایي هٌاعك هادُ ػوَختٌی حشوت هی وٌذ ٍ اگش  دػت تاال هٌاعك ػوت

( دس 2002ٍ ّوىواساى )  Jaiswalؾ سا دس پوی داسد.  آتو تِ ایي تشتیة افضایؾ ؿویة،افضایؾ پتاًؼویل   شدد. دؿَاس هی گ

دسصوذ سا دس ووالع    35دسصوذ سا خغشًوان ٍ تیـوتش اص     35تا  15دسصذ سا ون خغش،  15هـاتِ ؿیة صفش تا  یتحمیم

پاساهتش دس پتاًؼیل آتؾ ػوَصی هٌغموِ هوَسد    تشای ؿشوت دادى ایي . دس ایي تحمیك ًیض ]7[ذخیلی خغشًان لشاس دادً

 هی تاؿذ، تِ ّویي صَست ػول هی ؿَد .دسصذ  65ؿیة صفش تا  داسای هغالؼِ وِ

 : کالس َای خطر آتص سًزی بر اساس پارامتر ضیب3جذيل 

 طبقات اصلی بر حسب درصذ کالس

 35 <ؿیة  صیاد

 15-35 هتَػظ

 15 >ؿیة  ون

 سٍدخاًِ -4

ِ  گًَِ ّای ػلفی ٍ  ی هوَسد  تَتِ ای دسفصل سٍیؾ دس حاؿیِ سٍدخاًِ ّا هی سٍیٌذ ٍ تا تَجِ تِ ؿشایظ اللیووی هٌغمو

هغالؼِ ٍ تا تَجِ تِ ایي وِ تواهی سٍدخاًِ ّا دس هٌغمِ فصلی هی تاؿٌذ، دس اٍاخش تْاس ٍ تاتؼتاى، توِ ػوشػت خـوه    

آتوؾ ػوَصی دس فصول ّوای گوشم ٍ خـوه دس       هی ؿًَذ. تٌاتشایي حشین سٍدخاًِ ّا هی تَاًذ تِ ػٌَاى هٌاعك هؼتؼذ 
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هتش دسًظوش گشفتوِ ؿوذُ     30ی هَسد هغالؼِ، هؼادل ایي حشین دس هٌغمِ ًظش واسؿٌاػاىهٌغمِ ؿٌاختِ ؿَد. تشاػاع 

 تیاى ؿذُ اػت. 4اػت. عثمات خغش آتؾ ػَصی دس استثاط تا سٍدخاًِ ّا دس جذٍل ؿواسُ 

 ر ريدخاوٍ: کالس َای خطر آتص سًزی بر اساس پارامت4جذيل 

 طبقات کالس

 هتشی سٍد تاؿذ30دس فاصلِ  صیاد

 هتشی سٍد ًثاؿذ30دس فاصلِ  ون

 دها:-5

افضایؾ دها تاػ  افضایؾ تثخیش ٍ تؼشق ٍ دس ًتیجِ  .پتاًؼیل آتؾ تاثیش داسد، دها هی تاؿذ دسپاساهتش دیگشی وِ 

خـه ؿذى هَاد ػَختٌی هی گشدد. دس آتؾ ػَصی ّای غیش ػوذی جٌگل ّا، دها ًمؾ تِ ػضایی دس ؿذت آتؾ 

هَسد  یدس هٌغمِ ی ػالیاًِدها هیاًگیي ػَصی ایفا هی وٌذ ٍ ساتغِ ی هؼتمیوی تیي دها ٍ پتاًؼیل آتؾ ٍجَد داسد.

 ؿذُ اػت.خغش ون ٍ صیاد تمؼین  کالستِ دٍ  5هغاتك جذٍل  هی تاؿذ وِدسجِ هتغیش 24تا  5/2هغالؼِ اص 

 : کالس َای خطر آتص سًزی بر اساس پارامتر دما5جذيل 

 طبقات اصلی بر حسب درجٍ ساوتی گراد کالس

 13.5 ≤دها  صیاد

 13.5 >دها  ون

   تشاون پَؿؾ گیاّی:-6

هی توَاى  .دس هٌغمِ هَسد هغالؼِ پَؿؾ گیاّی ساجٌگل، تشاون پَؿؾ گیاّی اػتیىی اص ػَاهل هْن دس آتؾ ػَصی 

. جٌگل 3. هشتغ تا پَؿؾ هتَػظ 2. هشتغ تا پَؿؾ لَی 1تِ عثمات فیضیًََهیه تا پتاًؼیل ًضٍلی آتؾ ػَصی ؿاهل 

پَؿوؾ   . هشتوغ توا  7. هشتغ تا پَؿوؾ ضوؼین   6. جٌگل تا پَؿؾ ضؼین 5 هتَػظ. جٌگل تا پَؿؾ 4 لَیتا پَؿؾ 

 . اساضی صخشُ ای تا پَؿؾ پشاوٌذُ عثمِ تٌذی ًوَد.8خیلی ضؼین 

ِ   دس ایي تحمیك الیِ ی پتاًؼویل آتوؾ   ی تشاون پَؿؾ گیاّی، تا دس ًظش گشفتي عثمات تشاووی یاد ؿذُ توِ ػوِ عثمو

 عثمِ تٌذی گشدیذ. 6ػَصی تِ ؿشا جذٍل 

 پًضص گیاَی: کالس َای خطر آتص سًزی بر اساس پارامتر تراکم 6جذيل 

 طبقات اصلی کالس

 1-3 صیاد

 4 هتَػظ

 5-8 ون

 ًَع پَؿؾ گیاّی:-7

عثمِ تا پتاًؼویل ًضٍلوی آتوؾ ػوَصی      8پَؿؾ گیاّی تا تَجِ تِ فشم فیضیًََهیه گیاّاى دس هٌغمِ هَسد هغالؼِ تِ 

.دسختوی  6 دسختچوِ ای دسختوی ٍ  .5دسختچوِ ای  .4دسختوی ٍ تَتوِ صاس   . 3دسختچوِ ای ٍ تَتوِ صاس  . 2تَتِ صاس.1ؿاهل 

عثموِ تٌوذی گشدیوذ. توا دس ًظوش گوشفتي        صوخشُ ای ای . پَؿؾ ػلفی ٍ تَتِ 8تشي  پْي دسختی.7( اسعتشي ) ػَصًی

عثموِ تٌوذی    7ی پتاًؼویل آتوؾ ػوَصی هغواتك جوذٍل      عثمات ًَع پَؿؾ گیاّی، هٌغمِ هَسد هغالؼِ تِ ػِ عثمِ

 گشدیذ.
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 امتر وًع پًضص گیاَی: کالس َای خطر آتص سًزی بر اساس پار7جذيل 

 طبقات اصلی کالس

 1-2 صیاد

 3-5 هتَػظ

 6-8 ون

 

الیوِ ٍ   3عَس تَاتغ ػضَیت هشتوَط توِ ایوي     ی ٍسٍدی وِ اص اّویت تیـتشی تشخَسداسًذ ٍ ّویيالیِ 3دس ریل اؿىال 

 تَاتغ ػضَیت خشٍجی آٍسدُ ؿذُ اػت.

 

 ی ؿیة : ًمـ2ِؿىل 

 

 ی تراکم پًضص گیاَی : وقط3ٍضکل 
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 ی وًع پًضص گیاَی : وقط4ٍضکل 

  

 : تابع عضًیت ضیب5ضکل 

 

 : تًابع عضًیت تراکم پًضص گیاَی                 6ضکل 

 

 : تًابع عضًیت خريجی8ضکل  

 

 : تًابع عضًیت وًع پًضص گیاَی  7ضکل 
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 تعییه مىاطق مستعذ آتص سًزی -3-2

هغشا ؿذ تشای هذل ػاصی ػیؼتن ّا تشاػاع همادیش صتواًی   1965هٌغك فاصی وِ تَػظ پشٍفؼَس لغفی صادُ دس ػال 

ٍ داًؾ فشد خثشُ اػتفادُ هی ؿَد.دس ایي تحمیك تَاتغ ػضَیت ٍسٍدی، ّواى والع ّای خغوش یوا عثموات پتاًؼویل     

اتغ ت 3هی تاؿذ،  هتغیش دسصذ 65تا  0ی ؿیة وِ دس هٌغمِ هَسد ًظش اص تِ عَس هثال تشای الیِ، آتؾ ػَصی هی تاؿٌذ

ووِ هیوضاى    ًیوض  تشای خشٍجی هوَسد ًظوش ایوي تحمیوك     گشدد.تؼشین هی  ؿاهل ؿیة ّای صیاد، هتَػظ ٍ ون ػضَیت

پوغ اص تؼیویي تَاتوغ ػضوَیت     ؿذ. پتاًؼیل آتؾ هی تاؿذ چْاس تاتغ ػضَیت خیلی ون، ون، صیاد ٍ خیلی صیاد تؼشین 

پغ اص تؼییي تَاتغ ػضوَیت ٍسٍدی ٍ خشٍجوی،   گشدیذًذ.ٍسٍدی ٍ خشٍجی، لَاًیي هختلن تشای حاالت هتفاٍت تؼشین 

 . ًوًَِ ای اص ایي لَاًیي ػثاستؼت اص:لَاًیي هختلن تشای حاالت هتفاٍت تؼشین گشدیذًذ

پَؿوؾ  ّشگاُ پیىؼل هَسد ًظش دس حشین جادُ تاؿذ، دس حشین سٍد تاؿذ، هیضاى تاساى صیاد تاؿذ، دها تواال تاؿوذ، توشاون    

 ٍ ؿیة هٌغمِ صیاد تاؿذ، پتاًؼل آتوؾ دس ایوي پیىؼول     تاال تاؿذًَع پَؿؾ گیاّی  یت اؿتؼاللاتل صیاد تاؿذ،گیاّی 

 صیاد اػت.خیلی 

تیتوی اص   8پغ اص تؼییي تَاتغ ػضَیت ٍ لَاًیي هشتَعِ، اسصؽ گزاسی پیىؼل ّای هٌغمِ هَسد هغالؼِ دس یوه داهٌوِ   

 گش پتاًؼیل تاالتش آتؾ ػَصی هی تاؿذ. اًجام ؿذ. دس ایي داهٌِ، اسصؽ ّای تاالتش، تیاى 255صفش تا 

 . وتایج4

گوش   عَس وِ تیاى ؿذ، تشای ّش یه اص الیِ ّای ٍسٍدی تاتغ ػضَیت تؼشیون ؿوذ ٍ توا اػوتفادُ اص هَتوَس اػوتٌتا        ّواى

(. 10تْیوِ ؿوذ )ؿىلـوواسُ    255ی اسصؿوْای صوفش توا     ی خشٍجی دسهحذٍدُ الیِهوذاًی ایي الیِ ّا تشویة ؿذًذ ٍ 

ی هٌغمِ تا پتاًؼیل تؼیاس پاییي تشای آتؾ ػوَصی هوی تاؿوذ.    ِ، اسصؽ صفش)پیىؼل ّای ػیاُ( ًـاى دٌّذُدسایي الی

 یاتذ. ًضدیه هی ؿَد، پتاًؼیل هٌغمِ تشای آتؾ ػَصی افضایؾ هی 255ّشچِ اسصؽ پیىؼل ّا تِ 

 
 اوذ دجار حریق ضذٌ 1392سال ماٌ  سًزی بٍ َمراٌ مختصات وقاطی کٍ در اردیبُطت : وقطٍ پتاوسیل خطر آتص11ضکل 
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 بحث ي وتیجٍ گیری-5

ی الیِ ّای ٍسٍدی ٍ خشٍجی تأثیش الیِ ّای ٍسٍدی تش سٍی خشٍجی واهال هـخص هوی تاؿوذ ٍ ًىتوِ لاتول     تا همایؼِ

تَجِ ایي اػت وِ اوثش هٌاعمی وِ خغشًان ؿٌاػایی ؿذُ اًذ ّواى هٌاعمی ّؼتٌذ وِ داسای پَؿؾ گیاّی هتوشاون  

ال هی تاؿٌذ.تِ ػثاست دیگش ًَع پَؿؾ گیاّی ایوي هٌواعك هشتوغ یوا دسختچوِ ای ٍ تمشیثوا هتوشاون هوی         ٍ لاتل اؿتؼ

عوَس ووِ    ی ایي اػت وِ ٍصى دّی دس لاًَى ًَیؼی تِ دسػتی صَست گشفتِ اػت صیشا ّوواى تاؿذ.ایي اهش ًـاى دٌّذُ

آتؾ ػَصی، تشاون ٍ ًوَع پَؿوؾ گیواّی     تیاى ؿذ تا تَجِ تِ ًظش واسؿٌاػاى هْن تشیي ػاهل تشای ؿٌاػایی پتاًؼیل

 هی تاؿذ وِ تایذ ٍصى تیـتشی ًؼثت تِ ػایش پاساهتش ّا داؿتِ تاؿٌذ.

دچاس آتؾ ػَصی ؿذُ اػوت.   92تِ گضاسؽ هٌاتغ عثیؼی اػتاى وشهاى دٍ ًمغِ دس پاسن هلی خثش دس اسدیثْـت ػال 

ذُ اػت. پغ اص تشسػی هـخص ؿذ وِ ایي هوَاسد  اص هختصات ایي دٍ ًمغِ تشای اػتثاسػٌجی ًتیجِ تحمیك اػتفادُ ؿ

اسدیثْـوت ٍ دس   28دس هٌاعمی وِ حؼاع تِ آتؾ ػَصی ؿٌاػایی ؿذُ اًذ سخ دادُ اػت. اٍلیي آتؾ ػوَصی دس سٍص  

ی چاُ ػشتی وِ دس لؼوت ؿوال غشتی پاسن هلی خثش هی تاؿذ اتفاق افتوادُ اػوت. ّوواى عوَس ووِ دس ًمـوِ       هٌغمِ

اتل هالحظِ اػت ایي هٌغمِ تا پیىؼل ّای سٍؿي ًووایؾ دادُ ؿوذُ اػوت ٍ خغوش آتوؾ      ل 10خشٍجی ّن دس ؿىل 

ی تٌگلَئیِ دس ؿوال ؿشلی پواسن هلوی   اسدیثْـت، هٌغمِ 30ػَصی دس آى هحؼَع تَدُ اػت. دٍهیي حادثِ دس سٍص 

 خثش اتفاق افتادُ اػت وِ پیؾ تیٌی ایي حادثِ ّن دس ًمـِ خشٍجی تِ عَس واهل هـَْد هی تاؿذ.

تا تَجِ تِ اّویت سٍصافضٍى جٌگل ّا ًیاص تِ فؼالیت تیـتش دس صهیٌوِ تشسػوی هخواعشات ایوي ػشصوِ ّوای صیؼوتی ٍ        

پیؾ تیٌی سفتاس گؼوتشؽ   تحمیمات آتیحفاظت اص آى ّا ضشٍسی تِ ًظش هی سػذ. تش ایي اػاع پیـٌْاد هی گشدد دس 

 آتؾ دس هٌغمِ هَسد هغالؼِ هَسد تشسػی لشاس گیشد.

ِ  تِ عَس  توَاى  ّوای ٍسٍدی داسد، هوی   ولی تاتَجِ تِ ایي وِ تصَیشخشٍجی، ّوخَاًی لاتل لثَلی تا هؼیاسّای فٌوی الیو

صهواى اص ػواهاًِ    ًتیجِ گشفت وِ سٍؽ اػوال ؿذُ اص واسایی هٌاػثی دس ایي صهیٌِ تشخَسداس اػت. ّوچٌیي اػتفادُ ّن

   .تاًؼیل تاالی آتؾ ػَصی دس هٌاعك هـاتِ هغشا گشددتَاًذ دس تؼییي هٌاعك تا پاعالػات هىاًی ٍ هٌغك فاصی هی
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Abstract 

Fire is one of the most important reasons of a lot of forest damages causing deep ecological and socio-

economical effects. Because of increasing of such events, it is needed to design and to develop effective 

methods to manage the crisis. The purpose of this study is to determine the areas holding high potential of 

fire in National Park of Khabr in Kerman Province in south east of Iran. In this study the input data layers 

were rainfall, roads, slope, rivers, temperature, vegetation density and vegetation type. The information 

spatial layers were prepared using geo-spatial information system analyses.  Then the areas holding high 

potential of fire were determined using fuzzy logic. Based on the results, the most fire susceptible areas 

were observed in the north and north east of the study area. 


