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  دهيكچ
اين مطالعه جهت ارزيابي پتانسيل . دهد ها و مراتع را افزايش مي سوزي جنگل شآتانسيل باشد که پت خشکسالي يکي از فاکتورهاي مهمي مي

ها و مراتع اسـتان اصـفهان بـا اسـتفاده از      سوزي جنگل بندي ريسک آتش بايرام در پهنه -نام شاخص خشکي کچ شاخص رطوبت خاک به
ها و مراتع در استان اصفهان  سوزي جنگل بندي پتانسيل آتش اضر پهنها هدف مطالعه ح، لذانجام شد ۲۰۱۰تا  ۲۰۰۶هاي  هاي روزانه سال داده
سوزي است که دامنه آن صفر، با حداقل ميزان کمبود رطوبت خاک و احتمـال پتانسـيل    آتش-بايرام يک شاخص خشکسالي–کچ. باشد مي

دسـت آمـده نشـان داد کـه      نتـايج بـه  . باشد سوزي باال مي با حداکثر کمبود رطوبت خاک و احتمال پتانسيل آتش ۸۰۰سوزي کم، تا  آتش
هاي اقليمي  بندي با توجه به طبقه. باشند  سوزي مي غربي و ايستگاه سميرم در جنوب استان داراي کمترين خشکي و پتانسيل آتش  هاي بخش

دليل پوشش گياهي بسيار کم اين  به سرد قرار دارند، اما  خشک استپي و نيمه  مرطوب، سرد  و  تر همانند سرد هاي مرطوب ها در طبقه اين بخش
دليـل پوشـش گيـاهي     هاي غربي و ايستگاه سميرم در جنوب استان بـه  سوزي بسيار کم و در بخش هاي استان، احتمال رخ دادن آتش بخش

شـهر و   ونهاي خوانسار، سميرم، فريـد  در ايستگاه. بسيار زياد است ،سوزي دادن آتش مناسب در صورت بروز خشکسالي شديد احتمال رخ
، شاخص مناسبي جهـت  بايرام -کچدر مجموع، نتايج نشان داد که شاخص . بايرام مشاهده شد -داران کمترين مقادير شاخص خشکي کچ

مرطـوب   لندهاي مناطق خشک و نيمـه  در گراس بهتر است باشد و خشک اصفهان نمي نيمه  و  سوزي در مناطق خشک بندي پتانسيل آتش پهنه
   .کار برده شود به
  
  
  
  
  بندي اقليمي، استان اصفهان ، خشکسالي، طبقهبايرام -کچ ،سوزي آتش يلپتانسبندي  پهنه : يديلك  يها واژه 
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  مقدمه
 هـا آمـاده شـدن بسـتر     یکی از اثرات مهم و قابل توجه خشکسالی

سـوزي در منـاطق جنگلـی و     مناسب جهت ایجـاد حریـق و آتـش   

منظـور پـایش و بررسـی رونـد      هاي اقلیمی به داده. باشد می  مرتعی

کند تا ضمن پایش این   خشکسالی در کشور این امکان را فراهم می

سوزي را شناسایی و اقدامات الزم  روند، مناطق مستعد جهت آتش

ــراهم آورد  ــا آن فـ ــه بـ ــت مقابلـ ــانی، . را جهـ ــاس جهـ در مقیـ

نقـش  ، هاي پوشش گیـاهی بـا انتشـار گازهـا بـه جـو       سوزي آتش

ها  سوزي جنگل آتش. هاي اقلیمی دارند انکارناپذیري برروي چرخه

ز نقطه نظر اقتصادي و مراتع نه فقط از دیدگاه محیط زیست بلکه ا

هـا در   ترین موضوعات و نگرانی و اجتماعی و امنیتی یکی از اصلی

هـا در   سـوزي  بیشـتر آتـش  .  )6(باشـد    بسیاري از نقاط جهـان مـی  

ها شاهد  افتد و بیشتر در ترسالی  مراتعی با وضعیت خوب اتفاق می

انگـاري دامـداران،    هاي غیر عمدي هستیم کـه در اثـر سـهل    حریق

  ). 4(شود  یان و طبیعت گردان ایجاد میروستائ

یکی از حوادث طبیعی و یا انسانی کـه در کشـور مـا اتفـاق         

هاي  تمام جنبه. ها و مراتع است سوزي جنگل افتد پدیده آتش می

هـا و   بر هستند که شامل از دست رفتن دارایی سوزي هزینه آتش

هــاي گیــاهی و  آسـیب اکولوژیــک هماننــد از بــین رفــتن گونــه 

ــیش. باشــد جــانوري مــی ــداد   پ ــه موقــع روی بینــی صــحیح و ب

یکـی از   .هـا را کـاهش دهـد    توانـد ایـن هزینـه    سوزي مـی  آتش

هاي استان سیستان  معضالت پیش روي مدیریت مراتع و جنگل

هــایی اســت کــه ســاالنه خســارات  ســوزي و بلوچســتان آتــش

). 5(کنـد   محیطی و مالی باالیی را به این اسـتان وارد مـی   زیست

ابر آمارهاي ارائـه شـده توسـط سـازمان منـابع طبیعـی اسـتان        بن

 391در اسـتان اصـفهان    1390و  1389هـاي   اصفهان، در سـال 

ــوده، رخ داده اســت  اًســوزي کــه عمــدت آتــش ). 22(عمــدي ب

سوزي  کنون به بررسی و ارزیابی خطر آتش هاي متعددي تا روش

خص هاي تحلیل سلسله مراتبـی، شـا   براي مثال روش. پرداختند

نستروف، ضریب تجربی فرانسیال، شـاخص مولگـان، شـاخص    

آوري سـنجش از   طور استفاده از فن و همین بایرام -کچخشکی 

هـا، روش تحلیـل    در میان این روش. باشد دور از جمله آنها می

هـاي   هاي ایران ماننـد جنگـل   سلسله مراتبی در بسیاري از بخش

 و 9، 8، 3(اسـت   گلستان، پاوه، ایالم مورد اسـتفاده واقـع شـده   

فقره حریق  1254هاي اخیر در استان گلستان  در طول سال). 11

اي  در مطالعه. هکتار اتفاق افتاده است 10301در سطحی بالغ بر 

با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی به بررسـی ایـن پدیـده    

ــد ــر   . پرداختن ــواحی داراي خط ــه ن ــه نقش ــه تهی ــن مطالع در ای

یه عوامـل پوشـش گیـاهی، فیزیـوگرافی     سوزي جنگل بر پا آتش

، )دمــا و بارنــدگی(، اقلیمــی )ارتفــاع، شــیب و جهــت منطقــه(

هـا صـورت    هـا و رودخانـه   و فاصـله از جـاده  ) جمعیت(انسانی

کمـک روش تحلیـل    معمـوالً در مطالعـات مختلـف بـه    . گرفت

سوزي به پنج کالس خیلـی زیـاد    سلسله مراتبی دامنه خطر آتش

  ). 2و  10(گردد  می بندي تا خیلی کم طبقه

هاي نوینی اسـت   آوري سنجش از دور نیز از جمله روش فن    

چنـین   سـوزي و هـم   که جهت بررسی و ارزیابی پتانسـیل آتـش  

 گیـرد  سوزي فعال مورد اسـتفاده قـرار مـی    مشخص نمودن آتش

ــه. )18و  12( ــی و    در مطالع ــه بررس ــتان، ب ــتان گلس اي در اس

رسـازي آتـش بـا اسـتفاده از     سازي الگوریتمی جهت آشکا پیاده

هـاي منـابع طبیعـی     براي عرصـه  2003تصاویر مودیس در سال 

ــه ــد  پرداخت ــایی   . ش ــوریتم توان ــن الگ ــه ای ــان داد ک ــایج نش نت

هــاي بــزرگ بــه وقــوع پیوســته در  ســوزي آشکارســازي آتــش

هـاي کوچـک را    سـوزي  هاي منابع طبیعی را دارد اما آتش عرصه

ــی ــازي نم ــد  آشکارس ــاخص خ). 7(کن ــچش ــایرام  -شــکی ک ب

)Keetch-Byram Drought Index( روش دیگري براي بررسی ،

محتواي رطوبتی خاك در الیه باالیی، . باشد سوزي می خطر آتش

ایـن  . هـا و مراتـع دارد   سـوزي در جنگـل   تأثیر مهمی بـر آتـش  

. هـد   شاخص قابلیت اشتعال مواد آلی باالي خـاك را نشـان مـی   

از دماي حداکثر  ن شاخص عبارتندپارامترهاي مورد نیاز براي ای

این شاخص کمبـود  . روزانه، بارش روزانه، متوسط بارش ساالنه

از ) سانتی متري 3/20معادل (اینچی  8رطوبت خاك را در عمق 

  دامنـه خشـکی خـاك در شـاخص     .کنـد  سطح خاك برآورد می

حداقل کمبود رطوبـت خـاك بـا احتمـال     ( صفربایرام بین  -کچ

حداکثر کمبود رطوبت خاك با احتمال ( 800تا ) سوزي کم آتش
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اي در نـواحی   در مطالعـه ). 14( باشـد    مـی ) سـوزي شـدید   آتش

  ایالــت کارولینــاي جنــوبی، کــارایی شــاخصجنــوب شــرقی 

صـورت روزانـه    سوزي به براي تعیین پتانسیل آتش بایرام  -کچ

آنها به این نتیجه رسیدند کـه زمـانی   . مورد آزمون قرار گرفت

باشـد بایـد متغیرهـایی     باال می بایرام -کچی که شاخص خشک

 را هاي انسانی، سرعت بـاد و طـول دوره خشـکی    مثل فعالیت

سـوزي داده نشـود    هشـدار آتـش   به اشتباه تا نیز درنظر گرفت

در بسـیاري از مطالعـات تحقیقـات     بایرام -کچشاخص ). 19(

ریزي اقدامات مدیریتی مورد استفاده قرار  سوزي و برنامه آتش

گیرد و دلیل آن محاسبه روز به روز آن اسـت کـه منجربـه      می

  ).13(شود  هاي نهایی می کاهش خطاها در نتیجه

توان مناطق مختلف را از نظـر    کارگیري این شاخص می با به     

ــش ــیل آت ــاالي    پتانس ــال ب ــا احتم ــاطق ب ــی و من ــوزي بررس س

در نتیجه با مشـخص شـدن ایـن     .سوزي را مشخص نمود آتش

ریـزي و مـدیریت صـحیح منـاطق داراي      کمک برنامـه  مناطق به

توان از خسارات احتمالی کـه بـه    می ،سوزي پتانسیل باالي آتش

از جملـه  . کاسـت  شـود،   وارد می ،سوزي این مناطق در اثر آتش

هاي میـدانی،   توان به عدم وابستگی به داده مزایاي این روش می

گیـري آسـان    اندازه، )دما و بارش( استفاده از پارامترهاي اقلیمی 

لـذا   .این پارامترها، گام به گام بودن و محاسبات ساده اشاره کرد

و  بـایرام  -کـچ در این مطالعه با توجه به مزایاي فراوان شاخص 

سـوزي در   یابی ایـن روش در بررسـی خطـر آتـش     عدم پتانسیل

هـا   سوزي جنگل یابی آتش ایران، به تحلیل کارایی آن در پتانسیل

دلیـل پوشـش گیـاهی جنگلـی و      ستان اصـفهان بـه  و مراتع در ا

سوزي در  هاي مختلف آتش چنین وجود گزارش مرتعی آن و هم

لـذا هـدف اصـلی ایـن مطالعـه      . این استان پرداخته شده اسـت 

ها و مراتع استان اصفهان با  سوزي جنگل بندي پتانسیل آتش پهنه

  .باشد میبایرام  -کچاستفاده از شاخص خشکی 

  

  ها و روش مواد

  مطالعه مورد منطقه

که حدود  ،است کیلومتر مربع 106179استان اصفهان با وسعت 

خـود اختصـاص داده    را بـه  درصد از مساحت کل کشـور  45/6

 49°عـرض شـمالی و   30' 34°تـا  42' 30°این استان بین. است

 براسـاس ). 1( طول شرقی در ایران مرکزي قرار دارد 55°تا 36'

 و ایران فلور در اصفهان استان، پابو هاي رویشی اقلیم بندي تقسیم

میلیـون   3/6داراي  استان اصـفهان  ).21(است  شده واقع تورانی

هزار هکتار جنگل  صد میلیون هکتار بیابان و یک 2/3،هکتار مرتع

 این در بارش میزان ایران، تمام در کلی قاعده یک عنوان به .است

 بـارش  ساالنه میانگین .یابد  کاهش می شرق به غرب از نیز استان

 استان درصد32،است متر میلی 150معادل اصفهان استان سطح در

 دریافت بارش متر میلی110 از کمتر آن درصد 50 و 100 از کمتر

 متـر  میلی 400 از بیش اصفهان استان درصد 5ش بار تنها .کند می

هـاي   بخـش  در استان کـه  هاي ناهمواري وجود به توجه با .است

 داراي نـواحی  این است، شده توزیع تاناس غربی جنوب و غربی

 و شـرقی  پسـت  نـواحی  کـه  حـالی  در بـوده  کمتر حرارت درجه

بـاالتري نسـبت    حرارت درجه داراي استان اصفهان شرقی شمال

  ).1(باشد  به نواحی دیگر می

هـاي هواشناسـی    این مطالعه در استان اصفهان و در ایستگاه

بیابانـک،   و ، خـور شـهر  شامل اصفهان، داران، خوانسـار، فریـدون  

شـهر، سـمیرم،    آباد، زریـن  نطنز، کبوترآباد، گلپایگان، میمه، نجف

. باشـد  شهرضا، نـایین، کاشـان، شـرق اصـفهان و اردسـتان مـی      

هاي مورد نیاز حداکثر دماي روزانه، بارش روزانه و متوسط  داده

. بارش ساالنه از اداره کل هواشناسی استان اصفهان تهیه گردیـد 

  .باشد کیلومتر می 10ه حاضر مقیاس مطالع

 اسـتفاده از  بـا  در ایـن مطالعـه   بایرام -کچخشکسالی  شاخص

ــارش  داده ــا و ب ــاري هــاي دم ــا دوره آم ) 2010-2006(ســاله  5ب

ــه ــه  ب ــورت روزان ــات در   ص ــن اطالع ــرار دادن ای ــه و ق  )1(رابط

و  آمـد دست  به )KBDI  )Keetch-Byram Drought Indexشاخص

هـاي ایـن منطقـه     سوزي این شاخص آتش رمقادی سپس با توجه به

 5تشریح طبقات مختلف این شـاخص در   .بررسی قرار گرفت مورد

سوزي با توجه به دامنه اعداد  گروه یا سطح خشکی و پتانسیل آتش

شـروع برداشـت فـاکتور     نقطـه . خالصـه شـده اسـت    1در جدول

نقطه صـفر ممکـن   . است شاخصترین بخش محاسبه  خشکی مهم
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  )16(سوزي ط رطوبتی خاك و پتانسیل آتششرای .1جدول

  )پتانسیل آتش سوزي(توصیف گروه خشکی   دامنه شاخص خشکی

  .سوزي در کمترین مقدار قرار دارد باشند، پتانسیل آتش الیه باالیی خاك و الشبرگ سطحی خیس می: گروه یک  406/4-0

رفتار . کنند شند و در فزونی آتش مشارکت نمیبا الیه باالیی خاك و الشبرگ سطحی مرطوب می: گروه دو  8/812-4/406

  .باشد سوزي کم می بینی و پتانسیل آتش سوزي قابل پیش آتش

  .سوزي در حالت متوسط قرار دارد پتانسیل آتش. بینی است سوزي کمی قابل پیش رفتار آتش: گروه سه  2/1219-8/812

سوزي  شوند و خرابی زیادي را آتش سوزي مصرف می تشالشبرگ سطحی و مواد آلی خاك در آ: گروه چهار  6/1625-2/1219

  .باشد  سوزي در این حالت زیاد می آورد و پتانسیل آتش بار می به

  .باشد  سوزي به شدت باال می پتانسیل آتش: گروه پنج  2032-6/1625

  .متغیره استفاده گردید ی دومارتن، گوسن، کوپن، آمبرژه و چندبندي اقلیم هاي اقلیمی مختلف، از پنج طبقه بندي بایرام در طبقه –جهت بررسی شاخص خشکی کچ 

  

ایـن امـر   (.ها قبل یا حتی سال قبل اتفاق افتـد  ها یا ماه هفته است

اطمینـان  است که به زمـان عقـب برگشـت، تـا روزي کـه      مهم 

الیه باالیی خاك در حالت اشباع قرار دارد، سـپس   گردد حاصل

شروع تا بـه تـاریخ شـروع     زانهبرداشت فاکتور را به صورت رو

در نـواحی بـا بـارش بـرف سـنگین،       ).رسـید محاسبه شـاخص  

هـا در بهـار    توان فرض کرد که دقیقاً پس از ذوب شدن برف می

در هنگـام شـروع برداشـت در    . خاك در حالت اشباع قرار دارد

نواحی فاقد برف، باید به زمانی برگشت که بارش باران فـراوان  

 تـا  24/15اینچ معادل  8تا  6ه بارش آن ک اي است، همانند هفته

این شاخص بایـد در پایـان دوره بـارش    . متر باشد سانتی 32/20

   . بسیار کم باشد

[ ] ( )Q Q / exp / T / / t∆ = − × + − ∆ ×  2032 0 968 0 0875 1 5552 8 30

( )( )( )/ / / exp / R+ −0 001 1 10 88 0 001736  ]۱               [  

 در این رابطه،
 

t∆  روز، 1زمان برابر Q∆  فاکتور خشکسـالی،T  

ـ M  ،دماي روزانهحداکثر   شـاخص  Qانگین بـارش سـاالنه و   می

هنگامی که نقطه شروع  ).19و  17، 16( باشند کمبود رطوبت می

تعیین شد، محاسبه شاخص خشکی براي هـر روز بسـیار سـاده    

  گام اول کاهش شاخص خشکی: باشد که شامل دو گام است می

با بارش خالص و گام دوم افزایش شـاخص خشـکی بـا مقـدار     

 1/5، اگر مقدار بـارش را از مقـدار   فاکتور خشکی محاسبه شده

عنـوان بـارش خـالص درنظـر      متر کسر کنیم ، مابقی آن بـه  میلی

شـود و بـارش بیشـتر از بـارش خـالص، در افـزایش        گرفته می

 1فـاکتور خشـکی نیـز از رابطـه     . باشـد  رطوبت خاك مؤثر مـی 

هاي بـارانی بـا بـارش بـیش از      در نتیجه در روز. آید دست می به

براي مثال اگر بارش . یابد ر میزان شاخص کاهش میمت میلی 1/5

باشد، بـا   600و شاخص خشکی روز قبل برابر  متر میلی 6برابر 

متر بررسـی شـده،    توجه به این که میزان خشکی در صدم سانتی

باشد، میزان خشـکی روز   متر می حسب صدم سانتی بارش هم بر

عـدد   پس از محاسـبه فـاکتور خشـکی،   . شود می 590 قبل برابر

گردد و این عـدد برابـر شـاخص خشـکی      به آن اضافه می 590

دسـت آمـده بیـانگر سـطح      در نتیجه عدد به. گردد همان روز می

ــش  ــیل آت ــکی و پتانس ــی  خش ــوزي م ــد  س ) 19و  17 ،16(باش

   ).1جدول(

  

  جينتا

هـا در اسـتان    سـوزي مراتـع و جنگـل    در این مطالعه خطر آتش

بایرام مـورد بررسـی    -چاصفهان با استفاده از شاخص خشکی ک

هاي متوسط ساالنه و متوسط  صورت نقشه و نتایج بهقرار گرفت 

تـوان تغییـرات    مـی ) 1(شکل با توجه به. دوره آماري ارائه گردید

 2010تـا   2006هـاي   متوسط ساالنه شاخص خشکی را در سال

، در غرب استان اصفهان )الف -1(شکل با توجه به. مشاهده نمود

سـوزي   زي کم و در مرکز استان پتانسـیل آتـش  سو پتانسیل آتش

کمتـرین  . باشـد   متوسط و در شرق استان شـدت آن بیشـتر مـی   

ــش  ــیل آت ــتگاه   پتانس ــه ایس ــوط ب ــوزي مرب ــار،   س ــاي خوانس ه
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  ،)الف(2006هاي بایرام استان اصفهان در سال -نقشه متوسط ساالنه شاخص خشکی کچ .1شکل

  )ـه(2010، )د(2009، )ج(2008، )ب(2007 
  

بیابانــک  و ایســتگاه خــور. شــهر، ســمیرم اســت داران، فریــدون

در این سـال  . سوزي را داراست بیشترین خشکی و پتانسیل آتش

هاي ژانویـه،   سوزي در ماه کمترین میزان خشکی و پتانسیل آتش

این مقدار بین اعداد صـفر و  . باشد می 6/0و  صفرفوریه و برابر 

این معنـا کـه    ، به1خشکی دهنده سطح قرار دارد که نشان 8/412

ــیل      ــیس و پتانس ــطحی خ ــبرگ س ــاك و الش ــاالیی خ ــه ب الی

هـاي نـوامبر و    حداکثر آن نیز در ماه. سوزي بسیار کم است آتش

 6/1991، 7/1996بیابانک برابـر   و ترتیب در ایستگاه خور اکتبر به

در سـال  . باشـد  مـی  7/1986و  1991و در ایستگاه کاشان برابـر  

سـوزي مربـوط بـه     مترین پتانسـیل آتـش  ک) ب -1شکل( 2007

شـهر، سـمیرم و    هاي گلپایگان، خوانسار، داران، فریـدون  ایستگاه

سـوزي   نطنز است که کمترین میـزان خشـکی و پتانسـیل آتـش    

شهر با سه ماه کـامالً مرطـوب بـا     هاي فریدون مربوط به ایستگاه

میزان خشکی صفر، سمیرم و خوانسار با دو ماه کـامالً مرطـوب   

یزان خشکی صفر و داران با یک ماه کامالً مرطوب با میـزان  با م

شرق استان نیـز داراي بیشـترین پتانسـیل    . باشد خشکی صفر می

ــش ــر   آت ــکی براب ــداکثر خش ــوزي و ح ــتگاه  5/1988س در ایس

سوزي با میـزان   در مرکز استان پتانسیل آتش. خوروبیابانک است
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  شـکل   بـه بـا توجـه   ) 1جـدول ( .باشـد   مـی  3متوسط یعنی گروه 

شـرایط خشـکی تـا مرکـز اسـتان جلـو        2008، در سال )ج -1(

هـاي   سوزي مربوط بـه ایسـتگاه   کمترین پتانسیل آتش. است آمده

شـهر و نطنـز اسـت و کمتـرین میـزان       خوانسار، داران، فریـدون 

بــوده ، کــه بیــانگر  2008هــا، در ســال  بــارش در ایــن ایســتگاه

این ترتیـب    به. باشد ها می در این ایستگاه 2008سال  خشکسالی

هـا   سوزي در این ایستگاه باالترین میزان خشکی و پتانسیل آتش

  .رخ داده است 2008در سال 

هاي کـرکس بـا    دلیل احاطه شدن توسط کوه ایستگاه نطنز به     

خشـک قـرار دارد، امـا شـرایط       و  وجود این که در نواحی گرم

ی ماهانـه در  بیشترین میـزان خشـک  . باشد  خشکی بسیار کمتر می

بیابانـک و   و هاي شرقی استان نظیر خور در ایستگاه 2008اکتبر 

است که در دامنه عددي  5/1983و  2002شرق اصفهان و برابر 

سـوزي   قـرار دارنـد و بیـانگر پتانسـیل آتـش      2032تا  6/1625

هـاي   ها داراي کمتـرین بـارش   این ایستگاه. باشد  شدت باال می به

کمتـرین   2009، در سـال  )د-1(شکل  وجه بهبا ت. اند ساالنه بوده

هـاي خوانسـار، داران،    سوزي مربـوط بـه ایسـتگاه    آتشپتانسیل 

هاي مناسـب   باشد که دلیل آن هم بارش  شهر، سمیرم می فریدون

هـاي گذشـته    ایستگاه گلپایگان نسبت به سال. در این سال است

شرق استان و قسـمتی  . سوزي باالتري داشته است پتانسیل آتش

شـرایط  . چنان بـاالترین خشـکی را دارنـد    از نواحی مرکزي هم

 کمی کاهش یافتـه  2008خشکی در شمال استان نسبت به سال 

نیـز   2009دلیل خشکسالی سال قبل تبعات آن در  سال  به. است 

هـاي سـمیرم،    قابل مشاهده است، بـدین معنـی کـه در ایسـتگاه    

علـت بـاال بـودن خشـکی در نـوامبر و       شهر و داران بـه  فریدون

نسبت به  2009فوریه ، میزان خشکی در ژانویه و 2008دسامبر 

) ـهـ -1( طـور کـه در شـکل    همـان . باشـد  هاي  قبل باال می سال

هـاي خوانسـار،    ، ایسـتگاه 2010در سال مشخص گردیده است، 

سـوزي   شهر و سمیرم داراي کمترین پتانسیل آتش داران، فریدون

هاي خوروبیابانـک، کاشـان، شهرضـا و شـرق      ایستگاه. باشند  می

سوزي را دارا هسـتند و   پتانسیل آتش اصفهان باالترین خشکی و

سوزي در ایستگاه  خشکی و پتانسیل آتش. قرار دارند 5در گروه 

نطنز افزایش داشته است و میزان خشـکی ایـن ایسـتگاه مشـابه     

کمتـرین میـزان شـاخص خشـکی و     . باشـد  ایستگاه شهرضا مـی 

هـاي   سوزي ماهانه برابر صفر و مربوط به ایسـتگاه  پتانسیل آتش

  .باشد شهر، خوانسار و داران می فریدونسمیرم، 

بنـدي اقلیمـی متوسـط شـاخص بـا دوره       ، پهنه)2(در شکل 

طـور کـه در    همان). 20(توان مشاهده نمود  ساله را می 5آماري 

بنـدي اقلیمـی    باشـد، بنـابر طبقـه    مشـخص مـی  ) الف-2(شکل 

  خشـک،  هاي نیمه بایرام در اقلیم–دومارتن، شاخص خشکی کچ

مرطوب، مرطوب و بسیار مرطوب داراي مقادیر  نیمه اي، مدیترانه

در اقلـیم خشـک و بسـیار خشـک نیـز      . باشند کم تا متوسط می

نواحی مرکزي و شرقی داراي مقادیر باالي شـاخص خشـکی و   

طور که در شکل مشخص  البته همان. سوزي هستند پتانسیل آتش

و  باشد ایستگاه نطنز در مرکز استان در مرز بین اقلیم خشـک  می

با ایـن وجـود از لحـاظ خشـکی در      و بسیار خشک قرار گرفته

بنـدي   ، در طبقـه )ب-2شـکل (باتوجه بـه  . گیرد قرار می 3گروه 

ســرد،  خشــک سـرد، مرطـوب   هـاي نیمـه   اقلیمـی آمبـرژه، طبقــه  

سـرد، اقلـیم ارتفاعـات کوهسـتانی داراي شـاخص       مرطوب نیمه

طبقه  .باشند هاي استان می خشکی کمتري نسبت به دیگر قسمت

در  5تـا   3اقلیمی خشک سرد در مرکز استان داراي سـه گـروه   

هـایی از   طـور بخـش   هایی از شرق و شمال و همین مرکز، بخش

شرق استان نیز در طبقـه اقلیمـی خشـک    . باشد  جنوب استان می

سـوزي بـاال    ، پتانسـیل آتـش  5معتدل قرار دارد که بیانگر گـروه  

ــز در طبقــه اقلی. باشــد  مــی ــا  ایســتگاه نطن مــی خشــک ســرد ب

هــاي ماننــد کاشــان، کبوترآبــاد و شــرق اصــفهان قــرار  ایســتگاه

 چهـار ،)ج -2شـکل (بنـدي اقلیمـی گوسـن     در طبقه. است گرفته

شهرستان واقع در غرب استان در طبقه اقلیمی استپی سرد قـرار  

هـا داراي شـاخص خشـکی کمـی      گیرند که ایـن شهرسـتان    می

یمی اسـتپی سـرد و اقلـیم    طبقه اقل 2در جنوب استان . باشند می

خشـک داراي کمتـرین خشـکی و پتانسـیل       و  اي گـرم  مدیترانه

خفیف  بیابانی شدید، نیمه بیابانی هاي نیمه اقلیم. سوزي هستند آتش

دهنده شرایط خشکی متوسط در  در مرکز استان قرار دارند نشان

 . این بخش هستند و ایستگاه نطنز در مرز این دو اقلیم قرار دارد
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، )الف(بندي اقلیمی دومارتن ساله در استان اصفهان بوسیله طبقه 5با دوره آماري  بایرام-کچبندي اقلیمی شاخص خشکی  نقشه پهنه .2شکل

  )ـه(، چند متغیره)د(، کوپن)ج(، گوسن)ب(آمبرژه
  

. گردد هایی از مرکز، خشکی شدید نیز مشاهده می البته در بخش

  . گیرد م اقلیم بیابانی در بر میبخش اعظم نیمه شرقی استان را ه

بنـدي اقلیمـی    غرب و قسمتی از جنوب استان با توجه به طبقـه 

اي  و قـاره ) 4(اي  هـاي مدیترانـه   ، داراي اقلـیم )د-2شکل(کوپن 

در این دو اقلیم شرایط خشکی نیز کمتـر  . باشند  می) 5(مرطوب 

هاي مرکـزي، جنـوب    بخش. باشد هاي استان می از سایر قسمت

هـاي   داراي اقلـیم و بخش اندکی در شـمال غربـی اسـتان    شرقی

علـت   باشند که ایستگاه نطنز بـه   می) 2(و بیابانی ) 3(بیابانی  نیمه

تـر   هاي کرکس با وجود شرایط مرطـوب  احاطه شدن توسط کوه

در ایـن دو اقلـیم نیـز شـرایط     . در اقلیم بیابانی قرار گرفته است

هـاي   شرق و بخـش . خشکی در حد متوسط تا شدید قرار دارند

باشند که شرایط  می) 1(شمالی استان، داراي طبقه اقلیمی بیابانی 

بندي اقلیمی چنـد متغیـره    در طبقه. خشکی در آن حداکثر است

طور کامل در طبقـه اقلیمـی بسـیار     ، شرق استان به)ـه -2شکل(

ایـن طبقـه اقلیمـی داراي شـرایط     . گیـرد   خشک قـرار مـی   و گرم

طبقه اقلیمی نیمه مرطوب و سـرد  . باشد می خشکی بسیار باالیی
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هـایی از جنـوب و غـرب     چنین سرد و مرطوب در بخـش  و هم

تـري نسـبت بـه     استان قرار دارنـد کـه بیـانگر شـرایط مرطـوب     

سـوزي در ایـن منـاطق     پتانسیل آتـش . باشد هاي دیگر می بخش

هـایی از   مرکـز و بخـش  . باشـد   تر از سایر مناطق مـی  بسیار پایین

خشـک،   و  گـرم  نیمهطبقه اقلیمی،  چهاروب استان را شرق و جن

خشـک بـادي در     و  خشـک و گـرم    و  سـرد، گـرم    خشـک  نیمه

هـا بسـیار متغیـر     شرایط خشـکی در ایـن بخـش   . گرفته است بر

  . باشد می

  

  يريگ جهينت و بحث

استان اصـفهان بـا وجـود دمـا و خشـکی بـاال،        مناطق شرقی در

 عدم وجـود پوشـش گیـاهی    علت سوزي به امکان رخ دادن آتش

علت وجـود   در مناطق غربی استان به. باشد بسیار کم می مناسب

سـوزي در شـرایط    پوشش گیاهی مناسب امکان رخ دادن آتـش 

، شـرایط  بـایرام -کـچ بـا توجـه بـه مطالعـه     . زیاد است خشکی،

علت وجود خشـکی در زمـان    خشکی زیاد در زمستان و پاییز به

معمـول   در برخی نقاط با خشکی غیردر نتیجه . باشد تابستان می

ــاال نیــز امکــان رخ دادن   در پــاییز و زمســتان و دمــاي تقریبــاً ب

در مطالعه خـود   الکساندر و همکاران). 16(باشد  سوزي می آتش

به این نتیجه رسیدند که این شاخص روش مناسبی براي تخمین 

هـاي بـاالیی خـاك     کمبود رطوبت خاك تجمعی در عمـق الیـه  

تخمــین  2001اي در آمریکــا در ســال  مطالعــه). 14(باشــد   مــی

و  GISهـاي   آوري با اسـتفاده از فـن   بایرام-کچشاخص خشکی 

ایستگاه مطالعاتی در تگزاس انجام گردیـد   60دور در  سنجش از

که نتیجه مطالعه حاکی از وجود همبستگی بین شاخص مـذکور  

ي ا چنـین در مطالعـه   هم). 17(سوزي بوده است  و پتانسیل آتش

و فعالیـت   بـایرام -کـچ جزایر هاوایی، به بررسی اقلیمی شاخص 

دست آمـده ارتبـاط قـوي بـین      نتایج به. سوزي پرداخته شد آتش

هـا در یـک    سـوزي  و تعـداد آتـش   بـایرام -کچشاخص خشکی 

در جنـوب شـرقی آمریکـا، بـه     ). 13(مقیاس ماهانه را نشان داد 

. ه شـد پرداختـ  بـایرام -کچبندي شاخص خشکسالی  بررسی پهنه

شناسـی در   ایستگاه هـوا  261اي از  این الگوریتم براي یک شبکه

هاي  سازي نقشه سراسر جنوب شرقی ایاالت متحده جهت فراهم

هـاي هفتـه بـه     چنین نقشه اي از این شاخص و هم تراز منطقه هم

نتایج نشان داد که تغییرات فصلی رطوبـت  . کار برده شد هفته به

سوزي تـأثیر   کی و پتانسیل آتشدر نواحی مختلف بر میزان خش

دارد؛ به این معنی که در یک فصل خـاص در نـواحی مختلـف    

توجه  با). 15(سوزي متفاوت است  میزان خشکی و پتانسیل آتش

دسـت آمـده در اسـتان     چنـین نمودارهـاي بـه    هـا و هـم   به نقشه

توجه به مطالعات بیان شـده گویـاي    اصفهان، این شاخص نیز با

بـا  . باشـد  هاي مختلـف سـال مـی    زها و ماهمیزان خشکی در رو

، در استان اصفهان نیز در فصل پـاییز  بایرام-کچتوجه به مطالعه 

بـا وجـود کـاهش دمـا میـزان      هاي پاییزي،  تا زمان شروع بارش

البتـه بـا کـاهش    صورت محدود افزایش داشته است  شاخص به

گراد دیگر میـزان شـاخص    درجه سانتی 10شدید دما تا نزدیکی 

دسـت آمـده در مطالعـه     با توجه بـه نتـایج بـه   . یابد یش نمیافزا

انیس و همکــاران، در اســتان اصــفهان نیــز تغییــرات فصــلی جــ

ــیل     ــکی و پتانس ــزان خش ــر می ــف ب ــواحی مختل ــت در ن رطوب

هاي مختلف میزان خشکی و  سوزي تأثیر دارد و در ایستگاه آتش

  . )15(سوزي متفاوت است پتانسیل آتش

نواحی شرقی و شمالی استان به  2و  1 هاي شکلبا توجه به      

ایستگاه نطنز، از میزان خشکی بیشتري برخوردار هستند،  ءاستثنا

باشـد امـا    سوزي آنها بسیار زیاد می در نتیجه میزان پتانسیل آتش

سـوزي   دلیل پوشش گیاهی کم در ایـن منـاطق احتمـال آتـش     به

ب استان، نواحی غربی و ایستگاه سمیرم در جنو. بسیار کم است

هـا بیشـتر و در نتیجـه میـزان خشـکی و پتانسـیل        میران بـارش 

علت تراکم باالي پوشـش گیـاهی در ایـن     سوزي کم، اما به آتش

سـوزي   نواحی در صورت بروز خشکسالی احتمـال بـروز آتـش   

هـاي   با توجه بـه ایـن امـر کـه خشکسـالی     . باشد بسیار زیاد می

ـ  کشور در آب منابع کمبود اخیر و هاي سال  اي عمـده  چـالش  هب

علـت   مـا بـه   کشـور  در کـه  حـوادثی  از یکـی  است، شده تبدیل

 وهـا   سوزي طبیعی جنگل آتش پدیده افتد می ها اتفاق خشکسالی

احتمـال رخ دادن  .باشـد  خصوص در شـمال کشـور مـی    مراتع به

علـت   هاي غربی و جنوبی استان اصفهان به بخش سوزي در آتش
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هـاي   سـوزي  ته بیشتر آتشالب. پوشش گیاهی مناسب، وجود دارد

هاي عمدي  سوزي گزارش شده در این شهرستان مربوط به آتش

سـوزي بـا    جهت بررسی خطر آتـش ). 1(باشند  عمدي می و غیر

. اند وجود آمده هاي متعددي به هاي زمینی شاخص استفاده از داده

ها دما و بارش دو پارامتر اساسی هسـتند،   در اغلب این شاخص

طـور پراکنـده قـرار     ي هواشناسی کـه اغلـب بـه   ها که از ایستگاه

محتواي رطـوبتی خـاك در الیـه بـاالیی     . آیند  دست می دارند، به

. هـا و مراتـع دارد   سـوزي در جنگـل   خاك، تأثیر مهمی بر آتـش 

هـاي   علت وابسـتگی کـم بـه داده    بایرام به–شاخص خشکی کچ

تـري   اي بوده محاسبه آن، روش مناسب زمینی و همچنین مرحله

 و 15(هـا دارد   سوزي ها در وقوع آتش بررسی اثر خشکسالیدر 

16 (  

چهار ایستگاه سـمیرم، داران،  ، دست آمده با توجه به نتایج به     

  شـهر داراي کمتـرین شـاخص خشـکی و از     خوانسار و فریدون

چنـین   هـم . باشـند   سوزي مـی  رو داراي کمترین پتانسیل آتش این

نــائین، شــرق اصــفهان و هــاي خوروبیابانــک، کاشــان،  ایســتگاه

هاي  در سال. باشند کبوترآباد داراي باالترین شاخص خشکی می

هاي آگوست، سـپتامبر   ها در ماه در تمام ایستگاه 2010تا  2006

و اکتبر شاخص خشـکی در بـاالترین مقـدار بـوده اسـت و در      

دلیل کمبود بـارش در فصـل پـاییز شـاخص      ها به برخی ایستگاه

در . داشته ولی دما رو به کـاهش اسـت   چنان افزایش خشکی هم

باشد  نتیجه در پائیز با وجود کم بودن دما، شاخص بسیار باال می

هـاي   بخـش . دهد سوزي را باال نشان می هشدار آتشبه اشتباه  و

هاي گرم و  هاي اقلیمی، در بخش بندي شرقی استان در تمام طبقه

اه بخـش غربـی و ایسـتگ   . انـد  خشک و بسیار خشک قرار گرفته

ســمیرم در جنــوب اســتان داراي کمتــرین خشــکی و پتانســیل  

هـاي اقلیمـی ایـن     بنـدي  با توجه به طبقـه . باشند  سوزي می آتش

تر همانند سـرد و مرطـوب، سـرد     هاي مرطوب ها در طبقه بخش

دلیـل پوشـش گیـاهی     اما به. خشک سرد قرار دارند استپی و نیمه

سـوزي   تـش هـاي شـرقی احتمـال رخ دادن آ    بسیار کم در بخش

هاي غربـی و ایسـتگاه سـمیرم در جنـوب      بسیار کم و در بخش

دلیل پوشش گیاهی مناسب در صورت بروز خشکسالی  استان به

سوزي بسیار زیاد است بنابراین ایـن   دادن آتش شدید احتمال رخ

بـا  . باشـند  مناطق بیشتر از سایر مناطق استان در معرض خطر می

هاي ویژه حفـاظتی   ر یگانمشخص شدن مناطق بحرانی با استقرا

توان بـه حفاظـت از ایـن منـابع بـا       و با کمک نیروي مردمی می

لذا با توجه بـه نتـایج تحقیـق حاضـر و     . ارزش طبیعی پرداخت

بنـدي خطـر    مقایسات انجام شده با سایر مطالعات، شاخص پهنه

هـاي اسـتانی و    بـایرام بیشـتر مناسـب مقیـاس    –سوزي کچ آتش

اي تحقیق حاضـر بیـانگر آن اسـت کـه     ه یافته. باشد کشوري می

فاده از این شاخص مناطق شـمالی  ترین مناطق جهت است مناسب

هـاي شـاخص    ورودي. باشـد  خصوص شمال شرق کشور می به

توانـد از طریـق    هـاي دمـایی و بـارش مـی     بایرام مانند داده–کچ

آوري سنجش از دور فـراهم   هاي انعکاسی و راداري فن سنجنده

تواند اطالعات پوشش گیاهی را  آوري می فن چنین این هم. گردد

توانـد در جهـت    هاي گیاهی ارائه نماید که می از طریق شاخص

و رفــع  بــایرام -کــچتصــحیح و کــالیبره کــردن شــاخص    

آوري  یـابی ایـن فـن    لذا پتانسیل. هاي آن استفاده شود محدودیت

اسـتانی و   هاي محلـی،  سوزي در مقیاس بندي خطر آتش در پهنه

  .گردد هاد میملی پیشن

  

  

  استفاده مورد  منابع

 .، لوح فشرده1390و 1389هاي  سوزي در سال آمار آتش .1391.اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان .1

. سوزي و تجزیه و تحلیل آن بـا اسـتفاده از روش فرانسـیال    بندي خطر آتش پهنه. 1390. هنردوست .مستوري و ف. ، ع.م. ادهمی مجرد، م .2

 .1- 12 :آبان 4- 2هاي منابع طبیعی گرگان، ایران،  سوزي در عرصه ین المللی آتشاولین همایش ب

سـوزي فعـال بـه وسـیله سـنجنده       بررسی امکان کشف آتش. 1390. سلیاري. درویش صفت، ف صمدزادگان و ج. ، ع.ف. پورشکوري، ا .3



  ۱۳۹۳ زمستان/  دهمشماره /  سومسال / کاربردي شناسی بوم

۶۲  

  .1- 11 :آبان 4- 2، هاي منابع طبیعی گرگان، ایران سوزي در عرصه اولین همایش بین المللی آتش. مودیس

هاي منـابع طبیعـی گرگـان،     سوزي در عرصه المللی آتش اولین همایش بین. ها و راهکارها سوزي در مراتع چالش آتش. 1390، .پارسایی، ل .4

  .1- 9 :آبان 4- 2ایران، 

سـوزي   بین المللـی آتـش   اولین همایش. مدیریت حریق در جنگلها و مراتع استان چهارمحال بختیاري. 1390. فرهادي. جلیل پور، م و س .5

  .1- 7 :آبان 4- 2هاي منابع طبیعی گرگان، ایران،  در عرصه

سـوزي   مدلسازي تأثیرات پوشش گیاهی بر پتانسیل آتـش . 1389. هانی طبایی. م و محمودي کهنو. توفیقی، ف. اسماعیلی، ا. ، ع.رحیمی، ا .6

  .1- 18 :اولین کنفرانس بین المللی گیاه، آب، خاك و هوا. یسآوري سنجش از دور و تصاویر ماهواره مود ها با استفاده از فن جنگل

آشـکار سـازي   . 1390. اکبریـان . تـوکلی و م . علیمحمـدي، ا . صـابري، ع . تقـی زاده، ن . طایفی فیجـانی، ن . زهري، م. ، م.م رحیم زادگان، .7

سـوزي در   اولـین همـایش بـین المللـی آتـش     . هاي منابع و طبیعی با استفاده از تصاویر سنجنده مـودیس  سوزي در عرصه اي آتش ماهواره

  .1- 9 :آبان 4- 2هاي منابع طبیعی گرگان، ایران،  عرصه

اي، سـومین کنفـرانس    هاي کشور با استفاده از تصاویر مـاهواره  سوزي جنگل بررسی نقش خشکسالی بر آتش. 1386. سرکارگر اردکانی، ع .8

  .بهمن 29- 30، ایران، بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیر مترقبه تهران

در  GISسـوزي بـا اسـتفاده از     ارزیـابی و تهیـه نقشـه خطـر آتـش     . 1390. هنـر دوسـت  . مسـتوري و ف . مصطفی لو، ع. ، ح.سالمتی، ح .9

  .1- 10:نایرا ،آبان2- 4 هاي منابع طبیعی گرگان، سوزي در عرصه اولین همایش بین المللی آتش. هاي گلستان جنگل

در بخشـی از   AHPو  GISسوزي جنگل با اسـتفاده از  تهیه نقشه خطر آتش. 1389. فاتحی. پورهاشمی و پ. مشعبانیان، . ، ن.محمدي، ف .10

  .569- 586:)4( 18، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران. هاي پاوه جنگل

مرتعی حـوزه شهرسـتان ایـالم بـا      در اراضی جنگلی و سوزي تهیه نقشه خطر آتش. 1390. حیدري. نظري و م. شمسی، ر. ، ر.مهدوي، ع .11

  4- 13:ایران 1- 2 آبانهاي منابع طبیعی گرگان، سوزي در عرصه اولین همایش بین المللی آتش. استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی

12. Buchholz, G., and D. Weidemann. 2000.The use of simple fire danger rating systems as a tool for early warning in 

forestry. GTZ Integrated Forest Fire Management Project (IFFM) 23:32-36. 

13. Dolling, K., C. Pao-Shin and F. Fujioka. 2005. A climatological study of the Keetch/Byram drought index and fire 

activity in the Hawaiian Islands. Agricultural and Forest Meteorolog, 133:17-27. 

14. Alexander, E. and E. Martin. 1990. Computer Calculation of the Keetch-Byram Drought Index-Programmers 

Beware.Fire Management 51(4):23-26. 

15. Janis, M.J, B. M. Johnson and G. Forthun. 2002  . Near-real time mapping of Keetch-Byram drought index in the 

south eastern United States.Wild land Fire 11: 281-289. 

16. Keetch, J .and G. M. Byram. 1968  . A drought index for forest Fire control. USDA. Forest Service Research Paper 

S.E. 38: 1-33. 

17. Raghavan, S. and. N. Balaji. 2001. Estimation of KBDI (Drought Index) in Real-Time Using GIS and Remote 

Sensing Technologies. An ASAE Meeting Presentation, 1-10. 

18. Veraverbeke, S., S. Harris and S. Hook. 2011. Evaluating spectral indices for burned area discrimination using 

MODIS/ASTER (MASTER) airborne simulator data. Remote Sensing of Environment 115:2702-2709. 

19. Fraisse, C. W, N. E. Breuer. and D. Zierdi. 2010. Drought Decision Support Tool-Introducing Keetch-Byram 

Drought Index. IFAS Extension, 1-5. 

20. Yaghmaei, L, S. Soltani and M. Khodagholi. 2009. Bioclimatic classification of Isfahan province using multivariate 

statistical methods. International Journal of Climatology 29:1850-1861. 

21. Zohary, M. 1973. Geobotanical Foundation of the Middle East. Stuttgart Amesterdam, 2:1-739. 

22  . http://adm.icrasn.com/esfahan. 


