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 چکیده

پدیده . به نحوی که می باشد کره زمینو گسترش آن یکی از پدیده های طبیعی در  آتش سوزی جنگل ها  

به عنوان یک عامل  سوزی آتشو مراتع کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. آتش سوزی در جنگل 

راه حل مناسبی در ، می تواند یک برنامه درستداشتن تواند ویرانگر بوده و در عین حال با  اکولوژیکی می

یت بررسی نقش مشارکت مردم محلی در مدیرپژوهش  نیهدف از ا ها محسوب شود. مدیریت اکوسیستم

و روش  یفیحاضر از نوع توص قیباشد. تحق یمبحران با تاکید بر آتش سوزی های اخیر جنگل های ارسباران 

می دهد نشان  قیتحق نیا جیباشد. نتا یم یو اسناد یاز نوع کتابخانه ا عاتاطال یجمع آور یمورد استفاده برا

ا وسایل ابتدایی و ساده نقش مهم و که مشارکت مردم محلی در مدیریت بحران آتش سوزی جنگل ها حتی ب

بررسی نتایج مدل فایر ریسک نشان داد که  به سزایی در خاموشی آتش سوزی های جنگل های ارسباران دارد.

درصد از منطقه دارای پتانسیل زیاد و خیلی زیاد برای وقوع آتش سوزی می باشد و جهت شیب و  27/53

رش جبهه ای آتش دارند. همچنین، میزان همبستگی نقشه نهایی مقدار آن بیشترین تاثیر را در وقوع و گست

می باشد که نشان می دهد عامل انسانی سهم بسزایی  68/0پتانسیل وقوع آتش سوزی با خطوط ارتباطی بیش از 

 در ایجاد حریق داشته است.

 مشارکت محلی، مدیریت بحران، آتش سوزی، جنگل های ارسباران. واژگان کلیدی:
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 :مقدمه

در استمرار حیات و حفظ و  مهمیشونده نقش  تجدید طبیعی ترین منابع عنوان یکی از مهم ها به جنگل  

جنگل ها به عنوان یکی از مهم ترین  (.218: 1392)زرع کار و همکاران، نمایند ها ایفا می بوم زیست پایداری

بشری دارند. جنگل و درخت  منابع طبیعی، جایگاه انکارناپذیری در تأمین رفاه، آسایش و سعادتمندی جوامع

نه تنها از نظر اقتصادی و پاکیزه نگهداشتن محیط زیست بلکه از نظر اجتماعی، فرهنگی و روانشناسی برای 

آتش سوزی در جنگل و مراتع  (.393: 1397ه ای دارد)افروغ و همکاران، همه انسان ها جایگاه و ارزش ویژ

باعث نابودی بخش مهمی از منابع محیط زیست، آلودگی هوا، از بین رفتن گونه های ارزشمند گیاهی و جانوری 

، 1شده و جان انسان های ساکن در مجاورت جنگل را با مخاطرات جدی مواجه می نماید)ژانگ و همکاران

 964/530حدود  2020میلیارد هکتار که در سال  40/6(. مساحت جنگل های جهان برابر است با 387 :2010

میلیون و  14هزار هکتار از این جنگل ها در اثر آتش سوزی سوخته است. مساحت جنگل ها در کشور ایران 

هزار  164شرقی بوده و هزار هکتار متعلق به استان آذربایجان  190هزار هکتار می باشد، از این میان  319

هکتار از این جنگل ها در اثر آتش  300(، 1398هکتار مربوط به جنگل های ارسباران می باشد که در سال )

بحران در هر زمان و مکانی  (.1398سوزی سوخته است)سازمان جنگل ها و مراتع استان آذربایجان شرقی، 

حوادث گوناگون  ها و توان یافت که از بحران ر دنیا نمیتواند به وجود بیاید. هیچ کشور و هیچ سازمانی د می

خطرخیز  در امان بوده باشد. کشور ایران که به دلیل شرایط اقلیمی و جغرافیایی خاص خود از جمله کشورهای

 و های عظیم اقتصادی های اخیر بر اثر وقوع بالیای طبیعی، خسارات و هزینه شود، در دهه دنیا محسوب می

ترین اقدامات سازمان یافته در مدیریت و مقابله با  یکی از مهم (.1391)توکلی، متحمل شده استاجتماعی را 

باشد. این مراکز در کشورهای پیشرو در این زمینه، بیشتر با عنوان  میمدیریت بحران بحران، احداث مراکز 

 شوند.  مراکز عملیات اضطراری شناخته می

 ان مدیریت بحران از این مراکز بیشتر با عنوان مرکز مدیریت بحران یاد میبا توجه به تشکیل سازم در ایران

 امروزه مدیریت بحران در قالب اداره مردمى و خردمندانه سنجیده (.1392)حسنی و حسین پور کاشانی، شود

در شهر، بخش عمومى، بخش دولتى، )مى شود. اداره مردمى و خردمندانه از یک سو کلیه کنشگران دخیل

در  (و غیره های حرفه ای سازمان های غیردولتى، تشکل های مردمى، انجمن ان های اجتماع محور،سازم

مشارکت جامعه (. 25: 1382)پیران، مشارکت مدار است ند و الگوهای مشارکت محور وا اقدامى هماهنگ فعال

                                                           
1- Zhang and et al. 
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یندهای آتمامی فر در بحران است. مشارکت جامعه در واقع سهیم شدن مردم یکی از مباحث مطرح در مدیریت

متأثر از بالیا به طور  معـرض خطـر یـا است. روندی که در طی آن مردم در مربوط به چرخة مدیریت بحـران

شرکت می کنند و  ریزی و اجـرا گیری، برنامه یندهای مربوط به تصمیمآفر خودجـوش یـا هـدایت شـده در

سعی در پیشگیری  المللـی ای، ملی و بـین محلی، منطقه دولتی و غیردولتی هـای به تنهایی یا با کمـک سـازمان

 جا که فرصت از آن. بازگرداندن جامعه به شرایط قبل از رخداد بحران دارند از بحران یـا در صـورت وقـوع آن

های  شرط ای به جامعه دیگر متفاوت اسـت یکـی از پـیش جامعه مشـارکت مـردم ازهـای  ها و زمینـه

هدف  مشارکت مردم شناسایی بسـترهای موجـود در جامعـة ـایی راهکارهـای جلـبضروری برای شناس

 محلی در فرآیند تصمیم مشارکت دادن جوامع. (Jahangiri and Poorheidari, 2011: 29-30) است

ها  تواند سبب افزایش پذیرش اجتماعی و ساده شدن اجرای سیاست مدیریتی می عنوان یک راهکار گیری به

به سازمان  این جوامع اگر چه ممکن است که دیگاه مثبتی نسبت .(Maier and et al.,2014: 167)گردد

 ,Rishi)دارند مثبت و روشنی در مورد مدیریت و حفاظت جنگل متولی جنگل نداشته باشند ولی موضع

برخوردار بر اساس شواهد، مدیریت بحران در روستاها نسبت به شهرها از وضعیت نامناسبی  .(346 :2006

بوده است. مناطق روستایی مورد مطالعه به دلیل قرار گرفتن در ارتفاعات جنگلی، صعب العبور بودن این مناطق، 

مواجه نبود جاده مناسب و نبود امداد رسانی هوایی در مواجهه با بحران آتش سوزی با مشکالت فراوانی 

گیر در جنگل ها و مراتع روستاهای شهرستان  گردیده است. در این بین همه ساله شاهد آتش سوزی های چشم

کلیبر بوده ایم، آتش سوزی ها در مناطق جنگلی می تواند به صورت طبیعی از جمله)رعد و برق،گرمای بیش 

از حد هوا و وزش باد( و عوامل انسانی)بی احتیاطی گردشگران، اقدامات خرابکارانه، انداختن ته مانده سیگار، 

برگ درختان خشک شده و خطای انسانی و...( باشد. در این میان آتش سوزی جنگل  آتش زدن بقایای شاخ و

های ارسباران به دلیل خطای انسانی رخ داده است و مشارکت مردم محلی با وسایل ابتدایی از قبیل استفاده از 

عمدی بیل جهت ریختن خاک بر روی آتش و استفاده از شاخ و برگ درختان برای خاموشی)آتش سوزی های 

و سهوی( تا حدی می تواند راهگشای مشکالت موجود باشد. بنابراین، این پژوهش در پی آن است که به 

سوال، تأثیر مشارکت محلی در مدیریت بحران با تاکید بر آتش سوزی های اخیر جنگل های ارسباران پاسخ 

 دهد.

 :پیشینه پژوهش

(، نیز خطر آتش سوزی در مناطق جنگلی استان مازندران به تفکیک فصول در سال 1387ادیب و همکاران )

ساله به این نتایج رسیدند که مدل استفاده شده به غیر از فصل زمستان در کلیه  15و نیز طی یک دوره  1383
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 یدر تحقیق ،(1389است. اکبری )فصول و همچنین به طور ساالنه از کارایی مناسبی در سطح مکانی برخوردار 

مدلی ساده برای تهیه نقشه خطر و هشدار آتش سوزی در نواحی جنگلی با استفاده از داده های سنجش از دور 

ارائه داد و بدین منظور سه فاکتور شیب، جهت شیب و شاخص پوشش گیاهی نرمال شده که بر روی مساله 

با فرموله کردن و اعمال آنها بر روی تصویر مناطق با خطر زیاد فوق تاثیر گذار هستند در نظر گرفته شدند و 

(، در پهنه بندی مناطق دارای ریسک باالی آتش سوزی در جنگل ها با 1397صالحی و زارعی ) مشخص شد.

نشان دادند که با پارامترهای توپوگرافی، دسترسی، کاربر اراضی، پراکنش مراتع و پراکنش  GISاستفاده از 

وان پارماترهای موثر آتش سوزی و درنهایت با اعمال وزن ها به الیه ها، الیه ها راا فازی سازی جنگل به عن

کرده و نقشه گاما از الیه ها تهیه شده است که با توجه اوزان و معیارها و نقشه مناطق دارای خطر آتش سوزی 

 است. به صورت سه منطقه، کم خطر، متوسط خطر و مناطق دارای خطر زیاد مشخص شده

 با جنگل سوزی آتش بحران مدیریت برنامه (، در مقاله ای تحت عنوان تدوین1390)منصوری و همکارانش 

سوزی و واحدها  نواحی دارای ریسک باالی آتش تلفیق نقشه به این نتیجه رسیده اند که GIS&RS تکنولوژی

سوزی جنگل باشد و بر اساس آن برنامه مدیریت بحران آتش  تواند راهنمای مفیدی برای مدیریت آتش می

اقدامات  (،طرح پیشگیری)سوزی در مناطق حفاظت شده در سه فاز عملیات مقدماتی یا اقدامات قبل از وقوع 

(، 1394( تدوین گردیده است. راعی و همکاران)طرح بازیابی)عملیات پس از وقوع  ( وطرح مقابله)حین وقوع 

حت عنوان تعیین فاکتورهای موثر برآتش سوزی جنگل با استفاده از ترکیب رگرسیون وزن دار در مقاله ای ت

جغرافیایی و الگوریتم ژنتیک، جنگل های استان گلستان را مورد مطالعه قرار داده اند. نتایج تحقیقات نشان داد 

مناطق مورد مطالعه داشتند. های در آتش سوزی که هر دو دسته فاکتورهای بیوفیزیکی و انسانی تاثیر به سزایی 

از فاکتورهای بیوفیزیکی ارتفاع، جهت شیب، حداقل دما، متوسط دما و از فاکتورهای انسانی کاربری زمین و 

فاصله از مناطق مسکونی در بیشتر حالت ها موثر شناخته شدند. هم چنین با استفاده از هسته مکعبی سه گانه 

 اسب تری بدست آمد.برای وزن دهی نتایج دقیق تر و من

(، در پژوهشی تحت عنوان مدیریت مقابله با آتش سوزی جنگل های شمال 1395غضنفر پور و همکاران)

ایران)مطالعه موردی: جنگل گلستان( به این نتیجه رسیده اند که داده های مورد نیازبه روش اسنادی و میدانی 

فرصت و تهدید جنگل ها استفاده شده است  برای تعیین نقاط قوت، ضعف، SWOTبه دست آمده و از مدل 

استفاده گردیده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان  AHPو جهت کمی سازی از مدل تحلیل سلسله مراتبی

( و معیار احداث شبکه 099/0می دهد شناسایی مناطق مختلف جنگلی و توانمندی های موجود با وزن نهایی)

ر گروه فرصت ها به عنوان مهم ترین معیارهای تاثیرگذار بر مدیریت ( د087/0جاده های جنگلی با وزن نهایی)
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(، در پژوهشی تحت عنوان جنگل 2010)1ریوآ و همکارانمقابله با بحران آتش سوزی جنگل شناسایی شده اند. 

اجتماعی با رویکرد  -های خزان شونده جنوب هند، با الگوریتم تصمیم سازی و بررسی داده های اقتصادی

یری مشارکتی چند معیاره برای آتش سوزی به این نتیجه رسیده اند که که اطالع رسانی و آموزش تصمیم گ

مردم، انتشار نقشه های خطر و توصیه های منطقه ای به مقامات در توجه به مدیریت بحران و آماده سازی 

(، نقش 2013) اسکندری و همکارانش برنامه های احتمالی، نقش موثری در مدیریت بحران داشته است.

فاکتورهای انسان ساخت را در وقوع آتش سوزی در بخشی از جنگل های شمال ایران بررسی کردند که نتایج 

تحقیق حاکی از آن بود که جاده ها، زمین های کشاورزی و مناطق مسکونی بیشترین تاثیر را در وقوع آتش 

 سوزی در جنگل های منطقه مورد مطالعه داشته اند.

 

 :ی)تعاریف و دیدگاه ها(مبانی نظر

واژه مشارکت مفهوم کاربردی وسیعی به خود گرفت. نگاهی سریع به  1960با طرح مقوله توسعه در دهه    

. مشارکت شودیماجتماعی، توسعه و باالخره توسعه پایدار مالحظه  -مفاهیم رشد اقتصاد، توسعه اقتصادی

، شمارندیمعه پایدار مشارکت را هدف و وسیله توسعه مفهوم اساسی تر به خود گرفته، به نوعی که در توس

ی هابرنامه. اهمیت مشارکت مردم در شودیماین مفهوم از مشارکت همه ابعاد فعالیت و رفتار انسانی را شامل 

ی اخیر فراگیرتر شده است گردآوری سرمایه کوچک افراد، کار گروهی مردم، حضور مردم و هادههتوسعه در 

ی هاپروژهی مردمی برای انجام هاگروهیا نمایندگان آنها در فرایند توسعه و نظارت بر فعالیت عمرانی بسیج 

تماعی، بر عهده ( در انجام فعالیت های اقتصادی و اجNGO) یردولتیغخاص، قبول نقش توسط سازمان های 

ی هابرنامهگرفتن مدیریت شهری و روستایی توسط شهروندان و غیره از مصادیق مشارکت مردم است. توفیق 

 (. امروزه22: 1371طالب،) دانندیماز نتایج آن ها  مندبهرهتوسعه را در گرو حضور و فعالیت مستمر مردم 

 گم حالدرعین و اساسی وجه مشارکت مردمی قعوا شود. درمی دیده توسعه متون تمامی در مشارکت واژه

 مشارکت فرایند است. اخص طور به کشاورزی در بخش و اعم طور به روستاها در پایدار توسعه شده

 عظیم توان صورت این غیر در چه گیرد، خود به عملی جنبه و دوسویه، خودجوش ایگونه به بایستمی

 ایجادشده بالاستفاده هایسرمایه حفاظت و تأسیسات از نگهداری ف، مصر شیوه و جهت توسعه در مردمی

                                                           
2- Rivera and et al. 
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 کیف و کم شناخت آن و الزمه است مشکل عمل در جوییمشارکت راهکار کردن پیدا البته ماند. خواهد

 ت.اس آن بر تأثیرگذار عوامل و مشارکت

ر باروری نیروی مشارکت، رشد توانایی های اساسی بشر از جمله شان و منزلت انسانی و مسئول ساختن بشر د

مشارکت (. 117: 1392تصمیم گیری و عمل، به نحوی که سنجیده و از روی فکر بوده )پاپلی یزدی و ابراهیمی، 

شراکت و اجتماعی به معنی  ای ترکیبی از مشارکت به معنی شریک شدن، همکاری کردن و اجتماعی واژه

یند آتوان فر می»باشد. مشارکت اجتماعی را  مدنی، جمعی، همگانی و هر چیزی است که منسوب به اجتماع

های  صورت آگاهانه، داوطلبانه و جمعی با در نظر گرفتن هدف ای تعریف کرد که افراد جامعه به یافته سازمان

سفیری و صادقی، «)کنند در آن شرکت می شود، سهیم شدن در منابع قدرت می معین و مشخص،که موجب

مبناى یک نظام ارزشى  مد نیروهاى مادى و انسانى برآیرى موثر و کارفراگرد به کارگ مدیریت(. 6: 1388

سازمان دهى، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل عملیات  پذیرفته شده است که از طریق برنامه ریزى،

مدیریت بحران، موضوع  (.8: 1389)رضاییان و قاسمی، دستیابى به اهداف تعیین شده صورت مى گیرد براى

ای است که به شناخت پدیده های خطرزا، فرآیندهای وقوع و تجزیه و تحلیل ریشه های آن نیاز  پیچیده

مدیریت بحران، مجموعه فعالیت های اجرایی و تصمیم گیری های مدیریتی  .(Traore et al, 2018: 6)دارد

ارات، جلوگیری و سیاسی وابسته به مراحل مختلف و همه سطوح بحران به منظور نجات، کاهش ضایعات و خس

از وقفه زندگی، تولید و خدمات، حفظ ارتباطات، حفظ محیط زیست و در نهایت ترمیم و بازسازی خرابی 

(. در واقع مجموعه اقداماتی است که برای بازگشت به وضعیت عادی و 111: 1392هاست)نگارش و یاری، 

 .(Traore et al, 2018: 6)ام می شودبه حداقل رساندن آثار مخرب بحران ها به شیوه ای ایمن و موثر انج

 :مدیریت بحران

که به عبارتی تمامی عملیات های مربوط به حل بحران است، فرآیند جامع مدیریتی در خصوص  مدیریت بحران

 گیرد.های آمادگی، مقابله و بازسازی قبل، حین و بعد از وقوع بحران را در برمیبحران است که همه فعالیت

ا حذف پتانسیل بحران یا حذف خود در واقع مدیریت بحران، برنامه ای برای کاهش ظرفیت تخریب بحران ی

 و احتمالی خطرات با مقابله آمادگی، مدیریت معنای به و( 59: 1388 بهرامی، وبحران است)وردی نژاد 

. به نظر برخی مدیریت بحران علمی کاربردی است که به وسیله مشاهده سیستماتیک است بحران پیامدهای

ها پیشگیری  یافتن روش و ابزاری است که بتواند از بروز بحرانها در جستجوی  ها و تجزیه و تحلیل آن بحران

نموده و یا در صورت بروز آن آمادگی الزم در جهت کاهش آثار آن، امدادرسانی سریع و بهبودی اوضاع اقدام 
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ها توفیق حاصل  ها و کنترل به آنایجاد موانع پیشگیرانه از بحران(. هر چقدر در5 :1378 ،نماید)ناطقی الهی

توان از نظر شناسی مدیریت میتر خواهد بود. امروزه در روششود، به همان نسبت، مدیریت بحران نیز موفق

نگری و برمبنای آیندهتئوری دو حد نهایی برای مدیریت شامل مدیریت برمبنای هدف و نتیجه و مدیریت بدون 

نهایت الزامات عمده سیستم مدیریت  در (.216 :1386 ،های آتی در نظر گرفته می شود)سوادکوهی فرواکنش

بحران، شامل سازماندهی، برنامه ریزی، استفاده بهینه از منابع، مهارت های تخصصی و نیازهای آموزشی و 

 (. 53: 1391کسب آمادگی است)عبدالهی، 

 

 روش پژوهش

های مورد باشد. داده های کاربردی میتحلیلی بوده و از نظر هدف جزء روش -روش این پژوهش توصیفی

نیاز پژوهش نیز از دو روش اسنادی و تحلیلی تهیه شده است. بدین منظور پس از جمع آوری داده ها و 

اطالعات مورد نیاز، تصاویر ماهواره ای مربوطه تهیه شده و عملیات آماده سازی تصویر در محیط نرم افزار 

ENVI  های مختلف آماده گردید که پس از آن شامل پردازش و ایجاد الیه های مورد نظر جهت انجام تحلیل

تحلیل های مختص به انجام مدل فایرریسک جهت تشخیص وقوع و مدیریت بحران آتش سوزی با مشارکت 

مردم در منطقه اجرا شد. که در این روش از عوامل محیطی شیب، جهت شیب و پوشش گیاهی برای تعیین 

 مناطق مستعد آتش سوزی استفاده شده است.

 

 مورد مطالعهمحدوده 

 هایاین شهرستان از سمت جنوب با شهرستان. است استان آذربایجان شرقی هاییکی از شهرستان کلیبر   

برابر  1395می باشد. جمعیت این شهرستان در سال  مرز همجلفا  و از سمت غرب با شهرستان ورزقان و اهر

خانوار( بوده است. شهرستان کلیبر دارای دو بخش مرکزی بنام های بخش مرکزی 14145نفر و ) 46125با 

شرقی  غرب کشور و شـمال آذربایجانمنطقة ارسباران در شمال  .شهرستان کلیبر و بخش آبش احمد می باشد

و  چـای، حاجیلرچای چهار حوضه آبخیز کلیبرچای، ایلگنه منطقة ارسباران درهای  قرار دارد. بیشتر جنگل

کناره ارس از حد فاصل جلفا به محدوده ی وسیعی از  چای واقع شده است. در گذشته، منطقه ارسباران سلن

ی عرصه ها اکنون به دالیل متعددی نظیر تحدید. مغان و بلندی های سبالن، بزقوش و سهند اطالق می شد تا



 پرست و پاشاییدین                      

  

 

503 

 

آفرین و ورزقان محدود شده است.  خدا منحصر به فرد جنگلی، عمدتا به مرزهای سیاسی شهرستان های کلیبر،

 47دقیقه تا  42درجه و  46 هکتار مساحت دارد و در طول جغرافیایی 925000  کنونی حدود منطقه ارسباران

واقع شده  دقیقه ی شمالی 13ه و درج 39دقیقه تا  43درجه و  38 دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی 4درجه و 

 بارندگی و سانتیگراد درجه 10 سالیانه متوسط دمای با متر 2896 برابر دریا سطح از منطقه این ارتفاع است.

 با ناحیه این های جنگل.است معتدل مرطوب نیمه و خشک نیمه اقلیمی دارای و بوده متر میلی 275 برابر

خاصی می باشند.  گیاهی و هوایی و آب های تفاوت دارای خزری، های ناحیه جنگل با شباهت برخی وجود

 شده حفاظت منطقه کرده است. معرفی کره زیست گاه ذخیره به عنوان( 1355) سال در را منطقه این یونسکو،

 گونه 29 پرنده، گونه 215 تاکنون است و نظیر کم جهان سطح در جانوری ای گونه تنوع نظر از ارسباران

 .است شده شناخته ارسباران مختلف مناطق در ماهی گونه 17 و پستاندار گونه 48 دوزیست، گونه 5 خزنده،

 از جنگلی واحد 143 و مرتعی تیپ 42 شامل درختی، گونه 170 و گیاهی گونه 785این ناحیه به دلیل داشتن 

 منطقه یک خاص های ویژگی برخی جهت، به و است شده شناخته جهان ژنتیکی ارزش با مناطق از یکی زمره

این شهرستان به دلیل مجاورت با جنگل های  است. معروف شده ارسباران جنگلی منطقه به مستقل، رویشی

ارسباران و نزدیکی تعداد زیادی از روستاهای این شهرستان به محدوده مورد مطالعه جهت بررسی در زمینه 

 ده است.مشارکت مردم محلی در مدیریت بحران حوادث طبیعی انتخاب ش

 

 (: نقشه محدوده جنگل های ارسباران1شکل )
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 :یافته های پژوهش 

 :اجتماعی -عوامل اقتصادی

با توجه به رشد جمعیت در دهه های اخیر، تهاجم به عرصه های جنگلی به منظور امرار معاش، تامین سوخت 

و کشاورزی بخصوص توسط آبادی های اطراف افزایش یافته است. نقش گردشگران در ایجاد حریق نیز 

مورد استفاده قرار  اقتصادی در این پژوهش -افزایش یافته است. بدین منظور دو عامل جهت بررسی اجتماعی

، ArcMapگرفتند. تاثیر عامل انسانی مجاورت با جاده و مناطق مسکونی، از طریق تحلیل های الزم در محیط 

متری برای جاده محاسبه شد و با روی هم گذاری الیه ها  500کیلومتری برای روستاها و بافر  1و ایجاد بافر 

ل متوجه می شویم که حضور جاده ها و روستاها در مناطق (. که مطابق این شک1نشان داده شده است )شکل 

دارای ریسک باال، بسیاراثرگذار در امر وقوع آتش سوزی است و رابطه معنی داری را ایجاد کرده است. جهت 

ها است. جهت  بررسی کمی ارتباط بین عوامل انسانی و پتانسیل وقوع آتش سوزی، میزان همبستگی بین آن

ها با نقشه پهنه بندی  بین عوامل انسانی و پتانسیل وقوع آتش سوزی، میزان همبستگی آنبررسی کمی ارتباط 

 ها است.  ( گویای این رابطه و هم بستگی بین آن1منطقه از نظر وقوع ریسک بدست آمد. جدول )

 

 (: نقشه بافر ایجاد شده برای روستا و جاده2شکل )
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 انی با نقشه نهایی فایر ریسک(: مقایسه ی کمی اثر پارامترهای انس1جدول )

 مجاورت با جاده مجاورت با مناطق مسکونی پارامترهای انسانی

 73/0 57/0 میزان همبستگی

 1400منبع: یافته های پژوهش، 

 

درصد نشان داده  73( عامل مجاورت با جاده باالترین هم بستگی را با مقدار 1طبق نتایج مندرج در جدول )

درصد در رتبه بعدی قرار گرفته است. به  53مجاورت با مناطق مسکونی، با مقدار است و پس از آن عامل 

طور کلی از مقایسه ی میزان همبستگی عوامل طبیعی و عوامل انسانی استنباط می شود که میزان تاثیر پارامترهای 

لعه بیش تر است انسانی هم چون نزدیکی با جاده و مناطق مسکونی از پارامترهای طبیعی در منطقه مورد مطا

و می توان گفت که عامل نزدیکی با جاده بیشرین سهم را در ایجاد آتش سوزی در منطقه دارد. لذا ایم مسئله 

 نیازمند اندیشیدن تدابیر مناسب برای حفاظت هر چه بیشتر منطقه است.

 :عوامل محیطی 

پس از اجرای مدل فایر ریسک با استفاده از عوامل محیطی شیب، جهت شیب و شاخص پوشش گیاهی منطقه 

و استانداردسازی هر کدام از آنها، نقشه نهایی ریسک آتش سوزی به دست آمد. این نقشه وضعیت منطقه را از 

صاویر ماه جوالی استفاده (. در تهیه نقشه ریسک از ت2لحاظ پتانسیل وقوع آتش سوزی نشام می دهد )شکل 

شده است که در این ماه میزان پوشش گیاهی در باالترین حد و خشک ترین حالت خود می باشد که امکان 

آتش سوزی بیشتری دارد. طبقه بندی و مساحت های هر کدام از پهنه بندی های خطر آتش سوزی در جدول 

منطقه در وضعیت ریسک زیاد و خیلی زیاد برای درصد  56(، بیش از 1( آورده شده است. براساس جدول )2)

اتش سوزی قرار دارد. که این امر نشان دهنده حساسیت منطقه به آتش سوزی می باشد و مستلزم حفاظت و 

مراقبت هر چه بیش تر است. جهت مقایسه ی میزان اثر هر کدام از پارامترهای طبیعی، میزان همبستگی آن ها 

حاسبه شد و ارتباط میان آن ها به صورت کمی بررسی شد. میزان همبستگی عوامل با نقشه نهایی فایر ریسک م

درصد باالترین میزان همبستگی را با نقشه  51( نشان داده شده است که جهت شیب با مقدار 3در جدول )

ین نهایی دارد. این بدان معنی است که موثرترین پارامتر طبیعی در منطقه حفاظت شده ارسباران که بیش تر

تاثیر را در افزایش پتانسیل ترتیب پوشش شیب و پوشش گیاهی در مرتبه های بعدی قرار می گیرند. جهت 
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شیب که نمایانگر میزان دریافت تابش خورشید و گرما در ک محدوده است با تنوع گیاهی و خشک بودن 

فت خورشید را دارند برای گیاهان و در حقیقت ماده سوختی در ارتباط است.مناطقی که باالترین میزان دریا

وقوع حریق مستعدتر هستند. هم چنین آتش شیب های رو با باال را سریعتر از شیب های روبه پایین طی می 

کند. بنابراین، مقدار یا درصد شیب تاثیر مستقیم در میزان و نحوه گسترش آتش در مناطق جنگلی دارد. طبث 

تش سوزی قبلی در نواحی با ریسک باال رخ داده اند. به طوری نتایج به دست امده از مدل فایر ریسک نقاط ا

درصد  72نقطه اتش سوزی معادل  13نقطه اتش سوزی رخ داده در منطقه مورد مطالعه تعداد  18که از مجموع 

در پهنه های با پتانسیل زیاد و خیلی زیاد رخ داده است و این نشان می دهد که نقشه حاصل از مدل فایر 

 دقت قابل قبولی می باشد. ریسک دارای

 

 (: نقشه نهایی ریسک اتش سوزی با مدل فایر ریسک3شکل )
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 (: طبقات پتانسیل ریسک اتش سوزی و مساحت مربوط به هر کدام2جدول )

 مساحت )درصد( مساحت )هکتار( طبقات پتانسیل ریسک آتش سوزی

 63/19 32/13474 پتانسیل کم

 98/26 63/21858 پتانسیل متوسط

 19/29 89/25265 پتانسیل زیاد

 17/24 47/20392 پتانسیل خیلی زیاد

 1400منبع: یافته های پژوهش، 

 

 

 (: مقایسه ی کمی اثر پارامترهای طبیعی با نقشه نهایی فایر ریسک3جدول )

 شاخص پوشش گیاهی جهت شیب شیب پارامترهای طبیعی

 37/0 51/0 42/0 میزان همبستگی

 1400پژوهش، منبع: یافته های 

 

 

( بیانگر تاثیر بسزای عوامل جهت شیب، پوشش گیاهی و شیب منطقه در سرعت گسترش جبهه ی 3جدول )

آتش سوزی است. به منظور مقایسه ی میزان تاثیر هر کدام از پارامترهای طبیعی بررسی شده در آتش سوزی، 

 رابطه هم بستگی بین آن ها نیز محاسبه شد. 

 

 نتیجه گیری

ساله خسارت های غیر قابل جبرانی بر  همهیکی از بحران هایی است که  جنگل ها و مراتعآتش سوزی در  

عنوان یک نیاز  مشارکت مردمی در حفظ و احیای منابع طبیعی به .محیط زیست وارد می سازد اکوسیستم ها و

ترین راهکار  طبیعی آسان ابعهای مرتبط با من تصمیم مشارکت مردم در که تأکید بر طوری است، به شده مطرح

. مدیریت بحران دارای سه مرحله قبل از وقوع بحران، حین وقوع بحران و بعد حفظ این منابع ارزشمند است
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از وقوع بحران می باشد. در قبل از وقوع بحران از طریق)آموزش و آگاهی دادن به مردم جهت خاموشی آتش 

سوزی(، حین وقوع بحران)استفاده از وسایلی از قبیل بیل برای ریختن خاک بر روی آتش، شاخ و برگ درختان 

ز روش های)بهسازی و کاشت برای خفه کردن آتش و ریختن آب و سرد کردن آتش( و بعد از وقوع بحران ا

نهال های جدید و...( از اقدامات موثر، توسط مردم و روستاییان در جلوگیری از بروز آتش سوزی و اطفای 

حریق می باشد. بنابراین مشارکت مردمی در هر سه مرحله تاثیر به سزایی در کاهش خسارات وارده و خاموشی 

با توجه به مطالب ذکر شده، عامل جهت شیب برای محدوده . آتش سوزی جنگل ها و مراتع را به همراه دارد

نقاط آتش سوزی جنگل های ارسباران بیشترین میزان همبستگی و در نتیجه باالترین تاثیر را از میان عوامل 

 دیگر دارد.
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