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 دهیچک
عوامزل و  یبررس ،حاضر ةاست. هدف از مطالع عتیدر طب بیآس یاز عوامل اصل یکیو  ینیزم یهاومیاز ب یاریاز بس ریناپذییبخش جدا یسوزآتش

 یدادهایزرو هیزکل یهزاداد  ،قیزتحق نیزمنظور انجزام ازاگرس است. به یویرو هیناح یانیر بخش مد یمتوالدر دو سال  هایسوزآتش جادیا لیدال

هزا شزامل نزام . داد دیزثبت گرد 1333و  1331 یهاآذر در سال لیتا اوا بهوتیاز اواخر ارد النغربیشهرستان گ یعیطب یهادر عرصه یسوزآتش

ت(، )مزدّ انیساعت آغاز و ساعت پا خ،یت، تار(، علّختهیمرتع آمو  مرتع موجر و جنگل موجر،ریشد  )جنگل، مرتع غ قیدچار حر ةمنطقه، نوع عرص

در جنگزل  قیزحر دانیم ،یسوزآتش ینوان داد از نظر فراوان جیبودند. نتا UTMمنطقه به صورت  تیشد  و موقع یسوزدچار آتش صهمساحت عر

 دانیزم 1333و در سال  1331 درصد در سال 4/17 ختهیدرصد و جنگل و مرتع آم 5/26درصد، مراتع موجر  1/74 رموجریرصد، در مراتع غد 11

و  نیدرصزد بزود  اسزت. کمتزر 15 ختزهیدرصزد و جنگزل و مرتزع آم 2درصد، مراتع موزجر  31  رموجریدرصد، در مراتع غ 55در جنگل  قیحر

و  نیکمتزر ن،یدرصزد( بزود. هم نز 53) رموزجریمرتزع غ درصزد( و 7/3مربوط به جنگزل ) بیترتبه1331سطح سوخته در سال  دانیم نیوتریب

درصد( بود. با توجه به شزواهد  6/72) ختهیدرصد( و جنگل و مرتع آم 4به جنگل ) مربوط بیترتبه 1333 سالمقدار مساحت سوخته در  نیوتریب

 یساعت برا کیع بود  است. مدت زمان کمتر از تفرج و اختالف و ندا 1333و  1331 یهادر سال یسوزاز علل آتش %55و  %42 بیموجود، به ترت

مناطق  نی. در بباشدیم %17و  %36حدود  بیبه ترت 1333و  1331 یهاآن در سال قدارکه م باشدیم یفراوان نیوتریب یدارا هایسوزآتش یاطفا

عوامزل  نیرا دارا بزود. بز یسوزآتش یفراوان نیوتریمورد ب 11و  12با داشتن  بیشد  در هر دو سال منطقه چله به ترت یسوزموترک دچار آتش

بزا  داریاخزتالف معنز یدارا 1333و  1331 یهامختلز  در سزال طیشزرا ریتحت تاث ،یسوزشآت یمطالعه، عوامل انسان یهاشد  در سال سهیمقا

کاهش و  یبرا قیحر جادیعوامل ا یهاد یانگ و لیاز آن الزم است دال یو خسارات ناش هایسوزبه منظور کاهش تعداد آتش ،نیبنابرا بودند. گریهمد

 .گیردقرار  توجهمورد  ،قیاز احتمال وقوع حر یریتا حد امکان جلوگ

 

 .النغربیگ، سوزی، تعارض، جنگل، مراتعسوزی، سطح آتشزمان آتشسوزی، عوامل آتش: یدیکل واژگان

 مهمقدّ

 هایسزازگانبوماز  یاریبس ریناپذییبخش جدا یسوزآتش

 های طبیعزیآشفتگی عرصزه یامل اصلوع یکی از و ینیزم

با تغییزر اقلزیم و  ،های اخیرویژ  در طی سالب. ]13[ است

 یعزیسزوزی طبآتش یهزامیزرژافدایش گرمایش جهزانی، 

 یاست، به طزور کرد  رییتوسط انسان تغ یاند یطور فداهب

هزا یسزوزآتزشایزن نزوع  ،از مناطق جهان یاریکه در بس

 یهزادهزه یط .]3[ است طبیعی هایسوزیآتش از وتریب

سززوخته  اطقمنززسززطح و  هایسززوزگذشززته، تعززداد آتززش

 . ]25، 6[افدایش یافته است 

 بزه یبسزتگ منطقزه هزر در یسوزآتش در رثّؤم عوامل

های سهوی و کزاربرد تیال. فعّدارد یعیطب ی وانسان لعوام

حضور دام و چوپانزان و  ژ یوب ونامناسب آتش درکواورزی 

http://aridbiom.yazd.ac.ir/article_2871.html
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هزا سوزی در جنگلباعث بروز آتش تعارض منافع نیم نه

 یهاعرصزهبزه  یمنزاطق مسزکون یکزیندد .]11[ شزودیم

باعزث  دیزهای موجود در جنگزل نجاد  یو از طرف یجنگل

انسان بزه جنگزل شزد  و احتمزال بزروز  یدسترس شیافدا

 .]27[دهد یم شیها را افداسوزیآتش

آتزش  ییایزپو یاساسز یهافهلّؤماز  یکی نیپوشش زم

، از اشتعال یسوزتمام مراحل آتش یبر رو عامل نیا است.

 ریتزثث یسزوزپز  از آتزشاحیزای و  یسزوزتا رفتار آتش

ی اعم از عمتنوّ اهانیاز گ یجنگل های. تود ]14[ گذاردیم

با  اهانیگ نیا یریپذاشتعال .اندشد  لیتوک علفی و چوبی

آنهزا  یهزابخزش ییایمیو شز یکیدیف اتیه به خصوصتوجّ

، نزازک( یچزوب یهزاهزا، قسزمتها، سزاقهها، سوزن)برگ

تزر آنهزا و مزواد سزوختنی علفزی خوزک یساختار آرایش

 .]26 [شودیم نییتع

 و هزاجنگل سطح در یسوزآتش وقوععوامل  نیترمهم

 و یزراعز یاراضز توسزعه منظزور بزه قیزحر جزادیا ،مراتع

و  یانگارسزززهل خرابکارانزززه، اقزززدامات ن،یزمززز تصزززاحب

کوزاورزان  یانگارو رهگذران، سزهل انیشکارچ یهتوجّیب

مجزاور  یدر اراض یمحصوالت کواورز یایزدن بقادر آتش

 یرهایمسز در تیزکبر ایز و گاریسز پرتزاب ،جنگل و مرتع

 .]13[ شد  استگدارش  هاجنگل مجاور

در تحقیقات تحلیلزی توصزیفی  دهدمی نوان هابررسی

کززه  در حززالی وززد  اسززتکمتززر انجززام شززد  یززا نایززران 

شزد  در منزاطق دیگزر جهزان بندی تحقیقزات انجامجمع

دهد که اغلب نوع پوشش گیزاهی، شزیب، جهزت نوان می

ها، توپوگرافی و کزاربری اراضزی، جغرافیایی، فاصله از جاد 

 .]15، 3[ اندسازی وقوع آتش بود در مدل عواملرترین مؤثّ

نوزان داد ن های استان گلستاتحقیقی در جنگلنتایج 

ها در مناطق جنگلی با تاج پوشش انبزو  سوزیبیوتر آتش

و هم نین در مناطق جنگلی با تاج پوشزش متوسزط و در 

فزا  افتزاد  زارهزا اتّزار و بوتزهمرحله بعد در مناطق بیوزه

هززای سزوزی در پهنزهاسزت. نتزایج محاسزبه تززراکم آتزش

اد  در رخ دهای سوزیآتش %35 ارتفاعی نوان داد، تقریباً

انزد. متزر رخ داد  1555تزا  455ین ارتفزاع بز مناطقی بزا

وقزوع  خطزر ةشهر، درجآزادو  مناطق گالیکش، مینودشت

 .]3[ اندداشته یزیادسوزی آتش

 سزطح یدما ،یپوشش گیاه یهاشاخص ایمطالعه در

، %11/23، %25/23 بابه ترتیب  شیب و شیب جهت زمین،

 نقوزه بزا یبسزتگ هم میدان نیترالبا ،%45/13و  33/21%

 ،یبر عوامل محیطز الو . عدارند را سوزیآتش وقوع ریسک

نوزان داد کزه  یسزوزبا آتش یارتباط عوامل انسان یبررس

 وقزوع جزادیا در را سزهم نیتربه جاد  بیش یکیعامل ندد

و منزاطق  یارتبزاط یهزادر منطقزه دارد. را  یسزوزآتش

 % 61و حزززداک ر  % 32بزززه ترتیزززب حزززداقل  یمسزززکون

 .]2[ارند د یسوزبا خطر وقوع آتش یپوشانهم

ثیر اقلززیم و عوامززل انسززانی بززر وقززوع ثبررسززی تزز

سزوزی های جنگلی در دو منطقه مسزتعد آتشسوزیآتش

سززاله در سززویی  نوززان داد کززه اقلززیم،  155ای در دور 

سززوزی در دو ی در وقززوع آتشهززا و دام نقززش مهمّززجاد 

 . ]25[اند منطقه داشته

در  یوگرافیدیدر رابطه با ف یسوزآتش میرژ یاهیژگیو

 متحد  االتیاکاج در  یهادر جنگل عیوسو  یمحلّ اسیمق

بزا ر )مکزرّ یهزایسوز. آتش]17[قرار گرفت  یبررسمورد 

مختل  مواهد   مناطقسال( در  1بازگوت  دور  نیانگیم

و  شیدایزپ ثمنوز ایبازگوت آتش  یهادر باز  ی. تفاوتشد

 اسیآب( در مق یهایژگیو و ی)توپوگراف یرافوگیدیاثرات ف

 شیدایزپ ثمنوزع در تنوّ نیوتری. بامدیگسترد  به دست ن

 یو نزاهموار و هزوا آب تغییزربزا  یمحلّز اسیزدر مق آتش

 شزدنترمحاسبه شد که هر دو منجر بزه کوتزا  یتوپوگراف

 .]17[ شوندیفاصله بازگوت م

 یوزسزدر آتزش یع مکزانتنزوّ یقیتطب لیو تحل هیتجد

 یریگرمسزمزهیو ن یریسردسز یهاسازگانبوم نیجنگل ب

 یسوزآتش عواملدر  یمکان یهاد که تفاوتدانوان  نیچ

 یریگرمسزمزهیو ن یریسردسز یهاسازگان جنگلبوم نیب

هزا در سزوزی جنگزلآتش(. P <0.05) ه اسزتقابل توجّز

و  ی، توپوگرافیعوامل هواشناس طتوس ریسردسسازگان بوم

 یموخصز یمکزان راتییتغ ید که داراوشیم مانجا یانسان

سززوزی در جنگززل در ، وقززوع آتشکززهحالیند. در هسززت

فاقد تغییرات مکانی بود  یریگرمس مهیسازگان جنگل نبوم

]23[.   

سزوزی جنگزل تزا کنزون در در رابطه با موضزوع آتش

 دی انجام شزد  اسزت.داخل و خارج کوور تحقیقات متعدّ

ع و سزوزی بزر تغییزر تنزوّتشهزا بزر روی اثزرات آعمدة آن



 11 پور و همکارانجوانمیری                                 ... مراتع و هاجنگل هایسوزیآتش ايجاد در مؤثر هایانگیزه و ساختاری عوامل بررسی

سزوزی های دچزار آتشای، تغییر ساختار تود فراوانی گونه

بنزدی و های کمی و کیفی خزاک، پهنهشد ، تغییر ویژگی

اند. در زمینزه بررسزی بینزی آن تمرکزد داشزتهامکان پیش

های طبیعزی از نظزر های ایجاد شد  در عرصزهسوزیآتش

ن اطفزای حریزق و علزل ت زمزافراوانی، تکرار، مزدّ بررسی

هایی های مختل  کاسزتیایجاد آن در طی زمان و در سال

 خزأممکن  وجود دارد که بررسی حاضر تالش دارد تا حدّ

 موجود را پوشش دهد. 

 و عوامززلحاضززر بررسززی  ةهززدف مطالعزز ،بنززابراین

های ایجاد شد  در دو سال متزوالی سوزیی آتشهایژگیو

تان گیالنغزرب واقزع در سازگان زاگزرس در شهرسزدر بوم

استان کرمانوا  است. فرض پژوهش حاضر این بود  اسزت 

های مختلز ، در سال ت و ضع  عوامل ایجاد آتشکه شدّ

شناخت  یکسان نیست وثیرگذار، ثد عوامل ته به تعدّبا توجّ

آمید مسائل مربوط بزه قیتری در مدیریت موفّثّؤآنها ابدار م

 گردد.می سوزی برای بخش اجرا محسوبآتش
 

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

در اسززتان منطقززه مززورد مطالعززه شهرسززتان گیالنغززرب 

تزا  56° 15′ 65″ ییایزکه در طزول جغراف کرمانوا  است

تززا  34° 75′ 534″ ییایززو عززرض جغراف °54 ′67 ″13

حزززوز  (. 1 شزززکل)واقزززع شزززد  اسزززت  °31 ′15 ″546

 بزود  ساحتهکتار م 251535دارای  النغربیگ شهرستان

واقزع  ایاز سطح در یمتر 157و مرکد شهرستان در ارتفاع 

کرمانوزا  اسزت. بزه  اسزتان ریمناطق گرمس وجدکه شد  

 وزتریب ایزسزطح در ازارتفزاع  منطقه، طرف شر  و شمال

به طرف جنزوب و  در حالیکه رفته یو هوا رو به سرد شد 

 .]7[شود گرم می کم شد  و هوا ایغرب ارتفاع از سطح در

 

 
 اصفهان استان در مطالعه مورد مناطق موقعیّت -1 شکل

 

 Quercus) یرانززیبلززوط ا ،ینظززر پوشززش جنگلزز از

barntii )النغزربیگ شهرسزتان یهادر جنگل یاصل ةگون 

 یهاجنگل مهمّ یاو درخت ه یدرخت یهاگونه ریاست. سا

 انزواع(، Pistacia atlantica) بنزهعبارتند از:  منطقه نیا

  ،(.Crataegus sp) زالدالزک ،(.Amygdalus spp) بادام

 Loniceraپالخززور )(، Anagyris foetida)تززاج قر 

nummulariifolia )و ( دافنززهDaphne mezereum .)

 کزال  یهاشامل گونزه منطقه نیغالب در ا یمرتع اهانیگ

 چوبززززززک ،(.Acantholimon sp)  میرحسززززززن

(Acanthophyllum sp.)، اسززز رس (Onobrychis 

sativa)، روبززززاهی دم (Alopecurus sp.)، آویوززززن 

(Thymus sp.)،  شزبدر(Trifolium sp.)، انیزب نیریشز 

(Glycyrrhiza glabra )7[ هسزتند هارامینزهگ انواع و[. 

حزدود نه بزه ترتیزب ، کمینه و میانگین دمای ساالبیوینه

میدان بارش ساالنه است.  گرادی+ درجه سانت22و  -5 ،76

متزر اسزت کزه میلی 655تا  755سط بین به طور متو نید

 .باردبیوتر در بهار و پایید می
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وجود پوشش جنگلی و مرتعزی  ،ت انتخاب این حوز علّ

هکتار مرتزع( و  135555هکتار جنگل و  45555مناسب )

به طزوری  ،ع اقلیمی حاکم در این حوز  استهم نین تنوّ

یر های گرمسیر، معتدل و سردسمذکور اقلیم ةکه در منطق

های ایجزاد سزوزیقابل مالحظه است و امکان تحلیل آتش

شد  در شرایط مختل  اقلیمزی در یزک منطقزه را فزراهم 

سازد. هم نین فراوانی موارد وقوع حریق نیزد از دیگزر می

 67دالیل انتخاب این منطقه اسزت بزه طزوری کزه تعزداد 

سوزی در سال مورد آتش 55و  1331مورد حریق در سال 

 د  است.ثبت ش 1333

 

 روش انجام تحقیق

هزای رخ داد  سزوزیتمام آتش ،منظور انجام این تحقیقبه

ی شهرسززتان گیالنغززرب در اواخززر عززیطب یهاعرصززهدر 

سزوزی اسزت اردیبهوت تا اوایل آذر که فصل معمول آتش

های ثبت گردیزد. نزوع عرصزه 1333و  1331های در سال

ر، موزجّسوزی شد  به صورت مرتزع غیرطبیعی دچار آتش

بندی و مرتزع مخلزوط تقسزیم ر، جنگل، جنگلمرتع موجّ

ر وجود مراتزع غیرموزجّ ،بندیت این نوع تقسیمگردید. علّ

ر در مناطق معتدلزه در نواحی گرمسیر و وجود مراتع موجّ

 و سردسیر منطقه مورد مطالعه بود. 

سوزی تلفیقی )مخلوط( در جنگل و مرتزع شزامل آتش

فقزط ه لحاظ گسترش و محدود  هایی بود که بسوزیآتش

هزا و هزم منحصر به جنگل و یا مرتزع نبزود  و هزم جنگل

هایی سوزی تلفیقی عرصزهگرفت. در آتشمراتع را در برمی

ر یا مراتع موجر همرا  موجّکه شامل مراتع غیر مدنظر بود

با سطوح جنگلی است. شایان ذکر است تراکم درختزان در 

ختزان در جنگزل بسزیار ر نسبت بزه تزراکم درمراتع موجّ

کمتر بزود  و بزه همزین دلیزل براحتزی از همزدیگر قابزل 

 توخیص بودند.

در ها به صزورت میزدانی، مسزتقیم و بزا شزرکت داد  

به طوری که بالفاصزله  ،عملیات اطفای حریق برداشت شد

های طبیعی، در سوزی در عرصهبعد از آگاهی از وقوع آتش

های ه ثبت شدند. داد های مربوطمحل حضور یافته و داد 

شد  در ایزن پزژوهش شزامل نزام منطقزه، نزوع آوریجمع

ر، مرتزع عرصه دچار حریق شد  )جنگزل، مرتزع غیرموزجّ

سزوزی، سزاعت آغزاز و سزاعت (، تاریخ آتشغیر  ر وموجّ

سوزی دچار آتش ةت(، مساحت عرصسوزی )مدّپایان آتش

ت علّزز .بززود UTMشززد  و موقعیززت منطقززه بززه صززورت 

العزات برداشزت شزد  در ایزن زی نید از دیگزر اطّسوآتش

نید با استفاد   ها سوزیآتش روش تعیین منوثتحقیق بود. 

سزوزی از آتش از مدارک و مسزتندات باقیمانزد  در محزلّ

مانزدن آتش از یک یا چند نقطه و یا گاهی جاایجاد  :جمله

سزوزی در محزل در ایجزاد آتش ةمواد ایجاد آتزش، سزابق

تعززارض در بززین  ةدهنززده کززه نوززانهای گذشززتسززال

ی کزه برداران در طی زمان است، مواهدات افراد محلّزبهر 

انزد و نزوع کزاربری لین شاهدان عینی وقوع حریزق بود اوّ

 صورت گرفت.  ،عرصه مذکور

در  ،گزاهیجت حریق در منزاطق تفرّعلّ ،به عنوان م ال

ت حریق در مراتع متفاوت اسزت. در منزاطقی مقایسه با علّ

ها ناشزی سوزیجی هستند بیوتر آتشکه دارای جاذبه تفرّ

 گردان است.انگاری طبیعتاز سهل

برای ثبت موقعیت منطقه و محاسبه مسزاحت منطقزه 

 GPSmap 62 sمزدل   Garminدسزتی GPSسوخته از 

استفاد  شد و بزا اسزتفاد  از ابزدار محاسزبه سزطح و نیزد 

دید. مساحت روی در مرزهای منطقه سوخته اقدام گرپیاد 

مناطق سوخته شزد  بزه صزورت سزطوح خیلزی کوچزک، 

، <15کوچک، متوسط، بدرگ و خیلزی بزدرگ بزه ترتیزب 

هکتززار  در نظززر  >555و  555-155، 155-25، 25-15

. مدت زمان الزم بزرای اطفزای حریزق بزه ]11[گرفته شد 

و  15-17، 1-15، 6-1، 7-6، 3-7، 2-3، 1-2 ،<1صورت 

های خیلی خیلزی کزم، خیلزی هساعت در دست 17بیش از 

کم، کزم، کمتزر از متوسزط، متوسزط، بیوزتر از متوسزط، 

 .]11[بندی گردید زیاد طبقهحدودا زیاد، زیاد و خیلی

سوزی بزر اسزاس اعزالم ت زمان آتشمدّ ةمحاسب ةنحو

سوزی در یک منطقزه صزورت گرفزت. بزا وصول خبر آتش

نقش ه به حضور همیاران طبیعت در مناطق مختل  و توجّ

های طبیعی به رسانی در امور مربوط به عرصهالعآنها در اطّ

ترین زمزان ادار  منابع طبیعی، خبر  وقوع آتزش در سزریع

ممکن مخابر  شد  و این زمان به عنوان زمان آغاز در نظزر 

-ن آتش نید با در نظر گرفتن خاموشگرفته شد. زمان پایا

 شدن کامل آتش در نظر گرفته شد.

وجود چند اقلیم در حوز ، برای تعیین اقلیم  ه بهبا توجّ

ی مجزاور هاشهرسزتانهای هواشناسی های ایستگا از داد 
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غرب غرب و شهرستان گیالنآبادشامل قصرشیرین و اسالم

که در داخل حوز  واقع هستند بزه روش آمبزرژ  اسزتفاد  

 .]12[گردید 

بزا  انجزام شزد. SPSSافدار ها با استفاد  از نرمداد  تحلیل

به دلیل های آماری به کار رفته ها، آزمونه به نوع داد توجّ

 ویتنزی-های مورد آزمون شزامل مزنبودن نوع داد مستقل

 1331 هایسزال در سوزیآتش به مربوط هایداد  که بود

 ترسزیم افدارهزاینرم از. گرفزت قرار مقایسه مورد 1333 و

 نقوزه ةتهی برای ArcGIS 10 و 2513 اتوکد شامل نقوه

 د.ش استفاد  منطقه سوزیآتش

 

 

 
 

 نتایج 

سززوزی در سززوزی جنگززل در فصززل معمززول آتشآتش

مجمزوع  %55و  %11بزه ترتیزب  1333و  1331های سال

و  1331های دهد. در سزالها را توکیل میسوزیآتشکل

ر ر و موززجّسززوزی مراتززع غیرموززجّمیززدان آتش 1333

. هم نززین تاسزز %2و  %5/26؛ %31و  %1/74ترتیب، بززه

و  1331های سوزی تلفیقی جنگزل و مرتزع در سزالآتش

 (.2باشد )شکل می %17و  %15، به ترتیب حدود 1333

 1331  در سال نسبت بیوترین سطح دچار حریق شد

( و بیوترین سزطح دچزار %53ر )موجّمربوط به مرتع غیر

مربزوط بزه سزطوح دارای  1333سوزی شد  در سال آتش

 (.3)شکل  است (%6/72)رت مخلوط جنگل و مرتع به صو

 

 
 مطالعه مورد منطقه در موجود طبیعی منابع در سوزیآتش تکرار فراوانی -2 شکل

 

 
 موجود در منطقه مورد مطالعه  سوزی در منابع طبیعیفراوانی سطحی آتش -3شکل 

 

 

 
 

 

ها دارای سززوزیاز آتززش %36، حززدود 1331در سززال 

هزا مربزوط بزه عوامزل آن %7انسزانی بزود  و حزدود   ثمنو

های سززوزیاز آتش %37، 1333طبیعززی اسززت. در سززال 

از آنهزا دارای علزل  %6انسانی و حدود  موجود دارای منوث

طبیعی از قبیل رعد و بر  هستند. در بین عوامزل انسزانی 

از  %42حزززدود  1331سزززوزی در سزززال ایجزززاد آتش

 ار(.)بیوترین مقد استج ت عامل تفرّهای به علّسوزیآتش
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 از کزززلّ %26ج حزززدود عامزززل تفزززرّ 1333در سزززال 

دهزد. بیوزترین عامزل ایجزاد ها را توزکیل میسوزیآتش

که حزدود  استاختالف و نداع  1333سوزی در سال آتش

 (.7شود )شکل ها را شامل میسوزیاز مجموع آتش 55%

 

 
 مطالعه مورد یهاسال در یسوزآتش جادیا یانسان عوامل سهیمقا -7 شکل

 

-25کوچک ) طبقه در یسوزآتش اثر بر سوختهسطح 

مقزدار  نیوتریب 1333و  1331( در هر دو سال هکتار 15

 طبقزه در. باشزدیمز %75و  %77حزدود  بیزبود  و به ترت

به  %27و  %11حدود  ،(هکتار 25-155متوسط ) یسوختگ

سزوخته شزد  اسزت  1333و  1331 یهادر سزال بیترت

 (.5)شکل 
 

 
 مطالعه مورد منطقه در 1333 و 1331 هایسال در سوختگی سطح انمید -5 شکل

 

هزا و مراتزع هکتار از جنگل 633حدود  1331در سال 

حریق شد  است. بیوترین میدان سوختگی  ةطعم ،موجود

هکتار، سزرکش بزا حزدود  155کو  با حدود مربوط به شیا

(. در 1باشزد )جزدول هکتزار می 41کولزه هکتار و پی 35

های طبیعززی هکتززار از عرصززه 7531حززدود  1333سززال 

آتش شزد  اسزت کزه بیوزترین مقزادیر آن  ةطعم ،منطقه

مربوط به مناطق ویژنان و شکمیدان بزه ترتیزب بزا حزدود 

 (.1هکتار است )جدول  1255و  1355

های سزوزیکمترین زمان مورد نیاز بزرای اطفزای آتش

ر کزه فراوانزی آن د اسزتکمتر از یک سزاعت  ،ایجاد شد 

 %17و  %36بززه ترتیززب حززدود  1333و  1331های سززال

ساعت زمان مورد نیزاز بزرای  1-2ت زمان باشد. در مدّمی
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به ترتیب حزدود  1333و  1331های کنترل آتش در سال

 (.6است )شکل  %15و  24%

ها )حزدود سزوزی، بیوترین تعداد آتش1331در سال 

حزدود ، 1333فا  افتاد  اسزت. در سزال ( در عصر ات37%ّ

فزا  افتزاد  کزه بیوزترین ها در ظهر اتّسوزیاز آتش 35%

 (.4شود )شکل مقدار را شامل می

سوزی مربوط به ، بیوترین فراوانی آتش1331در سال 

فا  ها در آن اتّحریق %4/57اقلیم معتدل منطقه است که 

سزوزی ، بیوترین فراوانی آتش1333افتاد  است. در سال 

نزاطقی اسزت کزه دارای اقلزیم ( مربزوط بزه م%61)حدود 

، در منطقزه 1333و  1331های گرمسیر هستند. در سزال

سزوزی اتفزا  آتش %7و  %16سردسیر بزه ترتیزب حزدود 

 (.1افتاد  است )شکل 
 

 1333و  1331های در سال شد  یسوزآتش دچار منطقه مساحت و محل نام -1 جدول
 سطح

 )هکتار(

 

 نام محل
 سطح

 )هکتار(

 

 نام محل
 سطح

 )هکتار(

 

 نام محل
 سطح

 )هکتار(

 

 نام محل
 سطح

 )هکتار(

 

 سال  نام محل

5/5 5/5 قلیقلی  5/24 میوانه هتنگ 75 دراز علیاکال    پوته  

 بادآقاسم 

 انارک 2

13
31

 

چیکان  75 سرکش 35 کرانکاسه 7

 منصوری

 گلینبان 6 کولهپی 41

5/37 5/5 داربادام 35 سوخور رشید 1 نیملیه  سیرابان 12 تق و تو  

5/7 ن  5/4 دارناو  5/21 داربلوط 3 شورابه   صفر بان 5 حاجیان هتنگ 

 نسار بان 5 دیار  هتنگ 5 درگه 1 شیا کو  155 ویژنان 1

  
 بالله 1   دنه خوک 15 قالجه 11

5/77  
 

244 
 

171 
 

5/132  
 

  مجموع 31
 سطح

 )هکتار(

 

 نام محل
 سطح

 )هکتار(

 

 نام محل
 سطح

 ()هکتار

 

 نام محل
 سطح

 )هکتار(

 

 نام محل
 سطح

 )هکتار(

 

 سال  نام محل

شیخ  5 گراویان 2

الدینسرخ  

حضرت  25

 سلیمان

امله  31 تنگ دیار  7

 قوت

13
33

 

پوته  35 دنه خوک 25 علیخان آباد 155 ناودار 162

 حاجیان

 انارک 2

چومه  15

 پهن
5/5 پوته  5 سرتیتان 1 قمرالی 

آبادقاسم  

بان  75

پوته  22 سرکش 735 قیطول 15 وند  5 صفر  

 گیالنغرب

بان  15

بان  15 تق و تو  55 سریوان 5 کو  ک ل 115 ویژنان 1355 گلین

متنگ گل 15 میدان تکیه  35 شکمیدان 1255 کله شک 5 

 شکمیدان

 بالله 155

  
سوندکله 25 کراکاسه 12 توران شهر 2 شورابه 5 

 2153 ن
 

5/265  
 

1633 
 

251 
 

  مجموع 264

 

 

 
 های مطالعهدر سال یسوزمهار آتش یبرا ازیمدت زمان مورد ن یفراوان -6شکل 
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 های انجام مطالعهسوزی در شبانه روز در سالفراوانی موقع زمانی وقوع آتش  -4 شکل

 

 
 های مطالعههای مختل  منطقه در طی سالسوزی در اقلیمفراوانی آتش -1شکل 

 

سوزی مربزوط رین نرخ ایجاد آتشبیوت 1331در سال 

ها را سزوزیاز کزل آتش %35کزه حزدود  استبه ما  مهر 

بیوززترین نززرخ ایجززاد  1333شززود. در سززال شززامل می

های خرداد و تیر اسزت سوزی به ترتیب مربوط به ما آتش

 (.3( )شکل %22)هر کدام 

 

 
 های مورد مطالعههای مختل  در منطقه در سالسوزی در  ما فراوانی آتش -3 شکل
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 یهاسزال درشد   قیحر دچار موترک مناطق نیب در

 11و  12با داشزتن  بیمنطقه چله به ترت ،1333و  1331

 ن،یهم نزاست.  یسوزآتش یفراوان نیوتریب یدارا ،مورد

 یهاسززال در یسززوزمززورد آتش 5و  6 نززاودار منطقززه در

 نبود یجد دهند  نوان کهاست  داد  رخ 1333 و 1331

 (.2)جدول  است هیناح نیا در آتش دیتهد
 

 های تحقیقسوزی شد  در سالهای موترک دچار آتشسوزی در محلفراوانی آتش -2 جدول

محل نام  
یسوزآتش سال  

محل نام  
یسوزآتش سال  

 نام محل
سوزیسال آتش  

 نام محل
یسوزآتش سال  

1331 1333 1331 1331 1331 1331 1331 1333 

بادآقاسم پوته 1 2 انارک خوک دنه 1 7   5 6 ناودار 2 3 

صفر  بان انیحاج تنگ 1 1  ژنانیو 7 2 سرکش 1 3   1 2 

نیگل نسار بان ار ید تنگ 1 1   11 12 چله 1 3 شورابه 3 1 

 

 یسوزآتش بروز عللویتنی نوان داد -نتایج آزمون من

 در %35بززه احتمززال  شززد  یسززوزآتش دچززار منززاطق در

ت امزززا مزززدّ ،تفزززاوت بزززود م 1333 و 1331 یهاسزززال

سوزی بر حسب ما  و نوع منزابع دچزار حریزق شزد  آتش

 (.3باشد )جدول دار نمیمعنی

 

 

 1333و  1331های ویتنی در سال-داری با استفاد  از آزمون مننتایج آزمون معنی -3جدول 

سوزیعوامل آتش  های مختل ما   سوزینوع منابع دچار آتش   

ویتنی –من   5/131  5/1241  5/1371  

کاکسونویل  5/2174  5/2774  5/3141  

Z15/3 مقدار-  56/1-  34/5-  

داریمعنی  555/5  23/5  33/5  

 

 بحث

های سززوزیفراوانززی آتش ةدر ایززن پززژوهش مقایسزز

ر، در جنگززل، مراتززع غیرموززجّ 1333و  1331های سززال

الگزوی  ،ر و جنگل و مرتع بزه صزورت مخلزوطمراتع موجّ

تزوان دهد. در توضیح نتایج مزذکور مینمی ی را نوانخاصّ

بودن مسزاحت دچزار ت، فراوانی وقوع و کمتر یا بیوزترگف

سوزی شد  کامالً تصادفی است و بیوزتر وابسزته بزه آتش

کزه ریوزه در  باشد تزا ایزنمسائل اجتماعی و فرهنگی می

های اجرایی ی از قبیل تجهید دستگا های فنّمسائل و نقص

  مدرن اطفای حریق داشته باشد. ربط به امکاناتذی

سزوزی در سزطوح میدان سطح سوختگی بزر اثزر آتش

های کمتر از یک ساعت خیلی کوچک و کوچک و در زمان

بیوززترین  1333و  1331های بززرای مهززار آتززش در سززال

سرعت عمزل . گدارش به موقع وقوع حریق، ردفراوانی را دا

ظزور مهزار به من عتیطب همیارانو  یعیمنابع طبنیروهای 

مکزانید  موسزوم سریع آتش، استفاد  از نوعی دستگا  نیمه

بزه  یدسترسز به دمند  به منظور مبارز  بزا آتزش، امکزان

و یزا  موجزود یهزاجزاد شزبکه با اسزتفاد  از  قیحر محلّ

-شرکت افرادبودن کافی های ارتباطی،بودن به جاد نددیک

ت ای اوقززاو در پززار  قیززحر یاطفززاعملیززات کننززد  در 

 زیسزت،های دولتزی از قبیزل محیطسازمانی سایر همکار

، موارکت افزراد بزومی و غیر ی و شهردارجهاد کواورزی، 

 یعیطب یبرهاوجود موانع و آتشی در امر مهار حریق، محلّ

عزدم و  دام یراچزت مرتع به علّ  یپوشش ضع، در منطقه

ترین دالیل مهزار آتزش در سزطوح شدید از مهمباد  وزش

 . استهای کمتر از یک ساعت در زمانکوچک و 

قیت در مهزار آتزش موفّترین دالیل عدممهم ،در مقابل

 یمنطقزه در بعضزبودن دارو شزیببودن العبورصعبشامل 

 منطقزززه ییایززشززکل جغراف، توپززوگرافی و هززاقسززمت

نوزد  بزا وجزود وجزود مزواد منفجزر  خن زی سوزی،آتش

پوشزش وجزود ، گذشت بیش از سه دهه از جنگ تحمیلی

، تلفزن همزرا  موزکل در خزدمات ،یو مرتعز یجنگل یغن

بودن پوزتیبانی و تزدارکات بزرای و ضعی  دیوزش باد شد

هزای باشزد. وجزود را نیروهای درگیزر بزا مهزار آتزش می
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سزوزی ارتباطی به عنوان یکی از عوامل افدایش تعداد آتش

هزای ثیر دوسزویه را ثتز ةدهنزدذکر شد  است کزه نوزان

سوزی و چه در کزاهش در افدایش تعداد آتش ارتباطی چه

 .]22و  2، 27[زمان مهار آتش است 

ج نتایج نوزان داد از بزین عوامزل انسزانی، عامزل تفزرّ

های سال سوزی( را در بروز آتش% 3/41بیوترین فراوانی )

عامززل نززداع و  1333کززه در سززال  دارد در حززالی 1331

یجزاد آتزش ( را در ا%55ی بیوترین نقزش )اختالفات محلّ

مبنی  ]1 و 25[به دست آمد  با نتایج  ةکند. نتیجبازی می

همسزو  سزوزیبر وقوع آتش افدایش نقش عوامل انسانیبر 

نسززانی خززود بززه دو دسززته عمززدی و هززای ااسززت. حریق

های عمدی با سوزی. آتش]15[شوند عمدی تقسیم میغیر

های های کواورزی، بر اثزر عقزد هدف افدایش سطح زمین

های شخصززی، تهیززه زغززال، دعواهززای نززی و خصززومتروا

شوند. در ایجاد می غیر و  رسومای، بعضی ای و قبیلهطایفه

گران، های سززهوی بززه وسززیله گردشززسززوزیآتشمقابززل 

زدن بقایزای محصزول در مزدارع چوپانان، شکارچیان، آتش

کزردن فیلتزر مجاور جنگل و مرتع، پریدن جرقزه یزا پزرت

د های داخل جنگل تردّای که از جاد سیگار از وسایل نقلیه

 شوند. کنند، ایجاد میمی

ها از نززوع سززوزییززق، بیوززتر آتشدر سززال اول تحق

اما در سزال دوم  ،ج بود  استبه دلیل تفرّ اغلبعمد و غیر

سززوزی از نززوع عمززد کززه عامززل آن نززداع و آتش ،تحقیززق

ی بود  است، بیوزتر شزد  اسزت. در بعضزی اختالفات محلّ

های دولتی و ی دستگا ینه و لجاجت افراد بومی حتّموارد ک

ها را اقدامات عمرانی در حزال انجزام توسزط ایزن دسزتگا 

ای از دسزته ،بزه عنزوان م زال .دهزدثیر قزرار میثتحت تز

عمال کسانی است که بزه های عمدی ناشی از اَسوزیآتش

منزابع طبیعزی  های حقوقی در ادار ةهر دلیل دارای پروند

های زدن عرصهاقدام به آتش ،شدن  از محکومهستند و پ

 نمایند. طبیعی می

و کزاهش  13-رسزد شزیوع بیمزاری کوویزدبه نظر می

در  ،ج بر اثر تزرس از ابزتال بزه ایزن بیمزاریشدید نرخ تفرّ

ر بزود  ثّؤج مزهای ناشزی از تفزرّسوزیکاهش فراوانی آتش

از  %26ج در ایجزاد عامزل تفزرّ 1333زیرا در سزال  ،است

های موجود در منطقه نقزش داشزته و عامزل اصزلی ریقح

از  %42حزدود  ،که در سال قبزل از آننبود  است در حالی

 ج بود  است. ها به دلیل تفرّسوزیآتش

سزوزی شزد  در در بین منزاطق موزترک دچزار آتش

منطقه چله به ترتیب بزا داشزتن  1333و  1331های سال

سزوزی اسزت. آتش دارای بیوترین فراوانی ،مورد 11و  12

سززوزی در مززورد آتش 5و  6هم نززین، در منطقززه نززاودار 

سوزی در یزک فا  افتاد  است. تکرار آتشها اتّهمین سال

بزودن حریزق در آن عمزدی ةدهندنوان ،منطقه طی زمان

تزوان ترین دالیل ایجاد آن میناحیه خاص است که از مهم

از مواهزب بزرداری ی در بهر به اختالفات بین جوامع محلّز

 اشار  کرد.  غیر ای و ها، دعواهای طایفهمراتع و جنگل

ها همیوه تالش بر ایزن اسزت کزه در ایجاد این حریق

گیری مورد استفاد  قرار گرفته و مراتع در زمانی اصل غافل

کزردن آن زد  شوند که کمترین فرصت برای خزاموشآتش

دد کزه در اختیار باشد و یا زمانی از وقوع حریق مطلزع گزر

زمان زیادی از شروع آن گذشته باشد و حریق وسعت یافته 

های عمدی، افراد اغلب روزهزایی باشد. هم نین در حریق

 کننزد کزه تزا حزدّکه وزش باد شدید باشد را انتخزاب می

 دهد. ثیر قرار میثزیادی موقع زمانی در شبانه روز را تحت ت

های هکتززار از عرصززه 7531حززدود  1333در سززال  

آتش شد  است که حدود هوت برابر  ةیعی منطقه طعمطب

 1331سوزی در سال قبل از آن است. در سزال سطح آتش

کو ، سرکش و بیوترین میدان سطح سوخته مربوط به شیا

باشزد هکتار می 41و  35، 155کوله به ترتیب با حدود پی

بیوزترین مقزادیر آن مربزوط بزه منزاطق  ،اما در سال بعد

 1255و  1355ان بزه ترتیزب بزا حزدود ویژنان و شزکمید

 هکتار است. 

ی در زیاد ثیرثفرهنگی و طبیعی ت ،های جمعیتیویژگی

-در منزاطق مختلز  دارد. مهزم سوزیافدایش سطح آتش

د در منزاطق سزرکش و های متعزدّسزوزیترین عامل آتش

کوله اختالف دامزداران بزر سزر اسزتفاد  از مراتزع و در پی

ارچیان بزرای شزکار حیوانزات و منطقه شیاکو  اقزدام شزک

سزوزی در وحوش موجود در منطقه است که منجر به آتش

 گردد.منطقه می

تحت  سوزیآتش گسترش وسعت و ت،شدّ دور ، تداوم،

دارد. بزه  متفاوتی هایانداز  شرایط زمانی و مکانی متفاوت

سوزی در مناطق گرمسیر در آتش ةطول دور ،عنوان نمونه
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ژوهش نسزبت بزه منزاطق معتزدل و هر دو سال انجزام پز

 اقلزیم، توسزط نزوعاصوالً  عوامل این سردسیر بیوتر است.

 ،مزواد سزوختنی پذیریاشزتعال ها،الشبرگ انباشت میدان

 توپوگرافی و سالیخاک، ترسالی و خوک در موجود رطوبت

 17[  جینتزا با آمد  دست به جهینت .شودمی کنترل منطقه

عوامزل  ریو سزا کیزوگرافیدیفعوامل  ریثثتبر  یمبن ]16و 

 .اسززت هماهنززگی سززوزآتش میززرژ نززوعبززر  یسززاختار

 از ارتفزاع افزدایش بزا سوزیآتش بین هایهم نین، وقفه

  یابد.می افدایش دریا سطح

 هزاوقفزه این متوسط خوک، مناطق باالتر ارتفاعات در

 و منزاطق شزمالی هایکوهسزتان در .است سال 35 حدود

 در اسزت .بزرای م زالشده وزتربی هزاوقفزه ایزن مرطوب

 در .رسدمی نید سال 555-655 به چوب سرخ هایجنگل

 کزاهش هزاوقفزه این خوک و جنوبی مناطق در که حالی

آتزش خطر هرحالبه. ]13[ رسدمی سال 5-23 به و افتهی

 آب از رثّثمت یامنطقه و یمحلّ یهاسازگانبوم در هایسوز

 یانسزان یهزاتیزالفعّ و یاهیگ پوشش ،یوگرافیدیف هوا، و

 .است همسو ]17[ جینتابا  آمد به دست  جهینت .است

ها )حزدود سزوزی، بیوترین میدان آتش1331در سال 

، 1333که در سزال در حالی ،( در عصر رخ داد  است37%

( مربوط به ظهزر %35سوزی )حدود بیوترین فراوانی آتش

ایط بزودن شزرتوان بزه بهینزهت این موضوع را میاست. علّ

 سززوزی در ایززن مواقززع نسززبت داد. زیززرا گرمززا،بززرای آتش

سوختنی به دلیل به حداک ر رسیدن درجه  ماد  و اکسیژن

حرارت و سرعت وزش بزاد شزرایط را بزرای وقزوع حریزق 

 نمایند. مساعد می

 هززایویژگززی تعززدادی بززا اگززر هززوایی و آب شززرایط

 کزه اسزت عزاملی شود، همرا  سوختنی ماد  فیدیولوژیکی

 بزه خوزکی،. گزذاردمی اثر آتش رفتار روی اساسی طوربه

 در سوختنی ماد  سوختن و اشتعال قابلیت با زیادی میدان

 ةجبهز پخزش در را یمهمّز نقزش بزاد و ،]4[ است ارتباط

 و آب شزرایط مزوارد، از بسیاری در. ]6[ کندمی ایفا شعله

-مهم توصی  در. ]13[ کندمی غلبه دیگر عناصر بر هوایی

 بنزدیطبقزه آتش، پخش با مرتبط هواشناسی عوامل ترین

. است ( معتبر2513و همکاران ) Su سوی از شد  پیونهاد

 شزوند.می بنزدیطبقزه گرو  دو به هواشناختی متغیرهای

 بزه گذارنزد،می اثر آتش احترا  امکان روی که متغیرهایی

 رطوبزت روی همزه از بزاالتر ثیرثت دارای آنها که این دلیل

 را ریثّؤمز اثر متغیرها این بنابراین، هستند؛ نیسوخت ماد 

 داریمعنزی اثزر آنهزا اساسزاً و دارند، حادثه گسترش روی

 موتعل کمتر یا بیوتر بتواند آتش یک که این امکان روی

 ها،بارندگی خورشید، تابش شامل متغیرها این. دارند ،شود

 کزه متغیرهزایی. باشزدمزی هاآذرخش هوا و نسبی رطوبت

 آنهزا کزه ایزن دلیل به گذارند،می اثر گسترش بتنس روی

 انتقزال فرآینزدهای و سزوختن برای نیاز مورد جریان روی

 روی متغیرهزا ایزن غالزب اثزر بنابراین .گذارندمی اثر گرما

 پایززایی و بزاد ،متغیرهززا ایزن جملززه از. اسزت آتززش رفتزار

 ]2[ مطالعزه جیبه دست آمد  با نتا جینتا. است اتمسفریک

 ت.همسو اس

هززای مختلزز  در سززوزی در ما مقایسززه رونززد آتش

نوزان داد بیوزترین نزرخ ایجزاد  1333و  1331های سال

)حزدود  اسزتسوزی به ترتیب مربزوط بزه مزا  مهزر آتش

کززه در سززال بعززد بیوززترین نززرخ ایجززاد در حالی .(35%

های خرداد و تیر اسزت سوزی به ترتیب مربوط به ما آتش

موجزود در هزر دو سزال مزورد (. رونزدهای %22)هر کدام 

دهد در الگوی موخصی را ثابت نکرد  و نوان می ،مقایسه

سوزی در هزر سزال در هزر لحظزه امکزان طول فصل آتش

با توجه به نزوع  رایزسوزی وجود دارد. ایجاد بیوترین آتش

 جزادیا طیشزرا شزودیکه در منطقه انجزام مز ییهاتیالفعّ

همزوار  فزراهم  موقزع نیزدر ا یعیطب یهاآتش در عرصه

  است.

سزوزی در هزای اولیزه فصزل آتشبه طور کلزی، در ما 

تزر بزود  و کوزاورزان زمزین آبزی دارنزد مناطقی کزه گرم

هزای کوزاورزی چر زمینهموار  اقدام به از بین بردن پ 

نمززودن زمززین بززرای کوززت دوم خززود بززه منظززور آمززاد 

، چزر مزدارعترین روش از بین بردن پ نمایند. معمولمی

 کوززاورزانانگاری سززهل ،. در مززواردیاسززتزدن آن آتززش

هزای مجزاور شزد  و باعث سرایت آتش به مراتزع و جنگل

های میانی گردد. در ما سوزی در آنها میسبب ایجاد آتش

سززوزی اختالفززات، آتش سززوزی دلیززل غالززبفصززل آتش

ی ای و قزومی بزین جوامزع محلّزموکالت شخصی، طایفزه

داننزد کلیزه زمزان را مزوقعی می تریناست. آنهزا مناسزب

های طزرف مقابزل در شرایط برای از بین بردن چراگا  دام

بهترین شرایط باشد و این زمان مصزادف بزا مزرداد مزا  و 
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هززای پایززانی فصززل قسززمتی از شززهریور اسززت. در ما 

گردی دلیزل ج و طبیعزتپایید نید تفزرّ لیاواسوزی و آتش

 . دهدها را توکیل میسوزیاصلی آتش

 

 گیرینتیجه

عدی نبود  و از طرفی بزا بُسوزی تکمسائل مربوط به آتش

هزای بزا بحث ،عوامل اقلیمی و رویوگاهی و از سوی دیگزر

شدن فرهنگ حفاظزت در میزان مزردم اجتماعی و نهادینه

هزای عوامزل ایجزاد شناخت دالیل و انگید سر و کار دارد. 

ای طبیعزی، همنظور مزدیریت عرصزهری بهثّؤحریق ابدار م

امکان جلوگیری از احتمال وقزوع حریزق و  کاهش و تا حدّ

آمید آن برای بخش اجرا محسزوب قیتتسریع در مهار موفّ

 گردد. می

 یو خسارات ناشز هایسوزبه منظور کاهش تعداد آتش

 قیزحر جزادیعوامزل ا یهزاد یو انگ لیاز آن الزم است دال

مزال وقزوع از احت یریامکزان جلزوگ کاهش و تا حزدّ یبرا

با بدست آمدن ایزن نتزایج  .قرار داد  شود نظرمورد  قیحر

بایسزتی بزرای پیوزگیری و  گیرانتصمیمدر این خصوص، 

بکزارگیری پهبزاد، ماننزد ) هزای آینزد کنترل آتش سوزی

استقرار یگان حفاظت در منزاطق  ،بانیهای دید ایجاد برج

ر د( های مناسببر در محلپرخطر و هم نین احداث آتش

تری دقیق و اقدامات بیوتر سوزی،زیاد آتش مناطق با خطر

 . انجام دهند

 
References 

[1]. Ebrahimi, H., Rasouli, A., and Mokhtari, 

D. (2018). Investigation of fire risk changes 

and factors affecting it using the Maximum 

Irregularity Model, Case Study: Forests and 

Rangelands of East Azerbaijan Province. 

Journal of Geography and Biological 

Hazards Environmental. 25 (25): 57-73. (in 

Farsi).  

[2]. Emami, H., and Shahriari, H. (2019). 

Quantification of environmental and human 

factors in the occurrence of forest fires by 

RS and GIS methods; Arasbaran Protected 

Areas. Scientific-Research Quarterly of 

Geographical Information, 28: 35-53. (In 

Farsi). 

[3]. Eskandari, S. (2017). Modeling methods 

and fire risk assessment in the forests of the 

world and Iran. Journal of Man and 

Environment, 42: 91-110. (In Farsi). 

[4]. Bagheri, K., Qasemnejad, Y., and Bagheri, 

M. (2020). Environmental capabilities of 

Gilan-e Gharb city (with emphasis on 

development). Daneshvaaran Publications, 

170 p. (in Farsi). 

[5]. Bradstock, R. A., and Kenny, B. J. (2003). 

Application of plant functional traits to fire 

management in a conservation reserve in 

southeastern Australia. Journal of Vegetation 

Science, 14: 345–354. 

[6]. Flannigan, M.D., Krawchuk, M.A., De 

Groot, W.J., Wotton, B.M., and Gowman, 

L.M. (2012). Implications of changing 

climate for global wildland fire. 

International Journal of Wildland Fire, 18: 

483–507. 

[7]. García-Llamas, P., Suárez-Seoane, S., 

Taboada, A., Quintano, C., Fernández-

Manso, A., Fernández-García, V., 

Fernández-Guisuraga, J.M., Marcos, E., and 

Calvo, E. (2019). Environmental drivers of 

fire severity in extreme fire events that affect 

Mediterranean pine forest ecosystems. 

Forest Ecology and Management, 433: 24-

32. 

[8]. Giradin, M.P., Tardif, J.C., Flannigan, 

M.D., Bergeron, Y. (2006). Forest fir 

conductive drought variability in the 

Southern Canadian Boreal Forest and 

associated climatology inferred from tree 

rings. Canadian Resources Journal, 9: 275 – 

295. 

[9]. Janbaz Ghobadi, Gh. (2019). Survey of 

forest fire risk areas in Golestan province 

based on fire risk index (FRSI) using 

technique (GIS). Journal of Spatial Analysis 

of Environmental Hazards, 6: 89-102. (In 

Farsi). 

[10]. Jahdi, R., and Arabic, M. (2020). 

Modeling of fire paths in forest ecotones - 

grassland of Golestan National Park. 

Geography and Environmental Hazards, 9: 

125-142. (in Farsi). 

[11]. Javanmiri pour, M., Valipour, J. (2021). 

Characteristics of fires in the Zagros forest 

ecosystem in Kermanshah province (Case 

study: forests and rangelands of Gilangharb 



 21 پور و همکارانجوانمیری                                 ... مراتع و هاجنگل هایسوزیآتش ايجاد در مؤثر هایانگیزه و ساختاری عوامل بررسی

city), Journal of Plant Ecology, 18: 219-246. 

(in Farsi). 

[12]. Manouchehri, F. and Parvin, M. (2019). 

Study of tourism climate in Kermanshah 

province using physiological equivalent 

temperature (PET) and tourism comfort 

climate (TCI) indices. Quarterly Journal of 

Natural Geography, 44: 119-138.  

[13]. McKenzie, D., Miller, C. and Falk, D. 

(2011). The Landscape Ecology of Fire, 

Springer. The Netherlands. 

[14]. Meunier, J., Holoubek, N.S., and 

Sebasky, M. (2019). Fire regime 

characteristics in relation to physiography at 

local and landscape scales in Lake States 

pine forests. Forest Ecology and 

Management, 454: 117651. 

[15]. Mirki, M., Akbarinia, M., Ghazanfari, H., 

Ezzati, S., and Heidari, A. (2013). Presenting 

Fire Management Strategies Using Decision 

Support System in North Zagros Forests 

(Case Study of Marivan Forests). Iranian 

Journal of Forest and Poplar Research, 21: 

742-755. (In Farsi). 

[16]. Mitsopoulos, L., Chrysafi, L., Bountis, 

D., and Mallinis, G. (2020). Assessment of 

factors driving high fire severity potential 

and classification in a Mediterranean pine 

ecosystem. Journal of Environmental 

Management, 235: 266-275. 

[17]. Moreira, F., Arianoutsou, M., Corona, P., 

and De las Heras, J. (2012). Post-Fire 

Management and Restoration of Southern 

European Forests. Springer. The 

Netherlands.  

[18]. Palik, B., W. D'Amato, A., Franklin, J. 

and Johnson, K. (2020). Ecological 

Silviculture, Foundations, and Applications. 

Waveland Press. The USA. 374 P. 

[19]. Pausas, J.G., Llovet, J., Rodrigo, A., and 

Vallejo, R. (2008). Are wildfires a disaster in 

the Mediterranean basin? – A review. 

International Journal of Wildland Fire, 17: 

713–723. 

[20]. Piñol, J., Terradas, J. and Loret, F. 

(1998). Climate warming and wildfire hazard 

and wildfire occurrence in coastal eastern 

Spain. Climate Change, 38: 345–357. 

 

 

 

 

[21]. San-Miguel Ayanz, J., and Camia, A. 

(2009). Forest fires at a glance: facts, figures 

and trends in the EU. In: Birot Y (ed.) Living 

with wildfires: what science can tell us. A 

contribution to the Science-Policy dialogue. 

European Forest Institute, 15: 11–18. 

[22]. Stolle, F., Chomitz, K. M., Lambin, E. F., 

and Tomich, T.P. (2003). Human ecological 

intervention and the role of forest fires in 

human ecology. Forest Ecology and 

Management, 179: 277-292. 

[23]. Su, Z., Tigabu, M., Cao, Q., Wang, G., 

Hu, H., Guo, F. (2019). Comparative 

analysis of spatial variation in forest fire 

drivers between boreal and subtropical 

ecosystems in China. Forest ecology and 

management, 454: 117669. 

[24]. Zarekar, A., Kazemi Zamani, B., 

Ghorbani, S., Ashegh Moali, M., Jafari, H. 

(2013). Preparation of spatial distribution 

map of forest fire risk using multi-criteria 

decision-making method and geographic 

information system (Case study: three forest 

zones in Guilan province). Iranian Journal 

of Forest and Poplar Research, 21: 218-230. 

(in Farsi). 

[25]. Zumbrunnen, T., Pezzattic, G.B., 

Menéndezd, P., Bugmann, H., Bürgia, M., 

Conederac, M. (2011). Weather and human 

impacts on forest fires: 100 years of fire 

history in two climatic regions of 

Switzerland. Forest Ecology and 

Management, 261: 2188- 2199. 

[26]. Zylstra, P. (2011). Forest flammability: 

modeling and managing a complex system. 

Ph.D. thesis, School of Physical, 

Environment and Mathematical Sciences, 

The University of New South Wales, the 

Australian Defense Force Academy, 

Canberra, NSW, Australia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Journal of Arid Biome                                                                                           Vol. 11   No. 2   2021 (15-27) 

 

 

Studying the main factors and effective motives causing forest and pasture fires 

in semi-arid ecosystems of the Zagros Mountains  

 
1- Mohsen Javanmiri Pour*, Ph.D. in Forest Science and Forest Expert; Natural Resource, and Watershed 

Management Organization, Kermanshah, Iran. 

mjavanmiri@ut.ac.ir 

2- Jabbar Valipour, Ph.D. student in Entomology; Natural Resource, and Watershed Management 

Organization, Tehran, Iran. 

3- Ali Hasanzadeh, Ph.D. in Climatology; Natural Resource and Watershed Management Organization, 

Kermanshah, Iran. 

 
Received: 13 Nov. 2021 

Accepted: 05 Jan. 2022 

 

Abstract 

As an integral part of many terrestrial biomes, fire is one of nature's main causes of destruction. 

This study investigates the cause and characteristics of wildfires in the middle Zagros ecosystem for 

two consecutive years. There have been recorded to conduct this research, whole fire events that 

occurred in the natural areas of Gilan-e Gharb in 2019 and 2020 during the fire season from late 

May to early December. Gathered data in this study include the region name,   pt  eht  of  pt 

affected area by the fire (forest, non-wooden rangeland, wooden rangeland, and mixed forest-

rangeland), the cause of the fire, date, duration, area, and its location. The results showed that the 

fire rate includes 11% in the forest, 47.8% in non-wooden pastures, 26.5% in wooden pastures, and 

14.7% in mixed forests and pastures in 2019. The fire frequency was 50% in the forest, 38% in non-

wooden pastures, 2% in wooden pastures, and 10% in mixed forest and pasture in 2020. The lowest 

and highest amount of burnt area in 2019 contains the forest (9.4%) and non-wooden pasture (53%), 

respectively. Furthermore, the lowest and highest portion of burned area in 2020 includes forest 

(7%) and mixed forest and pasture (42.6%). According to the available evidence, nearly 72% and 

50% of the human causes of fire in 2019 and 2020 are recreational factors, disputes, and conflicts 

respectively. Duration of less than one hour for extinguishing fires has the highest frequency, which 

is about 36% and 14% in 2019 and 2020, respectively. The highest frequency with 12 and 11 events 

includes the Cheleh in 2019 and 2020, respectively, among the ymoommoe burned areas. In addition, 

among the factors compared in the study years, human factors of fire under the influence of 

different conditions have significant differences from each other (p=0.05). Therefore, it is essential 

to consider the structural causes and motivations of fire-causing factors that affect fire to reduce and 

avoid fire as much as possible. 
 

Keywords: Causes of fire, time of the fire, area of the fire, conflict, forest, rangelands, Gilan-e 

Gharb. 


