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   .Pinus brutia Tenدراسة سلوك الحريق ضمن غابات الصنوبر البروتي 

 GISفي محافظة الالذقية )سورية( باستخدام نظم المعلومات الجغرافية 

 ( 2)سعيدي أحمدو  (1)وائل علي  و( 1) إيلين محفوضو  (1) *مى إحسانل
 .سورية، الالذقية، جامعة تشرين قسم الحراج والبيئة، كلية الزراعة، (1)
 الجزائر.، أريزونا  ،التقنيات الفضائية مركز، الوكالة الفضائية الجزائرية (2)
 (. ehssan.lama@gmail.com، البريد اإللكتروني: لمى إحسان: الباحث *للمراسلة)

 9/12/2021: تاريخ القبول         30/09/2021 تاريخ االستالم:

 الملخص:
هدف هذا البحث إلى دراسة سلوك الحريق ضمن غابتين من الصنوبر البروتي غابة الشرطة  

  مؤشتتتر   ، باالعتماد على2016وغابة الفلك في محافظة الالذقية اللتان تعرضتتتتا للحريق عا   
 Fire Spreadالحريق  انتشتتتتتتتتتتتتار و وقت  Fire Spread Index  (FSI)حريقال انتشتتتتتتتتتتتتار

Time   (FST)،  كنواتج أستتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتية لنموذج محاكا  الحريق Fire Simulation Model 

وباالعتماد على  ، ArcGIS 10.3المصتتتتتتتتتتتتمم باستتتتتتتتتتتتتتدا  برنامج نظم المعلومات الج را ية  
 Wind (WD)، اتجتتتتاه تتتتا   Wind Speed (WS)العوامتتتتت التتتتتاليتتتتة ستتتتتتتتتتتتتترعتتتتة الريتتتتا 

Direction  االحتراق، مؤشتتتتتتتتتتتتتتر قتتتابليتتتة(IC) Index of Combustibility ،   مؤشتتتتتتتتتتتتتتر
  ، Normalized Difference Moisture Index  ((NDMIالمطبع االختالف الرطوبي

والمعرض   Slope (S)  درجة االنحدار،   Vapor Pressure Deficit(VPD) فرق اإلشباع
(AS)Aspect. الحريق في نقطة  النتائج تأثر ستتتتتتلوك الحريق بدرجة خطر انتشتتتتتتار  أظ رت

االشتتتعا ، وااداد معد  انتشتتار الحريق مع ت ير المعرض من ال ربي إلى الجنوبي عند نف  
مؤشتتتتتتتتتتر المحتو   كما لوحظ ارتفاع خطور  انتشتتتتتتتتتتار الحريق بارتفاع خطور  ،درجة االنحدار

نستتتتتتل  من هذد الدراستتتتة كفا    الرطوبي في أطراف ال ابة القريبة من األراضتتتتي الزرا ية.
في ال ابات    حديد معد  انتشتتتتتتتتتتاردموذج المحاكا  المصتتتتتتتتتتمم في دراستتتتتتتتتتة ستتتتتتتتتتلوك الحريق وتن

 المدروسة.
مؤشر انتشار    نموذج محاكا  الحرائق,،  الصنوبر البروتيالحرائق،  سلوك    :الكلمات المفتاحية

 . نظم المعلومات الج را ية الحريق،
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 المقدمة:  
آن واحد   في  ي، و هTerrestrial Ecosystems البيئية األرضية  النظم معظم في يحدث طبيعي اضطراب Fire الحرائق

تدمر الحرائق كت عا  ماليين   (.Scott, 2012)  وظاهر  طبيعية مدمر  مثت الزالا  والفيضانات  ،عامت طبيعي للت ير البيئي
  مليون هكتار  348حوالي    2011و    1997بين عامين  ال كتارات من األراضي، حيث بلغ متوسط المساحة المحروقة عالميًا  

(Giglio et al., 2013  .) ًبسبب الت يرات  ؛  اصة في منطقة البحر المتوسطوخ  أصبحت حرائق ال ابات مكثفة وأكثر تواترا
الصنوبر (Gonçalves and Sousa, 2017; Moreira et al., 2020)  يالمناخية وت يرات استتدا  األراض . يشكت 

المتبقية   لل ابات  البيئية  النظم  تعدو المتوسط    البحر  شرق   لحوض  النموذجي  النوع الحراجي  .Pinus brutia Tenالبروتي  
القدر   قيمة  ذات  منه والنمو  على  االستثنائية  مميز  من خال   واالرتفاعات  من  متنوعة   ظروف   في  التأقلم   وتحمت   الترب 

 المتوسط  للبحر  الحساسة  البيئية  النظم  في  تعويض ا  يمكن  ال  التي  ال ابات  تجعله من أنواع  مما  ،القاسية  المناخية  الظروف

(Fischer, 2008)  .   استتدمت المحاكاSimulation   بشكت شائع لمعالجة مجموعة متنوعة من األسئلة البحثية المتعلقة و
 Forest Fireمحاكا  الحرائق الحراجية    والتأثيرات على النظم البيئية قبت وبعد الحريق. وتستتد  تقنيةبالموارد الطبيعية  

Simulation  التنبؤ به دون التعرض   أيضاً و   (منطقة المنشأ)ة االشتعا   سلوك الحريق وحساب معد  انتشارد من نقط   لف م
في  ذج المحاكا  المدمجة مع نظم المعلومات الج را ية أدا  فعالة  انمشكلت    ولقد  (،Bodrožić et al., 2005)لالحتراق  
  (. Kanga et al., 2014)الحرائق    سلوك  وبالتالي س ولة دراسة  والزمانية  المكانية  عبر المقايي   النماذج  واختبار  تطوير

  و    Akyürekتمكنوهنالك العديد من الدراسات التي اعتمدت على نماذج المحاكا  لف م سلوك الحريق والتنبؤ به حيث  
Taúel  (2005)  بواسطة  معد  االنتشار  االتجاد و  مثت شد  الحريق والحريق  سلوك  األساسية ل  السماتالحصو  على    من 
عا    FARSITE محاكا النموذج   تركيا  في  حدثت  التي  الحرائق  أحد  محاكا   اعتمد.  2002عند    و Phillips كما 
طبقات  ( (2006آخرون  خم   من  على  لكت  البحر  االرتفاع  شبكية  سطح  المعرض Elevationعن   ,  Aspect  ,
الوقود Slopeالمنحدر نموذج   ,  Fuel Model  التاجية  الت طية  وCanopyCover الوقو ل  ؛ معالجات  تأثيرات   دمحاكا  

Fuel  باستتدا  نظم المعلومات الج را ية و نموذج    على سلوك الحريقFARSITE  .  كما اعتمدYavuz  (2018)  آخرون   و 
باستتدا     في غابة بيا  في تركيا  نوع الوقود ومحتواد الرطوبي والمنحدر للتنبؤ بسلوك الحريق  على العالقة بين سرعة الريا  و

بعدو   FlamMap  نموذج عن  االستشعار  الج را ية  Remote Sensing  تقنيات  المعلومات   Geographicونظم 

Information System GIS  كما استتد .Palaiologou     سلوك طرق محاكا  حرائق ال ابات لف م    (2020)و آخرون
األخر  )المناطق الزرا ية،   األغطية األرضيةبين قطع ال ابات، وأنواع  منظر الطبيعي  العلى مستو     دانتشار   الحريق وآلية

 . جزير  ليسفوس باليونانفي واألراضي العشبية( 
  50  حوالي   يش ت  الالذقية من تجمعات حراجيه أهم ا غابات الصنوبر البروتي حيثتتشكت المواقع الحراجية في محافظة  

,  (1982)نحا ،  وتعد النوا  الحراجية األساسية في سورية  ةمحافظة الالذقي   فيوالبسيط     الباير  غابات  ضمن   أغلب ا  هكتار  ألف
  الحرائق   الت مت  فقد  سنويًا.  لتكرارها  والتي تشكت الت ديد الرئي  ل اباته نظراً   للحرائق  العاليةه  تحساسييتميز الصنوبر البروتي ب

عامين   بين  ال ابات  حوالي  فتر   خال   اندلعت  التي 2016  - 2011من  الالذقية  شما   في    16077  األامة 
 الحرائق  هذد  تسببت  حيث الحرائق،  من  سلسلة   كبرأل  2020 عا وتعرضت محافظة الالذقية  ،  (Mahfoud, 2020)هكتار
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والتي    الحراجية  األراضي  من  شاسعة  مساحات  وتدمير  وإحراق  التحتية،  والبنى  المناا   في  وأضرار  بشرية  خسائر  في  ال ائلة
  في   الزراعة  مديرية   في  الحراج  دائر   سجالتوفق    هكتار  5935.81  قدرها   حريق حراجي وبمساحة  114يقدر عددها بت  

 . الالذقية
ي دف هذا البحث إلى دراسة سلوك الحريق باالعتماد على نموذج محاكا  الحريق المصمم باستتدا  نظم المعلومات الج را ية. 

الدراسة األولى من نوع ا في سورية وتبرا أهميت ا في تحليت وف م أفضت لسلوك الحريق وانتشارد ضمن   حيث تعد هذد 
 حرج.  حد إلى  تصت أن قبت وإطفائ ا انتشارها وتقليت الحرائق، إلخماد التتطيط إمكانيةغابات الصنوبر البروتي وبالتالي 

   البحث وطرائقه:واد م
 منطقة الدراسة 

  صيف تشجير اصطناعي في محافظة الالذقية( تعرضا للحريق في    للصنوبر البروتي )طبيعي وموقعين  تمت الدراسة في  
الحريق األو  1الشكت    2016  الالذقية،  مدينة  شرق   جنوب  من  كيلومترات  8  بعدالواقعة على    الشرطة  غابة  في  كان  , 
التي   االشتعا  نقطة من  حزيران 18  في  الشرطةحريق غابة  بدأ . الالذقية غرب  شما  الواقع   الفلك  موقع في  لحريق الثانيوا

األراضي    من  هكتار  1.2  النار  الت مت  ،رئيسي  طريق  حافة  من  بالقرب  الواقعة(  X = 35.878  ،Y = 35.49)  إحداثيات ا
 .إخمادد  حتى  ضعيفة  جنوبية  ريا   تأثير  تحت  الساعة  قرابة  الحريق   ستمرا  و  المشجر  بالصنوبر البروتيالزرا ية والحراجية  

الفلك  بدأ إحداثيات ا    االشتعا   نقطة  من  ال ابة  داخت الوادي    من  بأ   07  في   حريق موقع   = X = 35.904  ،Y)التي 

 واستمر  ،لصنوبر البروتيل الطبيعية وال ابات الزرا ية األراضي من هكتار 11 حوالي المحترقة المنطقة وكانت ،(35.847
. الموقعين  كال  في  الحريق  اندالع  من  دقائق  10  بعد  وصلت  الحريق  إطفا   فرق   أن  علماً .  حتى إخمادد  ساعات  5  الحريق
 .ممطر وشتا  طويلة صيفية جفاف بفترات يتسم الذي المناخ المتوسطي  الدراسة منطقة في يسود

 
 بالنسبة لمحافظة الالذقية. الدراسة  مواقع :1شكل 
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 بيانات البحث 
الحريق المدروس )تاريخ وامن بد  وإخماد الحريق، االمتداد المكاني للحريق، إحداثيات نقطة بداية الحريق، بيانات عن    -

 . 2016 ال طا  النباتي الذي كان قبت الحريق، سرعة واتجاد الريا (. كت هذد البيانات من سجالت دائر  حراج الالذقية
 . 2011) ،الستشعار عن بعدال يئة العامة ل)  Land useخريطة استعماالت أراضي -
 متر.  30 مكانية لمحافظة الالذقية بدقة DEMالموديت الرقمي لالرتفاع  -
 . (2016عن بعد،   ال يئة العامة لالستشعار) 2016  و 2011لعامي متر  0.5صور جوية لمحافظة الالذقية بدقة  -
الصنعي  فضائية   صور  - التابع  من  االلكتروني 30 بدقة    8الندسات  مأخوذ   الموقع  من  حملت  متر، 

https://earthexplorer.usgs.gov/.    قبت حدوث كت من الحرائق في المواقع المدروسة )غابة الشرطة, الفلك( بالتواريخ
 ( على التوالي. /4/82016, . 2016/6/17التالية )
  ArcGIS (version 10.3).برنامج -

 منهجية البحث
 محاكاة سلوك الحريق  نموذج
 ArcGIS  في   Model Builder))  بنا  النموذج  أدا    باستتدا    هيكلية تصميم نموذج محاكا  سلوك الحريق  2  الشكت  يوضح

 مؤشرهي )  (Raster)من الناحية ال يكلية يتكون النموذج من مكونات لسلوك الحريق كمترجات من النمط الشبكي    ،10.3
 (.  FST، امن انتشار الحريق FSIانتشار الحريق

 
 المصمم في هذه الدراسة. الغابات حرائق محاكاة هيكلية نموذج :2 شكل

 المستخدم في الدراسة  محاكاة حرائق الغابات لنموذجالتصميم الرياضي 
  Fire Spread Index (FSI) لحريقا انتشارمؤشر 

 لإلنذار ويمكن اعتبارها أدا  م مة  هو أدا  مفيد  في خطط مكافحة الحريق  عن درجات خطر انتشار الحريق    يعبر هذا المؤشر
المتوسط المطبق على غابات البحر  ،Missoum ((2003 و Saadi سب باالعتماد على نموذج، والذي ح  المبكر للحرائق

خاصة أن معظم مواقعنا الحراجية شديد   ، و  اباتنا المحليةل   أكثر واقعيةمحاكا   , وب دف  (1بالمعادلة )   حوالموض الجزائر  في  
كما في المستتد  في هذا البحث  بنا  النموذج  تم    االنحدار وأكثر الحرائق خطور  تحدث في ظروف الطق  األكثر جفافاً 

   (.2المعادلة ) 

https://earthexplorer.usgs.gov/
https://earthexplorer.usgs.gov/
https://earthexplorer.usgs.gov/
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F=a1WD + a2IC + a3MT      (1) 

FSI=a1*WD+ a2*(IC+ NDMI+ VPD)+a3*(S+ AS)      (2) 

0 < a𝔦 < 1 & ∑ a𝔦 = 1

𝔦=1 ,3

 

مؤشر االختالف الرطوبي   NDMIنموذج التضاري  الرقمي,    MTمؤشر قابلية االحتراق,     ICاتجاد الريا ،   WDحيث أن:
  .تثقيت معامتai  و المعرض ASالمنحدر، S  اإلشباع , فرق  VPDالمطبع, 

   Fire Spread Time ((FSTزمن انتشار الحريق 
 . FSI مؤشر انتشار الحريق إلى قيم استناداً  (3الموضحة بالمعادلة ) FST لحريقتم حساب الزمن الالا  النتشار ا

FST= P/ (FSI× WS)       (3) 
 سرعة الريا .  WS،  طو  ضلع البكست P :حيث

 العوامل الداخلة في تصميم النموذج
 Wind الرياح
الجاف    Fuel, و عندما تكون بسرعات عالية مترافقة مع الوقود  (FAO, 2001)الحريق    انتشار  محوري في  دور   للريا 
تم تحديد الريا  حسب السرعة  .  (Cruz et al., 2020)حرائق ال ابات    تأثير م يمن بشكت كبير على معد  انتشارتظ ر  
WS))  واالتجاد(WD)، 1الجدو   الالذقية في  عةالزرا مديرية  فيسجالت دائر  الحراج  من مأخوذ  البيانات هذد  . 

 . بيانات الرياح الخاصة بالمواقع المدروسة :1الجدول 

 تاريخ الحريق  اسم الحريق 
 اتجاه الرياح 

(WD) 

 سرعة الرياح

(WS) Km/ h 

 15 غربية 2016/8/7 الفلك 

 7 جنوبية  6/201618/ الشرطة

  Index of Combustibility (IC)االحتراقمؤشر قابلية 
تعرف قابلية االحتراق بأن ا شد  الحريق المرتبطة بتصائ  ال طا  النباتي دون مراعا  التضاري  والريا , تسمح دراسة 

 تم حساب مؤشر  (FAO, 2001).  سلوك الحريق  علىو تعريف أنواع الوقود ودورها وتأثير كت من ا  أقابلية االحتراق بتحديد  
  (Alexandrian, 1982). وطريقة حساب ا (4معادلة )قابلية االحتراق باالعتماد على 

IC = 39 + 0,23 BV (E1 + E2 – 7,18)     (4) 

 حيث: 
BVالموقع في  ال ابة  لطبقات  الحيوي  الحجم  تتضمن  ،  :  الطبقة  طبقات  أربعوهي  ال ابة،  تحت  السائد ، طبقة  الطبقة   ،

 0حد الطبقات تأخذ القيمة  أ، في حا  غياب  10-0العشبية، فرشة ال ابة، حيث تقدر درجة الت طية وفق سلم يتراو  من  
 . 10تأخذ القيمة   ما تكون الطبقة ت طيت ا عالية جداً وعند

E1, E2  :  قابلية االحتراقتمثالن درجة  Combustibility  لنوع الذي يسود في طبقة تحت ال ابة على التواليالسائد وا  نوعلل ،  
 حيث لكت نوع حراجي رقم خاص به.  1-8من  بقيم عددية نواع لأل  هذد الدرجةتقدر و 
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 Normalized Difference Moisture Index  (NDMI)مؤشر االختالف الرطوبي المطبع
  ( Sader and Jin, 2006) (5المعرف بالمعادلة ) (NDMI)تم االعتماد على مؤشر  ال ابةلتقدير المحتو  الرطوبي في 

 ،.  30 بدقة    8فضائية ت طي الموقع المدروس مأخوذ  من التابع الصنعي الندسات   باالعتماد على صور  ح سب  والذي
وكلما قلت قيم المؤشر كلما قت المحتو  الرطوبي و بالتالي اادت قابلية وخطر انتشار   1و +  1-بين    NDMIتتراو  قيم  
 .الحريق

NDMI=
NIR-MIR

NIR+MIR
      (5) 

   :حيث أن
:NIR األشعة تحت الحمرا  القريبة االنعكاس في,. :MIR األشعة تحت الحمرا  المتوسطة. االنعكاس في 
 Vapour Pressure Deficit (VPD ) اإلشباعفرق 

الذي يعمت   ، ومقدار الرطوبة التي يمكن أن يحتفظ ب ا ال وا  عندما يكون مشبعاً   يمثت الفرق بين كمية الرطوبة في ال وا  و 
( حتى ممل 3 ت )يتجاواطكمؤشر مناسب إلظ ار التأثير التراكمي النتفاض المحتو  الرطوبي في ال وا  من تاريخ آخر ه

 (. 6من المعادلة ) VPDتاريخ حدوث الحريق على انتشار الحريق، يمكن حساب الت 
VPD =Es-E       (6) 

 ض ط بتار الما  الحقيقي في ال الف الجوي.  Eض ط بتار الما  المشبع،  Es حيث أن:
 Slope (S) رنحداال ا

في نظا  انتشار الحريق والسلوك    يسبب االنحدار ت يراً حيث    تؤثر التضاري  على مجموعة متنوعة من جوانب سلوك الحريق
التي ترتبط بموضع و   ،تنشيطه، تظ ر هذد الت يرات من خال  إعاقة انتشار الحريق أو  (Silvani et al., 2012)المرتبط به  

  االنحدار.لريا  و نقطة االشتعا  بالنسبة التجاد ا
  أدا    باستتدا    متر،(  30)   بدقة  لمحافظة الالذقية  (DEM)  رتفاعلال  الرقمي   نموذجال  من  الدراسة  هذد  في   المنحدر  اشتقاق  تم

  ArcGIS10.3.ضمن برنامج  Spatial Analyst التحليت المكاني
 Aspect  (AS )معرضلا

 المنطقةالذي تتلقاها  ومقدار التستين    الشمسي  اإلشعاع  كمية  على  يظ ر تأثير المعرض على سلوك الحريق من خال  تأثيرد 
(Çolak and Sunar, 2020)  و التي ل ا تأثير مباشر على درجة الحرار  و رطوبة الوقود  (Morales et al., 2015 )  

 Spatial  أدا    باستتدا   (DEM)   رتفاعلالالرقمي    نموذج  من  اً أيض  لمعرض كما المنحدرا  ي شتق  .بالتالي على قابلية احتراقهو 

Analyst  ضمن برنامجArcGIS 10.3 . 
 النتائج:  

   المحتوى الرطوبي
ك الحريق  تفاوت خطر المحتو  الرطوبي للصنوبر البروتي في كال الموقعين بين المتوسط والمنتفض في تأثيرد على سلو 

لمتوسط على  للتطر ا  ارتفعخت غابة الصنوبر البروتي منتفض و خطر المحتو  الرطوبي دا  , و يمكن مالحظة أن 3الشكت  
 -ن قيم التبترالتي قللت م  داخت ال ابة  بالقرب من األراضي الزرا ية و هذا قد يعود للكثافة العالية لل طا  النباتي  أطراف ا
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على األطراف نتيجة كسرها باألراضي الزرا ية و انفتا     عرض المباشر ألشعة الشم  وانتفاض هذد الت طيةنتح أو الت
 ,Cochrane, 2003; Sibanda)  بشكت أكبر وأسرع  بالتالي تجفيف الوقودأكبر و    بشكتو اختراق الشم     ال طا  التاجي

2011.) 

  
درجة الخطر   1حيث يمثل الرقم   (B)  وغابة الفلك (A)لموقعي غابة الشرطة  NDMI الرطوبي المطبع االختالف مؤشر: 3شكل 

 .درجة الخطر المرتفعة جداً  5المنخفضة جدًا والرقم  
 FSIمؤشر انتشار الحريق 

صنفت ضمن    التي  4.5  إلى  2.25من  موقع الشرطة  في  ضمن غابة الصنوبر البروتي  FSI تراوحت القيمة المحسوبة لت  
لواقعة ضمن البكست ذو  وبد  الحريق من نقطة االشتعا  ا   2الجدو     (متوسطة  و  منتفضة  وجدًا    منتفضة)  ثالث فئات 
% من مساحة  90درجة التطور  وبشكت متجان  على نسبة االنتشار بنف  بالتالي بدأ بتطر منتفض واستمر بو  4القيمة 

,  FSIوالداخلة في حساب    المدروسة  عوامتال  معظم  تجان   إلى  ذلك  يمكن أن يعز  و   ،A4وبر المحترقة الشكت  غابة الصن
نتيجة وجود الصنوبر البروتي    له   ارتفاع خطر قابلية االحتراق  مع  ومن المالحظ ترافق انتفاض خطر الحريق في هذا الموقع 
وبالرغم من قابلية االحتراق   .(Çolak and Sunar, 2020)الذي يحترق بس ولة بالل ب ويشتعت بشكت شديد ومتطرف  

ارتفاع قيم الرطوبة النسبية من ج ة  ع و انتفاض سرعة الريا  من ج ة و انتفاض قيمة فرق اإلشبا  العالية أيضًا نالحظ
 Bessie and)  متقطعة  تاجية   حرائق  أو  ص ير   الحرائق سطحية  تبقىهذد الظروف الجوية المنتفضة    مثتفي  و   ،أخر  

Johnson, 1995)  انخفاض خطر الحريق لموقع غابة الشرطة.  رما يفس وهذا 
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في   و نسبة المناطق حسب درجة الخطر و مساحة  مؤشر انتشار الحريق FSIيوضح صفوف الخطر وفق قيمة 2: جدولال
 . المواقع المدروسة

 درجة الخطر  FSI الصف موقع حريق غابة الشرطة موقع حريق غابة الفلك 

النسبة 

 المئوية

النسبة  (2المساحة )م

 المئوية

 (2المساحة )م

 منخفضة جدا   2-2.5 1 900 9.7% 1641.3 3%

 منخفضة 4.25-2.5 2 8361.6 90% 29363.3 51%

 متوسطة  5.25-4.25 3 26.1 0.3% 1554.4 27%

 عالية  6.25-5.25 4 - - 11014.1 19%

صنفت   التي 5.75  إلى  2تراوحت القيمة المحسوبة لمؤشر انتشار الحريق ل ابة الصنوبر البروتي في موقع الفلك من 
بشكت مشابه لما وجدنا في موقع غابة الشرطة  و  . 2 الجدو ( وعالية ومتوسطة ومنتفضة  جداً  منتفضة)ضمن أربع فئات 

نالحظ أن حوالي نصف غابة الصنوبر البروتي المحترقة في موقع الفلك انتشر في ا الحريق بتطر منتفض بالرغم من 
روتي والذي يفسر نتيجة ت ير المعرض من الجنوبي إلى المعرض ال ربي  قابلية االحتراق العالية نتيجة وجود الصنوبر الب

%.  20  ن ما دو وأيضًا انتشر الحريق بتطر منتفض تحت تأثير المعرض الجنوبي لكن مع انتفاض درجة االنحدار إلى 
في    البروتي المحروقة% من غابة الصنوبر  36حوالي نالحظ  2و يما يت  درجات التطر األخر  الموضحة بالجدو  

وبالتالي بد    5.1وبد  الحريق عند القيمة  B4متوسط الشكت العالي و التطر ين الر الحريق في ا باانتشتفاوت  موقع الفلك
لى خطر عالي مع انتفاض المحتو   إالحريق باالنتشار من خطر متوسط حو  نقطة االشتعا  وارتفع هذا التطر 

% في الجز  التاضع لتأثير 26مع اياد  االنحدار حتى  ر المعرض الجنوبي، وأيضاً الرطوبي في الجز  التاضع لتأثي 
 قبأن التعقيد الطبوغرافي يؤثر بشد  على سلوك الحري (2017)و آخرون   Estesدما ذكر يتفق مع المعرض ال ربي وهذا 

                                          حيث تزداد شد  االحتراق مع اياد  االنحدار.

 . (B)وغابة الفلك  (A)لموقعي غابة الشرطة  FSIمؤشر انتشار الحريق  :4شكل 
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  FSTزمن انتشار الحريق
حافظ الحريق على امن  و   5الشكت    دقيقة  (30  و  6.6)  نما بي  يتراو است رق حريق غابة الشرطة لقطع كت بكست امن  

  Bilgili /د وتتفق هذد النتيجة مع ما وجدد    3من نقطة االشتعا , و بمعد  انتشار    ثابت في تقدمه باتجاد الشما  بد اً 
لظروف الحريق في    لمعد  انتشار الحريق ضمن الصنوبر البروتي في تركيا وضمن ظروف مماثلة تقريباً وآخرون    ((2006

 هذا الموقع. 

 

 . في غابة الشرطة  FSTزمن انتشار الحريق :5شكل 
وفي هذا الموقع يظ ر بوضو  .  6  شكت ال  دقيقة  (45  و3.7 )  نما بياست رق حريق غابة الفلك لقطع كت بكست امن يتراو   

(،  Erten et al., 2002; Linn et al., 2010)  المنحدر  أعلى   إلى  أسرع  بشكت  انتشاردو تأثير االنحدار على سلوك الحريق  

خصوصًا في الجز    ،(Dupuy et al., 2011)  المنحدر لفتر  أطو  مع اياد  الميتوذلك نتيجة بقا  الل ب في محاذا   
 الجنوبي الشرقي للجز  المحروق من ال ابة. 

المعرض بشكت واضح على سلوك الحريق، فعند نف  درجة االنحدار لوحظ ت ير معد     باإلضافة لالنحدار نالحظ تأثير
ى إل /د عند ت ير المعرض    8 /د تحت تأثير المعرض ال ربي إلى    6انتشار الحريق ضمن غابة الصنوبر البروتي من  

و يتعرض للجفاف بشكت ( (Erten et al., 2002و أكثر عرضة لالشتعا   اً ئاألكثر دف الجنوبي وهذا يفسر كونه المعرض
 (.(Çolak and Sunar, 2020أسرع مما يزيد خطر الحريق 
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 . في غابة الفلك FSTزمن انتشار الحريق :6شكل 
هذا يتوافق مع  و   واالنحدار  الريا   في   التباين  بسبب  وذلك   مابين  الحريق  انتشار  بالمقارنة بين الموقعين نالحظ اختالف معد 

من    أص رالمحاكا  على موقع عديم االنحدار  الحريق في حالة    معدالت انتشاربأن    (2007و آخرون )  Linnما ذكرد  
 في   ال ابات  حرائق  خطر  لتريطة  وفقاً   المكاني بين الموقعين  التباين  وكذلك  الحريق عند انتشارد ألعلى المنحدر،محاكا   
الفلك   موقع  فإن   ، 2016  الالذقية غابة  غابة  من  أخطر   حريق   ال ابات  حرائق  خطر  مؤشر  حيث  الشرطة،   موقع حريق 

Forest Fire Danger Index (FFDI)  (. 2018ة )معروف,  الشرط موقع في جداً  منتفض 
  :االستنتاجات

   في ال ابات المدروسة. تحديد معد  انتشاردفي دراسة سلوك الحريق و  المعتمد في هذا البحثالمحاكا  فعالية نموذج  •
األرا • القريبة من  ال ابة  أطراف  على  الرطوبي  المحتو   و ارتفاع خطر مؤشر  الزرا ية،  حرق هذا يظ ر خطور   ضي 

  ابة. إلى ال ليه قبت وصوله بالقرب من ال ابات وضرور  السيطر  ع المتلفات )البقايا( الزرا ية

 . االنحدار الجنوبي عند نف  درجة إلىرض من ال ربي مع ت ير المع 1.33معد  االنتشار بمقدار ااداد  •
 درجة خطر انتشار الحريق التي يبدأ عندها االشتعا  ل ا تأثير كبير على سلوكه.  •

 التوصيات: 
ال • لدراسة سلوك حرائق  اختبار  أخر  و نموذج  البروتي في مواقع وظروف  الصنوبر  األوراق  غابات  غابات  عريضات 

 . وال ابات المتتلطة
 األخذ بعين االعتبار أنشطة إخماد الحريق عند دراسة سلوك الحريق.  •
   لمراجع:ا

ال ابات  .( 2016)الالذقية  في محافظة  حراج  الدائر    الزراعة و اإلصال    سجالت حرائق  ,مديرية  الالذقية  في محافظة 
 . وريةالزراعي الالذقية, س
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Abstract 

This research aimed to study the fire behavior of two Pinus brutia 

forests in Lattakia Alshorttah and Alfollk forest, These forests were 

affected by fires during the summer of 2016. Depending on the Fire 

Spread Index (FSI) and the Fire Spread Time (FST) as the main outputs 

of the fire simulation model, which was designed by ArcGIS 10.3 

software, based on the following parameters: Wind Speed (WS), Wind 

Direction (WD), Index of Combustibility (IC), Vapor Pressure Deficit 

(VPD)  and in addition to the Normalized Difference Moisture Index 

(NDMI), Slope (S), and Aspect (AS). The results showed that the fire 

behavior was affected by the degree of fire spread danger at the ignition 

point, also showed an increase in fire spread rate with the change of the 

west aspect to the south one at the same degree of slope. It was also 

noted, that the Fire Spread Index danger was increased due to the 

Moisture Content Index danger increasing on the edges of the forest 

near the agricultural lands. We conclude from this study the efficiency 

of designed  model for studying fire behavior and determinate the 

spread rate in the studied forests. 

Keywords: Fire Behavior, Pinus brutia, Fire Simulation Model,  Fire 

Spread Index, GIS. 

 


