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بر اساس آمار سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري کشور ساالنه صدها آتشسوزي در مناطق مختلف
ايران رخ ميدهد (زرعکار و همکاران .)1392 ،بنابر گزارشهاي سازمان خوار و بار جهاني،هرساله حدود
 0/06درصد از جنگلهاي ايران در اثر آتشسوزي از بين ميرود (ميرکي و همکاران1392 ،؛ مرادي و
همکاران1395 ،؛  .)FAO, 2018آتشسوزيهاي جنگل ،صرف نظر از منشا پيدايش (طبيعييا مصنوعي)،
ميتوانند به صورت مستقيم بر خصوصيات فيزيکي ،شيميايي خاک و جانوران خاکزي و به صورت غير
مستقيم از طريق تاثير برپوشش گياهي ،توده شاخ و برگ و بر کيفيت رويشگاه اثر داشته باشد.
عالوه بر اثرات فوق ،آتشسوزي تغييرات قابل توجهي را در ساير بخشهاي اکوسيستم جنگل مانند
حيات وحش ،جريان آبهاي سطحي ،کيفيت هوا ،ميکروکليما و به طور کلي اقليم ،ايجاد ميکند
(مافيغالمي و همکاران1388 ،؛ محمدزاده.)1395 ،
آتشسوزي جنگلها و مراتع يک نوع آتشسوزي است که در منطقهاي با گياهان اشتعالپذير در
نواحي روستايي يا در طبيعت روي ميدهد (کرمي و همکاران .)1395 ،آتشسوزي طبيعت با ديگر انواع
آتشسوزيها از نظر گستردگي ،سرعت گسترش از منشأ ،پتانسيل تغيير جهت ناگهاني و توانايي جهش از
ميان فضاهاي خالي مانند جادهها ،رودخانهها ،گودالها و ديگر نقاط اشتعالناپذير تفاوت دارد (ميرزاحسيني
و آذرنيوند .)139۶ ،آتشسوزي جنگل از نظر علت آتشسوزي ،ويژگيهاي فيزيکي آن مانند سرعت
پراکندگي ،وجود مواد اشتعالپذير و تأثير آبوهوا بر آتش توصيف ميشوند (جمشيدي باختر و همکاران،
1392؛ بررسي پوررضا و همکاران 1392؛ کريمي و پوربابايي.)1395 ،
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عوامل موثر در آتشسوزي در هر منطقه بستگي به عوامل انساني ،طبيعي و فصلي متعددي دارد.
فعاليتهاي سهوي و كاربرد نامناسب آتش دركشاورزي توسط انسان وبهويژه حضور دام و چوپانان و
همچنين اختالفات بين بهرهبرداران باعث بروز آتشسوزي در جنگلها ميشود (نقويزاده و صابرفرد،
 .)1384نزديكي عرصههاي جنگلي به مناطق مسكوني به دليل ازدياد فعاليتهاي انساني و از طرفي
جادههاي موجود در جنگل نيز باعث افزايش دسترسي انسان به جنگل شده و احتمال بروز آتشسوزيها را
افزايش ميدهد (زرعکار و همکاران .)1392 ،پديده گرمباد در ايجاد و گسترش آتشسوزي جنگل نقش
مهمي دارد ( Rothermel, 1972و عزيزي و يوسفي .)1388 ،اين پديده در زمستان و بهار در دامنههاي
شمالي كوههاي آلپ قفقاز و آسياي مركزي به وجود ميآيد .در دامنه شرقي كوههاي روشوز ،آلپهاي
نيوزيلند و كوههاي زاگرس نيز پديده مشابه آن ديده ميشود (كاوياني و عليجاني .)1382 ،دورههاي
خشكسالي كه با وزش بادهاي خشك و داغ در طول روز در داخل نواحي قارهاي خشك همراه است باعث
افزايش گرما و خشكي و نابودي گياهان ميشود .همچنين اين موارد شرايط جوي طوفانهاي آذرخش را كه
منشا فراوان آتشسوزي هستند را تقويت ميكنند (جانباز قبادي.)1398 ،
خلج و پورقاسم ( )1387نقش عوامل جوي در وقوع و گسترش آتشسوزي را مهم ميدانند .رطوبت
هوا يکي از پارامترهاي مهم جوي در تعيين پتانسيل شروع و گسترش آتشسوزي در يک ناحيه ميباشد .هر
چقدر سرعت وزش باد بيشتر باشد ،شدت آتشسوزي نيز زيادتر ميگردد ،اين امر به اين دليل است که
وزش باد باعث جابجايي هوا و در نتيجه رسيدن ميزان بيشتري اکسيژن به محيط در حال سوختن ميشود.
افزايش دما باعث افزايش تبخير و تعرق و در نتيجه خشک شدن مواد سوختني شده و ميتواند يکي از
عوامل موثر در بروز آتشسوزي باشد .بارندگي يکي از عوامل کنترل کننده آتش ميباشد چرا که افزايش
بارندگي در يک ناحيه باعث افزايش رطوبت ميشود .ناپايداري جوي ميزان گسترش و شدت آتشسوزي را
به وسيله افزايش جريانات صعودي و ارتفاع ستون دود ،افزايش شانس انتقال خاکسترها و مواد نيم سوخته
توسط ستون دود و رشد آتش و افزايش در سرعت بادهاي همرفتي در سطح زمين بطور قابل مالحظهاي
افزايش ميدهد.
نامور و عشرستاقي ( )1395مهمترين عوامل بروز آتشسوزي در سطح جنگلها و مراتع را ايجاد حريق
به منظور توسعه اراضي زراعي و تصاحب زمين ،اقدامات خرابکارانه ،سهلانگاري و بيتوجهي شکارچيان و
رهگذران ،سهلانگاري کشاورزان در آتش زدن بقاياي محصوالت کشاورزي در اراضي مجاور جنگل و
مرتع،پرتاب سيگار و يا کبريت در مسيرهاي مجاور جنگلها گزارش کردهاند.
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کرمي و همکاران ( )1395گزارش دادند که افزايش آتشسوزيهاي جنگلي نتيجه تاثيرات غير قابل
کنترل آب و هوايي است.
نتايج تحقيق جانباز قبادي ( )1398در جنگلهاي استان گلستان نشان داد بيشتر آتشسوزيها در
مناطق جنگلي با تاج پوشش انبوه و همچنين در مناطق جنگلي با تاج پوشش متوسط و در مرحله بعد در
مناطق بيشهزار و بوتهزارها اتفاق افتاده است .در بررسي محاسبه تراكم آتشسوزي در پهنههاي ارتفاعي،
نتايج نشان داد؛ تقريبا  %90آتشسوزيها در پهنههاي ارتفاعي متوسط بين  700تا  1500متر رخ دادهاند.
به طور كلي %90 ،آتشسوزيهاي بوقوع پيوسته در مناطق با خطر زياد آتشسوزي %30 ،در مناطق
خطرناک و  %60در مناطق پرخطر واقع شدهاند ،به طوريکه مناطق گاليکش ،مينودشت و آزادشهر ،از
درجه ريسک وقوع آتشسوزي باال برخوردار بودهاند.
نتايج مطالعه امامي و شهرياري ( )1398نشان داد که پوشش گياهي با  %58/36هم بستگي ،شيب با
مقدار  % 38/38داراي باالترين تأثير و ساير پارامترها در مراتب بعدي در انتشار آتشسوزي قرار دارند.
همچنين نتايج ضرايب همبستگي نرمال شده اينپارامترها نشان داد که به ترتيب شاخصهاي پوشش
گياهي ،دماي سطح زمين ،جهت شيب و شيب با  %21/93 ،%29/11، %29/20و  ،%19/75باالترين ميزان
همبستگي با نقشه خطر وقوع آتشسوزي را دارند .همچنين ،نتايج ارزيابي نقشه پتانسيل آتشسوزي با %50
ريسک نشان داد که حدود  %17منطقه داراي پتانسيل خيلي زياد بوده و بيشتراز  %50منطقه در وضعيت
خطر زياد براي آتشسوزي قرار دارد .عالوه بر عوامل محيطي ،بررسي ارتباط عوامل انساني با خطر
آتشسوزي نشان داد که عامل نزديكي به جاده بيشترين سهم را در وقوع آتشسوزي در منطقه دارد .نتايج
کمي عوامل انساني در وقوع خطر آتشسوزي نشان داد که راههاي ارتباطي و مناطق مسكوني به ترتيب
حداقل  %32و حداکثر  %68هم پوشاني با خطر وقوع آتشسوزي در منطقه مطالعاتي را دارا هستند.
ميونير و همکاران (  )Meunier et al., 2019ويژگيهاي رژيم آتشسوزي در رابطه با فيزيوگرافي در
مقياس محلي و وسيع در جنگلهاي کاج در اياالت متحده را بررسي کردند .آتشسوزيهاي مکرر (ميانگين
بازههاي بازگشت آتش  8سال) و سالهاي آتشسوزي گسترده در ميان مناطق مختلف مشاهده شد .هيچ
تفاوتي در بازههاي بازگشت آتش يا منشا پيدايش و اثرات فيزيوگرافي (توپوگرافي و ويژگيهاي آب) در
مقياس گسترده به دست نيامد .بيشترين تنوع در منشا پيدايش آتش در مقياس محلي با افزايش
ويژگيهاي آب و ناهمواري توپوگرافي محاسبه شد که هر دو منجر به کوتاهتر شدن فاصله بازگشت ميشوند.
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سو و همکاران ) (Su et al., 2019تجزيه و تحليل تطبيقي تنوع مکاني در آتشسوزي جنگل بين
اکوسيستمهاي سردسيري و نيمه گرمسيري در چين را بررسي کردند .نتايج نشان ميدهد که آتشسوزي
جنگلها به طور کلي از منطقه سردسير به منطقه نيمه گرمسيري تغيير ميکند و تفاوتهاي مکاني در
عوامل آتشسوزي بين اکوسيستم جنگلهاي سردسيري و نيمه گرمسيري قابل توجه است (.)P <0.05
آتشسوزي جنگلها در اکوسيستم سردسير توسط عوامل هواشناسي ،توپوگرافي و انساني انجام ميشد که
داراي تغييرات مکاني مشخصي بودند .در مقابل ،وقوع آتشسوزي در جنگل در اکوسيستم جنگل نيمه
گرمسيري از نظر مکاني ساکن بود.
محرک هاي محيطي شدت آتشسوزي در حوادث شديد آتشسوزي که اکوسيستم جنگل کاج
مديترانهاي را تحت تأثير قرار مي دهد ،نقش دارند .نتايج نشان داد که شدت آتش بيشتر تحت تأثير
سرسبزي پوشش گياهي قبل از آتشسوزي قرار گرفت .با اين وجود ،اثر سبزي گياهان قبل از آتشسوزي به
شدت به ارتباطات ساختار عمودي پوشش گياهي ،تاريخآتشسوزي و شرايط آب و هوايي وابسته بود .مدل
هايي که فقط از متغيرهاي فيزيکي استفاده ميکنند ارتباط قابل توجهي با شدت آتش نشان ميدهند .با
اين حال ،نتايج نشان ميدهد خواص فيزيکي ممکن تا حدودي توسط ويژگيهاي ساختاري زيست توده
سوختني تحت تاثير قرار گيرد (.)García-Llamas et al., 2019
ميتسوپلوس و همکاران ) (Mitsopulus et al., 2020عوامل محرک پتانسيل شدت آتشسوزي در
اکوسيستم کاج مديترانهاي را بررسي کردند .نتايج حاصل از الگوريتم طبقهبندي کننده جنگل تصادفي
نشان داد که پتانسيل شدت باال و طبقهبندي بين سطح شدت آتش به طور عمده به متغيرهاي توپوگرافي و
ويژگيهايماده سوختني بستگي دارد.
در رابطه با موضوع آتشسوزي جنگل تا کنون در داخل و خارج کشور تحقيقات متعددي انجام شده
است که عمده آنها بر روي اثرات آتشسوزي بر تغيير تنوع و فراواني گونهاي ،تغيير ساختار تودههاي دچار
آتشسوزي شده ،تغيير ويژگيهاي کمي و کيفي خاک ،پهنهبندي و امکان پيشبيني آن تمرکز داشتهاند .در
زمينه بررسي آتشسوزيهاي ايجاد شده در منابع ملي از نظر بررسي فراواني ،تکرار ،مدت زمان اطفاي
حريق ،علل ايجاد آن و ...شکاف اطالعاتي وجود دارد که بررسي حاضر تالش دارد خالا موجود را پوشش
دهد .بنابراين هدف مطالعه حاضر بررسي ويژگيهاي آتشسوزيهاي ايجاد شده در اکوسيستم زاگرس در
حوزه استحفاظي شهرستان گيالن غرب واقع در استان کرمانشاه است.

منطقه مورد مطالعه شهرستان گيالن غرب ميباشد که در استان کرمانشاه واقع شده است .اين
شهرستان در طول جغرافيايي  45درجه و  55دقيقه و عرض جغرافيايي 34درجه و  7دقيقه يکي از
شهرهاي واقع در غرب و جنوب استان کرمانشاه است؛ که از طرف شمال به سرپل ذهاب و داالهو ،از شمال
شرق ،شرق و جنوب شرق به اسالمآباد غرب ،گردنه قالجه ،سرابله ،ايوان غرب و ايالم و از طرف جنوب و
جنوب غرب به سومار و مندلي (کشور عراق) و در مغرب آن نفت شهر و قصرشيرين واقع شده است (شکل
 .)1شهرستان گيالن غرب در ارتفاع  804متري از سطح دريا واقع شدهاست و مرکز شهرستان جز مناطق
گرمسيراستان کرمانشاه است .به طرف شرق و شمال شهرستان ارتفاع از سطح دريا بيشتر شده و هوا رو به
سردي ميرود و به طرف جنوب و غرب و مرز عراق ارتفاع از سطح دريا کم شده و هوا رو به گرمي ميرود.
بهطور مثال از مرکز شهرستان به سمت اسالمآبادغرب يا کرمانشاه ،پس از  15کيلومتر از ارتفاع  800متري
شهرستان به ارتفاع  1100متري در روستاهاي اطراف در دهستان چله ميرسد و پس از  ۶8کيلومتر،در
بخش گواور به ارتفاع 1500متر نيز ميرسد .برعکس ،به سمت عراق يا قصرشيرين به تدريج به ارتفاع 500
مترو حتي در مرز سومار به ارتفاع 290متر از سطح دريا نيزميرسد (باقري و همکاران.)1399 ،
از نظر پوشش جنگلي گونه بلوط ايراني درخت اصلي در جنگلهاي شهرستان گيالن غرب است .ساير
گونههاي درختي و درختچهاي مهم جنگلهاي اين منطقه عبارتند از :پسته وحشي (بنه) ،خنجوک ،انجير،
کيکم (کرکو) ،بادام معمولي ،بادام کوهي (ارژن) ،تنگرس ،بادامک ،آلبالو وحشي (راناس) ،زالزالک ،زبان
گنجشک ،گالبي وحشي ،تا (تايلهياتاوي) ،خرزهره ،پده و غيره
گياهان مرتعي غالب در اين حوزه شامل گونههاي کاله ميرحسن ،چوبک ،اسپرس ،دم روباهي ،آويشن،
شبدر ،شيرين بيان و انواع گندميان ميباشد (باقري و همکاران.)1399 ،
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به منظور انجام اين تحقيق تمام موارد آتشسوزي حادث شده در عرصههاي طبيعي واقع در شهرستان
گيالن غرب در فصل آتشسوزي در سال  1398ثبت گرديد .علت انتخاب اين حوزه وجود پوشش جنگلي و
مرتعي مناسب ( 75000هکتار جنگل و  130000هکتار مرتع) و همچنين تنوع اقليمي حاکم در اين حوزه
است به طوري که در منطقه مذکور اقليمهاي گرمسير ،معتدل و سردسير قابل مالحظه است و امکان آناليز
آتشسوزيهاي ايجاد شده در شرايط مختلف را فراهم ميسازد .همچنين فراواني موارد وقوع حريق نيز از
ديگر داليل انتخاب اين منطقه است به طوري که در فصل برداشت دادههاي مربوط به بررسي حاضر تعداد
 64مورد حريق ثبت شده است.
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نوع عرصههاي طبيعي دچار آتشسوزي شده به صورت مرتع غيرمشجر ،مرتع مشجر ،جنگل،
ذخيرهگاههاي جنگلي تقسيمبندي گرديد .علت اين نوع تقسيمبندي وجود مراتع غيرمشجر در نواحي
گرمسير و وجود مراتع مشجر در مناطق معتدله و سردسير منطقه مورد مطالعه است .همچنين در
ذخيرهگاههاي جنگلي الزم است تمهيداتي جهت حفاظت از اين منابع لحاظ گردد که با ساير منابع جنگلي
تفاوت دارد بنابراين در اين بررسي به صورت جداگانه در نظر گرفته شدهاند.
برداشت دادههاي مربوط به تحقيق حاضر به صورت ميداني ،مستقيم و همراه با نيروهاي شرکت کننده
در عمليات اطفاي حريق بوده است به طوري که بالفاصله بعد از آگاهي از وقوع آتشسوزي در عرصههاي
طبيعي ،در محل حضور يافته و نسبت به ثبت دادهها اقدام گرديده است .دادههاي جمعآوري شده در اين
پژوهش شامل نام منطقه ،نوع عرصه دچار حريق شده (جنگل ،مرتع غيرمشجر ،مرتع مشجر و ،)...تاريخ
آتشسوزي ،فصل آتشسوزي ،ساعت آغاز و ساعت پايان آتشسوزي ،مساحت عرصه دچار آتشسوزي شده،
مدت آتشسوزي ،زمان آتشسوزي در  24ساعت شبانه روز و موقعيت منطقه به صورت UTMميباشد.
علت آتشسوزي نيز از ديگر اطالعات برداشت شده در اين تحقيق ميباشد .به طور کليعلت آتشسوزي
طبيعي و يا انساني است که مهمترين عوامل انساني مورد توجه در اين پژوهش شامل سرايت از پسچر
مزارع ،سرايت از زبالههاي آتش گرفته ،رزمايش نيروهاي نظامي ،تفرج و اختالف بر سر مالکيت سامانهاي
عرفي ميباشد .تشخيص علت آتشسوزي نيز با استفاده از مدارک و مستندات باقيمانده در محل
آتشسوزي ،سابقه ايجاد آتشسوزي در محل در سالهاي گذشته ،مشاهدات افراد محلي که اولين شاهدان
عيني وقوع حريق بودهاند و نوع کاربري عرصه مذکور صورت ميگيرد .به عنوان مثال علت حريق در مناطق
تفرجگاهي با علت حريق در مراتع متفاوت است.
براي ثبت موقعيت منطقه و محاسبه مساحت منطقه سوخته از  GPSدستي استفاده گرديد و با
استفاده از گزينه مخصوص محاسبه سطح و نيز پيادهروي در مرزهاي منطقه سوخته اقدام گرديد .نوع GPS
مورد استفاده در اين تحقيق  Garminمدل  GPSmap 62sبود .براي تهيه نقشه مناطق پر خطر (ريسک
باال) آتشسوزي با استفاده از نرمافزار  Arc GISمعيارهاي محيطي همانند ويژگيهاي فيزيوگرافيک ،اقليمي
و انساني در نظر گرفته شد (حيدريپور و همکاران .)139۶ ،دادههاي مختلفي شامل موارد زير در تهيه
نقشه ريسک وقوع آتش؛ اطالعات آتشسوزيها و مدل رقومي ارتفاع مورد استفاده قرار گرفت .همچنين
دادههاي عرصهاي شامل اطالعات هواشناسي ،مناطق مسکوني ،رودخانهها و راهها از ديگر اطالعات مورد نياز
براي اين منظور است .اطالعات هواشناسي شامل دما ،باد ،رطوبت و بارندگي از ايستگاههاي سينوپتيک

نشريه حفاظت زيست بوم گياهان /دوره نهم ،شماره هجدهم ،بهار و تابستان 1400

موجود در منطقه به دست آمد .اطالعات مربوط به مناطق مسکوني ،رودخانهها و جادهها از اداره منابع
طبيعي شهرستان گيالن غرب دريافت شد.

نتايج نشان داد  % 94آتشسوزيهاي عرصههاي طبيعي علل انساني دارند و  %6آنها مربوط به عواملل
طبيعي است که در بين آنها رعد و برق حايز اهميت ميباشند (شکل  .)2همچنلين ،کليله آتشسلوزيهاي
ايجاد شده چه طبيعي و چه انساني از نوع آتشسوزي سطحي بوده و آتشسوزيهاي تاجي و تنهاي مشاهده
نگرديد (شکل .)2
a

عامل انسانی

فراوانی ()%

b
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50%
40%
30%
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0%

رعد و برق

نوع عامل
-
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نتايج نشان داد در بين عوامل انساني عامل تفرج بيشترين فراواني ( )% 71/9را در آتشسوزيهاي ايجاد
شده در منابع ملي منطقه دارد (شکل  .)3عاملهاي اختالف و نزاع ميان جوامع محلي ،رزملايش ،سلرايت از
پسچر مزارع کشاورزي ،عوامل نامعلوم انساني و سرايت ناشي از سوختن زبالههاي شهري بله ترتيلب ،%9/4
 %4/7 ،%4/7 ،%7/8و  %1/5را دارا هستند.

60
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a

30
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c

b

فراوانی (تعداد)

40

10

b
d

c
0

نامعلوم

اختالف و نزاع

تفرج

رزمایش ارتش ناشی از زبالههای ناشی از پسچر
شهری

نوع عامل انسانی

بيشترين تکرار و وقوع حريق در مناطق دچار آتشسوزي شده مربلوط بله منلاطق پيکولله و ميلاندار
(ناودار) هر کدام با شش بار آتشسوزي ميباشد .مليهني ،عرصههاي طبيعي مجاور روستاي کلالهدراز عليلا و
پشته قاسمآباد نيز هر کدام چهار بار دچار آتشسوزي شدهاند (شکل .)4
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مساحت مناطق دچار حريق شده در جدول ( )1ارائه شده است .به طور کلي حدود  633هکتار از منابع
ملي موجود در منطقه شامل جنگل و مرتع طعمه حريق شده است .بيشترين ميلزان سلوختگي مربلوط بله
شياکوه با حدود  150هکتار ،سرکش با حدود  95هکتار و پيکوله  78هکتار ميباشد (جدول .)1
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نام محل
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d
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مرتع مشجر

مرتع غیر مشجر

ذخیرهگاه جنگلی

جنگل

از مجموع  64حريق ايجاد شده بيشترين نرخ وقوع حريق مربوط به مرتع ميباشد که  31بار دچار حريق
شده است ( .)48%/4مراتع مشجر ،جنگل و ذخيرهگاههاي جنگلي به ترتيب  )9%/4( 6 ،)42%/2( 27و 1
( )%1/5سوخته شدهاند (شکل .)5
نتايج نشان داد بيشترين ميزان سطح دچار سوختگي شده از نظر فراواني مربوط به سطوح يلک و پلنج
هکتار است که در هر مورد هشت بار اتفاق افتاده است (جمعًا  .)%25سطوح دو و سه هکتلار نيلز هلر کلدام
هفت بار دچار حريق شدهاند که  %21/9فراواني حريقهاي حادث شده را شامل ميشوند .سلطح  0/5هکتلار
نيز پنج بار دچار سوختگي شده است ()7%/8؛ (شکل .)6
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مساحت (هکتار)

زمان وقوع حريق در  24ساعت شبانهروز در شکل  7ارائه شده است .بيشترين فراواني آتشسوزيهاي ايجاد
شده مربوط به ظهر و عصر ميباشد که در هر مورد  12بار اتفاق افتاده است (جمعًا  .)%37/5در هنگام شلب
 9بار حريق رخ داده که  %14فراواني حريقهاي رخ داده را شامل ميشود .در زمانهاي نصف شب ،عصلر تلا
غروب و بعد ظهر نيز به ترتيب  5 ،6و  4بار حريق رخ داده است (شکل .)7
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فراوانی (تعداد)
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موقع شبانه روز

نتايج نشان ميدهد هر آتشسوزي به طور ميانگين حدود  46دقيقه طول ميکشد تا خاموش گردد .مدت
زمان  30دقيقه آتشسوزي بيشترين فراواني ( 19مورد معادل  )%29/7را در بين زمانهاي آتشسوزي
موجود دارد .مدت زمانهاي  60دقيقه و  120دقيقه نيز جزو موارد پر تکرار آتشسوزي هستند که در هر
کدام  12مورد آتشسوزي اتفاق افتاده است (جمعًا )%37/5؛ (شکل .)8
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از لحاظ زماني اولين آتشسوزي عمده مربوط به اواخر ماه ارديبهشت ( )1398/2/27و آخرين آن مربوط به
اوايل ماه آذر ( )1398/9/3ميباشد .همچنين بيشترين تعداد آتشسوزي چهار مورد در روز بوده که مربوط
به تاريخ  1398/7/21ميباشد .سه مورد آتشسوزي در روز نيز در تاريخهاي  1398/5/22و  98/6/28اتفاق
افتاده است (شکل .)9
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شکل ( )10نشان ميدهد شش ماه آتشسوزي در منطقه مورد مطالعه وجود دارد و به طور متوسط تقريبًا
هر سه روز يک بار آتشسوزي اتفاق ميافتد .به طور کلي ،نمودار فراواني آتشسوزي نشان ميدهد با
گذشت زمان روند افزايش آن صعودي بوده اما داراي نوساناتي ميباشد .بيشترين ميزان آتشسوزي مربوط
به ماه مهر است که داراي 19مورد فراواني (معادل  )%29/7است .کمترين (معدل  )%12/5آن نيز مربوط به
ماه شهريور است (شکل .)10
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شکل ( )11شدت و ضعف عوامل طبيعي و انساني آتشسوزي در ماههاي مختلف فصل آتشسوزي را نشان
ميدهد .در ماه اول بيشترين موارد مربوط به صاعقه و تفرج ،در ماه دوم اصليترين عوامل شامل اختالفات
موجود بين جوامع محلي و سرايت ناشي از پسچر ،در ماه سوم تفرج و اختالفات بين اهالي بومي ،در ماه
چهارم اختالفات بر سر مالکيت و بهرهبرداري ،در ماه پنجم تفرج و اختالفات بر سر مالکيت و بهرهبرداري و
در ماه ششم نيز تفرج و اختالفات بر سر مالکيت و بهرهبرداري است (شکل .)11
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عامل آتش سوزی

از نظر تقسيمبندي اقليمي بيشترين فراواني آتشسوزي مربوط به منطقه معتدل منطقه بررسي شده است
که  35مورد حريق در آن اتفاق افتاده است (معادل  .)%54/7در مناطق گرمسير و سردسير حوزه به ترتيب
 )%29/7( 19و  )15%/6( 10مورد حريق اتفاق افتاده است (شکل .)12
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سردسیر

معتدل

نوع اقليم

به طور کلي کمي بيش از شش ماه ( 183روز) آتشسوزي در منطقه وجود دارد (شکل  .)8در اين بين ،در
اقليم معتدل منطقه آتشسوزيهاي اتفاق افتاده در  183روز موجود در فصل آتشسوزي توزيع شده است.
در اقليمهاي گرمسير و سردسير آتشسوزيهاي اتفاق افتاده به ترتيب در  82و  119روز فصل آتشسوزي
توزيع شده است (شکل .)13
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تعداد روز فصل آتشسوزی
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نوع اقلیم

با توجه به تعداد تکرار ،شدت و وسعت آتشسوزي در حوزه مورد مطالعه مناطق با ريسک باالي آتش
شناسايي گرديد (شکل  .)13مناطق دنه خشک ،مياندار ،پشته ،پيکوله ،بالله ،چله و قالجه و همچنين
چيکان منصوري جزو مناطق با ريسک باالي آتشسوزي هستند (شکل .)14
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به طور کلي عوامل ايجاد آتشسوزيهاي جنگل را ميتوان به دو دسته طبيعي و غير طبيعي تقسيم
نمود .در تحقيق حاضر عوامل طبيعي  4درصد و عوامل غيرطبيعي  96درصد عوامل ايجاد حريق را تشکيل
ميدهند .بسياري از آتشسوزيهاي جنگل از طريق عوامل طبيعي (تخمير و فعل و انفعاالت شيميايي مواد
آلي ،رعد و برق ،فوران آتشفشان ،تابيدن نور خورشيد به قطعات ته بطري و شيشه که همانند عدسي عمل
ميکنند)که مراتع و درختان را در شرايط آتش قرار ميدهد ،شروع ميشود .اگر چه ،باران اغلب حريقهاي
با منشا رعد و برق را بدون اينکه موجب آسيب زياد شوند ،خاموش ميکند .درجه حرارتهاي اتمسفري باال
و خشکي (رطوبت پائين) شرايط مناسبي را براي شروع يک آتش فراهم ميسازند (Silvia Merino-de-
.)Miguela et al., 2010
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زماني که يک منبع از آتش نظير شعله رها شده ،سيگار ،جرقه الکتريکي يا هر منبع ديگر حريق که در
ارتباط با مواد شعلهور ميآيد آتش ايجاد ميشود که تشکيل دهنده عوامل انسان ساخت (غيرطبيعي)
آتشسوزي هستند .نتايج نشان داد در بين عوامل انساني عامل تفرج بيشترين فراواني ( )% 71/9را در
آتشسوزيهاي ايجاد شده دارد .به منظور پيشگيري از آتشسوزيهاي ناشي از گردشگري آگاه نمودن مردم
از فوايد جنگل ،ضررها و خطرات آتش ،آثار منفي آن بر محيط زيست ،آموزشهاي الزم با هدف رعايت
نکات ايمني در هنگام تفرج انجام گيرد تا پايداري اکوسيستم جنگل مد نظر قرار گيرد .عاملهاي اختالف و
نزاع ميان جوامع محلي ،رزمايش ،سرايت ناشي از آتش زدن پسچر مزارع کشاورزي ،عوامل نامعلوم انساني
و سرايت ناشي از سوختن زبالههاي شهري به ترتيب  %4/7 ،%4/7 ،%7/8 ،%9/4و  %1/5را دارا هستند.
نتيجه به دست آمده با نتايج ابراهيمي و همکاران ( )1397مبني بر افزايش نقش عوامل انساني بر وقوع
آتشسوزي همسو است .حريقهاي انساني خود به دو دسته عمدي و غير عمدي تقسيم ميشوند (ميرکي و
همکاران .)1392 ،آتشسوزيهاي عمدي با هدف افزايش سطح زمينهاي کشاورزي و بر اثر عقدههاي رواني
و خصومتهاي شخصي ،تهيه زغال ،دعواهاي طايفهاي و قبيلهاي ،بعضي رسومات و  ...ايجاد ميشوند .در
مقابل آتشسوزيهاي سهوي به وسيله گردشگران ،چوپانان ،شکارچيان ،آتش زدن بقاياي محصول در
مزارع مجاور جنگل و مرتع ،پريدن جرقه يا پرت کردن فيلتر سيگار از لوکوموتيوها و يا وسايل نقليهاي که از
ريلها و جادههاي داخل جنگل تردد ميکنند ،ايجاد ميشوند.
نتايج بررسي حاضر نشان داد بيشترين تکرار وقوع حريق در مناطق دچار آتشسوزي شده مربوط به
مناطق پيکوله و ناودار؛(جمعًا  12بار آتشسوزي) مليهني ،منابع ملي مجاور روستاي کالهدراز عليا و پشته
قاسمآباد (جمعًا  12بار آتشسوزي)ميباشد .تکرار آتشسوزي در يک منطقه نشان دهنده عمدي بودن
حريق در آن ناحيه خاص است که از مهمترين داليل ايجاد آن ميتوان به اختالفات في ما بين جوامع محلي
در بهرهبرداري از مراتع و جنگلها ،دعواهاي طايفهاي و  ....اشاره کرد .در ايجاد اين حريقها هميشه تالش بر
اين است که اصل غافلگيري مورد عمل قرار گرفته و مراتع در زماني (از قبيل نيمه شب) آتش بگيرند که
طرف مقابل کمترين فرصت براي خاموش کردن آتش در اختيار داشته باشد و يا زماني از وقوع حريق مطلع
گردد که زمان زيادي از شروع آن گذشته باشد و حريق وسعت يافته باشد .همچنين در حريقهاي عمدي،
عامل اغلب ايامي که وزش باد شديد باشد را انتخاب ميکند.
نتايج نشان داد بيشترين ميزان سوختگي مربوط به مناطق شياکوه ،سرکش و پيکوله به ترتيب با ،150
 95و  78هکتار ميباشد و حدود %90منابع دچار حريق شده مربوط به مرتع و مرتع مشجر ميباشد .تداوم،
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شدت ،وسعت و گسترش آتش سوزي اندازههاي متفاوتي دارد .اين پارامترها اصوال توسط اقليم ،ميزان
انباشت الشبرگها ،اشتعالپذيري سوختنيها ،رطوبت موجود در خاک ،ترسالي و خشکسالي و توپوگرافي
منطقه کنترل ميشود .نتيجه به دست آمده با نتايج ميونير و همکاران ) )Meunier et al., 2019و
ميتسوپلوس و همکاران ) (Mitsopulus et al., 2020هماهنگ است .خطر آتشسوزيها در اکوسيستم-
هاي محلي و منطقهاي متاثر از آب و هوا ،فيزيوگرافي ،پوشش گياهي و فعاليتهاي انساني است .نتيجه به
دست آمده با نتايج کرمي و همکاران ( )1395همسو است.
همچنين نتايج نشان داد از لحاظ زماني بيشترين فراواني آتشسوزيهاي ايجاد شده مربوط بله ظهلر و
عصر ميباشد (جمعًا  .)%37/5علت اين موضوع را ميتوان به بهينه بودن شلرايط بلراي آتشسلوزي در ايلن
مواقع نسبت داد زيرا گرما ،اکسيژن و ماده سوختني به دليل به حلداکثر رسليدن درجله حلرارت و سلرعت
وزش باد شرايط را براي وقلوع حريلق مسلاعد مينماينلد .ترکيبلات آب و هلوايي اگلر بلا تعلدادي شلرايط
فيزيولوژيکي ماده سوختني همراه شود ،فاکتوري است که بطلور اساسلي روي رفتلار آتلش اثلر مليگلذارد.
خشکي ،به ميزان زيادي با قابليت اشلتعال و سلوختن ملاده سلوختني در ارتبلاط اسلت ( Viegas et al.,
 ،)1991و باد نقش مهمي را در پخش جبهه شعله ايفا ميکند (خلج و پورقاسم 1387؛ نامور و عشرسلتاقي،
 .)1395در بسياري از موارد ،شرايط آب و هوايي بر عناصر ديگلر غلبله مليکنلد ( .)Pyne et al., 1996در
توصيف مهمترين فاکتورهاي هواشناختني مرتبط با پخش آتش ،طبقلهبنلدي پيشلنهاد شلده از سلوي وللز
) (Velez, 2000معتبراست .متغيرهاي هواشناختي ميتواند به دو گروه طبقهبنلدي شلود :متغيرهلايي کله
روي امکان احتراق آتش اثر ميگذارند ،به دليل اينکله آنهلا داراي تلاثير بلاالتر از همله روي رطوبلت ملاده
سوختني هستند؛ بنابراين ،اين متغيرها اثر موثري را روي گسترش حادثه به کار ميبرند ،و اساسلا آنهلا اثلر
معنيداري روي امکان اينکه يک آتش بتواند بيشتر يا کمتر مشتعل شود دارند .که اين متغيرها شامل تابش
خورشيد ،بارندگيها ،رطوبت هوا ،رطوبت نسبي و آذرخشها ميباشد .متغيرهايي که روي نسلبت گسلترش
اثر ميگذارند ،به دليل اينکه آنها روي جريان مورد نياز براي سوختن و فرآينلدهاي انتقلال گرملا اثلر ملي-
گذارند؛ بنابراين اثر غالب ايلن متغيرهلا روي رفتلار آتلش اسلت .کله از جملله ايلن متغيرهلا بلا دو پايلايي
اتمسفريک است .نتايج به دست آمده با نتايج مطالعه امامي و شهرياري ( )1398همسو است.
نتايج نشان ميدهد هر آتش به طور ميانگين حدود  46دقيقه طول ميکشد تا خاموش گردد .مدت
زمان  60 ،30و  120دقيقه بيشترين فراواني (حدود  %9/3 ،%30و  )%9/3را در بين زمانهاي آتشسوزي
موجود را دارد .زمان خاموش شدن آتش به پارامترهاي زيادي بستگي دارد که مهمترين آنها شامل وجود
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امکانات مناسب و به روز اطفاي حريق ،گزارش به موقع وقوع حريق و سرعت عمل پرسنل اداره منابع
طبيعي ،وجود شبکه راههاي ارتباطي مناسب در سطح حوزه ،مشارکت دوستداران طبيعت و مردم محلي
در پارهاي موارد اشاره کرد .در مطالعات نامور و عشرستاقي ( )1395و امامي و شهرياري ( )1398وجود
راههاي ارتباطي به عنوان يکي از عوامل افزايش تعداد آتشسوزي ذکر شده است که نشان دهنده تاثير دو
سويه راههاي ارتباطي چه در افزايش تعداد آتشسوزي و چه در کاهش زمان مهار آتش است که خود
موضوع پژوهش ديگري است.
نتايج نشان ميدهد شش ماه آتشسوزي در منطقه مورد مطالعه وجود دارد و به طور متوسط تقريبًا هر
سه روز يک بار آتشسوزي اتفاق ميافتد .به طور کلي ،نمودار فراواني آتشسوزي نشان ميدهد با گذشت
زمان روند افزايش آن صعودي ميباشد .به طور کلي الگوي از داليل افزايش آتشسوزي در طي فصل خشک
در منطقه ميتوان به افزايش ميزان تفرج و طبيعتگردي همراه با کاهش طول روزها و خنک شدن هوا
اشاره کرد زيرا در اين زمان از سال شرايط براي کوهنوردي ،طبيعتگردي و جمعآوري محصوالت فرعي
جنگلهاي زاگرس مساعد ميگردد و بر اثر بيتوجهي نرخ آتشسوزي افزايش مييابد .با وجود اينکه در
فصل بهار هم ميزان تفرج و طبيعتگردي زياد است اما به دليل خشک نبودن پوشش گياهي نرخ وقوع
آتشسوزي کمتر از اواخر تابستان و بهويژه اوايل فصل پاييز است.
نتايج نشان ميدهد ،در ماه اول فصل آتشسوزي بيشترين موارد مربوط به صاعقه و تفرج ،در ماه دوم
اصليترين عوامل شامل اختالفات موجود بين جوامع محلي و سرايت ناشي از پسچر ،در ماه سوم تفرج و
اختالفات بين اهالي بومي ،در ماه چهارم اختالفات بر سر مالکيت و بهرهبرداري ،در ماه پنجم تفرج و
اختالفات بر سر مالکيت و بهرهبرداري و در ماه ششم نيز تفرج و اختالفات بر سر مالکيت و بهرهبرداري است.
علل ايجاد آتش در ماههاي مختلف فصل اتشسوزي روش کننده نکات جالبي است .در ماههاي اوليه در
مناطقي که گرمتر بوده و کشاورزان زمين آبي دارند همواره اقدام به از بين بردن پسچر زمينهاي
کشاورزي خود به منظور آماده نمودن زمين براي کشت دوم مينمايند که معمولترين روش از بين بردن
پسچر ،آتش زدن آن ميباشد .در مواردي سهلانگاري زارعان باعث سرايت آتش به مراتع و جنگلهاي
مجاور شده و سبب ايجاد آتشسوزي در منابع ملي ميگردد .در ماههاي مياني فصل آتشسوزي دليل غالب
اختالفات ،مشکالت شخصي ،طايفهاي و قومي بين جوامع محلي است که مناسبترين زمان را موقعي
ميدانند مجموع شرايط براي از بين بردن چراگاه دامهاي طرف مقابل در بهترين شرايط باشد و اين زمان
مصادف با مرداد ماه و قسمتي از شهريور است .در ماههاي پاياني فصل آتشسوزي و اوان پاييز نيز تفرج و
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طبيعتگردي دليل اصلي آتشسوزيها را تشکيل ميدهد که داليل آن در سطور پيشين مورد بحث قرار
گرفت.
به منظور حفاظت موثر از منابع طبيعي الزم است از اطالعات به دست آمده به منظور مديريت موثر و
پيشگيري و اطفاي حريقهاي ايجاد شده در سطح حوزه مورد مطالعه و به طور کلي اکوسيستم زاگرس بهره
گرفت .عالوه بر تجهيز ادارات منابع طبيعي به امکانات به روز و مناسب اطفاي حريق ،آموزش جوامع محلي
و فرهنگسازي در استفاده از مواهب طبيعت ميتوان براي کشاورزاني که اقدام به آتش زدن پسچر مزارع
خود ميکنند تهميداتي قانوني از قبيل پيگرد قضايي انديشيد تا در صورت سهلانگاري و ايجاد حريق در
منابع ملي مورد بازخواست دستگاههاي ذيربط قرار گيرند .همچنين در مناطق واجد ريسک آتشسوزي
ميتوان اقدام به بکارگيري تعدادي از افراد محلي به عنوان ديدهبان و تاسيس پايگاه اطفاي حريق نمود تا
بتوان سرعت عمل را براي مهار آتش افزايش داد.
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ابراهيمي ،ح ،.رسولي ،ع.ا ،.مختاري ،د .1397 .بررسي تغييرات خطر آتشسوزي و عوامل مؤثر بر آن با
استفاده از مدل حداکثر بي نظمي ،مطالعه موردي :جنگل ها و مراتع استان آذربايجان شرقي .مجله
جغرافيا و مخاطرات محيطي.73-57 :)7( 25 .
امامي ،ح ،.شهرياري ،ح .1398 .کميسازي عوامل محيطي و انساني در وقوع آتشسوزي جنگل با روشهاي
 RSو  GIS؛ مناطق حفاظت شده ارسباران .فصلنامه علمي  -پژوهشي اطالعات جغرافيايي28 ،
(.53-35 :)112
باقري ،ک ،.قاسمنژاد ،ي ،.باقري ،م .1399 .قابليتهاي محيطي شهرستان گيالن غرب (با تاکيد بر توسعه).
انتشارات دانشآوران 170 .ص.
پوررضا ،م ،.حسيني ،م ،.صفري سنجابي ،ع ،.متينيزاده ،م ،.ديک .و .1392 .اثر شدت آتشسوزي بر
ماکروفون خاک در جنگلهاي شاخهزاد بلوط ايراني ،تحقيقات جنگل و صنوبر ايران.741-729 :21 ،
جانباز قبادي ،غ .1398 .بررسي مناطق خطرآتشسوزي جنگل در استان گلستانبر اساس شاخص خطر
آتشسوزي( )FRSIبا بهرهگيري ازتکنيک ( .)GISنشريه تحليل فضايي مخاطرات محيطي6 ،
(.89-102:)3

جمشيديباختر ،ع ،.مرويمهاجر ،م.ر ،.ثاقبطالبي ،خ ،.نميرانيان ،م ،.معروفي ،ح .1392 .تغييرات تنوع گونه
اي بعد از آتش سوزي در جنگلهاي زاگرس (مطالعه موردي جنگلهاي مريوان) ،تحقيقات جنگل و صنوبر
ايران.541-21:529 ،
زرع کار ،آ ،.کاظمي زماني ،ب ،.قرباني ،س ،.عاشق معال ،م ،.جعفري ،ح .1392 .تهيه نقشه پراکندگي
فضايي خطر آتشسوزي جنگل با استفاده از روش تصميمگيري چندمعياره و سامانه اطالعات جغرافيايي
(مطالعه موردي :سه حوزه جنگلي در استان گيالن) ،فصلنامة علمي  -پژوهشي تحقيقات جنگل و صنوبر
ايران.230-218 :21،
خلج ،ع ،.پورقاسم ،م .1387 .نقش آب و هوا و عوامل جوي در آتشسوزي جنگلها ،اولين کنفرانس بين
المللي

جايگاه

ايمني،

بهداشت

و

محيط

زيست

در

سازمانها،

اصفهان،
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کريمي ،س ،.پوربابايي ،ح .خداکرمي ،ي .1396 .تأثير آتشسوزي بر شاخص اهميت نسبي)(SIVو
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.755-742
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