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آتش سوزی بحران پیش آگاهی،  کنترل و کاهش  بررسی روش های مدیریتی به منظور

 (کرمان -) مطالعه موردی پارک ملی خبردر جنگل های ایران  

  فرشته خالقی

 رئیس اداره آموزش وپژوهش مرکز تحقیقات محیط زیست کرمان

 طبیعی شاخص پژوه( دانشجوی دکتری مدیریت بحران های طبیعی )پژوهشگاه مهندسی بحران های

Email: mk_khaleghi@yahoo.com 

:                                                                                                            چکیده
د جمعیت، انقالب صنعتی و بشر از دیرباز با مسائل مربوط به تغییر و تحول در محیط زیست و اکوسیستم ها در ارتباط بوده است . رش

،  مخاطرات طبیعی، کشاورزی وقوع  تغییرات پیش بینی نشده طبیعی مانند خشکسالی، سیل، طوفان، تندباد، زلزله، زمین لغزش، آتش فشان

.آتش پدیده های طبیعی عمده ای هستند که توجه انسان را به برنامه ریزی و مدیریت عوامل محیطی جلب می کند آتش سوزی جنگلها ،

سوزی واقعه ای تنش زا و همه جانبه می باشد که بر روی عملکرد اکوسیستم و جنگل تأثیر می گذارد و سبب فرسایش خاک و تغییر چرخه 

کربن و پوشش و اراضی می گردد. آتش سوزی عالوه بر عوامل فوق سبب تغییر در رسوبات جریانات و سیالب گشته و با ایجاد یک سری 

ی، برساختار عملکرد اکوسیستم آبی تأثیر می گذارد .آتش سوزی جنگل ها و مراتع نه فقط از دیدگاه محیط زیست، بلکه از تغییرات بیولوژیک

نقطه نظر اقتصادی و اجتماعی و امنیتی یکی از اصلی ترین موضوعات و تگرانی ها در بسیاری از نقاط جهان می باشد.در اثر آتش سوزی 

خاک از بین رفته و ترکیب جنگل تغییر می کند، بطوری که بسیاری از گونه های مرغوب از بین می رود و گونه میکروارگانیسم های موجود در 

های نامرغوب جایگزین آن می شود، خاک حالت دانه ای خود را از دست می دهد و اکوسیستم شکننده تر می شود.این پدیده از نظر خساراتی 

ایجاد حریق توسط افراد سودجو به منظور   -مهمترین عوامل وقوع آتش سوزی :  یت متفاوتی دارد.اهم که به بار می آورد در مناطق مختلف

قطار در عرصه  پرتاب جرقه ناشی از حرکت –سهل انگاری و بی توجهی شکارچیان و رهگذران  -توسعه اراضی زراعی و تصاحب زمین ها .  

حریق براثر عوامل طبیعی از  –پرتاب سیگار و یا کبریت مشتعل در مسیر جاده های مجاور جنگل ها و اقدامات خرابکار  -های مجاور خط آهن 

وامل زیادی در توسعه و شدت حریق در جنگلها اثر گذار هستند که از مهمترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره ع، می باشد .قبیل صاعقه

درجه حرارت هوا  -6پوشش جنگل : -5موانع طبیعی محل  4وزش باد : -3رطوبت مواد سوختنی :  -2در جنگل مواد سوختنی موجود -1کرد.

.پنج کلید سیاست مدیریت پایدار : حرارت مواد سوختنی در توسعه حریق موثر است زیرا برای مشتعل شدن به حرارت کمتری احتیاج دارند

-مرحله دریافت داده های اولیه در مورد علل آتش سوزی جنگل ها و دریافت نشانه های شروع حادثه . -عبارتند از : زیست محیطی جنگل

 -جمع آوری تمامی اطالعات راه کارهای کنترل و محدود نمودن آتش سوزی )مقابله با بحران( -جمع آوری تمامی راه کارهای پیشگیرانه .

  3و  2مرحله مرحله استفاده از تجربیات حاصل از حادثه برای استفاده در تکمیل داده های  -مرحله جبران خسارات و بهبود شرایط ) ریکاوری(

 

 واژگان کلیدی :                                                                       

 جنگل ، آتش سوزی، بحران  ، مدیریت 
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                                                         مقدمه :

میلیون نفر در سراسر جهان براثر سوانح و بالیای طبیعی جان خود را از دست داده اند . بر پایه  2سال گذشته بیش از  26طی 

میلیارد دالر برآورده شده به  15 تا 55تحقیقات انجام شده هزینه های اقتصادی سالیانه مرتبط با بالیای طبیعی در جهان حدود 

میلیارد دالر بوده است. براساس  455طوری که طی بعضی از سال ها میزان خسارت ناشی  از بالیای طبیعی در جهان بیش از 

مورد از آتش  43درصد از سیل های ویرانگر و طوفان های شدید و  25درصد از زلزله های مخرب،  35گزارشات سازمان ملل وقوع 

درصد از تلفات انسانی ناشی از  6درصد از جمعیت جهان،  1ن ها در قاره آسیا می باشد. در این بین ایران با دارا بودن تنها فشا

نوع  45وقوع حوادث غیرمترقبه را به خود اختصاص داده است که نشان از حادثه خیز بودن آن است . براساس آمارهای موجود از 

آتش سوزی جنگلها واقعه ای تنش زا و مورد آن در کشور ما به وقوع پیوسته است.  31بت رسیده بالیای طبیعی که در جهان به ث

همه جانبه می باشد که بر روی عملکرد اکوسیستم و جنگل تأثیر می گذارد و سبب فرسایش خاک و تغییر چرخه کربن و پوشش 

ت جریانات و سیالب گشته و با ایجاد یک سری تغییرات و اراضی می گردد. آتش سوزی عالوه بر عوامل فوق سبب تغییر در رسوبا

بیولوژیکی، برساختار عملکرد اکوسیستم آبی تأثیر می گذارد .آتش سوزی جنگل ها و مراتع نه فقط از دیدگاه محیط زیست، بلکه 

 جهان می باشد. از نقطه نظر اقتصادی و اجتماعی و امنیتی یکی از اصلی ترین موضوعات و تگرانی ها در بسیاری از نقاط

در اثر آتش سوزی میکروارگانیسم های موجود در خاک از بین رفته و ترکیب جنگل تغییر می کند، بطوری که بسیاری از گونه 

های مرغوب از بین می رود و گونه های نامرغوب جایگزین آن می شود، خاک حالت دانه ای خود را از دست می دهد و اکوسیستم 

 پدیده از نظر خساراتی که به بار می آورد در مناطق مختلف اهمیت متفاوتی دارد، شکننده تر می شود.این

زیرا شدت آن تابع شرایط محلی است که آتش سوزی در آن روی می دهد. که برحسب منشا ایجاد می توان آن را به سه دسته  

 زیر تقسیم نمود :

  آتش سوزی طبیعی : در این زمینه علل مختلفی وجود دارد. یکی از این علل رعد و برق است که این عامل عمده ترین دلیل

 شروع آتش سوزی در تواحی نظیر جمگل های امریکا بشمار می رود.

   صورت عمدی و کامال آتش سوزی از قبل برنامه ریزی شده: این نوع آتش سوزی ها در مناطق معرض آتش سوزی شدید و به

 کنترل شده، برای جلوگیری از وقوع آتش سوزی انجام می پذیرد .

  آتش سوزی تشدیدی : نوع دیگر آتش سوزی است که انسان موجب آن است و از نظر تعداد مهمترین عامل آتش سوزی در

 سطح جهان بشمار می رود . 
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  آتش سوزی زمینی )داخل خاک (: در مناطقی اتفاق می افتد که در زمین جنگل مواد قابل اشتعال از قبیل زغال سنگ، تورب و

مواد آلی تجزیه نشده موجود باشد. آتش سوزی های زمینی اکثرا بدون دود است و همواره بدون شعله می باشد. ریشه درختان از 

 تش سوزی برای جنگل ها اهمیت زیادی ندارد .این حرارت آسیب می بیند، که این آ

  آتش سوزی سطحی : در اثر آتش گرفتن پوشش مرده گیاهان و نها ل های کوچک بوجود می آید و می تواند به آتش سوزی

 های دیگر تبدیل شود. سرعت این نوع آتش سوزی زیاد است .

  زیاد به الیه زاینده صدمه وارد می کند و سبب مرگ درختان آتش سوزی تاجی : در تاج درختان رخ می دهد و در اثر حرارت

می شود اگر آتش سوزی تاجی از تاج درختی به تاج درخت دیگر سرایت کند سرعت آن بیشتر شده و سطح وسیعی از جنگل را 

گرم و خشک نابود می کند این نوع آتش سوزی مختصص درختانی است که دارای شاخ و برگ قابل اشتعال هستند و در مناطق 

 خطرناکتر است .

  آتش سوزی تنه ای : در این نوع آتش سوزی آتش به تنه درختان مخصوصا درختان تهی و خشک سرایت می کند. عامل این

آتش سوزی می تواند انسان باشد که با افروختن آتش در پای درختان مرده سبب آتش سوزی شود و یا ممکن است آتش سوزی 

 . یددر اثر صاعقه بوجود آ

 یافته ها :

 اثرات حریق در جنگل ها :   

بررسی و تعیین نحوه تأثیر حریق در جنگل ها ارتباط با شرایط اقلیمی و اکوسیستم منطقه دارد .در مناطق بسیاری آتش سوزی 

سوزی با  دارای اثرات مثبتی در پوشش گیاهی می باشد در نقاطی که دخالت انسانی نقش کمی در پوشش گیاهی دارد، وقوع آتش

تغییر در بافت سطحی از قبیل کاهش الشبرگ، تغییر در میزان عناصر خاک، تثبیت گیاه در خاک، رسیدن بذور در گیاهان خاص، 

کاهش علف های هرز، کاهش آفات و امراض، تأثیردر سیکل حیات گیاه و تسریع در چرخه زایشی گیاهان، تغییر تیپ پوششی 

م همراه می باشد .آتش سوزی در جنگل ها و مراتع کهنسال باعث جایگزینی اراضی چمنزار درختان و ایجاد تنوع در اکوسیست

مرغوب به جای بوته زارها و گیاهان جنگلی می گردد. ترکیب پوشش گیتهی نیز از عوامل تأثیرگذار بر قدرت حریق می باشد. 

ردارند. پوشش گیاهی کف جنگل می تواند در قدرت درختان سوزنی برگ به علت داشتن ماده رزینی از قدرت اشتعال باالیی برخو

حریق ها مؤثرباشد، کاهش علوفه جنگلی باعث افزایش مواد غیرقابل اشتعال در سطح زمین گردیده که احتمال سرایت حریق را از 

 سطح زمین به تاج درختان کاهش می دهد .

 مهمترین عوامل وقوع آتش سوزی :

سهل انگاری و بی توجهی شکارچیان و  -ه اراضی زراعی و تصاحب زمین ها .ه منظور توسعایجاد حریق توسط افراد سودجو ب  -

پرتاب سیگار و یا کبریت مشتعل در مسیر جاده  -قطار در عرصه های مجاور خط آهن  پرتاب جرقه ناشی از حرکت –  رهگذران .

 . ز قبیل صاعقهحریق براثر عوامل طبیعی ا –های مجاور جنگل ها و اقدامات خرابکارانه . 

 جنگل یک اکوسیستم  پیچیده و پویاست که در حالت عادی اجزای تشکیل دهنده آن همواره با هم در حالت تعادل قرار دارند.
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 جنگل های هیرکانی :

از نظر جغرافیای جنگل، جنگل های  خزری شمال ایران به طور کلی جزو جنگل های سبز تابستانی یا جنگل های پهن برگ خزان 

ننده به شمار می آیند که به صورت موضعی دارای جنگل های مدیترانه ای )زربین( نیز می باشند. از نظر جغرافیایی گیاهی ک

جنگل های شمال ایران در منطقه رویشی هیرکانی قرار دارند و به همین علت به جنگل های هیرکانی مشهورند. این جنگل ها به 

کیلومتر و عرض آن  055شمالی سلسله جبال البرز ظاهر شده است. طول این نوار حدود صورت نوار باریک و بلندی روی دامنه 

کیلومتر در نوسان است . جنگل های شمال ایران از آستارا شروع و تا دره گلی داغی بجنورد ادامه می یابد .گسترش  05تا  25بین 

د. اقلیم شمال ایران نیمه مدیترانه ای است و دارای آب و متر ادامه دار 2055عمودی آن از سطح دریا شروع و تا ارتفاع حداکثر 

میلیمتر است که بیشترین آن در قسمت های غربی و  1555هوای معتدل و مرطوب می باشد. میزان بارش ساالنه به متوسط 

ه خشک در کمترین آن در نواحی شرقی است . طول دوره خشکی نیز از غرب به شرق افزایش می یابد به طوری که متوسط دور

ماه در سال هم می رسد . از نظر خاک شناسی، خاک های  3ماه و در قسمت های شرقی گاهی به  2غرب یک ماه، مناطق مرکزی 

جنگل های  شمال اغلب تحول یافته و از نظر تیپ شامل خاک های رندزین، قهوه ای جنگلی و رانکر در ارتفاعات باال می باشد. از 

 ها جزو جنگل های غنی دنیار محسوب می شود و به عنوان جنگل های کهن دنیا شناخته می شود.  نظر فلور گیاهی این جنگل

 

 جنگلهای استان کرمان

درصتتد مستتاحت کتتل کشتتور( استتتانی استتت کتته در حاشتتیه کتتویر   5/11میلیتتون هکتتتار)  2/10استتتان کرمتتان بتتا مستتاحت     

عمتال  حیطته وظتایف منتابع طبیعتی و آبخیتز داری بته دو         1300مرکزی ایتران قترار گرفتته استت، شتایان ذکتر استت از ستال         

میلیتتون هکتتتار تقستتیم شتتده استتت. بتتر استتاس   01/3میلیتتون هکتتتار و جنتتوب بتتا وستتعت  141/14بختتش شتتمال بتتا وستتعت 

گتتزارش تهیتته پوشتتش گیتتاهی استتتان کرمتتان، کتته توستتط دفتتتر مهندستتی و مطالعتتات ستتازمان جنگلهتتا، مراتتتع و آبخیتتزداری  

هتزار هکتتار و    6260هتزار هکتتار، مرتتع     511بع طبیعتی بختش شتمال شتامل جنگتل بتا احتستاب بیشته زارهتا          تهیه شده منتا 

هکتتتار و  1110305هکتتتار، مرتتتع  165002هتتزار هکتتتار و منتتابع طبیعتتی بختتش جنتتوب شتتامل جنگتتل  6515اراضتتی بیابتتانی 

 هکتار می باشد.1261035اراضی بیابانی 
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و نباشد توده جنگلی کمتر از نیم هکتار مساحت درصد به باال باشد و 15حداقل تاج پوشش دارای بر اساس تعریف فائو مناطقی که 

 بنابر این تعریف، .دوشمی جنگل محسوب  ،نباشدمکعب در هکتار متر  5کمتر از در آن درختان و درختچه ها حجم رویش ساالنه 

، اما بر اساس تعریف سازمان جنگل ها که  می شودهکتار تخمین زده  554هزار و  04میلیون و  11مساحت جنگل های ایران 

براساس  یلیون هکتار است.م 5/12درصد به باال درنظر گرفته شده است، وسعت جنگل های ایران حدود   5حداقل تاج پوشش 

ی، پنج منطقه رویش جنگلی شامل  هیرکانی، نبمه مرطوب ارسبارانی، ایران و تقسیم بندی های اقلیمی و مطالعه جامع گیاه

تورانی، خلیج عمانی و زاگرسی می باشد و استان کرمان  دارای دو منطقه رویشی ایران و تورانی و خلیج عمانی می باشد که در 

 صفحه بعد مختصری از نواحی فوق الذکر ارائه می گردد

میلیتون هکتتار قستمت اعظتم      5/3ایتن منطقته رویشتی بتا  مستاحت حتدود        -  نیتیورا و  اییران  رویشیی  منطقه

فالت مرکزی ایران را در برگرفته، جتز  منتاطق خشتک و نیمته خشتک متی باشتد کته  بیشتترین گونته هتای بتومی را داراستت              

ی منطقتته و بتتر حستتب شتترایط توپتتوگرافی و ارتفتتاع بتته دو زیتتر منطقتته کوهستتتانی و جلگتته ای تقستتیم متتی شتتود.  جنگتتل هتتا

 حیتتات وحتتش، حفاظتتت ختتاک،  ایتتران و تتتورانی از نظتتر تولیتتد چتتوب، کتتم اهمیتتت ولتتی از نظتتر مستتایل زیستتت محیطتتی،    

ژه ای هستتتند. مشتتکالت عمتتده ایتتن جنگتتل هتتا، دامتتداری ختتارج از  تولیتتدات غیرچتتوبی، و گیاهتتان دارویتتی دارای اهمیتتت وی

 یه، خشکسالی ها، توسعه جاده ها، شهرها و روستاها می باشد.محدود شدن منابع آب به دلیل بهره برداری بی روتوان،

 

این منطقه بخشی از جنوب غربی و تمام ستواحل جنتوبی کشتور را شتامل متی       - عمانی خلیج گرمسیرینیمه  رویشی منطقه

میلیون هکتار است که به دلیل شرایط نامستاعد اقلیمتی دارای تنتوع گونته ای کمتتر از       0/2شود. مساحت جنگل های این منطقه 

در ایتن منطقته وجتود داشتته و      مناطق هیرکانی، ارسبارانی و زاگرس است. عالوه بر گونه های خشک زی، جنگل های مانگرو نیتز 

سطح قابل توجهی از جنگل های منطقه را تشکیل می دهند. بسیاری از گونه های این منطقه مانند شیشم و انتار شتیطان و ستایر    

مدیترانه ای و ییالقی به دلیل منحصر بفرد بودن بعنوان ذخیره گاه مورد حفاظت و حمایت قترار گرفتته انتد.     گونه های گرمسیری،
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 135تتا   125هزار هکتار بوده که در حال حاضر این میزان بته   255سال گذشته حدود  25های دریائی) مانگرو( در  عت جنگلوس

  هکتار از وسعت آن کم شده است. 2555هزار هکتار رسیده است و به عبارتی دیگر سالیانه حدود 

 

دارای اثتترات زیستتت محیطتتی،  صتتورت جنگتتل هتتای حفتتاظتی متتی باشتتند کتته    بتته جنگتتل هتتای استتتان کرمتتان  

حفاظت از آب و خاک، محصتوالت فرعتی جنگلتی، تولیتد اکستیژن و ترستیب کتربن بتوده و بته هتیت وجته نمتی تتوان آنترا بته                

استتتان کرمتتان بتته دلیتتل تنتتوع آب و هتتوایی، بتتویژه پتتراکنش بارنتتدگی، درجتته   عنتتوان جنگتتل هتتای صتتنعتی بتته حستتاب آورد.

رافیتتایی، باعتتث پتتراکنش متنتتوعی از تیتتپ هتتای گیتتاهی و جنگلتتی از ارتفاعتتات   حتترارت و رطوبتتت نستتبی و اثتترات عتترض جغ 

متتر از ستتطح دریتا در سلستتله جبتال بتتارز     3555متتری از ستطح دریتتا در دشتت هتتای جنتوبی تتتا ارتفاعتات بلنتد حتتدود        655

ار، تنتک  هکتت  11524هکتتار، نیمته انبتوه     05گردیده است. به طتوری کته در بختش شتمال میتزان جنگتل جنگتل هتای انبتوه          

هکتتتار در  45002هکتتتار تخمتتین زده شتتده استتت. در بختتش جنتتوب    20605و دستتت کاشتتت  01535، بیشتته زار 303160

 5-25هکتتتار تتتاج پوشتتش  11555درصتتد،  1-5هکتارتتتاج پوشتتش   15555ناحیتته روبشتتی ایتتران و تتتورانی قتترار دارد کتته   

 1-5هکتارتتتاج پوشتتش   55555انی درصتتد متتی باشتتد. در ناحیتته خلتتیج عمتت    25-55هکتتتار تتتاج پوشتتش  25002درصتتد، 

هکتتتار تتتاج پوشتتش  15555درصتتد و  25-55هکتتتار تتتاج پوشتتش 35555درصتتد،  5-25هکتتتار تتتاج پوشتتش 25555درصتتد، 

 درصد را دارا می باشد. 55بیش از 

متتر از   2555در جنگل هتای شتمال استتان در تیتپ هتای سترد نیمته خشتک) منتاطق فوقتانی( بتا ارتفتاع بیشتتر از              

ختالص ارس، تیتپ آمیختته ارس، کتیکم، بنته وجتود دارد. در تیتپ هتای منتاطق معتتدل تتا معتتدل سترد در               سطح دریا تیتپ 

متر تیپ ختالص بتادام، تیتپ ختالص بنته، تیتپ آمیختته بنته، بتادام، تیتپ بنته، بتادام، کتیکم و               2555تا  055محدوده ارتفاعی 
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متتر   1555ه گرمستیری در ارتفاعتات کمتتر از    تیپ ختالص بتادام کتوهی وجتود دارد.  در تیتپ هتای منتاطق گرمستیری و نیمت         

از سطح دریا تیپ کهتور، تیتپ گتز، کهتور، کنتار، تیتپ کهتورک و تیتپ شیشتم وجتود دارد. شتایان ذکتر استت جوامتع گیتاهی                

 جنگلی در بخش جنوب استان نیز با توجه به تغییرات ارتفاعی به سه بخش ذیل تقسیم می شوند:

متر از سطح دریا قرار دارند که شامل کهور، کهورک، کنار، گز،  055تا  355رتفاع بین گونه های گرمسیری که در کمترین ا-1

 اسکمبیل، شمح، استبرق، داز و ... می باشند.

متری از سطح دریا قرار دارند شامل بادام، بنه، چاتالنقوش) کسور(، کیکم،  1055تا  055گونه های مدیترانه ای که در ارتفاع -2

چنار، زیتون، زرشک، نسترن، جک) شیشم( و انار شیطان) گلپرک( که دو گونه آخر در زمره گونه ذخیره گاه ارچن، داغداغان، 

 ژنتیکی محسوب می گردند.

 متری قرار دارند همچون ارس ، ارچن و... 3255تا  1055گونه های سردسیری که در بلند ترین ارتفاع  -3

که اغلب محیطی باز می باشد، بصورت آزاد و بدون اینکه با مانعی برخورد خاطر موقعیت مناطق جنگلی ه آتش سوزی در جنگل ب

آتش سوزی می کند . کند انتشار پیدا می کند و به هر طرف پیشرفت کرده و در جهت های مختلف آتش سوزی ادامه پیدا

در آتش سوزی ها بزرگترین  بزرگترین دشمن جنگل بوده و زیانهای وارده از آن در درجه اول، زیان به جامعه جنگل می باشد.

حفاظت، سعی در کوچک نگاه داشتن سطح آتش سوزی است و حفاظت از زیان این آفت و بکارگرفتن تکنیکهای مختلف و 

آتش سوزی در جنگل بخاطر موقعیت مناطق جنگلی که .خاموش کردن جنگل قبل از انتشار آن بزرگترین هدف جنگلبان می باشد

بصورت آزاد و بدون اینکه با مانعی برخورد کند انتشار پیدا می کند و به هر طرف پیشرفت کرده و در اغلب محیطی باز می باشد، 

 جهت های مختلف آتش سوزی ادامه پیدا می کند.

 انواع آتش سوزی در جنگل

آتش سوزی خاک جنگل : معموال  روی خاک جنگل الیه ای از مواد عالی خشک و مواد هوموس تشکیل می شود. این نوع آتش  -1

سوزی درست زیر الیه خارجی ادامه پیدا کرده و پیشروی می کند. بعضی وقتها به پوشش روی خاک نیز سرایت می کند و آتش 

 دی را تحمیل می کند. سوزی پوشش جنگلی را سبب می شود و زیانهای زیا

آتش سوزی پوشش سطح جنگل : سطح خاک جنگل را پوششی مرده و خشک بازمانده از گیاهان فرا گرفته است. این مواد اگر  -2

آتش بگیرند و بسوزند آتش سوزی پوششی روی خاک جنگل را بوجود می آورد که این نوع آتش سوزی بیشترین خسارات را به 

به تنه درختان نیز سرایت کرده و سبب آتش سوزی های بزرگ می شود. تمام آتش سوزی های جنگل جنگل وارد می کند چون 

 با این نوع آتش سوزی شروع می شود ولی خصوصیت آتش سوزی های پوشش جنگل را حفظ می کند.

یپ آتش سوزی بیشتر با آتش سوزی تاج درختان : این نوع آتش سوزی بیشتر قسمتهای باال و تاج را شعله ور می کند. این ت -3

آتش سوزی پوشش سطح جنگل شروع شده و بعد به تنه و قسمتهای باالیی سرایت کرده و آتش سوزی های تاج درختان را بوجود 

 می آورند.
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 این نوع آتش سوزی به دو گروه ذیل تقسیم می گردد :

کرده و خیلی زود توسعه پیدا میکند. این نوع  آتش سوزی مستقل : که مستقیما  از تاج درختی به تاج درختان دیگر سرایت -1

آتش سوزی در جنگلهای سوزنی برگ بخاطر وجود ماده صمغی در سوزنی برگها انتشار سریعی دارد. همچنین با گرم شدن میوه 

ین پرش تا های رسیده کاج و انفجار، این میوه ها از شاخه با سرعت جدا شده و به مناطق دورتر از تاج درخت پرش می کنند که ا

 متر طراحی کرد.  255تا  155متر نیز می رسد. بهمین سبب در این نوع جنگلها، آتش برها را باید به عرض  255حدود 

آتش سوزی غیر مستقل : این نوع آتش سوزی در اثر حریق سطحی و سوختن شاخه های خشک و الشه برگها و تولید حرارت  -2

 بب مشتعل شدن تاج درختان می گردد. زیاد و انتقال این حرارت بطرف باال س

 .عوامل زیادی در توسعه و شدت حریق در جنگلها اثر گذار هستند که از مهمترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد

مواد سوختنی موجود در جنگل : هرچقدر مواد خشک و سوختنی بیشتر باشد شدت انتشار آتش نیز به همان نسبت زیاد می  -1

 نا  پیوستگی و یا پراکندگی این مواد نیز در انتشار آتش نقش مهمی دارند. شود. ضم

رطوبت مواد سوختنی : عوامل مختلف جوی مانند بارندگی، درجه حرارت پایین و مقدار رطوبت موجود در منطقه اثرات مهمی  -2

 در جلوگیری و انتشار آتش سوزی دارند.

شود بعلت نداشتن بخار آب و نداشتن رطوبت کافی در توسعه آتش سوزی اثر  وزش باد : باد اگر از نواحی خشک وزیده -3

مستقیمی خواهد داشت. همچنین وجود بادهای شدید بخصوص اگر در جهت های مختلفی باشد در انتشار شدت آتش نقش مهمی 

 بازی می کند.

شدید و در اراضی دارای پستی و بلندی و موانع طبیعی محل : در جاهایی که زمین مسطح است انتشار و گسترش آتش سوزی  -4

موانع طبیعی پیشرفت آتش سوزی نامنظم و کند می باشد. همچنین ارتفاع منطقه از سطح دریا و شیب منطقه فاکتورهای مهمی 

 در توسعه آتش می باشند. 

 آتش سوزی می گردد.پوشش جنگل : انبوهی تاج درختان بخاطر عدم تبخیر سبب افزایش رطوبت جو و در نتیجه تقلیل  -5

 درجه حرارت هوا : حرارت مواد سوختنی در توسعه حریق موثر است زیرا برای مشتعل شدن به حرارت کمتری احتیاج دارند. -6

                                                                                                                                                       فوائد آتش سوزی

ید می در بعضی از موارد بخاطر بعضی از عوامل مفید، جنگل بصورت حریق کنترل شده به آتش کشیده می شود. از این عوامل مف

توان به از بین رفتن بیماری ها و قارچ های موجود، باال رفتن مواد آلی خاک جنگل و همچنین جایگزینی گونه های برتر و مفید در 

 آن منطقه جنگلی اشاره نمود. 

                                                            علل آتش سوزی در جنگل                                                                                    

 آتش سوزی های خود بخود -3آتش سوزی در اثر بی احتیاطی  -2حریق های عمدی که بوسیله انسان ایجاد می شود. -1
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 پیشگیری، اقدامات و راههای مبارزه با آتش سوزی

 آتش سوزی هرچقدر سریعتر کشف شود، خاموش کردن آن آسان تر و راحت تر خواهد بود. کشف آتش سوزی : -1

بوسیله جاده ها ماشین های آب پاش آتش نشانی می توانند به راحتی به عمق جنگل رفته و  ایجاد جاده های حمل و نقل : -2

 قبل از انتشار آتش، بموقع آن را خاموش کنند. 

رتند از یک سد طبیعی یا مصنوعی که قبل از بروز حریق بمنظور متوقف ساختن آتش سوزی و عبا احداث حریق شکن ها : -3

 جلوگیری از پیشروی آتش باید ساخته شوند.

بکارگیری مواد شیمیایی مانند بوراکس نتیجه خوبی در خاموش کردن آتش  بکاربردن مواد شیمیایی در خاموش کردن جنگل : -4

سوزی در جنگل دارد. این ماده شیمیایی را در آب حل کرده و معموال با هلیکوپتر و یا هواپیماهای مخصوص آب پاچ بر روی 

 مناطقی که آتش سوزی شدت دارد می پاچند. 

 ی حیاتی در حفاظت از منابع طبیعی می باشد.تبلیغات و باال بردن فرهنگ جنگل و مرتع، امر

 !جنگل ریالی هایارزش

 ثروت این اما شود،می اعالم ایران در مرتعی و جنگلی طبیعی هایعرصه از هکتار هر اقتصادی ارزش برای متفاوتی ارقام اگرچه

 گذشته سال15 در. رودمی بین از متعدد هایسوزیآتش وقوع اثر در مشخص، بودجه و مدون برنامه نبود دلیلبه ساالنه عظیم،

 از هکتار141 و هزار142 رفتن بین از به منجر که است شده گزارش ایران طبیعی هایعرصه در حریق مورد032 و هزار13

 .است شده کشور طبیعی هایعرصه

 هزار15 پایه بهای گرفتن نظر در با نیز شمال هایجنگل از هکتار هر اقتصادی ارزش خصوص در شده انجام اقتصادی برآوردهای

 . است شده برآورد ریال میلیاردسه حدود مترمکعبی،355 موجودی کردن لحاظ و چوب مترمکعب هر برای ریالی

 کشور مراتع و هاجنگل غیربازاری خدمت 11 پولی نهایی ارزش ،00 سال در شده انجام مطالعات اساسبر که است حالی در این

 جریانات تنظیم زایی،خاک بیولوژیکی، کنترل افشانی،گرده گیاهی، توارثی ذخایر تنوع اقلیمی، شرایط تنظیم گازها، تنظیم شامل

 ریال میلیارد621 و هزار426 معادل ساالنه اکوتوریسم و بادی فرسایش کنترل سیل، کنترل آبی، فرسایش کنترل هیدرولوژیکی،

 بخش افزوده ارزش برابر چهار و کشور داخلی ناخالص تولید ارزش کل درصد43 معادل تنهایی به مقدار این که است شده برآورد

 .است 1301 سال در کشاورزی

 اهمیت داخلی، ناخالص درآمد از... و علوفه چوب، شامل کشور مراتع و هاجنگل بازاری خدمات درصدی1703 سهم به توجه با 

 .بود خواهد ترمهم مراتب به آن ریالی محاسبه قابل خدمات به نسبت مراتع و هاجنگل غیربازاری خدمات
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 جنگل محیطی زیست های ارزش

 نقتش  نیز محیطی زیست و اکولوژیکی لحاظ از اقتصادی جنبه از نظر صرف که آیند می بشمار ارزشمند منابعی عنوان به ها جنگل

 ایتن .  استت  بتاالتر  آن هتوای  و آب تعتادل  و یافتگی توسعه شاخص باشد بیشتر گیاهی پوشش که جا هر.  دارند کشور در حساسی

 رعایتت  بتا  و علمتی  و اصولی روش به چنانچه ، تجدیدند قابل غیر که منابع سایر برخالف که دارند اهمیت بیشتر جهت آن از منابع

 .بود خواهند او نیازهای کننده برطرف و انسان اختیار در همیشه ، شوند برداری بهره جوانب همه

 موضتوع  وسپس آن محیطی زیست کارکردهای و ها ارزش اختصار بطور سپس و ارائه جنگل از تعریفی ابتدا نوشتاری مجال این در

 .  شد خواهد بیان  میباشد آن با مقابله راهکارهای و وقوع عمده دالیل جنلگها، سوزی آتش ماکه بحث اصلی

 نقش جنگل در حفظ و تولید خاک و آب و جلوگیری از فرسایش و سیل

درختان و توده های جنگلی با گسترش ریشه خود در زمین جلوی حرکت خاک را می گیرند و مانع از فرسایش آن می شوند ، در 

نتیجه خاک حاصلخیزی که برای زراعت به آن احتیاج داریم از دسترس خارج نمی شود . در حالی که زمین های عاری از پوشش 

ر زیاد به سرعت خاک سطحی خود را از دست می دهند و به صورت بیابان و کویر گیاهی به دلیل فرسایش بادی و آبی و تبخی

درمی آیند . ریشه های درختان قادرند ضمن محکم کردن زمین ، سنگ های مادری را هم به خاک تبدیل سازند . درختان می 

به آرامی به روی خاک بریزند و مانع از آن  توانند با شاخ و برگ خود در برابر ذرات ریز و درشت باران مثل سپر عمل کنند و آن را

 . شوند که روان آبها و سیالبها در مسیر حرکت خود خاک های پرارزش را حمل کنند و در پشت سدها و دریاچه ها رسوب دهند

دلیل  خاک جنگلی به.تن از فرسایش خاک را جلوگیری می کند2جالب است که بدانیم هر هکتار جنگل سالیانه به میزان بیش از 

الشبرگ درختان و گیاهان بسیار حاصلخیز است و دارای سورخ های زیادی است که باعث نفوذپذیری و جذب سریع باران های 

 .تند و روان آبها می شود که در چنین شرایطی هم خاک مرغوب می شود و هم سفره های آب زیرزمینی تامین می گردد

خنک بودن هوا ، کاهش یا تابش غیر مستقیم نور خورشید ، شدید نبودن بتاد و  درصد تبخیر در سطح زمین های جنگلی به خاطر 

باال بودن میزان رطوبت ، بسیار کمتر از نقاط غیر جنگلی خواهد بود که به همین خاطر کارشناسان ، نقش جنگل و پوشش گیتاهی  

 .را در تامین آب و بهبود شرایط محیط زیست بیش از تولید چوب و علوفه می دانند

باید در این قسمت به این نکته نیز که از اهمیت بسزائی برخوردار است اشاره داشت که جنگل ها بتا درختتان قتوی و شتاخه هتای      

محکم خود جبهه قدرتمندی در برابر تخریب بادهای شدید ایجاد می کنند و مانع از خستارات طوفتان متی شتوند و در کنتارمزارع      

 . روستتتتتتتتتتتتتتائی هتتتتتتتتتتتتتم بادشتتتتتتتتتتتتتکن هتتتتتتتتتتتتتای ختتتتتتتتتتتتتوبی هستتتتتتتتتتتتتتند   

 نقتتتتش جنگتتتتتل در تولیتتتتتد اکستتتتتیژن ، جتتتتتذب گازکربنیتتتتک ، جلتتتتتوگیری از آلتتتتتودگی و تعتتتتتدیل آب و هتتتتتوا  

جنگل ها و گیاهان در تولیداکسیژن نقش بسیار مهمی دارند . گیاهان جنگلی با عمل فتو سنتز که به کمتک کلروفیتل یتا ستبزینه     

اکسیژن، همانند ریه زمتین ایفتای نقتش متی کننتد و       گیاهی و نورخورشید انجام می گیرد از طریق جذب گازکربنیک هوا و تولید

امکان زندگی را برای همه موجودات روی کره زمین فراهم می سازند . البته در همین فرآیند ، انرژی حیاتی دیگری به نام گلوکز را 
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اقلیم نقتش مهمتی دارنتد .    تولید می کنند و در کنار آن با جذب و تثبیت کربن در راه جلوگیری از گلخانه ای شدن زمین و تغییر 

درختان و گیاهان با جذب گازهای سمی هوا و افزودن مواد ضدعفونی کننده به هوا باعث پاک سازی محیط و جلوگیری از مستموم  

 .شدن انسان و سایر موجودات و کاهش بیماری های تنفسی و عصبی می شوند

تن گرد و غبار را هرساله در خود رسوب دهد و بدین  60ولید و تن اکسیژن ت 275جالب است که بدانیم یک هکتار جنگل می تواند 

  .صورت نقش بسیار موثری در سالم سازی محیط زیست ایفا می نماید

برای مثال برخی از درختان از جمله گردو ، فندق ، افرا ، بید ، زبان گنجشک ، کاج و اکالیپتوس موادی در هوا پخش می کنند که 

کارکرد دیگر جنگل ها در رابطه با ایجاد تعادل آب و هواست که در این . ها و حشرات مضر می شود سبب از بین رفتن میکروب

خصوص باید گفت که وجود جنگل باعث متعادل شدن هوای محیط اطراف می شود چندان که هوای محیط جنگلی در تابستان 

گسترده تر باشند به همان نسبت در تعدیل درجه حرارت خنک تر و در زمستان گرمتر می شود . از این رو جنگل ها به هر اندازه 

از کارکردهای .همچنین درختان با تبخیر آب ، رطوبت نسبی هوا را افزایش می دهند و حرارت هوا را کم می کنند . هوا موثرترند

دگی ماشینی اشاره کرد دیگر جنگل بایستی به تاثیرات آن در کاهش سروصدای ناشی از آلودگی صوتی در اثر فراوانی جمعیت و زن

 .. درختان جذب کننده سروصداها و کاهنده آلودگی صوتی هستند

 نقش جنگل به عنوان منابع تفرجگاهی و حامی حیات وحش

جنگل ها به دلیل وجود جاذبه های زیبا ، هوای پاکیزه ، آرامش طبیعی و جاری بودن چشمه ها و رودخانه ها بهترین گردشگاه 

حال که به طور مختصر ظرفیت ها و ارزش .است و محیط مناسبی برای حمایت حیات وحش بشمار می رود عالقمندان به طبیعت

های زیست محیطی جنگل بیان شد به این نکته کلیدی پی می بریم که منابع طبیعی بستر حیات و توسعه پایدار قلمداد می شود 

یم و هم احادیث نبوی به جایگاه خاص آن تاکید شده ، الزم است پس برای حفظ و توسعه این سرمایه الهی که هم از نگاه قرآن کر

 با یک تعامل عمومی و مشارکتی و دلسوزانه همواره به طبیعت احترام بگذاریم که احترام به طبیعت ، احترام به خالق هستی است

 کنترل آتش سوزی :

به عنوان اطفا  آتش سوزی مطرح می شود. همچنین این  پیشگیری از انتقال آثار مخرب آتش به افراد جامعه، دارایی و سرمایه ها

 فرآیند به طور قابل مالحظه ای در حفاظت محیط زیست مشارکت دارد.

 پیش آگاهی :

 پیش آگاهی عبارت است از اطالع از امکان وقوع آتش سوزی در مناطق مستعد و بحرانی، قبل از وقوع آتش سوزی در این مناطق.

 ریسک و خطر :

سوزی عبارت است از ایجاد شرایط مناسب برای شروع آتش سوزی و ریسک، احتمال خطر وقوع آن بوده که علت آن خطر آتش 

 می تواند انسانی یا طبیعی باشد .

 بحران :

 بحران آن موقعیتی است که افراد، گروهها و سازمان و بطور کلی جوامع با آن مواجه گشته و با استفاده از رویه های معمول قادر به

 مقابله با آن نمی باشند.
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 مدیریت بحران :

مجموعه ای از چاره جویی ها و تصمیماتی است که در مقابله با بحران انجام می گیرد و هدف آن کاهش روند و کنترل بحران و 

رد نیاز در کاهش و رفع بحران است . به عبارتی کلیه اقدامات مربوط به پیشگیری، مدیریت ریسک، سازماندهی و مدیریت منابع مو

پاسخ به بحران می باشد. مدیریت بحران شامل : برنامه ها، ایجاد ساختارها و تدوین مقرراتی است که منجر به کمک و یاری رسانی 

به دولت و سازمان های غیردولتی در برخورد با حوادث می شود. هدف اصلی مدیریت بحران، دستیابی به راه حلی معقول برای 

 یرعادی به گونه ای است که منافع و ارزش های اساسی، حفظ و تأمین گردند.برطرف کردن شرایط غ

 مدیریت :

کارکردن با افراد و به وسیله افراد و گروه ها برای تحقق هدف های سازمانی. نظریه هایی که در خصوص سبک های مدیریت وجود 

بک های مدیریتی را براساس نظریه لیکرت دارد بسیار است که همگی در خصوص فرد و سازمان می باشند. پژوهش حاضر س

( مورد توجه قرارداده است. لیکرت براساس تحقیقات چهار نظام مدیریتی پدید آورد که از نظام آمرانه تا نظام 1160، 1161)

سبک مشارکت جویانه دامنه پیدا می کند هز یک از سیستم های مدیریتی فضای سازمانی ویژه ای را معرفی می کنند که مستلزم 

 .رهبری و مدیریت متفاوتی است 

انواع سب  های رهبری

سب  
مشارکتی

سب  
مشورتی

سب  خیرخواهانه
(پدرسا رانه)

سب  
آمرانه

مدیر، اعتماد 
بسیار کمی به 
کارکنان خود  

مدیر   دارد
ت میمات مه  را  
می گیرد و پیامها  
را به  ورت 

دستوری و امری 
به زیردستان 
اب   می کند که  
در آن ارتباطات 
از با  به پایی  

 است 

مدیر با اعتماد  
نسبی سعی دارد  
کارکنان را مطیع  
خود سازد و تحت  
حمایت خود قرار  

و عی شبیه    دهد
به رابطه ارباب و 
   رعیت وجود دارد
مدیر ت می  می  
گیرد و درحد بسیار  
محدود و اعمال 
نظر، کارکنان در  
ت می  گیری  
   شرکت دارند

ارتباطات از با  به  
 پایی  است 

مدیر اعتماد و  
اطمینان بیشتری  
در ت می  گیری  
با کارکنان دارد و  
ارتبا  دو طرفه  
   در جریان است
کارکنان در  
ت می  گیریها 
شرکت می کنند،  
ولی باز ه  در  
ت میمات گرفته  
شده آن ه مورد  
قبول مدیر است  
به اجرا گ اشته  

   می شود

مدیر در 
ت می  گیری 
ها اعتماد و  
اطمینان کامل  
به کارکنان 
دارد و در اخ  
و اجرای 

ت می ، همگان 
حق مساوی 

   دارند

 

 سیاست های کشورهای موفق در زمینه مدیریت آتش سوزی

اثر مستقیم آتش باعث افزایش مواد معدنی و کاهش اسیدیته خاک می گردد که این امر در نهایت سبب کاهش ذخیره کلی 

( به همین دلیل مطالعه و شناخت پدیده آتش 2551نیتروژن شده و شرایط رطوبتی و دمایی رویشگاه را تغییر می دهد ) جینتو، 

در مدیریت ریسک و بحران و به منظور کنترل و کاهش تخریب های زیست  سوزی می تواند به عنوان یک مطالعه راهبردی

( یکی از دالیل اهمیت استفاده از مدیریت بحران در آتش سوزی 1116محیطی مورد استفاده قرار گیرد.)مک کاو و همکاران، 
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زمان و مکان حدودی وقوع آتش جنگل ها، تفاوت ماهیتی این حادثه با حوادثی چون سیل و زمین لزره می باشد زیرا از یک سو 

سوزی تقریبا قابل تخمین است و از سوی دیگر تدریجی بودن آن است که امکان کاهش خسارات و تلفات ناشی از آن با مدیریت 

مرحله مقابله با بحران می باشد به  5( مدیریت بحران آخرین مرحله از 2511صحیح را امکانپذیر می سازد.)آکادمی علوم کانبرا، 

 (.2550مرحله نخست می توان وارد مرحله مدیریت بحران گشت )شا و همکاران،  4رتی با به اجرا گذاشتن عبا

 

 
 ا ل زیر بیان شده است : 3مدیریت بحران بر 

 عکس العمل سریع 

 هشدار اولیه و تشخیص 

 پیشگیری 

ها، تهیه و تصویب و اجرای قوانین و  اصل نیاز به تشخیص راه های تکنیکی براساس جدیدترین یافته 3برای اجرای هر 

دستورالعمل های مورد نیاز در هر بخش و همچنین آموزش های الزم برای تمامی افراد ذیربط می باشد. این روش برای تمامی 

 بحران ها قابل اجراست از جمله بحران های طبیعی، مانند آتش سوزی جنگل ها. کشورهای استرالیا و ایاالت متحده آمریکا به

دلیل داشتن ذخیره جنگلی فراوان همواره با بحران آتش سوزی مواجه بودند. آنان با برنامه ریزی های جامع در امر مدیریت بحران 

آتش سوزی در طی دهه های اخیر توانستند آتش سوزی جنگل های خود را به طور قابل مالحظه ای کاهش دهمد ) گروه 

در صفحه بعد  به اجمال در مورد نحوه مدیریت بحران آتش سوزی در کشور آمریکا (. لذا 2514مدیریت آتش سوزی استرالیا، 

 پرداخته می شود .

 

 (در و عیت سفیدی استقرارت ش برا) مدیریت بحران

 (و عیت قرمز)مقابله با بحران پس از وقوع آن و محدود کردن دامنه خسارات آن
(و عیت آبی)بازسازی و ترمی  آثار بحران

 (و عیت سفید) دریافت و  بط نشانه های بحران
(زرد–و عیت سفید )آماده و مهیا شدن برای ممانعت از وقوع بحران
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 پنج کلید سیاست مدیریت پایدار زیست محیطی جنگل

 

 . مرحله دریافت داده های اولیه در مورد علل آتش سوزی جنگل ها و دریافت نشانه های شروع حادثه 

 . جمع آوری تمامی راه کارهای پیشگیرانه 

 )جمع آوری تمامی اطالعات راه کارهای کنترل و محدود نمودن آتش سوزی )مقابله با بحران 

 )مرحله جبران خسارات و بهبود شرایط ) ریکاوری 

  3و  2مرحله استفاده از تجربیات حاصل از حادثه برای استفاده در تکمیل داده های مرحله . 

 االت متحده آمریکاای

کشور آمریکا از شرق با اقیانوس اطلس، در غرب با اقیانوس آرام، از شمال با کشور کانادا و از جنوب با مکزیک همسایه است. آمریکا 

کیلومتر مربع چهارمین کشور جهان از لحاظ دارا بودن پوشش جنگلی می باشد. به دلیل وجود گستره  3534505با دارا بودن 

جنگل ها در این کشور، از لحاظ تاریخی، آتش به عنوان یک عامل زیست محیطی تکرار شونده و مهم در شمال آمریکا  عظیمی از

( به طور متوسط بیش از 1055 -1555تبدیل شده است .در ایاالت متحده در دوران قبل از صنعتی شدن یعنی حدود سال های )

میلیون هکتار در مناطق )فدرال و غیرفدرال(  14ند درحالی که امروز تنها میلیون هکتار از درختان آمریکا در آتش سوخت 145

 (.2513برابر کاهش آتش سوزی جنگل ها.)سرویس جنگلداری ایاالت متحده آمریکا،  15مورد حریق واقع شده اند یعنی حدود 

وه های تخصصی در سراسر کشور می از مهمترین فعالیت های به اجرا درآمده، ایجاد خدمات پیش بینی می باشد که توسط کارگر

(. در این کارگروه های به طور روزانه تغییرات آب و هوایی بررسی می گردد و در صورت پیش 2514باشند.)کریستوفر و همکاران، 

 بینی حادثه اعالم وضعیت اضطراری انجام شده و اتاق استراتژی مدیریت بحران می گردد. از مهمترین فعالیت های این گروه در

نظر گرفتن تمامی شرایط بحران در برنامه ریزی های بلندمدت کشوری می باشد. در کشور آمریکا نیز به مانند استرالیا استفاده از 

 (.2513آتش سوزیهای کنترل شده در اولویت کنترل بحران قرار دارد)پورز و همکاران، 

 

 (0212کانادا مدل پیش بینی آتش سوزی جنگل های آمریکا)آژانس منابع طبیعی 
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 جداول ونمودارها :

 (سوزی آتش وقوع از بعد و حی  قبل، اقدامات)کشور مراتع و ها جنگل حریق در اطفاء و پیشگیری مدیریت جامع دستورالعمل طرح

بته   ضروری طبیعی منابع های عرصه در سوزی آتش از بعد و حین قبل، اقدامات دستورالعمل طبیعی منابع توسعه پایدار جهت در 

 حریق( شروع از قبل عملیاتی برنامه جدول )خالصه .رسد می نظر
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 ساختار برنامه عملیاتی قبل از وقوع و گسترش آتش سوزی در سطح استانی

 

 

 ساختار برنامه عملیاتی حی  آتش سوزی در سطح ملی
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 ساختار برنامه عملیاتی حی  آتش سوزی در سطح استان

 

 استانساختار برنامه عملیاتی بعد از آتش سوزی در سطح 
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 بحث ونتیجه گیری :

 اه  راه کار های مدیریتی جهت مقابله با آتش سوزی جنگل ها :

وقوع بالیا آنچه بیش از همه مورد توجه قرار می گیرد نقش دولتهاست. معموال در این موارد نهادهای ذی ربط، معموال در هنگام 

باید توجه کرد تصمیم گیریهای مهم و  .دولتی و تشکل های مردمی مانند جمعیت هالل احمر است که درگیر انجام امور است

صمیماتی که نه تنها در ابعاد وسیعی تأثیر می گذارد و در حقیقت آینده و عمده همواره از ضروریات بحران در لحظات اول است. ت

گستره بحران را می سازد، بلکه همه در مورد آن قضاوت می کنند. بنابراین، طبیعی است در مواجهه با بحران اتخاذ تصمیم های 

است که باید به سرعت فهمید چه چیزی رخ صحیح منوط به دسته بندی حقایق و واقعیتها باشد. حیاتی ترین اقدام درآغاز این 

داده است و چه اقدامی در مقابل آن باید انجام داد و پس از آن شرایط چگونه خواهد بود بیش تر تصمیمات حساس در ساعات 

قیقا اولیه بحران صورت می گیرد و عوامل بسیار متعددی باید در مورد افراد و مسائل مرتبط در آن واحد در نظر گرفته شود. د

بغرنجی مسئله در اینجا نهفته است، زیرا بخش عظیمی از این مالحظات ضروری و همزمان را می توان در پیش بینی و برنامه 

مدیریت بحران قبل از وقوع بحران انجام داد.سه عامل مهم که در تعریف و تشخیص بحران از دیدگاه روش تصمیم گیری نقش 

 مان و غافلگیری .عمده دارند، عبارتند از : تهدید، ز

همچنین با توجه به اینکه شناخت عوامل وعناصر موثر در ایجاد تشدید ویا تعدیل آتش سوزی ها از اساسی ترین روش ها در پیش 

از نظر  خبر بینی ، شناخت مناطق مستعد آتش سوزی وکنترل ومدیریت آتش سوزی می باشد لذا  شرایط طبیعی پارک ملی

–) بارش عناصر اقلیمی موثر در آتش سوزیروستاها ومحیط بانی های اطراف پارک ملی ،کاربری اراضی ، شیب ، جهت شیب ، 

وبا توجه به داده های  ساله بررسی گردید 25وسوابق آتش سوزی های پیوسته در پارک در یک دوره  باد غالب(-رطوبت نسبی -دما

نقشه فاصله از ایستگاههای محیط بانی در پارک ملی خبر  -1ی آتش سوزی ها در شرایط مختلف ،نقشه های پراکندگ  بدست آمده

نقشه رطوبت هوا در  -5نقشه فاصله ازروستا در پارک ملی  -4نقشه فاصله از جاده  -3نقشه تراکم حیات وحش در پارک ملی  -2

هم پوشانی شاخص ها بعد از آن مدل  رک ملی تهیه شد ونقشه سرعت باد در پا -0نقشه درجه حرارت در پارک ملی  -6پارک ملی

 صورت گرفت در سامانه اطالعات جغرافیایی

طبقه خطرکم، خطر متوسط و خطر زیاد تهیه می  3در نهایت با تلفیق این نقشه با روش وزنی نقشه پهنه خطر آتش سوزی در 

بقه با خطر متوسط و زیاد رخ داده است و در طبقه خطر شود که نهایتا  مشخص گردیدکه بیشترین آتش سوزی های رخ داده در ط

 کم آتش سوزی رخ نداده است .

آتش سوزی های جنگلی از گذشته تا به امروز، از رخدادهای طبیعی و انسانی در جنگل های کشور بوده و آثار مخربی را، چه در 

بله و کاهش اثرهای زیان بار آتش سوزی های جنگلی سیمای ظاهری و چه در روند تنوع گونه ای به جای گذاشته است . برای مقا

شتن این نقشه ها ا، راهکارهای زیادی وجود دارد که یکی از ان ها تهیه نقشه های پهنه بندی خطر آتش است. با در دسترس د

مدیران منابع طبیعی و مدیریت بحران، بازدهی بیشتر و بهتری در راستای مقابله با این بالی طبیعی خواهند داشت. در این 

تهیه شود .شرایط طبیعی  لی خبرنقشه حساسیت خطر آتش سوزی برای پارک م GISپژوهش سعی شده است که با استفاده از 

طوبت، درجه حرارت، سرعت باد و همچنین عوامل انسانی مانند فاصله از ایستگاه های محیط بانی، منطقه مورد مطالعه مانند ر

جاده، روستاها و شکار حیات وحش بستر مناسبی برای وقوع آتش سوزی ایجاد نموده است. نتایج این تحقیق نشان داد که 
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نسبت به عوامل طبیعی رطوبت، درجه  ،ار حیات وحش معیارهای انسان ساز از جمله فاصله از جاده، محیط بانی، روستا و شک

حرارت و سرعت باد سهم بیشتری را به خود اختصاص داده است. بنابراین معیارهای انسان ساخت دارای بیشترین تأثیر در خطر 

ز محیط بیشترین مساحت آتش سوزی در نقاطی رخ داده است که دور ا همچنینآتش سوزی در منطقه مورد مطالعه می باشند. 

 بانی می باشد.

اطراف توسط محیط بانان خود عامل مهمی در کاهش وقوع آتش  طدر نتیجه می توان دریافت که وجود محیط بانی و کنترل محی

سوزی می باشد. نتایج ارائه شده بیانگر تأثیر تراکم حیات وحش بر وقوع آتش سوزی می باشد . بیشترین مساحت آتش سوزی 

تبه دوم قرار دارد که می توان علت را مساحت ه است و مناطق با تراکم زیاد در رق با تراکم متوسط رخ دادهای رخ داده در مناط

باالی مناطق با تراکم متوسط حیات وحش دانست. بنابراین با محاسبه نسبت سطح آتش سوزی و مساحت هر طبقه می توان به 

با تراکمحیات وحش زیاد با توجه به مساحت این مناطق مقدار قابل این نتیجه رسید که سطح اتش سوزی های رخ داده در مناطق 

توجهی است . حضور شکارچیان در این مناطق عامل اصلی وقوع آتش سوزی ها می باشد... با توجه به افزایش دما در منطقه ی 

تری را به خود اختصاص داده مورد مطالعه خطر آتش سوزی نیز افزایش پیدا کرده است، زیرا طبقات دارای دمای بیشتر وزن بیش

راین تأثیر این عامل نیز در آتش سوزی های رخ داده در منطقه روشن می شود.تغییر اقلیم با گرمایش جهانی و افزایش دما باند، بنا

 می توان به این نتیجه دست یافت که امکان ایجاد آتشبه بررسی ها افزایش احتمال خطر آتش سوزی را در پی دارد.. با نوجه 

سوزی در مناطق دور از سکونتگاه ها از جمله روستاها بیشتر است . لذا نزدیکی به روستاها و حضور روستاییان مانع ایجاد آتش 

سوزی می شود.. عامل سرعت باد نیر تأثیر نسبتا  باالیی در وقوع آتش سوزی و افزایش مساحت آن می باشد. به طوری که اتش 

نات رخ داده است و در سرعت های پایین تر آتش سوزی رخ نداده است. در تهایت  0تر از سوزی ها در بادهای با سرعت باال

از نظر همخوانی  همپوشانی نقشه خطر آتش سوزی با آتش سوزی های گذشته نشان داد، مناطقی با خطر زیاد و خطر متوسط

انند یری و کنترل آتش سوزی های آینده)مگ برای پیشبایستی مدیران جنگل  ،در این خصوص با بدست آمدن این نتایج  .دارند

ایجاد برجهای دیده بانی و استقرار یگان حفاظت در مناطق پرخطر و همچنین احداث آتشبر در محل های مناسب(در مناطق با 

 دهند .انجام  قدامات بیشترودقیق تریا،خطرزیاد آتش سوزی 

 منابع :

یل وضعیت آتش سوزی های رخ داده در گستره های جنگلی ،تحل 1311حق ستان ا، محمودی ب ا، برخورداری ج ،  -1

 اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه یایدار تهران . 1305-1306ساله  11شهرستان کهگیلویه در یک دوره 

0- -------------- 

3- ------------- 

9-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 .pp 275 - 295 

10-------------------------------------------------------------------- 

11-------------------------------------------------------------------- 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

