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هدف از گفت و گوی پیش رو، بررسی 
ابعاد مختلف مسئله »آتش سوزی« در منابع طبیعی کشور با 

حضور کارشناسان مربوطه و ارائه راه حل هایی برای کاهش خسارت ها 
میزگرد  این  است.  این خصوص  در  الزم  پیشنهادهای  و  راهکارها  ارائه  و 

حفاظت  یگان  محترم  معاون  ابراهیمی فر،  حیدر  مهندس  آقایان  حضور  با  تخصصی 
شورای عالی  عضو  بدری پور،  حسین  دکتر  کشور،  آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها،  سازمان 

لرستان،  تحقیقات  مرکز  هیئت علمی  عضو  سیاه منصور،  رضا  دکتر  آبخیزداری،  و  مرتع  جنگل، 
آبخیزداری  و  مراتع  یگان حفاظت سازمان جنگل ها،  محترم سابق  رئیس  قاسم سبزعلی،  سرهنگ 

محیط زیست  حفاظت  سازمان  پشتیبانی  و  تجهیزات  اداره  رئیس  حسن هراتی،  رضا  مهندس  و  کشور 
برگزار شد. در این گفت و گو در مورد اهمیت چالش آتش سوزی در منابع طبیعی، گسترش آتش سوزی ها 

در سال های گذشته، حساسیت اکوسیستم های مختلف طبیعی به این پدیده، عوامل آتش سوزی، تغییر اقلیم 
و آتش سوزی، امکانات و تجهیزات مقابله با آتش سوزی، نقش و مشارکت مردم دراین باره و راهکار های 
پیشگیری از آتش سوزی بحث و تبادل نظر شد. دست اندرکاران نشریه »طبیعت ایران« امیدوارند با توجه 
مسئوالن کشور به نکات مطرح شده در این گفت و گو و همراهی مردم عزیز ایران قدم هایی در جهت کاهش 

خسارت های وارده بر منابع طبیعی کشور برداشته شود.

طبیعتایران:اهمیتآتشسوزیدرمنابعطبیعیکشورچیستوبراثرآنچهخسارتهاییواردمیشود؟

مهندسابراهیمیفر)معاونمحترمیگانحفاظتسازمانجنگلها،مراتعوآبخیزداریکشور: 
حریق  بپردازیم.  حریق  موضوع  به  برنامه ریزی شده  به صورت  باید  ما 

ویژگی هایی دارد که خیلی سریع گسترش پیدا می کند و غیر قابل 

در میزگرد تخصصی »طبیعت ایران« مطرح شد 
 واکاوی مسئله »آتش سوزی« در منابع طبیعی کشور

گفت وگوی چالشی
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به سمت  می شود.  پیش بینی  و  کنترل 
شهر ها و تأسیساتی می رود و آنها را نیز 
تحت تأثیر خود قرار می دهد. در سراسر 
دنیا وضعیت به همین منوال است. مثاًل 
داشت  که  ادعایی  همه  آن  با  آمریکا 
جنگل های  در  آتش سوزی  نتوانست 
درنهایت،  و  کند  مهار  را  کالیفرنیا 
آن  شدن  خاموش  باعث  بارندگی 
شد. این ویژگی حریق، باعث می شود 
خطر آن بسیار مهم باشد. براساس گزارش های 
 ،)FRA, 2000 , 2010( بین المللی 
تا 16  بین 13  ساالنه 
و  هکتار  میلیون 
براساس  حتی 
دیگر  آماری 
از  بیش 

اثر  بر  دنیا  جنگل های  از  هکتار  میلیون   20
با  گفت وگو  در  می رود.  بین  از  آتش سوزی 
که  می کنیم  اظهار  وقتی  خارجی  کارشناسان 
عمده مسائل ما در حوزه منابع طبیعی قاچاق و 
تصرف اراضی ملی است، آنها می گویند این  موارد 
در کشورشان وجود ندارد و فقط با دو مشکل 
آتش سوزی و آفات و امراض مواجه هستند.
البته موارد دیگری هم داریم که علت بروز 
آنها به مسائل اقتصادی، اجتماعی و معیشتی 
برمی گردد. با توجه به اینکه سطح جنگل های 
محدودی داریم و جزو کشورهای با پوشش 
کم هستیم )LFCC( بنابراین باید برنامه ریزی 
استانداردهای  به  را  خودمان  و  باشیم  داشته 
جهانی برسانیم. مساحت خشکی های زمین 16 
تا 17 میلیارد هکتار بوده و 4 میلیارد هکتار 

آن جنگل است که 25درصد می شود. برخی 
از کشورها مثل روسیه، کشورهای آمریکای 
شمالی، برزیل، آرژانتین و غیره، بالغ بر 80 تا 
90 درصد پوشش  جنگلی دارند. برخی دیگر 
نداشته  جنگل  است  ممکن  نیز  کشورها  از 
محدودیت  هستیم.  وسط  حد  ما  اما  باشند 
منابع جنگلی ما باعث می شود از این میزان 
جنگلی که داریم به دقت مراقبت و نگهداری 
نوع  از  ما  جنگل های  خوشبختانه   کنیم. 
پهن برگ است و این موضوع باعث می شود 
اوقات  بیشتر  باشند.  مقاوم  حریق  برابر  در 
آتش سوزی هایی  کشور،  شمال  در  به ویژه  و 
و  بوده  سطحی  می افتد  اتفاق  جنگل  در  که 
جنگل های  می دهد.  رخ  کف سوزی  اغلب 
تغییر  شاخه زاد  به  دانه زاد  از  کشور،  غرب 
پیدا کرده است بنابراین درختچه های جنگلی 
دانه زاد  جنگل  اگر  می بینند.  آسیب   بیشتر 
باشد شاید کمتر آسیب ببیند و بیشتر علوفه 
کمتری  خسارت  و  رفته  بین  از  سطحی 
وارد می شود. ولی به هر جهت باید 
به این موضوع بپردازیم و به 
ساالنه  دهیم.  اهمیت  آن 
در جهان در ساوان ها 
و مراتع بیش از 100 
دچار  هکتار  میلیون 
در  می شوند.  حریق 
طبیعی  اتفاق  این  آفریقا 
است چون طبیعت آنجا با 
حریق سازگاری دارد اما در 
بحث جنگل به دلیل ویژگی هایی 
است.  برخوردار  بیشتری  اهمیت  از  دارد  که 
در کشور ما میزان حریق هایی که اتفاق افتاده 
نوسان های باالیی داشته است. درواقع آماری 
به  مربوط  می شود  محسوب  ما  کار  پایه  که 
بحث  به  بیشتر  موقع  آن  است.   1347 سال 
این  به  از آن هم  قبل  جنگل می پرداختند و 
البته به این آمار  موضوع توجهی نشده بود. 
آماری  ولی  کرد  اتکا  نمی شود  چندان  هم 
می دهد  نشان  دارم   1379 سال  از  بنده  که 
افزایش  حال  در  آتش سوزی ها  به تدریج  که 
مثاًل  است.  داشته  هم  نوساناتی  البته  است. 
حریق  فقره  هزار  چهار   1389 سال  در 
حرارت  درجه  افزایش  به  هم  علت  داشتیم. 
برمی گردد که در منطقه ما به طور متوسط 1 
مهم  این  و  داشتیم  دما  افزایش  درجه   5 تا 

براساس آمار  اقلیمی است.  تغییرات  به لحاظ 
سال 1389 )2010( در آسیای صغیر )شامل 
ایران و بخشی از قفقاز( دما نسبت  به سی سال 
چقدر  هر  و  است  شده  گرم تر  درجه   5 قبل 
حرارت افزایش پیدا می کند میزان حریق نیز 
آتش سوزی ها  تعداد  وقتی  می شود.  بیشتر 
افزایش می یابد نشان دهنده این موضوع است 
و  است  نبوده  مناسب  چندان  پیشگیری  که 
وقتی سطح آتش سوزی گسترش پیدا می کند 
مشخص است که نتوانسته ایم به موقع در محل 
آتش سوزی حاضر شویم و آن را مهار کنیم.

شاخصیداریمبهعنوانمتوسطحریقدریک
نهایتًادر و ماه،یکسال ماه،شش ماه،سه
یکدورهکهبرنامهتوسعهراشاملمیشود.
دربرنامهسومتوسعهکشور،متوسطحریق
12هکتاربود.اینرقمدربرنامهچهارم9/8
هکتارشدودربرنامهپنجمبه9هکتاررسید.
درسال96واوایلسال97متوسطحریق
روند از نشان که است رسیده هکتار 5 به
کاهشیدارد.ممکناستشرایطسال1398
متفاوتباشدواتفاقاتسال1389رخدهد.

نقاطی  کلی،  تقسیم بندی  یک  در  همچنین 
دارد  حریق  بحث  در  بیشتری  حساسیت  که 
عبارتند از: 1- منطقه غرب کشور به خصوص 
مناطق مرزی مثل کردستان، ایالم، کرمانشاه، 
تاحدودی  و  لرستان  بختیاری،  و  چهارمحال 
جنوب  مناطق   -2 مرکزی  و  همدان  مراتع 
زاگرس مثل استان فارس و خوزستان 3- در 
گلستان  استان  را  اول  حرف  شمالی  مناطق 
گیاهی  پوشش  به دلیل  هم  آن  علت  می زند، 
استان  این  در  ولی  دارد.  که  است  خوبی 
مواجه  دما  افزایش  با  و  شده  کم  بارندگی 
هستیم و وضعیت نسبت به گیالن و مازندران 
بسیار متفاوت است. بیشترین حریق از لحاظ 
تعداد در استان گلستان رخ می دهد. نوشهر یا 
باشد.  می تواند  چهارم  یا  سوم  منطقه  ساری، 
در سایر استان ها حریق بسیار محدود بوده و 
ممکن است اصاًل نداشته باشیم؛ مثل سیستان و 

بلوچستان و خراسان جنوبی. 

نظر سیاهمنصور، دکتر آقای ایران: طبیعت
در آتشسوزی اهمیت مورد در جنابعالی
بایدموردتوجه منابعطبیعیچیستوچرا
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برنامهریزانکشورقرارگیرد؟

مرکز هیئتعلمی )عضو سیاهمنصور دکتر
اهمیت  بحث  با  رابطه  در  لرستان(:  تحقیقات
آتش سوزی و مسائل تخریبی، چالش ها فراوان 
را  دوستانمان  آمارهای  و  اما حرف ها  است. 
در حال  آتش سوزی ها  آمار  ندارم!  قبول  نیز 
افزایش است اما آمارهای متفاوتی از مسئوالن 
وجود دارد که حاکی از کم شدن این رخداد 
است. این یک تضاد در مدیریت و برنامه ریزی 
محسوب می شود. یکی از چالش هایی که باید 
روی آن کار شود شفافیت در آمار آتش سوزی 
از آنچه واقعیت دارد  است. آمار بسیار کمتر 
بیان می شود. در بسیاری از زیرمجموعه های 
مرتبط هم اولویتی وجود ندارد و گویا برخی 
ندارند!  آن  به  نسبت  دغدغه ای  نیز  مسئوالن 
این  در  دارد؟  اهمیت  آتش سوزی  چرا  اما 
شد: متصور  می توان  را  زیر  مورد   19 رابطه 

باید  و  نداریم  مسئله  این  از  گریزی  ما   -1
کنیم.  کار  آتش سوزی  با  مقابله  زمینه  در 

آتش سوزی تهدید کننده است. 
زمین،  دمای  کلی  افزایش  به  توجه  با   -2
و  کمی  تغییرات  و  کاهش  رطوبت،  کاهش 
کیفی در بارش ها، حاصل دخالت های انسانی 
و سیاست های اعمالی بر عرصه های طبیعی و 
زمین است. پیش ازاین بارندگی هایی با پراکنش 
مناسب در طی سال داشتیم که درختان را هم 
سال  چند  بارندگی های  اما  می کرد.  سیراب 
اخیر بیشتر بهاره بوده و آن هم هر روز یا یک 
روز در میان به میزان 4-5 میلی متر که در حد 
آب پاشی چمن است. زوال بلوط هم حاصل 
قطعی  اقلیم  تغییر  پس  است.  تغییرات  همین 
سازگارانه  برنامه ریزی  آن  برای  باید  و  است 

داشته باشیم. 
3- با توجه به ریزگردها، آتش سوزی اهمیت 
سطح  هرچه  چون  می کند  پیدا  فوق العاده ای 
تولید  منابع  به  می شود  بیشتر  آتش سوزی ها 

ریزگرد نیز در آینده اضافه خواهد شد. 
و  دامی  فراورده های  و  گوشت  قیمت   -4
دغدغه های تأمین کیفی و کافی آن هم اهمیت 
بپردازیم  آتش سوزی  بحث  به  باید  ما  دارد. 
بستر  و  اساس  و  پایه  دقیقًا  مسئله  این  چون 
از  و  می گیرد  نشانه  را  فراورده ها  این  تأمین  

دسترس خارج می کند.
باور  این  به  باید  می سوزد  جنگل  وقتی   -5

برسیم که این حادثه از جنگل شروع نمی شود 
ولی ممکن است به آن ختم شود. آتش سوزی 
بخواهید  اگر  حتی  می شود.  شروع  مرتع  در 
جنگل را هم آتش بزنید، درواقع مرتع را آتش 
می زنید. بنابراین اگر بخواهیم اقدام بازدارنده ای 
انجام بدهیم باید از مرتع شروع کنیم. متأسفانه 
150 هزار هکتار از اراضی جنگلی زیر کشت 

سوزنی برگان است.
می دهد  نشان  این جانب  تحقیقات  نتایج   -6
در  می دهد،  رخ  آتش سوزی  که  مناطقی  در 
بر  بلوط  درختان  ازبین رفتن  بعد  سال های 
اثر حمله آفات و بیماری ها، 16 برابر بیشتر 

زوال  برای  زمینه ای  حریق،  در واقع  می شود. 
بلوط هم هست. ما با آتش سوزی و تحت این 
مکانیسم، مرتع و جنگل را به استرس حرارتی 
و  آفات  درنتیجه  می کنیم.  دچار  رطوبتی  و 
یک  به عنوان  تا  می شوند  دعوت  بیماری ها 
بنشینند و آن را دچار  پارازیت روی میزبان 

مشکل کنند. 
اجتماعی،  مشکالت  از  جلوگیری  برای   -7
آتش سوزی  به  امنیتی  باید  و  اقتصادی 
مربوط  را  مباحثی  ما  دوستان  کنیم.  توجه 
رگبار  در  که چطور  فرمودند  به سال 1389 
آتش سوزی قرار گرفتیم. به عنوان یک مسئله 
امنیتی هم مطرح است. حتی ممکن است برای 
و  عشایر  معیشت  و  تولید  در  مشکل  ایجاد 
می کنند،  دام پروری  که  روستایی  بهره برداران 
آتش سوزی را ایجاد کنند. در بحث های نظامی 

هم به عنوان پدافند غیرعامل از پوشش جنگلی 
استفاده می شود.

8- جلوگیری از فرسایش خاک
حفظ  را  باال دست  باید  برق  تولید  برای   -9
کنیم تا بتوانیم آب سالم داشته باشیم. به عبارتی 
باید جریان هیدرولوژیکی را تضمین کنیم تا 
و  ثبات  با  بتوانند  پایین دست  در  ما  سدهای 

پایداری برق تولید کنند.
ژنتیکی  فرسایش  برابر  در  حفاظت   -10
از  اکوسیستم ها،  و پس رفت  انقراض  گونه ها، 
جمله عواملی هستند که باعث می شود حتمًا 

به آن بپردازیم.

11- حفاظت از حیات وحش. خواهش می کنم 
بحث آتش سوزی در عرصه های منابع  طبیعی 
مشکل  تفکیک  این  خود  نکنیم.  تفکیک  را 
موازی کاری  که  است  درست  می کند.  ایجاد 
ولی  نیست  یکدیگر خوب  کار  در  و دخالت 
می خواهد.  ملی  عزم  آتش سوزی  با  مقابله 
آبخیزداری کشور  مراتع و  سازمان جنگل ها، 
کاری  آتش سوزی  روی  نمی تواند  اینجا  در 
درمقابل  و  بوده  کم  نیرو  و  منابع  چون  بکند 
تنوع زیاد و سطح خیلی گسترده است. بنابراین 
محیط زیست نباید برنامه ریزی اش را محدود به 
مناطق امن و حفاظت شده بکند. چرا آماری از 
موجودات سوخته در آتش سوزی نداریم؟ چرا 
جنگل ها،  سازمان  ندارد؟  وجود  مطالبه گری 
را  خاطی  فرد  کشور  آبخیزداری  و  مراتع 
دادگاهی و جریمه می کند، چرا سازمان حفاظت 
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پایین دست  در  را  سیالب  بی شک  می دهیم  دست  از  را  باالدست 
خواهیم داشت. 

17- حفظ حاصلخیزی و میکروارگانیسم های مفید خاک و مواد آن. 
18- حفظ اکوسیستم و پایداری آن و جلوگیری از طغیان آفات و 
بیماری ها. وقتی آتش سوزی ایجاد می کنیم میزبان آفات را در عرصه های 
طبیعی از بین می بریم و آنها را از تعادل خارج می کنیم. درنتیجه آفات 
می کنند.  حمله  ما  کشتزارهای  و  مزارع  به  جدید  میزبان  به عنوان 
19-  ایران یکی از هشت کشور دارای غنی ترین فلور گیاهی در جهان 
است. درواقع ما یک بانک ژن، هرباریوم و باغ جهانی هستیم. در این میان 
می طلبد که مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط زیست با هم تعامل 
بیشتری داشته باشند و پیگیری کنند تا از سازمان ملل، یونسکو و فائو 
مبالغی را دریافت کنند. سازمان ملل تضمین داده که به ازای هر کیلوگرم 
ترسیب کربن 200 دالر پرداخت  کند. ما می توانیم روی این موضوع 
کار کنیم و ادعای مطالبه پول داشته باشیم. درنتیجه می توانیم بسیاری 
از مشکالت مالی سازمان ها را نیز حل کنیم ولی تاکنون به این سمت 
حرکت نکرده ایم. به همین دلیل نیاز است که به بحث آتش سوزی بیشتر 
پرداخته شود. سهم ایران در تعامالت بین المللی را هم نباید نادیده گرفت.

جناب ایران: منابعطبیعت اینکه به توجه با هراتی مهندس
دو هر محیطزیست و طبیعی
آتشسوزی موضوع درگیر
اهمیت مورد در هستند
دو همکاری و آتشسوزی
سازماندراینبارهتوضیحاتی

ارائهدهید.

سازمان مناطق پشتیبانی و تجهیزات اداره )رئیس هراتی مهندس
دکتر  آقای  آتش سوزی  اهمیت  در خصوص  محیطزیست(: حفاظت
اشاره  مورد  دو  به  بنده  دادند.  کاملی  و  جامع  توضیح  سیاه منصور 

محیط زیست 
بی تفاوت  رابطه  این  در 
در  ما  چرا  ندارد؟  برنامه ای  و  است 
برنامه ریزی برای مدیریت آتش سوزی قبل و 
بعد از آن همیشه چند قدم از دام ها عقب تر هستیم؟ 
در  آتش سوزی  بیندیشیم.  آن  برای  چاره ای  باید  ما 
عرصه های منابع طبیعی به مثابه از بین بردن حیات وحش 
حیات وحش  ازبین رفتن  است.  ما  جانوری  محیط زیست  و 
و محیط زیست جانوری به معنای کشتن یک پرنده یا چرنده 

نیست بلکه قتل عام جمعی و کشتار موجودات است. 
12- حفظ پایداری تولید، یکی از چالش های ما است. لذا  باید 
برای ایجاد پایداری در تولید، با آتش سوزی مقابله شده و در این 

زمینه مطالعه کنیم. 
13- جلوگیری از کوچ روستاییان و عشایر به شهرها و مشکالت 
از  را  طبیعی  عرصه های  ما  وقتی  دارد.  اهمیت  هم  حاشیه نشینی 
دست بدهیم آنها مجبور به تغییر معیشت و نحوه زندگی با گرایش به 

حاشیه نشینی می شوند. 
به  ابعاد گردشگری موجب می شود  و  از گردشگاه ها  14- حفاظت 

آتش سوزی بپردازیم.
15- جلوگیری از تحمیل هزینه های هنگفت احیا. برای احیا و درمان 
همیشه هزینه های بیشتری را نسبت به پیشگیری صرف می کنیم و باید 
قبل از گرفتار شدن درباره آن فکر، چاره اندیشی و 

بررسی کنیم.
16- جلوگیری از وقوع سیالب های مهیب 
غرب  در  مخصوصًا  به تازگی  که  فصلی  و 
پیدا  اهمیت  ویژه  به طور  کشور  جنوب  و 
کرده است. اکنون در جاهایی که سیالب 

ویرانگر  سیالب های  شاهد  نداشتیم 
گاه  سیالب  هستیم. 

شهر  از  بخشی 
کل  یا 

تمامًا  موارد  این   می کند.  محاصره  را  آن  
باالدست  و  زیربنایی  کارهای  به 
پوشش  وقتی  برمی گردد. 
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را  حریق 
امسال  فرضًا  بگیریم.  درنظر 

هکتار  و 5000  بوده  فقره حریق   500
سوخته است. این می شود متوسط ده هکتار. 

برسد  هزار  بیست  به  هکتار  هزار  پنج  این  اگر 
متوسط حریق، 40 هکتار می شود. این نشان می دهد 

که نتوانسته ایم به موقع در محل حاضر شویم و حریق از 
کنترل خارج شده است. به هر جهت آمار از شهرستان به 

استان و از استان به سازمان منعکس می شود. هر روزه هم 
این اطالعات کسب، بررسی و جمع بندی می شود. حتی به خاطر 

اینکه دقت آمار بیشتر شود باید اطالعات به دست آمده 
به اداره مهندسی برود، نقشه بردار GPS بزند و نقاط 

را  نقاط  آن  بتوانیم  بعداً  تا  کند  برداشت  را   UTM
روی الیه های GIS هم ببینیم و بدین صورت اطالع 
حاصل کنیم که وضعیت حریق  در سال های مختلف به 
را سنجیدیم  تمهیدات  این  ما  بوده است.  چه صورت 
و اطالعات را به دست آوردیم. می خواهیم بدانیم 
در سال جاری نسبت  به سال قبل و حتی 
در یک ماه گذشته چقدر تفاوت رخ داده 
است. ما در ده ماهه سال گذشته 1693 
فقره آتش سوزی داشتیم و این آمار در 
ده ماهه امسال به 1295 فقره رسیده 
است. از لحاظ سطح، 8290 هکتار 
اما  بوده  گذشته  سال  ماهه  ده  در 
هکتار   4741 امسال  مشابه  آمار 
بوده است. نوسانات به چه صورت 
شده  نصف  حادثه  سطح  است؟ 
در  را  ماهانه  آمار  اگر  حتی  است. 
گذشته  آبان سال  مثاًل  بگیرید،  نظر 
تعداد 95 مورد آتش سوزی گزارش 

شده درحالی که آبان امسال 32 مورد گزارش شده است. 

ناشی یا برمیگردد اقلیمی شرایط به نوسانات این ایران: طبیعت
تعداد امکاناتاست؟چهعواملیدرکاهش بهبودتجهیزاتو از

آتشسوزیهانقشدارند؟

تجهیزات  به  نوسانات  این  از  بخشی  ابراهیمیفر: مهندس
برمی گردد ولی بیشتر مربوط  به شرایط اقلیمی است. مثاًل پانزده 

روز اول سال 1397 واقعًا شرایط بحرانی بود. ما روز اول 
که شمال رفتیم دما باالی 30 درجه بود و تا 15 فروردین 

هم ادامه داشت. باالی 150 یا 160 فقره در 15 روز 
جنگل های خارج  در  داشتیم.  امسال حریق  اول 

شروع  خرداد ماه  از  بیشتر  حریق  شمال  از 
می شود و تا آخر شهریور ادامه دارد. 

در  حریق ها  اوج  یعنی 

می کنم. یکی همکاری سازمان های ذی ربط است که در مسئله حریق 
جنگل ها،  سازمان  و  محیط زیست  حفاظت  سازمان  هستند.  دخیل 
مراتع و آبخیزداری کشور از سال  1389 تا 1390 به دلیل حجم باالی 
کرده اند؛  شروع  را  تنگاتنگی  همکاری  گرفته  صورت  آتش سوزی 
ازجمله تشکیل کمیته اطفای حریق هوایی و تصمیماتی که در این زمینه 
گرفته شده است. این تصمیمات از هر دو طرف بهره بردار اجرا و موجب 
شد تا ازنظر تعداد و وسعت حریق در مناطق تحت مدیریت سازمان، با 
کاهش آتش سوزی مواجه شویم؛ به طوری که با بررسی آمار های 1393 
تا 1397 مالحظه می شود که میزان آتش سوزی به طور قابل مالحظه ای 
کاهش پیدا کرده است؛ همان طور که آقای مهندس ابراهیمی فر هم اشاره 
کردند. این تعامل و همکاری شروع شده و تا امسال هم ادامه داشت. در 

مورد هزینه های متأثر از آتش سوزی در طبیعت و ارزش گذاری ضرر 
و زیانی که به طبیعت و حیات وحش وارد می شود، باید بگویم از 
موضع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور دراین باره 
لحاظ  از  محیط زیست  حفاظت  سازمان  در  ولی  نیستم  مطلع 

هزینه اقتصادی برای یک موجود زنده مبنایی نداریم. برای 
که می سوزد  قیمت یک درخت سروی  مثال 

یا  است؟  چقدر  اقتصادی  ارزش  لحاظ  به 
وقتی یک رأس قوچ در آتش سوزی از بین 
اقتصادی،  ارزش گذاری  به لحاظ  می رود 
چه عددی درنظر گرفته می شود؟ اساس 

و  حیات وحش  ارزش گذاری  مبنایی 
جانداران چگونه باید سنجیده شود؟ 
باید  اقدام  این  که  موافقم  هم  بنده 

صورت گیرد.

طبیعتایران:درخصوصآمارباید
قدریبحثراروشنترپیشببریم.
ماتعدادوسطحداریم.اشارهشما
اینبودکهازلحاظتعدادافزایش

داشتیمولیازنظرسطحباکاهشروبهروبودیم؟آیااینآمارصحیحاست؟

مهندسابراهیمیفر:بنده متوسط سطح حریق به منظور ارزیابی عملکرد 
سازمان را عرض کردم. شاخص ها به پارامترهای مختلفی بستگی دارد 
درنظر  را  حریق  متوسط  که  است  این  ارزیابی  روش  ساده ترین  ولی 
بگیریم. اینکه چقدر نسبت به دوره قبل یا سال قبل توفیق داشته ایم. 
این مسئله نشانگر آن است که شاید در دهه های قبل به این موضوع 
کمتر پرداخته  شده است. بنده 25 سال است که در این خصوص فعالیت 
می کنم. از سال 1372 که این وظیفه را از بخش جنگل به دفتر حفاظت و 
حمایت سپردند یک مورد حریق در استانی اتفاق افتاد و هواپیماهایی که 
از منطقه عبور می کردند به سازمان اطالع  دادند که در منطقه آتش سوزی 
رخ داده است. جنگل های منطقه در حال سوختن بود و کسی هم توجه 
نکرده بود. اما االن فضای مجازی باعث شده حادثه ای پوشیده نماند. 
امروزه اطالع رسانی بسیار خوب و دقیق  شده است. اگرچه یک سری 
مسائل هم وجود دارد اما درمجموع به این نقطه رسیدیم که بیاییم متوسط 
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مهار کنیم معمواًل به یک حریق کوچک تبدیل 
یا  ده  متر،  هزار  پنج  است  ممکن  که  می شود 
بیست هزار متر، چهار هکتار یا ده هکتار باشد. 
ولی اگر در روز اول موفق نباشیم ممکن است 
که یک هفته یا ده روز هم زمان ببرد. مثاًل در 
تا  کشید  طول  روز  ده  گلستان،  جنگل های 
توانستیم حریق را تحت کنترل قرار دهیم. البته 
نتوانسته بودیم آن را مهار کنیم و فقط توانستیم 
کنترل کنیم تا آسیب بیشتری وارد نکند. شرایط 
خود حریق هم باعث ایجاد بارندگی می شود. 
روی  که  حریقی  طوفان  است.  جالب  خیلی 
خاصی  جوی  شرایط  ایجاد  باعث  می دهد 
می شود که بر اثر آن میزان رطوبتی که به سمت 
باال حرکت می کند درنهایت بعد از یک هفته 
را  بزرگ  می شود. حریق های  بارندگی  باعث 
بارندگی مهار می کند و از دست بشر  معمواًل 
کردم  اشاره  که  نکته ای  نیست.  ساخته  کاری 
کاهش داریم به دلیل همین موضوع است. طی 
و  درست تر  قدری  آمار  که  سالی   25 تا   20
دست  توفیقاتی  به  توانستیم  شده  بیشتر  دقت 
پیدا کنیم. متوسط مهار حریق حدود 10 یا 11 
هکتار است. ما با آقای دکتر بیلگیلی از کشور 
گلستان  جنگل های  به  بازدید  برای  که  ترکیه 
نیز می گفتند  آنها  بودند، صحبت کردیم.  آمده 
است.  هکتار   10 ما  حریق  مهار  متوسط  که 
آمریکا  در  که  می شود  مشاهده  اوقات  بعضی 
طی آماری که در سال 2010 و چند سال بعد و 
قبل ارائه شد، متوسط مهار حریق 100 هکتار 
بیان شده است. ما با آنها قابل قیاس نیستیم. 
بیشتر  و  بوده  سوزنی برگ  آنها  جنگل های 
زندگی  آنجا  در  کسی  که  است  جنگل هایی 
وقتی  دارد.  وجود  حیات وحش  و  نمی کند 
آتش سوزی روی می دهد حتی شاید تا 500 
متری آن هم نتوانیم نزدیک شویم. فقط از هوا 
قابل مهار است و از زمین به هیچ  وجه نمی توان 
مثل  همجوار  کشورهای  در  داد.  انجام  کاری 
ترکیه که تقریبًا پوشش گیاهی، شرایط اقلیمی 
و شرایط اقتصادی، اجتماعی مشابه ما را دارند 
چندان از کشورهای اروپایی فاصله ای ندارند. 
ترکیه خودش صاحب سبک است. این کشور 
عملیاتی  نیروی  و 1000  پایگاه  دارای 100 
نفر  هزار   10 همچنین  است.  حریق  اطفای 
نیروی پشتیبان حریق دارد و از ارتش هم به 
این  آنها کمک می شود. ما چه چیزی داریم؟ 
یکی از چالش هایی است که در منابع  طبیعی 

به عنوان  ما  اگر حریق در کشور  وجود دارد. 
یک تهدید تلقی می شود باید سازوکار مناسب 
را برای مقابله با آن مهیا کنیم. هزاران بار هم 
تجهیزات و امکانات بگیرند که البته االن هم 
گرفته اند تا وقتی که سازوکار الزم را نداشته 
از  و  می شود  میل  و  حیف  تجهیزات  باشیم 
میزم  پشت  وقتی  جنگلبان  مِن  می رود.  بین 
می نشینم و پرونده و نامه ای را تنظیم می کنم 
وقتی آتش سوزی اتفاق افتاد باید برخیزم و به 
عرصه بروم. کاِر مِن جنگلبان گشت و مراقبت 
در عرصه است ولی تخصصی در حریق ندارم! 
حریق یک امر تخصصی است. شاید 10 نفر 
نفر  بتوانند کار 100  نیروی متخصص حریق 
نیروی مثل من را که تخصصی در این زمینه 
ندارم، انجام دهند. این کار یک تیم می خواهد. 
این تیم شامل پشتیبان، بیسیم چی، امدادگر و 
3 تا 5 نفر دیگر است که کارهای دیگری را 
انجام می دهند. رئیس تیم کمک می کند که افراد 
مشاهده  را  فیلمی  نگیرند.  قرار  آتش  تله  در 
کرده ام که مربوط  به آمریکا بود. یک تیم سیزده 
نفره که تمامی حریق ها را مهار می کردند در 
یک حریق یک لحظه غفلت کردند و در تله 
آتش افتادند. تمام سیزده نفری که متخصص 
حریق بودند ازبین رفتند! مثل همین اتفاقی که 
امسال در کردستان روی داد و چهار نفر در تله 
و  مردمی  نیروی  نفر  )دو  گرفتار شدند  آتش 
دو نفر نیروی جنگلبان( که متأسفانه از میانمان 
رفتند. بحث آمار در حریق فقط برای ارزیابی 
خودمان است که نسبت به سال ها و دهه های 
توفیقی  آیا  بکنیم؟  توانستیم  کاری  چه  قبل 

داشته ایم یا نه؟

سبزعلی! سرهنگ جناب ایران: طبیعت
و دارید که تجاربی به توجه با جنابعالی
آتشسوزی با حفاظت قسمت در سالها
ناوگان و مشکالت مورد در بودید درگیر

اطفایحریقتوضیحاتیارائهدهید.

)رئیسمحترمسابق قاسمسبزعلی سرهنگ
و مراتع جنگلها، سازمان حفاظت یگان
صحبت های  تکمیل  در  کشور(:  آبخیزداری
که  بگویم  باید  ابراهیمی فر  مهندس  آقای 
منطقه ای،  موقعیت  به  توجه  با  ما  کشور  در 
بیشتر حریق هایی که اتفاق می افتد در مناطق 
کشیده  درازا  به  اطفا  کار  و  است  صخره ای  

چهار ماه است. بعضی سال ها ممکن 
از  و  باشد  باال  حرارت  درجه  است 
است  ممکن  شود.  شروع  اردیبهشت 
به جای شهریور حتی تا مهر و آبان هم 
ادامه پیدا کند. در سال 1389 در آبان 
ماه در منطقه غرب کشور آتش سوزی 
داشتیم درحالی که باید شهریور متوقف 
می شد. در شمال کشور اوج حریق در 
آمار بلندمدت در آذر و دی ماه است. 
علت آن هم باد گرم است. ولی االن شرایط 
داریم  انتظار  مثاًل  است.  کرده  تغییر  اقلیمی 
باشیم. آتش سوزی  شاهد  هم  لرستان  در  که 

شرایط و نبود امسال بارندگیهای اگر 
در حریق بود ممکن داشت وجود خشکی
منطقهغربنیزرخدهد.بیشترینحریقرا
درایامتعطیالتداریم.مثاًلپنجشنبهیاجمعه
یاچندروزیکهتعطیلیوجوددارد45تا
50درصدحریقهاراشاملمیشود؛چراکه
بیشترعاملانسانیباعثبروزحریقمیشود.
نکات نکردن درعرصههاورعایت حضور
ایمنیباعثمیشوداینحریقهااتفاقبیفتد.

دکتر  آقای  که  همان طور  ساعت  ازنظر   
سیاه منصور اشاره کردند رطوبت نسبی، درجه 
حرارت، باد و توپوگرافی منطقه، عواملی هستند 
که می توان گفت در رفتار حریق تأثیرگذارند. 
ما بیشترین زمان و احتمال وقوع حریق را از 
12 ظهر تا 6 عصر داریم. به تدریج از 6 عصر 
تا 12 شب از احتمال آن کاسته می شود. بیشتر 
حریق ها از ساعت 12 شب تا 6 صبح مهار 
می شود چراکه رطوبت نسبی باال می رود، هوا 
خنک تر می شود و حریقی که نتوانسته ایم آن 
را در طول روز مهار کنیم در آن زمان مهار 
می شود. برخی از حریق ها ویژگی هایی  دارند 
که عملیات اطفا را با مشکل مواجه می کنند. 
مثاًل روز شنبه حریقی روی داده بود. ساعت 
ما اطالع دادند و وارد عملیات  به  10 صبح 
شب  از  پاسی  تا  عملیات  این  شدیم.  اطفا 
منطقه  در  ما  نیروهای  همه  و  کرد  پیدا  ادامه 
حضور داشتند چراکه هنوز اطمینان خاطری 
فردا  نداشت.  وجود  آن  کامل  مهار  به  نسبت 
صبح که حریق مهار شد با بادی که از ساعت 
9 صبح شروع  شد دوباره گسترش پیدا کرد. 
اگر بتوانیم در یکی، دو ساعت اول، حریق را 
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با  بی شک  مرتعی  مناطق  در  یعنی  می شود. 
امکانات  و  مردم  حضور  سازوکار،  به  توجه 
اقداماتی  می توان  دارد  که وجود  تجهیزاتی  و 
شود.  اطفا  مناسب  زمان  در  حریق  تا  کرد 
صعب العبور  به دلیل  صخره ای  مناطق  در  اما 
تأیید  در  مثاًل  می کشد.  طول  کار  این  بودن 
ابراهیمی فر، قسمت  مهندس  آقای  فرمایشات 
پایین را خاموش می کنند و قسمت باالیی که 
تنه درختان سوخته و باقی مانده است، پایین 
می افتد و آتش را شعله ور می کند. حرکت نیرو 
به آنجا مشکل است. ما باید به صورت زیربنایی 
ناوگان  دارای  کشوری  هر  بپردازیم.  آن  به 
تخصصی  ناوگان  وقتی  هست.  حریق  اطفای 
وجود خارجی پیدا کند این ناوگان با تخصص، 
اقدام  می تواند  دارد  که  امکاناتی  و  تجهیزات 
که  همان طور  باشد.  داشته  به هنگامی  و  مؤثر 
آقای مهندس ابراهیمی فر اشاره کردند، اکنون 
تنها با تعاملی  که با هوافضای  سپاه یا وزارت 

آنها  پرنده های  از  توانستیم  داشتیم،  دفاع 
اطفای  ناوگان  باید در  ما  کنیم.  استفاده 
حریق مان هم پرنده )بالگرد یا هواپیما( 
داشته باشیم. عجز و التماسی هم نباید 
این  ما  به  باشد. االن مقدورات کشور 
اجازه را نمی دهد که 70 تا 80 فروند 

و کمی کمتر یا بیشتر پرنده )بالگرد 
اما  کنیم؛  تهیه  هواپیما(  یا 

مناطق  در  اینکه  برای 
صعب العبورمان 
بتوانیم عملیات 

مؤثری انجام 
دهیم نیاز به 

می رود  آنجا  به  نیرو  وقتی  داریم.  پرنده 
نه  و  ببرد  تجهیزات  خودش  با  می تواند  نه 
آن قدر  رسید  آنجا  به  که  هم  وقتی  امکانات. 
خسته و کوفته است که یکی باید او را تیمار 
کند و پس از انجام کار او را پایین بیاورد. من 
بنا به وضعیت منطقه زاگرس در حریق شرکت 
کردم ولی دیدیم که واقعًا در مرحله عمل، کار 
کردن سخت است. یعنی اینکه ابزار، امکانات و 
تجهیزات می خواهد که مکمل یکدیگر هستند. 

مناطق صخره ای  در  وقتی  ما  کشور  در  االن 
پیدا  ادامه  روز   3 تا   2 می دهد  رخ  حریق 
می کند چون نیرو نمی تواند باال برود یا اینکه 
وقتی می خواهد باال برود ما از همان بضاعت 
گذشته  سال  در  می کنیم.  استفاده  بالگردی 
پرواز  ساعت   700 دادند  ما  به  که  آماری 
بالگرد داشتیم. این ها باید برنامه ریزی شود. ما 

چالش های بسیار جدی تری داریم. اواًل باید به 
این موضوع بپردازیم که منابع  طبیعی اولویت 
چندم کشور است؟ این خسارت هایی که وارد 
می شود چه اثراتی بر کشور دارد و چقدر ما را 
ملزم می کند که برنامه ریزی شده و هدف گذاری 
شده اقدام کنیم؟ 135 میلیون هکتار، وسعت 
سرزمینی اراضی ملی است که ما باید بخشی از 
آن را حفاظت کنیم. ما باید از 84 میلیون هکتار 
مرتع و 16 میلیون هکتار جنگل حفاظت کنیم. 

این کار چه بضاعت، امکانات و مقدوراتی را 
می طلبد تا ما در یکی از چالش های جدی مان 
و  به هنگام  اقدام  بتوانیم  حریق،  حوزه  در 
بضاعت  اکنون  بی شک  باشیم.  داشته  مؤثری 
را  کار  اجرای  کفایت  دولتی  مقدورات  و 
نمی کند. در این شرایط نزدیک به چند میلیارد 
تومان هزینه تجهیزات و امکانات کردیم ولی 
به دلیل نبود نیروی متخصص نمی توانیم اقدام 
به هنگامی داشته باشیم. ما پایگاه اطفای حریق 
ایجاد کردیم، تجهیزات الزم آن را خریدیم و 
نیروهایمان را تقریبًا آموزش دادیم. همچنین 
تجهیز  را  مردمی  نیرو های  مثاًل  که  خواستیم 
کنیم، آموزش بدهیم و امکانات در اختیارشان 
بگذاریم. این قسمتی از کار و فرایند است. در 
آسیب شناسی، می گوییم که 95 تا 99 درصد 
عامل حریق، انسانی است. سهم عوامل طبیعی 
است.   درصد  دو  تا  یک  از  کمتر 

آیا ایران: طبیعت

گرفته صورت انسانی عوامل در تفکیکی
درصد چند و عمدی درصد چند است؟

غیرعمدیبودهاست؟

سرهنگسبزعلی: زیر ده درصد عوامل عمدی 
می کنیم،  نگاه  را  ارقام  و  آمار  وقتی  است. 
زمانی که گردشگری بیشتر می شود و ساعت 
کباب خوری یا غذا خوری می رسد در آن ساعت 
حریق شروع می شود. کم توجهی مردم دلیل این 



i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 64

بخشی  در  است.  اتفاق 
از فرهنگ سازی، بهره گیری از 
جوامع محلی باید در دستور کار قرار 
گیرد. آسیب شناسی مختلفی وجود دارد که 
چندین  در  است.  خارج  جلسه  این  از حوصله 
و  برنامه ریزی  داشتیم  خدمتگزاری  توفیق  که  سالی 
هدف گذاری کرده و به استان ها ابالغ می کردیم. آنها نیز 
هدف گذاری و اقدام  کرده و تیم بندی می کردند )چه تیم های 
خودشان و چه تیم های مردمی( و آماده به کار می شدند. باید به 
سمتی برویم که از توانمندی دولتی برخوردار شویم و انتظارات از 
مردم در مرحله بعدی باشد. در بضاعت و مقدورات کافی نیستیم. 
چرا؟ نیروی یگان، نیروی کارشناس حرفه ای اطفای حریق نیست. 
نیرویی است که چند کار را با هم انجام می دهد. اطفای حریق هم 
از  یکی  رویکرد  این  درحالی که  است.  کارها  بقیه  کنار  در  کاری 

معضالت است.

طبیعتایران:آقایدکتربدریپور،جنابعالیبهعنوانعضویاز
شورایعالیجنگل،مرتعوآبخیزداریآیادراینشورابهمواردی
کهدوستاندرموردبحثیگانحفاظتونیرویتخصصیمطرح
کردند،پرداختهمیشود؟انتظارمیرودکهشورایعالیجنگلبه
موضوعاتمختلفمنابعطبیعیومحیطزیستاشرافداشتهباشد.
آیاموضوعحریقدرمنابعطبیعیوبرطرفکردنموانعوبحث
یاراهکارهایدیگردرشورامطرحو تشکیلیگاناطفایحریق

پیگیریمیشود؟

و مرتع جنگل، شورایعالی محترم )عضو بدریپور دکتر
آبخیزداری(: دوستان مطالب بسیار خوبی بیان کردند و امیدوارم این 
مطالب مسیر را خوب ترسیم کند. یکی از وظایفی که به شورای عالی 
جنگل محول شده، ارزیابی راهبردی اقدامات وسیاست ها است که در 
این راستا سیاست ها و فعالیت های مرتبط با حریق هم باید ارزیابی 
شده و نظرات اصالحی ارائه شود. در این  خصوص یکی از کارهایی 
که به بنده به عنوان عضو این شورا محول شده، ارزیابی سیاست ها و 
اقدامات یگان حفاظت منابع طبیعی است. اکنون هم مشغول ارزیابی 
بنده،  تخصص های  از  یکی  هستم.  حفاظت  یگان  سیاست های 
مدیریت ریسک و بحران بالیای طبیعی است و با این رویکرد 
باید  ارزیابی  این  در  هستم.  وضعیت  آسیب شناسی  حال  در 
مشخص شود که چه اقداماتی انجام شده و چه اقداماتی باید 
انجام شود. متأسفانه یک سری اقدامات در سطح دولت 
در حال اجرا است که بیشتر فعالیت زده هستند؛ یعنی با 
هزینه و انرژی زیاد اقداماتی چه بسا بسیار خوب، 
انجام می شود، بدون اینکه بدانیم این فعالیت ها 
ما را به هدفمان رهنمون می کنند یا خیر؟ 
تعبیه  درست  فعالیت  است  ممکن 
به علت  ولی  باشد  شده 

پیچیدگی و وابستگی که فعالیت جاری به فعالیت دستگاه یا سازمان 
دیگری دارد، فعالیت انجام شده اثربخشی خود را نداشته باشد. حکایت 
چرخ دنده هایی است که همه باید همگام و هماهنگ کار کنند تا ماشین 
ویژگی های  و  پیچیدگی ها  حریق  دهد.  انجام  به درستی  را  کارش 
خاصی دارد. بنده کار در زمینه بالیای طبیعی را با خشکسالی شروع 
را  توجهم  حریق  وقتی  اما  دارم  آن  بر  خوبی  بسیار  اشراف  و  کردم 
به خود جلب کرد، متوجه شدم تفاوت هایی بین حریق و خشکسالی 
برای  زیادی  بسیار  انگیزه  بیاموزم.  باید  نو  از  دوباره  و  دارد  وجود 
با  بی شک  و  کردم  کنکاش  بسیار  و  داشتم  مدیریت حریق  یادگیری 
دانشی که تا امروز کسب کردم تحلیل خوبی از اقدامات فعلی دارم.

انسانیواجتماعیآناست. ازجملهپیچیدگیهایحریق،جنبههای
کافیاستعرصهایدرمجاورتیکروستابهفردیغیربومیبرای
که میکنند احساس بومی مردم طبعًا شود. واگذار طرحی اجرای

حقوقشانتضیعشدهودولتحقیبرایآنانقائلنیست.

دچار  آنها  روستای  مجاورت  در  عرصه ای  اگر  نمی کنید  فکر   
حریق شود، دیگر تمایلی به مشارکت در اطفای حریق ندارند؟! ضمن 
اینکه حتی می تواند همین واگذاری، انگیزه ای برای ایجاد حریق شود. 
به دلیل اقدامات غیرمنسجم و جزیره ای شاهد چنین وضعیتی هستیم 
و تفاوتی نمی کند در کجای این کشور بوده و زمین چه ارزشی داشته 
باشد. متأسفانه باوجود اهمیت مسائل اقتصادی، اجتماعی، هنوز این 
مهم در بسیاری موارد مغفول مانده و الزم است به آنها توجه ویژه ای 
شود. برای مدیریت حریق و کاهش ریسک آن باید این  موارد به عنوان 
ریسک های بروز حریق گفته شوند و درصورت لزوم برخی سیاست ها 
احتمااًل  و  اجتماعی  تعارضات  ایجاد  باعث  که  دستورالعمل ها  و 
حریق می شوند، اصالح شوند. در کوتاه سخن این که داستان حریق 
پیچیدگی های بسیار بسیار زیادی دارد. شما با بیان یک سری اعداد، 
دنبال چه چیزی هستید؟ اعداد به ما چه چیزی نشان می دهد؟ به ما 
نشان می دهد که چه اتفاقی روی داده است. یک طرف قضیه این است 
که چقدر این اعداد قابل اعتماد است؟ آیا این عدد، عدد واقعی است که 
اگر GPS بزنیم، نشان بدهد؟ آیا ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان ها تمایل دارند که اعداد و ارقام واقعی را ارائه دهند یا خیر؟ در 
سال های اخیر، با توجه به اهمیت موضوع و برای جلب توجه مدیران 
استانی، شاخص تعداد و سطح حریق را به عنوان یکی از شاخص های 
ارزیابی مدیران مّدنظر قرار داده اند. منظور هم این بوده است که حریق 
به عنوان یک ریسک خیلی باال مورد توجه مدیران استانی قرار گرفته 
و در برنامه ریزی های خود به آن توجه ویژه ای داشته باشند. در سطح 
گیاهان  بیماری های  و  آفات  که  است  مهم  همان قدر  سازمان، حریق 
و درختان مهم هستند. اما از فضای سازمانی که بیرون بیاییم حریق 
جنگل ها و مراتع برای چه افرادی مهم است؟ در سال های اخیر، سمن ها 
و کنشگران حوزه محیط زیست بسیار فعاالنه با موضوع حریق برخورد 
می کنند و شاهد مشارکت آنها در عملیات اطفا نیز هستیم. اما آیا برای 
دولت هم حریق همان قدر مهم است؟ آیا دولت اعتبارات مورد نظر را 
تأمین می کند؟ هنوز باوجود تالش های فراوان همکاران بنده در یگان 
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این  آیا  نشده است.  استانی یگان تصویب  حفاظت سازمان، ساختار 
موضوع بیانگر کم توجهی و ناآشنایی با موضوع مدیریت حریق نیست؟ 
آیا سایر دست اندرکاران که براساس قانون مکلف به همکاری هستند، 
فرایند  آیا  می کنند؟  همکاری  دل  و  جان  با  حریق،  بروز  شرایط  در 
استفاده از هواپیما و هلیکوپتر برای اطفای حریق، سهل است یا دشوار؟ 
ده ها سؤال دیگر در این زمینه وجود دارد که هر پاسخی بیانگر عمق 

کاستی های کشور در مدیریت حریق است. 

چه و بدهد نظر یگان ساختار روی باید کسی چه ایران: طبیعت
سازمانیبایدپیگیرتشکیلآنباشد؟

روی  باید  کشور  استخدامی  و  اداری  امور  سازمان  بدریپور:  دکتر
ساختار یگان نظر بدهد و آن را تصویب کند.

طبیعتایران:سازمانجنگلها،مراتعوآبخیزداریکشوروسازمان
حفاظتمحیطزیستبههرحالمتولیمحیطزیستومنابعطبیعی
کشورهستند.آیااینمطلبدرسطحشورایعالییادرسطحباالتر،
ما میشود؟ پیگیری و مطرح کشاورزی، جهاد وزیر و وزارتخانه
دارند مجهزی یگان ترکیه در داریم. هم را کشورها سایر تجربه
راچهکسی اینمهم ایران در است. وکارهاهمهسازماندهیشده
پیگیریمیکند؟متولیکیست؟اگرماتنهابگوییمنداریممشکلی
راحلنمیکند.آیابهاینسمتمیرویمکهدرآیندهکشورماهم
آتشسوزی با مقابله برای مناسبی تشکیالت و مشخص سازوکار
داشتهباشد؟آیااینمسئلهجزومسائلودغدغههایکشورماهست؟

دکتربدریپور: ببینید بحث این است که ما باید درابتدا علت کاستی ها 
کاستی ها،  بیان  ضمن  و  بیابیم  جانب داری  بدون  و  شفاف  به طور  را 

رفع  راهکارهای 
ابزارهای  ازطریق  هم  را  آنها 

برسانیم.  جامعه  آحاد  گوش  به  مختلف 
در سال جاری سازمان، استراتژی ارتباطات و 

اطالع رسانی خود را تدوین کرده است و امید می رود 
در تمام زمینه ها ازجمله حریق، محتوا و پیام های مناسبی 

را ازطریق ابزارهای متناسب با هر قشر اطالع رسانی کند 
که  بعدی  استراتژی  شود.  رسانده  همه  چشم  و  گوش  به  تا 

ان شاءاهلل سازمان در آینده تدوین کند، ترویج و حمایتگری است. 
در قالب این استراتژی مجموعه اقداماتی تعبیه خواهند شد تا همه 

طرف دار منابع طبیعی شوند و هر فرد یک جنگلبان شود؛ می خواهد 
مسئول باشد یا شهروند عادی. به اعتقاد بنده برای ارتقای وضعیت 
مدیریت حریق الزم است به این پنج محور توجه شود که عبارتند 

از: اطالع رسانی و ارتباطات، جلب مشارکت مردمی، مدیریت دانش، 
تقویت انسجام سازمانی و تقویت ظرفیت مدیریت حریق.

اما برای پرداختن به این محورها نیاز به منابع است. ما 
هنوز رقم واقعی برای یک درخت و اکوسیستم را در اختیار 
می ارزد؟  چقدر  سرو  درخت  یک  نمی دانیم  هنوز  نداریم. 
می ارزد؟  چقدر  یوزپلنگ  یک  نمی دانیم  هنوز 
با  سیاست مدار  نکرده ایم.  تعیین  آن  برای  عددی 
عدد و رقم سروکار دارد. آقای دکتر سیاه منصور 
هرچه  هم  بنده  و  می پذیرم  من  بگوید  هرچه 
مکتب  یک  از  ما  می پذیرد. چون  ایشان  بگویم، 
واالیی  ارزش  طبیعت  ما  برای  و  آمده ایم  فکری 
دارد. ولی آن فردی که با عدد سروکار دارد جنگل 
برایش سبزی معنا می دهد و حیات معنا نمی دهد. 
در سازمان برنامه همان گونه که بنده برای اخذ اعتبار مراجعه می کنم، 
هم  دیگر  دستگاه های  می کند.  مراجعه  هم  بهداشت  وزارت  نماینده 
مراجعه می کنند. آنها با یک فهرست بلندباال از دستگاه ها و محدودیت 
منابع مالی مواجه هستند اما متأسفانه چون ما اعداد واقعی و مبتنی بر 
اصول علمی از میزان خسارت  ها نداریم تا طرف مقابل بداند درصورت 
تأمین نکردن اعتبار الزم چه مقدار خسارت اقتصادی و محیط زیستی 
سازمان  به  که  اعتباری  همواره  لذا  شد،  خواهد  وارد  کشور  به 
نیاز سازمان و واقعیت های موجود  اختصاص می یابد پاسخگوی 
آن نیست. امروزه از ابزارهای اقتصادی متداول استفاده می شود که 

یکی از جهان شمول ترین آنها ابزار اقتصاد تخریب سرزمین است
)Economics of Land Degradation( که در دنیا با آن 

کار می کنند. در قالب این ابزار مشخص می شود منابع موجود 
اعتبارات  هزینه کرد  درصورت  و  دارند  ارزش  چقدر 

افزوده خواهد شد  منابع چقدر  این  به ارزش  الزم، 
و درصورت تأمین نکردن منابع مالی هم، ارزش 

این منابع چقدر کاهش خواهد یافت؟ پس 
از ارائه این محاسبات اقتصادی، این 

تصمیم  که  است  مالی  نهاد 
مورد  اعتبار  می گیرد، 
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باید  یا خیر و  نظر را تخصیص دهد 
از  ناشی  کاستی  هرگونه  پاسخگوی 

تخصیص ندادن منابع هم باشد.
سایر  تجارب  با  رابطه  در 
کشورها هم الزم است اشاره کنم که 
دارد. ضمنًا  را  ایران شرایط خودش 
این شرایط بین استان ها هم متفاوت 
فرق  کردستان  با  لرستان  است. 
ترکیه  حریق  مدیریت  وقتی  می کند. 
را مثال می زنید بهتر است قدری از باال ترکیه 
را رصد کنید. ترکیه رتبه اول یا دوم دنیا را 
در زمینه جنگل کاری دارد. آقای اردوغان به 
23 میلیون شهروند ترکیه نامه مستقیم می زند 

تا برای جنگل کاری مشارکت کنند!

درترکیهتوسعهسطحجنگل،تبدیلبهعزم
منابع حفظ که است طبیعی و شده ملی
قرار توجه مورد میزان بههمان هم موجود
2008-2012 سالهای خالل در گیرد.
بنابرآنبودکه2میلیاردنهالکاشتهشود
نهال میلیارد 2/4 رکورد به پایان در اما
هم ما کشور در عزم همین آیا رسیدند!
تلویزیون در بهتازگی البته دارد؟ وجود
دیدهام. را درخت« یک ایرانی »هر شعار
باشید مطمئن میکارد درختی فردی وقتی
آنفردهرگزرفتارینمیکندکهبهنابودی
درختبراثرحریقومواردمشابهبینجامد.

ما، کشور  منابع  طبیعی  هفته  با   مصادف 
برگزار  طبیعی  منابع   هفته  مراسم  هم  چین 
سه  که  است  مکلف  چینی  فرد  هر  می کند. 
درخت بکارد و اگر امکان غرس نهال نداشته 
دولت  به  را  نهال  کاشت 3  هزینه  باید  باشد، 
بپردازد. آیا برای مِن کارمند سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری کشور معنا دارد که چند تا 

درخت کاشتم و شما چند تا کاشتید؟ 
وقتی در مورد یک ریسک صحبت می کنید 
شما باید تمام ابعاد آن را درنظر بگیرید. وقتی 
از ریسک صحبت می شود یک طرفش  بحران 
است و طرف دیگر پیشگیری. ما از این اعدادی 
که داریم، برداشت های نادرستی می کنیم. شما 
سؤال می کنید حریق بیشتر در جنگل یا مرتع 
اتفاق می افتد؟ جنگل ما محدود است. آن را 
میزان  کشورمان.  مرتع  سطح  با  کنید  مقایسه 
مرتع  آسیب پذیری  با  را  آسیب پذیری جنگل 

مقایسه کنید. چرا نمی گویید بخشی از حریق ها 
که  چرخه  این  در  می گیرد.  نشأت  مزارع  از 
وقوع  شاهد  فصلی  در  می بینید  می کنید  نگاه 
به  تفریح  برای  بیشتر  مردم  که  حریق  هستیم 
روزهای  می کنند.  مراجعه  طبیعی  عرصه های 
پنج شنبه و جمعه و تعطیالت که برای تفریح و 
تفرج وارد عرصه می شوند و غذایی در طبیعت 
تهیه می کنند. در بسیاری موارد هم در فصل 
برداشت محصول، کشاورزان به خیال از بین 
بردن علف های هرز مزارع، اقدام به آتش زدن 
اراضی زراعی خود می کنند که این آتش ها به 
مزارع، مراتع و جنگل های اطراف هم کشیده 
می شود. مجموعه سازمان تحقیقات، آموزش و 
ترویج چقدر در ارتقای آگاهی، فرهنگ عمومی 
چقدر  و  کرده  کار  کشاورزان  دانش  حتی  و 
منجر به تغییر رفتارهای خطرآفرین شده است؟ 
که  شما  مشخص  سؤال  در خصوص  اما 
پیگیری  را  حریق  موضوعات  باید  چه کسی 
دستگاه ها  از  هرکدام  که  بگویم  باید  کند 
را  به طور مشخص وظایفی  که  دارند  دفاتری 
سازمان،  سطح  در  طبیعتًا  می کنند.  پیگیری 
یگان حفاظت منابع طبیعی موظف به پیگیری 
شاهدم  بنده  است.  حریق  به  مربوط  مسائل 
به طور مرتب  که همکارانم در یگان حفاظت 
یگان  ساختار  تا  هستند  رفت و آمد  حال  در 
بنده که  را مصوب کنند. برای همکار استانی 
در بخش یگان حفاظت خدمت می کند، باید 
شود  مصوب  متناسب  تشکیالتی  ساختار 
فراوان  پیگیری های  باوجود  متأسفانه  که 
است. نشده  مصوب  استانی  ساختار  هنوز 

ریاست محترم سازمان هم در سطح خودش 
در حال پیگیری است اما مجموعه آن طرف، 
دغدغه  بنده و شما را که دور میز نشسته ایم، 
فقدان  که  نیست  متوجه  اصاًل  شاید  و  ندارد 
ساختار چقدر باعث کاهش انگیزه همکارانی 
می شود.  می کنند،  خدمت  بخش  این  در  که 
اما در مورد تجارب بین المللی الزم است 
بالگرد  می گوییم  ما  شود.  باز  کمی  موضوع 
متعلق به وزراتخانه ای دیگر باید با یک تلفن 
عملیات  در  و  گرفته  پرواز  اجازه  مستقیم 
همان گونه  کند؛  خدمت رسانی  حریق  اطفای 
که در برخی کشورها چنین اتفاقی می افتد. آیا 
مختلف  نشست های  و  تالش ها  تمام  باوجود 
می توان چنین انتظاری در کشور داشت؟ الزم 
کره  و  ترکیه  کشورهای  از  مثال هایی  می دانم 

جنوبی ارائه دهم. ببینید وزارت کشاورزی و 
وزارت جنگل  گذشته  سال  )تا  ترکیه  جنگل 
اختیار  در  بالگرد  چند  بود(  آب  امور  و 
دارد؟ کشور ترکیه به  حدی از استانداردهای 
بین المللی دست یافته که یک مرکز آموزشی 
کرده  راه اندازی  آنتالیا  در  حریق  بین المللی 
است. برای ترکیه جنگل مهم است و متناسب 
با آن اهمیت، امکانات و تجهیزات هم فراهم 
باوجود  ما  کشور  در  شوربختانه  اما  می شود 
و  اکوسیستم  شکنندگی  جنگل ها،  کم  سطح 
منابع  از عرصه های  بسیاری  احیای  دشواری 
طبیعی، منطق حکم می کند که از این جنگل ها 
و مراتع خود با جدیت بیشتری حفاظت کنیم 
و بالتبع منابع متناسبی هم اختصاص یابد. اما 
آیا دغدغه مندی  بزنیم.  بر خودمان  نقدی هم 
در رابطه با حریق، بین همه پرسنل سازمان به 
یک گونه است؟ در طراحی طرح های مدیریت 
مرتع داری،  جنگل داری،  شامل  طبیعی  منابع 
موضوع  به  چقدر  آبخیزداری  و  بیابان زدایی 
تالش  شورای عالی  است؟  شده  توجه  حریق 
بازنگری  هم  طبیعی  منابع  طرح های  بر  دارد 
طرح های  در  موجود  کاستی های  و  داشته 
مدیریت منابع طبیعی را رفع کند و امیدواریم با 
بهره گیری از راهکارهای مقتضی، حمایت سایر 

دست اندرکاران را هم جلب کنیم.

طبیعتایران:اینهمانموردیاستکهقدری
بحثشدکهآیادغدغهنظامومسئوالنمادر
اینشرایطواقعًامنابعطبیعیهستیاخیر؟در
سایرمباحثهممطرحاستکهجایگاهمنابع
طبیعیومحیطزیستدرکشورکجاستو
چراباوجودبیانیهرهبرمعظمانقالبدرترسیم
جایگاهواالیمنابعطبیعیومحیطزیست،این
مهمدیدهنشدهوبهآنپرداختهنشدهاست.
بهنظرمیرسدمنابعطبیعیومحیطزیستاز
جایگاهالزمبرخوردارنیست.چگونهمیتوان

اینجایگاهراارتقاداد؟

دکترسیاهمنصور:قبل از اینکه به این موضوع 
سؤال  بزنم.  قبلی  سؤال  به  گریزی  بپردازم 
شما مشخصًا این بود که آمار، تعداد و سطح 
دقیقًا به چه میزان است ولی دوستان ما ظاهراً 
یکی  اتفاقًا  ندادند.  ارائه  و  داشتند  معذوریت 
را  ما شرایط  ببینید  است.  همین  از چالش ها 
شاخص های  از  یکی  وقتی  می کنیم.  درک 
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ارزشیابی یک مدیر کاهش سطح آتش سوزی 
تعیین می شود، بی شک آتش سوزی روی کاغذ 

کاهش خواهد یافت! البته فقط روی کاغذ.

طبیعتایران:آیاشمامعتقدیدآماریکهبیان
میشودباآمارواقعیمتفاوتاست؟

دکترسیاهمنصور: بله، بی شک واقعی نیست. 
پاسخ این است که آمار دقیق و شفافی نداریم 
و اگر هم داریم اعالم نمی شود. ابتدا ببینیم که 
چرا این چالش وجود دارد. خود آتش سوزی 
آن، چالش  در درون  ولی  است  یک چالش 
بزرگ تری وجود دارد. در یک دستگاه حتی 
عده ای دغدغه عده  دیگر را ندارند. خود این 
چه  گوشت  قیمت  است.  چالش  یک  مهم 
می شود؟ این هم یک سؤال مهم است. دولت در 
برابر جامعه نسبت به تأمین نیازهای آن متعهد 
است. تعهد دولت به وزارت جهاد کشاورزی 
کشاورزی  جهاد  وزارت  تعهد  و  برمی گردد 
آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها،  سازمان  به 

معاونت  و  عشایر  امور  سازمان  کشور، 
امور دام از زیرمجموعه های خودش 
برمی گردد. تعهد دولت به مردم چه 
منابع  آتش سوزی،  با  ما  می شود؟ 
و  دود  شکل  به  را  تولید  بستر  و 

از طرف دیگر  از یک طرف و  خاکستر 
با قاچاق دام خارج می کنیم. این مهم خود 
چالش دیگری است. به موضوع آتش سوزی 
این  که  ندارد  توجه  هم  دولت  خود  حتی 
وضع،  این  با  است.  آمده  به وجود  مسئله 
به نظر  بعید  آن  پایداری  و  تولید  مشکل  حل 
می رسد. این موضوع را به عنوان یک هشدار 

جدی تلقی کنیم که اگر به همین منوال 
با  نزدیک  آینده ای  در  برویم  پیش 

و  محیط زیستی  چالش های 
مواجه  بزرگ تری  معیشتی 
گریبان  نه تنها  که  شد  خواهیم 
و  مراتع  جنگل ها،  سازمان 
سازمان  کشور،  آبخیزداری 
حفاظت محیط زیست و معاونت 
امور دام، بلکه گریبان دولت را 

مقام  یک  شنیده اید  آیا  گرفت.  خواهد  هم 
ملی  چالش  این  با  رابطه  در  کشور  بلندپایه 
یا ردیف  ارائه کند؟  بزند و راهکاری  حرفی 
آن  حل  برای  ضرب االجلی  یا  اعتباری 

پرونده  یک  هم  هنوز  باشد؟  کرده  مشخص 
که  ندارد  وجود  کشور  در  اطالع رسانی شده 
سازمان محیط زیست در پیگیری اعمال قانون 
متخلفان در آتش سوزی با سازمان جنگل ها 
حیوانات  خسارت  بهای  و  کرده  مشارکت 
با  یا در رابطه  باشد.  سوخته را مطالبه کرده 
آتش سوزی ها  در  حیات وحش  شدن  تلف 
آماری منتشر کرده باشد تا قباحت این اقدام 
مجرمانه و منزجرکننده روشن تر شود. در این 
کشور، بارندگی زیاد می شود ما نگرانیم. گیاه 
آتش سوزی  مبادا  نگرانیم  ما  می شود  زیاد 
زیادتر شود. بارندگی کم می شود نگرانیم که 
فشار  داریم،  زیاد  دام  می شود.  خشکسالی 

دام  نگرانیم.  ما  و  است  آمده  مرتع  به 
و  داریم  دغدغه  باز  می شود  کم 
گوشت،  قیمت  چون  نگرانیم 

لبنیات و سایر محصوالت باال 
نگرانیم،  دائما  ما  می رود. 

برنامه ریزی  چون  چرا؟ 
صبر  بیشتر  نداریم. 

شرایط  تا  می کنیم 
بیاید.   پیش 

چون که 
فردا 

فقط  باید  االن  آیا  می کنیم!  فردا  فکر  شود 
آتش سوزی  دغدغه  حفاظت  یگان  همکاران 
تیرماه  تا  باشند؟ بحث آتش سوزی  را داشته 
به نام  چالشی  کشور  این  در  شد.  فراموش 

دیده اید  شما  آیا  ندارد.  مفهوم  آتش سوزی 
در صداوسیمای این مملکت یک جمله به جز 
مواردی کوتاه در فصل آتش سوزی در مورد 
آن گفته شود. حیواناتی که در آتش گیر  کرده 
درنهایت  کنند،  فرار  نمی توانستند  و  بودند 
ذنٍب  »بَِأِیّ  گفت  باید  واقعًا  شدند.  جزغاله 
قُتَِلت؟!« ما می گوییم یک سیستم کاماًل مذهبی 
هستیم درحالی که چالش آتش سوزی مغایر با 
و  شرعی  وجدانی،  اخالقی،  مذهبی،  اصول 
محیط زیستی است. ما شفافیت آماری نداریم. 
بنده باوجود تالش فراوان به یک عدد دقیق 
و تفکیکی از آمار آتش سوزی در عرصه های 
اداری و  نکردم )چه  پیدا  ملی کشورم دست 
رسمی و چه غیراداری و غیررسمی(. 
آتش سوزی  آمار  رسمی  بحث 
انگار  است.  کلیشه  یک 
کلیشه  یک  مسئوالن 
را  حرف  یک  همه  دارند. 
می زنند و یک آمار درست 
شما  نمی دهند.  بیرون  هم 
این  در  آمار  که  کردید  سؤال 
چیست؟  رابطه 

فرمودید تعداد و سطح آنها چقدر است؟ آیا 
جواب گرفتید؟ وقتی شاخص ارزیابی مدیران 
و  مراتع  جنگل ها،  سازمان  در  طبیعی  منابع 
آتش سوزی  سطح  کاهش  کشور  آبخیزداری 
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شد  با
وجود  هم  احتمال  این 
اعالم  به درستی  آمار  که  دارد 
عرصه های  وسعت  گستردگی  نشود. 
است.  هکتار  میلیون   164 ایران 
محدود  طبیعی  منابع   در  افراد  تعداد 
منابع طبیعی  در  امکانات هم  و  است 
یک  هم  این  دارد.  محدودیت 
در  دوستان  است.  آتش سوزی  در  چالش 
هم  دوستانی  و  هستند  تنها  حفاظت  یگان 
در  که  کسانی  هستند.  تنها  دارند  دغدغه  که 

مردم نهاد  سازمان های 
دارند،  فعالیت  هم 

هستند.  تنها 
وقتی  چرا 
موضوع  یک 
ملی  عزم 

باید  کشور  در  نفر  سه  تنها  می خواهد 
پاسخگوی آن باشند؟ الزم است در این میان 

به مواردی اشاره کنم:
1- کمبود نیرو داریم. می توانیم با تجهیزات 
جبران  را  آن  از  بخشی  مناسب  آموزش  و 
پرتابل  دستگاه  از  نیرو  که  جایی  کنیم. 
شرایط  به  توجه  با  می کند،  استفاده 
فیزیوگرافی  نیرو و شرایط  فیزیکی 
 1200 تا   800 بین  منطقه 

متر خط آتش در علفزار یا مرتع را سرکوب 
بدتر  آموزش ندیده  و  ناشی  افراد  اما  می کند. 
آتش را گسترده می کنند و گاه خود هم در تله 
آن گرفتار می شوند. می گویند با بیل آتش را 
خاموش می کنند! معلوم است که این کارآمد 
نیست. گاه تا نیرو می رسد باالی کوه خودش 
شود!  سیراب  تا  می خواهد  آب  بشکه  یک 

چگونه می تواند آتش را خاموش کند. 
برنامه ریزی.  در  چالش ها  هجمه  انتقال   -2
تعادل  در  بودیم.  ناموفق  طوبی  طرح  در  ما 
دام و مرتع به نتیجه نرسیدیم، در ساماندهی 
خروج دام به نتیجه نرسیدیم و در بسیاری از 
بعد  نرسیدیم و  نتیجه  به  طرح های دیگر هم 
دغدغه  یک  مهم  این  خود  آتش سوزی.  در 
ملی شده است. سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری کشور در این چالش ملی واقعًا 
تنها مانده است و دولت باید توجه بیشتری 

به موضوع داشته باشد. 
3- نبود حلقه پژوهش، آموزش و اجرا. 
مراتع  جنگل ها،  سازمان  خود  در 
کل  و  کشور  آبخیزداری  و 
حلقه  اداری  سازمان  نظام 
اجرا  و  آموزش  پژوهش، 
وجود ندارد که یک چالش 
معضل  و  است  آزار دهنده 
ایجاد می کند. تحقیقات باید 
و  بدهد  جواب  را  سؤاالت 
آموزش  آموزشی  نیروی 
اجرایی  مدیر  بعد  و  ببیند 
و  تفسیر  درک،  را  تحقیقات 
را  حلقه  این  ما  کند.  اجرایی 
نداریم و کاًل به صورت جزیره ای 
کاماًل متفاوت، جدا از هم  و مثاًل 

با هم کار می کنیم. 
این  اعتبارات.  کمبود   -4
با  که  است  مکرر  چالش  یک  خود  مقوله 
و  کم  نیروی  و  آتش سوزی  از  سطح  این 
بی شک اعتبارات کم چکار باید بکنیم؟ مثاًل 
درصد   3 تا   1 سهم  تحقیقات  اعتبارات  در 
بخش  در  استانی  اعتبارات  از  پژوهشی 
انسانی،  علوم  عمران،  کشاورزی،  صنعت، 
علوم اجتماعی، ادبیات، پزشکی، کشاورزی، 
و  آبزیان  و  شیالت  دام،  امور  منابع  طبیعی، 
در  که  درصدی  یک  همه  دارد.  وجود  غیره 

بعد  تومان.  میلیون  استان می شود 750  یک 
سروصدا  پر  و  طمطراق  با  آن قدر  مسئوالن 
میلیون   750 می کنند.  مطرح  را  مهم  این 
در  دورافتاده   شهر  یک  در  امروزه  تومان 
منطقه درجه 3، پول صد متر آپارتمان است. 
خود دانشگاه که متولی این تقسیم است، ده ها 
گروه، دانشکده، مرکز و زیرمجموعه و صدها 
همان  این  دارد.  هیئت علمی  عضو  و  محقق 
آخری،  به  می رسد  تا  که  است  یخی  قالب 
هیچ کس  و  نمی کند  خیس  هم  را  دستش 
سیراب نمی شود. برنامه ریزی برای تحقیقات 
مهندس  که  آقای  همان طور  ندارد.  وجود 
بیشتر  خوشبختانه  فرمودند،  ابراهیمی فر 
جای  واقعًا  هستند.  پهن برگ  جنگل هایمان 
خوشبختی است ولی همان جایی که در مرتع 
و در پهن برگان هم آتش سوزی می شود هنوز 
چالش را واکاوی نکرده ایم که کدام گونه های 
ما موفق و کدام یک ناموفق هستند. ما هنوز 
و  مراتع  جنگل ها،  سازمان  نداریم.  فهرستی 
آبخیزداری کشور هنوز فهرستی بیرون نداده 
کار  بحرانی  کانون های  در  که  شما  تا  است 
می کنید از آن استفاده کنید. اینجا یک سؤال 
بحرانی هر  کانون  است. چرا در یک  مطرح 
آنجا  مگر  می شود؟  تکرار  آتش سوزی  ساله 
آن  روی  تمرکزی  مگر  ندارد؟  وجود  نیرو 
کانون  یک  ما  نمی شود؟  هزینه  مگر  نیست؟ 
آتش سوزی  ولی  کردیم  را شناسایی  بحرانی 
شناسایی  تنها  افتاد!  اتفاق  بیشتری  با شدت 
که  می خواهد  برنامه ریزی  نیست.  کارآمد 

جای آن به شدت خالی است. 
ایجاد  در  عملی  و  علمی  دقت  نبود   -5
آتش بر  دارم.  را  گالیه  این  بنده  آتش برها. 
تعریفی دارد و با توجه به شیب دامنه، درجه 
شیب و وسعت تیپ، نوع گونه غالب، حداکثر 
غالب،  باد  جهت  موجود،  گونه های  ارتفاع 
جنس خاک، فصل، رطوبت و ترکیب گیاهی 
مشخص می شود که عرض، طول و ابعاد یک 
را  آتش برهایمان  باشد.  باید  چقدر  آتش بر  
راننده های تراکتور می زنند. یک جا را می زنند 
و جای دیگر را نمی زنند. البته برخی از آنها 
واقعًا مؤثر بوده یعنی تله ای شده برای آتش. 
انصافًا جواب  جاهایی که اصولی کار کردند 
داده اما خیلی جاها هم اصولی کار نشده است. 
6- فراموشی بحث آتش سوزی از امسال تا 



69 طبیعت ایران/ جلد 4، شماره 1، پیاپی 14، فروردین- اردیبهشت  1398

اصلی  چالش های  از  یکی  خود  دیگر  سال 
آتش سوزی است. با شروع فصل آتش سوزی 
تا دوستان ما در یگان حفاظت جا می اندازند 
و  تمام  شده  باز  شد  شروع  آتش سوزی  که 
دوباره فراموش می شود تا سال بعد. متأسفانه 

این مسئله به دور تسلسل تبدیل شده است.
نداریم.  هم  کارآمدی  و  به روز  قوانین   -7
چیزی که بسیار آزاردهنده است این است که 
می گویند کمبود نیرو و امکانات وجود دارد. 
درست است ولی بنده پیرمردی را می شناسم 
که پیش ازاین جنگلبان بوده و بیش از 7000 
هکتار را با اسب حفاظت می کرده است. حتی 
بخرند  اره  نمی کردند  جرئت  هم  روستاییان 
یا  درختی  اگر  کنند.  نگهداری  خانه  در  و 
شاخه ای از آن در کنار مزرعه ای بریده می شد 
و  می ترسیدند  چون  می شد.  مشخص  سریع 
هستند  کسانی  چه  اصلی  مقصران  می گفتند 
و بدون اغماض به اشد مجازات می رسید و 
این  با  نمی دانم  بنده  ولی  نمی شد.  هم  تکرار 
شکل  این  به  وضعیت  چرا  امروز  امکانات 
است. تصویب و ابالغ قوانین بازدارنده برای 
مورد  نسق  بهره برداران  همه  که  مشاع  مراتع 
نظر را در بحث آتش سوزی وادار به جبران 
خسارت و معرفی خاطی کند راهگشا خواهد 
بودن گندم، جو و  بود. چرا در هنگام سرپا 
سایر محصوالت زراعی آتش سوزی نداریم؟ 
و  مالکیت  احساس  که  است  این  از  غیر  آیا 
منافع مانع آن شده است؟ بنابراین همه موارد 
مرتبط  دستگاه های  یا  دولت  برعهده  هم 
نیست. این مطلب ضرورت شکل گیری عزم 
ملی را بیش از پیش یادآور می شود. تصویب 
قوانین بازدارنده و کارشناسی شده، هم مورد 
پذیرش و حمایت جامعه است و هم جایگاه 
سه قوه محترم مقننه، مجریه و قضاییه کشور 
را در اذهان عمومی بیش از پیش تثبیت می کند.

مراتع و جنگلها از حفاظت ایران: طبیعت
آیا است. ملی عزم یک نیازمند کشور
و آبخیزداری و مراتع جنگلها، سازمان
را الزم هماهنگی محیطزیست سازمان
سازمان دو این آیا دارند؟ اینخصوص در
خاص مورد در و حفاظت امر در دولتی

حریقهماهنگعملمیکنند؟
و تجهیزات اداره )رئیس هراتی مهندس

پشتیبانیسازمانحفاظتمحیطزیست(: الزم 
است در مورد دو تا سه موردی که دوستان 
اولین  کنم.  ارائه  توضیحاتی  کردند،  صحبت 

موضوع در مورد یگان است.

حفاظت سازمان میدانید که همانطور
میلیون مدیریت18 نظارتو محیطزیست
را مدیریت تحت مناطق مساحت از هکتار
دراختیارداردکهباعناوینینظیرپارکملی،
پناهگاهحیاتوحشوغیره،پایشمیشوند.
سازمان حفاظت یگان تشکیالت اکنون
حفاظتمحیطزیستمصوبشدهوچارت
تشکیالتیاشآمادهاست.درتمامیاستانها
هموجودداردامامشکلیکهفعاًلداریماین
استکهتعدادمأموراندریکپاسگاهچهار
حفاظتی وظایف تمام و هستند نفر پنج تا
تا داشت انتظار نمیتوان دارند. برعهده را
وظایفسنگینپیشگیریوکنترلحریقرا
نیزهمزمانبادیگروظایفانجامدهندچون

کاراییآنهاکاهشمییابد. 

لذا همان طور که آقای مهندس ابراهیمی فر هم 
اشاره کردند ما باید یک سیستم و یک اداره 
سازمان های  در  حریق  در خصوص  خاص 
سازمان  و  محیط زیست  )سازمان  متولی 
داشته  کشور(  آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها، 
محیط بان  یک  از  نمی توانید  شما  باشیم. 
کنترل  و  گشت  هم  که  باشید  داشته  انتظار 
هم  و  کند  محافظت  را  پاسگاهش  هم  برود، 
و  درنهایت خسته  و  شده  درگیر  متخلفان  با 
آتش  که  منطقه ای  ارتفاعات  در  برود  کوفته 
در  نکته دوم  کند!  را خاموش  گرفته، حریق 
کردم  که عرض  بود. همان طور  آمارها  مورد 
تحت  را  اراضی  هکتار  میلیون   18 سازمان 
کنترل دارد. از سال 1393 آماربرداری مان را 
منطقی و با یک برنامه ریزی مدیریت کردیم. 
هر  آمارهای  براساس  سال  به  سال  درنتیجه 
استان و به تفکیک هر ماه آمارها را دریافت، 
جمع بندی و تحلیل کردیم و اکنون می توانیم 
ارائه  دهیم. این آمارها نشان می دهد در سال 
1393 تعداد 216 مورد آتش سوزی با وسعت 
6547 هکتار داشتیم و در سال جاری تا این 
هکتار   2385 وسعت  با  مورد   187 تاریخ 
داشته ایم. یعنی کاهش حریق رخ داده است.

میانگین حریقوسعت حریقتعداد حریقسال

13932166547/1530

13942773294/312

13952212123/810

13962523006/512

1397187238512/7

سازمان  که  نیست  معنا  این  به  البته 
سازمان  و  جداگانه  محیط زیست  حفاظت 
جدا  کشور  آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها، 
بلکه  می کنند،  مقابله  و  پیشگیری  به  اقدام 
این دو ارگان کنار یکدیگر بوده و هر موقع 
می گیرد  آتش  ملی  پارک  نظیر  منطقه ای  که 
دوستان در کنار نیروهای سازمان بوده و هر 
سازمان  نیروهای  همکاری  به  نیاز  که  زمان 

باشد در کنار ایشان هستیم. 

طبیعتایران:آیانظارتیرویاینآمارهست؟

دکتر  آقای  که  همان طور  هراتی: مهندس
این  بر  اینکه  برای  دارند،  انتظار  سیاه منصور 
آمارها نظارت وجود داشته باشد در سازمان 
محیط زیست، حوزه معاونت طبیعی، سامانه ای 
به عنوان بانک اطالعاتی تهیه کرده ایم که این 
آتش سوزی  اگر  االن  است.  به روز  سامانه 
اتفاق بیفتد فردی که در استان حضور دارد به 
سازمان به عنوان ستاد واکنش سریع، بالفاصله 
توسط  را  آن  نقاط  اطالعات  و  کرده  اعالم 
GPS ثبت می کند. ما می توانیم ببینیم که کجا 
آتش گرفته است و بعد از استان می خواهیم 
که پلی گون منطقه ترسیم و وسعت آتش سوزی 
ده  یا  متر  هزار  می گویند  اگر  مشخص شود. 
هزار متر باید پلی گون آن قسمت را ارائه دهند. 
چون می خواهیم قدری از دغدغه آقای دکتر 
سیاه منصور و کسانی که روی آمار تشکیک 
اتفاق  این  هنوز  شاید  البته  کنیم.  کم  می کنند 
نیفتاده باشد ولی تمام سعی مان بر این است که 
خطایمان را کم کنیم. در مورد بحث دیگری که 
درباره تشکیل یگان مطرح شد باید توضیح 
دهم که ما در سال 1394 به اتفاق دوستان 
حریق  پیش اطفای  مدیریت  جامع  طرح 

سه  کردیم.  آماده  و  طراحی  را  کشور 
وزیر محترم وقت و رئیس سازمان 

را  آن  محیط زیست  حفاظت 
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میلیارد   70 و  کردند  تأیید  و  امضا 
تومان پیش بینی بودجه برای 5 سال 
اول بوده است. از سال 1395 تا االن 
است.  مانده  زمین  روی  طرح  این 
امسال در برنامه ششم ماده 38 بند ج 
که این طرح مصوب شده، باید اجرا 
اجرایی  تاکنون  متأسفانه  ولی  شود 
آن  برای  هم  اعتباری  هیچ  و  نشده 
دیده نشده است. همان طور که جناب 
این طرح  کردند در  اشاره  آقای سبزعلی هم 
پایگاه های اطفای حریق، گشت پروازی برای 
حفاظت و همچنین هلی برد و جابه جایی افراد 

نیز درنظر گرفته شده است.

سبزعلیروی جنابسرهنگ ایران: طبیعت
آماراگرصحبتیداریدبفرمایید.شفافیتآمار
بهدرستی اگر که است اصلی نکات ازجمله
اعالمنشودمارابهغلطواشتباهمیاندازد
وشمانمیتوانیداقدامصحیحیانجامدهید.
آیاواقعًاایناطمینانوجودداردکهاینآمار
درستاست؟موضوعبعدیمسئلهپیشگیری

ازحریقاستکهبهآنخواهیمپرداخت.

توضیحات  بنده  دوستان  سبزعلی:  سرهنگ
واحد  دادند.  ارتباط  این  در  را  جامع تری 
که  آمارهایی  عالوه بر  ما  سازمان  مهندسی 
ازطریق  می کند،  دریافت  کشور  سطح  از 
سنجنده هایی به ارزیابی می پردازد. این ارزیابی 
با کمک ترسیم پلی گون هایی است که حریق در 
آن صورت می گیرد. درتأیید فرمایشات دکتر 
سیاه منصور، آن چیزی که اتفاق می افتد باوجود 
نظارتی که می شود ممکن است چیزی نباشد 
که اعالم می شود. ممکن است اعدادی را کم و 
زیاد بگویند. ان شاءاهلل با استفاده از تکنولوژی 
روز که هر روز نیز گسترش می یابد و می توان 
امکان بهره برداری بیشتری را هم داشت اصاًل 
نیازی به نفر و اینکه استان اعالم کند، نباشد. 
یعنی وقتی به ما طول و عرض جغرافیایی داده 
ماهواره ای  سنجنده های  ازطریق  ما  می شود 
آن  در  میزان  چه  به  که  کنیم  تعیین  می توانیم 
حریق  مشکالت  و  افتاده  اتفاق  حریق  محل 
چه مورد یا مواردی بوده است. بی شک باید 
به سمت و سویی برویم که قائم به فرد نباشیم. 
تا مادامی که اعداد، آمار و ارقام وابسته به افراد 
است و نفر می خواهد تصمیم بگیرد، بی درنگ 

همیشه دچار  ما  کشور  دچار چالش هستیم. 
چالش و مشکل بوده است و ان شاءاهلل بتوانیم 
آن را حل کنیم. در پارامتر دوم همان طور که 
آقای مهندس ابراهیمی فر اشاره کردند ما باید 
آسیب شناسی کنیم. یکی از راهبردهای اصلی 
سازمان  و  محیط زیست  حفاظت  سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور باید این 
آسیب شناسی  کار  ابتدای  در  بیاییم  که  باشد 
ابراهیمی فر  مهندس  آقای  که  همان طور  کنیم. 
کردیم.  ارزیابی  را  و علت  زمان  کردند  اعالم 
عالوه بر فرایندها و مشکالتی نظیر مشکالت 
با  مردم  که  چالش هایی  قبیله ای،  قومی، 
مثاًل  مردم،  بودن  کم اطالع  دارند،  منابع طبیعی 
نسبت به آتش زدن پس چر مزارع و مسائلی 
از این دست را هم بررسی کردیم. ما کانون های 
بحرانی را در یک فاصله 5 تا 10 ساله ارزیابی 
 A کردیم. گفتیم مثاًل در استان فارس در شهر
داریم.  حریق  ایام  این  در   B روستای  در  و 
موظف  آنجاست  فرمانده  که     X آقای  حاال 
برنامه ریزی و هدف گذاری کند که چرا  است 
در  ما  می افتد.  شهرستان  این  در  اتفاق  این 
یک پروسه 5 تا 10 ساله کانون های بحرانی 
هر  در  اگر  االن  یعنی  کردیم.  شناسایی  را 
استانی تشریف ببرید فرمانده ما در شهرستان، 
است.  کرده  شناسایی  را  بحرانی  کانون های 
اینکه علت حریق چه بوده و ساعت آن چه 
از  بیش  ایالم  استان  در  ما  است.  بوده  زمانی 
هشتاد درصد کاهش حریق داشتیم. علت آن 
شناسایی کانون های حریق یا عامل های حریق 
اطالع رسانی  و  فرهنگ سازی  بنابراین  است. 
کردیم و اصحاب رسانه هم به ما کمک کردند. 
مردم را شناسایی و در امور دخیل کردیم. آنها 
را گروه بندی کردیم و به مشارکت گرفتیم. با 
این کارها توانستیم آمار و اعداد حریق را به 
حداقل برسانیم. اما این ها هم از نظر ما کفایت 
کار را نمی کند. ما می گوییم این درصدی از کار 
قرار  اگر  نداده ایم.  انجام  را  کار  تمام  و  است 
باشد با توجه به نوع اقلیم، اهمیت و حساسیت 
ما  نیاز  منابع  طبیعی،  ازنظر  جغرافیایی کشور 
ما در  اینکه کشور  به  با توجه  کند،  تأمین  را 
است  گرفته  قرار  نیمه خشک  و  اقلیم خشک 
حساسیت ما بیشتر به این سمت وسو می رود که 
حتی یک درخت هم نباید بسوزد. چه باید کرد: 

1- فرهنگ سازی، اطالع رسانی
2- تجهیز شدن به امکانات و تجهیزات کامل 

که  کارشناس  و  کارآمد  نیروی  داشتن   -3
دوست  که  همان طور  هستند.  یکدیگر  مکمل 
 1390 سال  در  ما  کردند  اشاره  هم  عزیزم 
اطفای  و  پیشگیری  مدیریت  جامع  طرح 
میلیارد  این طرح 417  در  داشتیم.  را  حریق 
تومان پیش بینی اعتبار کردند که از صفر تا صد 
پیش بینی شده است. اما می بینیم که ساماندهی 
حریق جزو اولویت کشور نیست. همان طور که 
دکتر سیاه منصور فرمودند با پالس هایی که یک 
درخت می فرستد آفات و امراض آماده حمله به 
آن هستند. بیائیم گام به گام حرکت کنیم. بی شک 
حل  را  مردم  معیشتی  مشکالت  زمانی که  تا 
نکنیم و تا زمانی که مشکالت خود منابع طبیعی 
نظیر نیرویی که شش ماه حقوق نگرفته است را 
حل نکنیم نتیجه ای دریافت نمی کنیم. هرچقدر 
هم بخواهیم از این فضاها عبور کنیم باز اصل 

موضوع، دچار چالش خواهد بود. 

طبیعتایران:درموردطرحجامعکهاشاره
است؛ آمده هم توسعه ششم برنامه در شد
موضوع این پیگیری که بفرمایند دوستان
و تشکیالت کدام به آن کردن عملیاتی و
کدامسازمانبرمیگرددتابهنتیجهبرسد؟با
توجهبهاهمیتموضوعروشنکنیدکهچه
ارگانی)سازمانجنگلها،مراتعوآبخیزداری
کشور)شورایعالیجنگل(یاسازمانحفاظت
محیطزیست(بایدموضوعراپیگیریکندو

بهنتیجهبرساند؟

آمار  در خصوص  ابتدا  ابراهیمیفر: مهندس
و  ساالنه  ماهانه،  آمار  بنده  بدهم.  توضیحی 
دوره ای را با خود آورده ام و مشکلی هم برای 
ارائه ندارد فقط به گونه ای باشد که چالش برانگیز 
نشود. این آمار از سال 79 تا دی ماه 1397 
وجود دارد. ما درمجموع 28 هزار و 798 فقره 
حریق داشته ایم ولی با نوساناتی که روی داده 
این آمار تجمعی 18 سال و ده ماه است. از 479 
فقره شروع شده و به 4000 فقره در سال 1389 
رسیده است. سطح آن هم حدوداً به 269 هزار 
هکتار رسیده که متوسط سطح حدود 9 تا 10 
هکتار می شود. به عبارتی ساالنه 1500 فقره 
محسوب  آماری  متوسط  هکتار  هزار  با 15 
می شود. ممکن است در دو یا سه سال آینده 
سیاست گذاری به گونه ای باشد که مدیران ما 
تحت فشار بوده و به صورت دستوری، مجبور 
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به کاهش پنجاه درصدی باشند. تأکید می کنم 
که حریق، دستوربَردار نیست. دست بنده مدیر 
نیست که بخواهم کم یا زیاد کنم. هنر بنده این 
است که نگذارم این اتفاق بیفتد، تعداد آن را 
کاهش دهم و از جهاتی نگذارم گسترش یاید. 
در ده ماه سال جاری 1294 فقره و 4740 
هکتار آمار داریم. همان طور که عرض کردم 
مثاًل  دارد.  وجود  هم  نوسانات  میان  این  در 
به 15 هکتار  در سالی متوسط سطح حریق 
رسیده است. دکتر بدری پور از نزدیک شاهد 
بودند؛ چون ایشان مسئول پیگیری و ارتباط 
غیرمترقبه  حوادث  و  خشکسالی  ستاد  با 
کنونی  بحران  مدیریت  سازمان  و  زمان  آن 
بودند. رئیس آن، قائم مقام رئیس جمهور در 
که  است  کشور  بحران  مدیریت  شورای عالی 
وزرا و معاونان رئیس جمهور در آن شرکت 
حریق  مورد  در  هم  جلسه  چندین  می کنند. 
بودیم.  خدمتشان  در  ما  و  کردند  صحبت 
و  سیاست ها  و  خواستند  هم  را  استانداران 
برنامه ها را بیان کردند. نظرات هم ارائه شد. 
یکی از سؤاالتی که شما فرمودید در جلسه 
آخر مطرح شد که این طرح در سال 1389 
محیط زیست،  حفاظت  سازمان  همکاری  با 
پدافند  سازمان  بحران،  مدیریت  سازمان 
طرح  باعنوان  تهران  دانشگاه  و  غیرعامل 
حریق  اطفای  و  پیشگیری  مدیریت  جامع 
تومان  میلیارد   417 موقع  آن  شد.  تهیه 

پیش بینی کردیم و با توجه به
در  دالر  قیمت 

 1393 سال 

و  هزار  حدود  و  کردیم  تجدید نظر  دوباره 
یک  هم  االن  شد.  تومان  میلیارد  دویست 
که  دادیم  انجام  هم  ما  و  خواستند  بازنگری 
میلیارد  هزار  دو  بالغ بر  بودجه ای  درنهایت 
ما  به  چقدر  شما  کردیم.  پیش بینی  تومان 
اعتبار دادید که آن را اجرایی کنیم؟ شاید یک 
درصد هزینه به این موضوع اختصاص یافته 
برنامه  قانون  بند ج  ماده 38  براساس  باشد. 
انجام  کار  این  که  شده  تکلیف  توسعه  ششم 
سازمان  از  را  متعددی  پیگیری های  شود. 

مدیریت برنامه ریزی کشور داشتیم. چون آنها 
سازمان متولی هستند و باید طرحی را که تهیه 
شده و سازمان های ذی ربط و اثربخش آن را 
تصویب کردند به نتیجه برسانیم. ولی درنهایت 
سازمان برنامه اظهار کرد که از نظر اعتباری فقط 
می توانند به اندازه یک پروژه برای ما ظرفیت 
ایجاد کنند. طرح تجهیز یگان حفاظت مصوبه 
سازمان برنامه، یک پروژه داشت که آمدند یک 
پروژه دیگر هم به آن اضافه کردند و نتیجه شد 
حریق.  اطفای  و  حریق  ناوگان  تجهیز  پروژه 

االن دو پروژه است. گفتند 
دو  این  توانستیم 

را تصویب  پروژه 
همه  این  کنیم. 

هم ادعا داریم 
طرح  این  که 
مهم  بسیار 

حریق  و  است 
موضوعات  جزو 

محوری و 
تهدید کننده است. 
ولی می بینیم که 

درنهایت اعتبارات 
تخصیصی 

به صورت پروژه در 
نظر گرفته می شود. 

ذکر که جامعی طرح در ایران: طبیعت
تشکیالتی ازنظر حفاظت یگان میکنید
آبخیزداری و مراتع جنگلها، سازمان به
تشکیالت یا شده واگذار کشور
است؟ شده دیده طرح این برای جداگانهای

کددار  این طرح مصوب  ابراهیمیفر:  مهندس
کشور  آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها،  سازمان 
داده  سازمان  به  هم  اعتباراتش  که  است 
می شود. موردی که آقای مهندس اشاره کردند 

دفاع،  وزارت  بین  چهارجانبه  تفاهم نامه  یک 
سازمان برنامه و بودجه، سازمان محیط زیست 
و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 
)به نمایندگی از وزارت جهاد کشاورزی( بود. 
رقم این تفاهم نامه چهارجانبه دویست میلیارد 
به  را  آن  تومان  میلیارد  صد  که  بود  تومان 
کشور  آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها،  سازمان 
دادند تا تجهیزات مورد نیازش را تأمین کند. 
صد میلیارد تومان هم به محیط زیست و سایر 
بخش های دیگری که در این تفاهم نامه حضور 
داشتند اختصاص یافت. در خصوص ساختار، 
الگوهایی را از کنفرانس بین المللی حریق 
که سال 1390 در گرگان برگزار شد، 
الهام گرفتیم. آنجا مالحظه کردیم در 
می کردند  مطرح  که  گزارش هایی 
به  مربوط  چالش ها  از  یکی 
بحث ساختار حریق بود. 
که   1384 سال  از 
تشکیل  یگان 
تا  شد 
ن  ال ا
که 

وجود  ساختار  همچنان  می گذرد  سال   13
ندارد. در آن چهارچوبی که پیشنهاد دادیم الگو 
را از کشورهای دیگر گرفتیم و به عنوان پایگاه 
پیش بینی  هم  ساختار  آن،  در  حریق  اطفای 
کردیم. می توان گفت 80 تا 90 درصد توافقات 
هم صورت گرفت تا در 32 نقطه پایگاه ایجاد 
تحت تأثیر  استان های  برخی  در  حتی  شود. 
حریق )شمالی و زاگرس( 2 تا 3 پایگاه اطفای 
حریق پیش بینی شده است. البته این موضوع 
باید یک ساختار و ردیف پستی پیدا کند تا بتواند 
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شکل اجرایی بگیرد 
کند.  پیدا  گسترش  بعدها  حتی  و 
در حریق شهری وقتی آتش نشانی به 
سمت محل حادثه می رود اولین کاری که می کند 
این است که یک نوار زرد دور محل حریق می کشد 
تا مردم نزدیک نشود. مردم را دور می کنند و خودشان که 
تخصص در زمینه اطفای حریق دارند وارد می شوند و آن را 
خاموش می کند. اما وضعیت برای ما برعکس است. ما به دلیل 
مشکالتی که داریم از مردم می خواهیم کمک 
کنند. آنها هم می آیند ولی نمی توانند کار 
مردمی  نیروی  ما  دهند.  انجام  مؤثری 
دچار  درصد   80 تا   70 که  داریم 
از  برخی  حتی  است.  شده  سوختگی 
آتش سوزی  اثر  بر  مردمی  نیروهای 

جانشان را از دست داده اند.

این  مورد  در  بدریپور:  دکتر
پیگیری  بحث که چه کسی 
وظیفه  بگویم  باید  کند 
مراتع  جنگل ها،  سازمان 
در  کشور  آبخیزداری  و 
اختیارات  حدود  قالب 
و  بوده  مشخص 
پیگیری  حال  در 
اما  است. 
مجموعه ای که 

سازمان  ندارد.  دغدغه  هم  آنقدرها  کند،  مصوب  را  آن  بخواهد 
باوجود  خودش  به سهم  کشور  آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها، 
محدودیت شدید منابع از بزرگ ترین اساتید مدیریت حریق برای 
مدیر  گلدامر،  دکتر  آقای  کرد.  دعوت  خود  پرسنل  آموزش 
 GFMC: Global Forest( حریق  پایش  جهانی  مرکز 
Monioring Center( به اتفاق دو نفر از همکارانش از 
کشورهای مقدونیه و مغولستان که مدیران شبکه های 
منطقه ای ذیل مرکز جهانی پایش حریق هستند، 
یوروفایر  استاندارد  آموزشی  یک دوره 

کردند.  برگزار  است  حریق  مدیریت  استانداردهای  باالترین  از  که 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور اقدام به ترجمه و چاپ 
کتاب استاندارد یوروفایر کرد که چاپ دوم آن هم با حمایت سازمان 
حفاظت محیط زیست منتشر شد و در اختیار پرسنل آن سازمان قرار 
گرفت. اما نظر به ضرورت تداوم آموزش، در شهریور ماه سال جاری، 
و  کشور  سراسر  حفاظت  یگان  نیروهای  برای  آموزشی  کارگاه  دو 
نمایندگان سازمان های مردم نهاد با عنوان آموزش آموزشگران مدیریت 
حریق با حضور آقای مایک یورولیوس، کارشناس اسبق حریق فائو 
و طراح آتش کوب که دارای تجربه کار در 45 کشور است، برگزار 
شد. کتاب تدریسی هم ترجمه شده و ان شاءاهلل منتشر خواهد شد و در 
اختیار عموم قرار خواهد گرفت. هدف این دوره ارائه نحوه آموزش 
به افرادی است که باید به عنوان آموزشگر اطفای حریق میان جوامع 
محلی و سایر آحاد جامعه ایفای نقش کنند. رئیس سازمان جنگل ها 
نفر   500 باید  سال  پایان  تا  داده  دستور  دوره  برگزاری  از  بعد  هم 
آموزشگر داشته باشیم؛ یعنی مجموعه ای که از استان ها آمده بودند 
باید این دوره آموزشی را در استان خود اجرا کرده و به نمایندگان 

جامعه محلی اصول و روش های اطفای حریق را آموزش دهند. 
الزم می دانم واقعیتی را بیان کنم. مدیریت حریق بدون بهره گیری 
واژه ای  مشارکت  اگرچه  نیست.  امکان پذیر  عماًل  مردم  مشارکت  از 
پرکاربرد و پرطمطراق است اما پیچیدگی های اجرایی شدن آن بسیار 
زیاد بوده و الزم است به طور ویژه سازمان در خصوص نحوه عملیاتی 
شرایط  در  کند.  تمرکز  حریق  اطفای  در  مردمی  مشارکت های  کردن 
موجود کشور که سیاست های انقباضی در دولت حاکم است، انتظار این 
که به سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و محیط زیست نیروی 
حفاظتی متناسب با نیاز اختصاص دهند، غیرعقالیی یا دست نیافتنی 
است. حال با دانستن این واقعیت باید بتوان برای مشکالت و چالش های 
جهانی  الگوهای  به  باید  که  اینجاست  کرد.  اتخاذ  حلی  راه  پیش رو 
مراجعه کنیم. فنالند کشوری با سطح جنگل بسیار باال و دولتی بسیار 
کوچک است. این کشور برای اطفای حریق از 6 هزار نفر نیروی مردمی 
بهره می برد. هر یک از این افراد، به زندگی معمول خود می پردازند اما 
در طول سال ضمن دریافت آموزش ها و تجهیزات الزم و گروه بندی و 
تفکیک وظایف تخصصی، در صورت دریافت پیام کمک در سریع ترین 
زمان ممکن آماده شده و در عملیات اطفای حریق جنگل مشارکت 
می کنند. این افراد به  ازای کاری که انجام می دهند، مبلغی هم حق الزحمه 
دریافت می کنند. اما ترکیه برعکس فنالند، تعداد بسیار زیادی نیروی 
به  بسته  کشور  هر  هستند.  کار  این  متخصص  که  دارد  اطفای حریق 
شرایط خودش مناسب ترین مدل را طراحی و پیاده می کند. کره جنوبی 
هم یکی دیگر از کشورهای صاحب سبک است که روی مکانیزاسیون 
نیروهای  شامل  مکانیزاسیون  این  است.  شده  متمرکز  حریق  اطفای 
تخصصی آموزش دیده، یگان اطفای حریق بسیار مجهز اعم از پرنده و 
ماشین آالت زمینی مجهز، دیده بانی و سیستم آبرسانی در نقاط مختلف 
جنگل است. آیا ما باید به سمت مکانیزاسیون اطفای حریق حرکت کنیم 
یا اینکه تقویت نیروی انسانی قابل استفاده برای این منظور را مّدنظر 
قرار دهیم؟ پراکنش جمعیت انسانی ما در کشور به نسبت خوب است. 
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بنابراین اگر بخواهیم برای مکانیزه کردن اطفای حریق گام برداریم، با 
توجه به شرایط موجود کشور، میزان موفقیت مان چندان زیاد نخواهد بود 
و عماًل کار معقولی نیست. ضمن این که باید روی طرح های پشتیبان هم 
کار کنیم. یعنی ضمن توجه به تقویت یگان حفاظت ازنظر نیروی انسانی 
و تجهیزات هم باید تقویت شویم. درنهایت باید بگویم که در شرایط 
است.  مناسبی  گزینه  مردمی  مشارکت  از  بهره گیری  ما،  کشور  کنونی 
در کره جنوبی وقتی سیستم پایش، به علت حریق در قسمتی از 
جنگل های آن کشور هشدار می دهد، تعدادی بالگرد آب پاش تخصصی 
که در مجموعه آژانس جنگل کره خدمات رسانی می کنند به فراز منطقه 
اعزام شده و با پاشش آب، ریسک حریق را کاهش می دهند. در جریان 
کنگره جهانی حریق با فردی آشنا شدم که فرماندهی بخشی از یگان 
بر عهده داشت. وی را در شبکه های  هوایی اطفای حریق روسیه را 
مجازی هم دنبال می کنم. دائمًا در ایام مختلف سال تصاویر دوره های 
به اشتراک  داشته  شرکت  آن  در  که  را  عملیاتی  و  مانورها  آموزشی، 
می گذارد. واقعًا برای من تعجب برانگیز است که وی و تیم همراهش 

چقدر برنامه دارند. 

سازمانماهمبیکارننشستهوبهسهمخوددرحدمقدوراتخوب
کارکردهاست.اماچونچالشهابسیاروسطحعرصهگستردهاست،
عملکردماآنگونهکهبایدبهچشمنمیآید.همانقدرکهیگانحفاظت
سازمانبهاقداماتمیدانیتوجهدارد،تالشمیکندتاازدانشموجود
همبهرهبگیرد.امروزهعلموتکنولوژیبسیارپیشرفتکردهاست.

اخبار  بار  چندین  روز  طول  در  )ناسا(  آمریکا  فضایی  آژانس 
حریق های روی داده را با مختصات مکانی قابل مشاهده روی گوگل 
ارث از طریق ایمیل برای افرادی که عضو سایت ناسا هستند ارسال 
می کند. بنده هم مشترک آن اطالعات هستم و در جریان حریق های 
روی داده در گستره کشور قرار دارم. عالقه مندان هم می توانند ازطریق 
کشور  آن  حریق  اطالعات  و  انتخاب  را  نظر  مورد  کشور  لینک  این 
https://earthdata.nasa.gov/ آورند:  به دست  مرتب  به طور  را 

data/nrt-data/firms/email-alerts/. این سایت نشان می دهد که 
چند حریق در چند ساعت گذشته در گوشه و کنار ایران روی داده 
است که البته همگی آنها مربوط  به حریق عرصه های طبیعی نیست و 
می تواند مربوط  به حریق نفت یا حتی مناطق شهری و صنعتی هم باشد. 
برای اطمینان و تدقیق الزم است از واحدهای شهرستانی و مردم محلی 

در خصوص صحت و سقم اتفاقات جویا شویم. 
میان  به  برنامه مدیریت حریق سخن  از مدیریت دانش در  وقتی 
می آید، هر آنچه که با علم و اطالعات سروکار دارد  به مدیریت دانش 
مربوط می شود. اکنون ما ازنظر علمی و فنی از وضعیت به نسبت خوبی 
برخورداریم. بنده چون کمی تجربه بین المللی نیز دارم این قابلیت را در 
سازمان می بینم که در کشورهای دیگر هم آموزش بدهیم. ولی متأسفانه 
بهره گیری صددرصد از ظرفیت های علمی و فنی در عرصه، امکان پذیر 
نیست. ازجمله اقداماتی که در سال های اخیر در زمینه حریق داشتیم 
می توان به تالش برای عضویت در شبکه بین المللی حریق اشاره کرد. 
با عضویت در این شبکه، ما اطالعات حریق های خود را در اختیار 

می دهیم  قرار  شبکه 
پشتیبانی های  ارائه  با  هم  شبکه  و 

تا سطح  از ما حمایت می کند  فنی  علمی و 
علمی و اجرایی ما در زمینه مدیریت حریق ارتقا 

یابد. متأسفانه عضویت ما در شبکه جهانی حریق در 
بوروکراسی اداری گیر افتاده است. برخی از دوستان ما را 

متهم به پنهان کاری آمار حریق می کنند. بنده شخصًا تأکید 
بر شفافیت و آسیب شناسی دارم و معتقدم تا زمانی که ندانیم 

مشکالتمان کجاست، طبیعی است که برای بهبود سیستم مدیریت 
حریق هم تالشی نخواهیم کرد. 

از  کشور،  آبخیزداری  و  مراتع  برای سازمان جنگل ها،  درکل 
طبیعی،  منابع  یگان حفاظت  در  بنده  همکاران  تا  ریاست سازمان 

مسئله حریق فوق العاده مهم است. سیاست سازمان جنگل ها، اجرای 
طرح های مدیریت منابع طبیعی است. در این طرح ها باید ریسک های 
مختلف ازجمله حریق دیده شده و نحوه مدیریت آنها هم تبیین شوند. 
نقش مجری و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری هم باید با جزئیات در 
طرح بیان شود. به عنوان عضو شورای عالی که وظیفه هدایت راهبردی 
به نحوی  سازمان را برعهده دارد، ان شاءاهلل شرح خدمات طرح ها را 
اصالح می کنیم تا آن گونه که باید در طرح های مدیریت منابع طبیعی 
به حریق هم توجه شود. البته ناگفته نماند که طرح های مدیریت منابع 
طبیعی ایرادهای دیگری هم دارد که بازنگری آنها را ضروری می کند.

برمی گردد  سازمان  خود  به  که  کردم  اشاره  مواردی  به  اینجا  تا 
این است  بیایند. واقعیت  به یاری ما  اما الزم است دغدغه مندان هم 
که سازمان دست تنهاست و آن گونه که باید و شاید از ما حمایت 
در خصوص  مختلف  کانال های  از  آن قدر  بتوانیم  امیدوارم  نمی شود. 
منابع طبیعی و حریق اطالع رسانی کنیم تا همه آحاد جامعه در جریان 
اهمیت منابع طبیعی و مخاطرات آنها ازجمله حریق، دشواری احیای 
منابع طبیعی، نیاز به امکانات و تجهیزات و همکاری و مساعدت مردم 
قرار گرفته و از ما حمایت کنند. اکنون شبکه های مجازی در زمینه 
اطالع رسانی خوب عمل می کنند و حساسیت جامعه نسبت به منابع 
در  دغدغه مندان،  و  عالقه مندان  باید  اما  است.  یافته  افزایش  طبیعی 
عرصه هم فعاالنه به کمک ما بشتابند. درحقیقت سازمان های مردم نهاد 
بسیار فعال برخورد می کنند و انتظار داریم دستگاه های دولتی هم ما 
را در حفاظت از عرصه های طبیعی یاری کنند. انتظار داریم مؤسسه 
تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان حفاظت محیط زیست و 
بنویسند  و  بگویند  آن قدر  هم  ذی ربط  ارگان های  و  نهادها  سایر 
با  است و سازمان جنگل ها  مهم  مدیریت حریق  بفهمند  تا همه 

امکانات موجود توان مدیریت مناسب حریق ها را ندارد. 

شد اشاره آن به که موضوعاتی از یکی ایران: طبیعت
و پیشگیری بحث شود بررسی بیشتر است الزم ولی

)NGO(فرهنگسازیونقشسازمانهایمردمنهاد
بدریپور دکتر است. زمینه این در مردم و

اینکه و کردند اشاره آموزش بحث به
مشارکت مردم داریم انتظار
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فرد شد اشاره که همانطور کنند.
درخت شاخه یا بیل با غیرمتخصص
و کند خاموش را آتش میخواهد
را دیگران و خودش جان کار این با
بهخطرمیاندازد.اگرسازمانحفاظت
محیطزیستوسازمانجنگلها،مراتع
زمینه این در کشور آبخیزداری و
توصیهایدارندیااگراقدامیکردهاند
به میتواند توصیهها این کنند. بیان

مسئوالنکمککند.

دکتربدریپور: باید هرچقدر که توان داریم با 
توجه به شرایط، برای فرهنگ سازی و ارتقای 
از کشور  مثالی  کنیم.  کار  آگاهی های عمومی 
آمریکا می زنم که مشابه آن در کشورهای دیگر 
هم وجود دارد. در سال 1950، حریق بزرگی 
یک  داد.  روی  آمریکا  نیومکزیکو  ایالت  در 
توله خرس سیاه آمریکایی سه ماهه هم دچار 
سوختگی شده بود که یکی از آتش نشانان آن را 
نجات داده و در منزلش تیمار می کند. این خرس 
 Smokey Bear به نماد حریق آمریکا که به
معروف است، تبدیل می شود. هر جای آمریکا 
که بروید تابلوی بزرگی زده اند که مشخصًا برای 
حریق اطالع رسانی می کند. انواع و اقسام بروشور، 
Smokey Bear پوستر و کارتون برای معرفی

 تهیه شده است. بعید می دانم کسی را در آمریکا 
بیابید که مدعی باشد اطالعی در مورد آن ندارد. 
دیگر  کشورهای  کردم،  عرض  که  همان طور 
انتخاب و  با شرایط خود  متناسب  نمادی  هم 
اینجاست که چرا  اطالع رسانی کرده اند. سؤال 
سازمان جنگل ها چنین نمادی را هنوز انتخاب 
نکرده است. بارها و بارها جلساتی طی چند 
سال گذشته تشکیل شده ولی هنوز به جمع بندی 
فراموشی سپرده  به  مدتی  از  بعد  و  نرسیده اند 
فردی عالقه مند درخواست  دوباره  تا  می شود 

کند و موضوع را به جریان بیندازد. 
مثالی از یک موضوع دیگر می زنم. زمانی 
بدون خودرو صحبت می شد.  از سه شنبه های 
االن در برخی نقاط شهر تابلوهایی برای ترویج 
با عنوان  خودروسواری  عادت  ترک  فرهنگ 
از  بعد  می بینید.  خودرو  بدون  سه شنبه های 
تابلو هم حذف شود، شما  مدتی اگر متن آن 
پیام  متوجه  ناخودگاه  دوچرخه  دیدن  با  تنها 
سه شنبه های بدون خودرو شده و به شما تلقین 
می کند یک روزی ماشین را کنار بگذارید و با 

دوچرخه یا وسایل عمومی طی طریق کنید. 
اطالع رسانی یکی از الزاماتی است که باید 
به سمت آن برویم. همچنین انتخاب نماد و جا 
انداختن آن در سطح جامعه باید به گونه ای باشد 
کوچک  هر حریق  بدانند  پیر  تا  کودک  از  که 
نابودی جنگلی زیبا شود و  می تواند منجر به 
که  همان طور  افروخت.  آتش  احتیاط  با  باید 
نیاز به اطالع رسانی در سطح  عرض کردم ما 
وسیع داریم. عمده حریق ها منشأ انسانی دارد که 
ناشی از اقدامات سهوی مانند انداختن کبریت 
در عرصه های طبیعی یا رها کردن آتش قبل 
از اطمینان از خاموشی قطعی آن است. ارتقای 
الزم  و  بوده  مستمر  فعالیتی  فرهنگ،  سطح 
است دست اندرکاران مختلف همسو با سازمان 
بنده  جنگل ها در این امر مهم مشارکت کنند. 
باور دارم تمرکز بر اقدامات پیشگیری و به ویژه 
اطالع رسانی به آحاد جامعه ضمن این که هزینه 
کمتری دارد، اثربخشی آن هم بیشتر خواهد بود.

دکتر  سخنان  تکمیل  در  سبزعلی:  سرهنگ
بستن  موضوع  که  کنم  عرض  باید  بدری پور 
کمربند ایمنی در اتومبیل تقریبًا برایمان جا افتاده 
است. چون هم فرهنگ سازی شد و هم جریمه 
اعمال شد. این دو مورد باید درکنار هم باشند 
و این ها مکمل یکدیگر هستند. اگر قرار است 
صرفًا در موضوع حریق به کارآمدی کشور در 
حوزه ترویجی و فرهنگ سازی اتکا کنیم کافی 
نیست. قوه قضائیه باید به شدت وارد موضوع 
شود. یعنی ما عوامل حریق را با دقت شناسایی 
و معرفی کنیم و با توجه به اینکه قانونگذار برای 
آنها مجازات تعیین کرده )هم حریق سهوی و 
هم حریق عمدی( بنابراین قانون باید به دقت 
گرفته  این موضوع جدی  بعضًا  که  اجرا شود 
نمی شود. اصحاب رسانه باید به موضوع حریق 
و  کنند  برخورد  وظیفه مند  باید  آنها  بپردازند. 
مثاًل فقط در تیرماه روی موضوع حریق تمرکز 
نکنند. همچنین تمام گروه های علمی، پژوهشی 
و آموزشی مان هم باید روی موضوع حریق کار 
کنند. آموزش را از آمادگی ها و دبستان ها باید 
شروع کنیم. در تأیید فرمایش دکتر سیاه منصور، 
اهمیت  که  گفتیم  بچه ها  به  دبستان  در  ما کی 
شکستن درخت چیست؟ حتی در آموزه های 
درخت  شاخه  که شکستن  می گویند  ما  دینی  
را  این  است.  فرشتگان  بال  شکستن  به مثابه 
به روزرسانی اش  و  ندادیم  آموزش   و  ننوشتیم 

نکردیم. این ها را باید به آحاد جامعه تعمیم دهیم 
تا در همه ارکان جامعه فراگیر شود. بنده به نوبه 
خودم سعی کردم فشار بیاورم و از سازمان های 
جنگلبان  روز  مثاًل  بگیرم.  کمک  مردم نهاد 
راه اندازی  دوستان مان  تالش  و  همت  به  را 
کردیم.  بسیج  را  تعاونی ها  و  سمن ها  کردیم. 

آنهارابهاینسمتوسومیآوریمکهصدایماتنها
دولت از مطالبهگرها و خاصها صدای
نباشد.بایدخارجازدولت،مطالبهگریمردم
بهصورتگستردهاتفاقبیفتدمبنیبراینکه
ادامه و حیات اکسیژن، به نیاز شهروند مِن
زندگی به نیاز هم من فرزند دارم. زندگی
دارد.مطالبهگریبایدمربوطبهآحادجامعه
باشد.اینمطالبهگریبایدبهشکلیباشدکه
دولت،کشوروهمهآحادمردمراوادارکندتا
بهسمتوسوییبرویمکهاینمنابعحفظشود.

مهندسابراهیمیفر: در هر حوزه ای که به عنوان 
بحران تلقی می شود باید مواردی درنظر گرفته 
شوند که عبارتند از:  پیش آگاهی، پیشگیری، 
کشف، شناسایی و عملیات میدانی. این بحران 
ممکن است شامل سیل، زلزله، رانش، طوفان، 
حریق، آفات و امراض باشد. پیشگیری یکی 
از  یکی  است.  اهمیت  حائز  بحث های  از 
شاخص های ما کاهش تعداد فقره است. وقتی 
پیشگیری  که  داریم  توفیق  بگوییم  می توانیم 
خوبی داشته باشیم. پیشگیری در بحث حریق، 
بیشتر مربوط به اطالع رسانی است که دوستان 
هم در مورد آن صحبت کردند. 17 دستگاه در 
این موضوع اثرگذار هستند؛ مثل محیطزیست 
که همکار و دوشادوش ما است. هالل احمر، 
آموزش پزشکی و سایر ارگان ها در یک بحران 
درصد   90 از  بیش  بیایند.  ما  کمک  به  باید 
حریق ها را خودمان مهار می کنیم یا محیط زیست 
خودش مهار می کند. ولی در چند درصد که از 
دست ما خارج است مجبوریم فراخوان بدهیم 
تا نیروهای لشکری و کشوری طبق تبصره ماده 
از جنگل ها  بهره برداری  قانون حفاظت و   47
می خواهیم  وقتی  بیایند.  ما  کمک  به  مراتع  و 
نیرویی را وارد عملیات حریق کنیم باید منطقه را 
بشناسد تا خودش آسیب نبیند. دکتر سیاه  منصور 
نیروهای  تا  است  کار  دستور  در  که  فرمودند 
مردمی آموزش ببینند. این ها خودشان در عرصه 
حضور دارند. در سال 90 که سمینار بین المللی 
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آلمان آمده  از  برگزار شد دکتر گلدامر  حریق 
کشف  دوربین های  موضوع  به  ایشان  بودند. 
حریق اشاره کردند. البته سیستم ماهواره ای هم 
برای ما محدودیت هایی دارد. ما ماهواره زمین 
مرجع نداریم که به طور دقیق روی ایران بچرخد 
و آنالین به ما اطالعات بدهد و ماهواره هایی 
که از روی ایران عبور می کنند بازه عبور زمانی 
6 تا 7 ساعته دارند. به دلیل این گپ هایی که 
وجود دارد متأسفانه نمی توانستیم از آن تصاویر 
آن  در  که  آماری  از  کنیم.  استفاده  ماهواره ای 
ما  برای  درصد   5 فقط  آوردم،  به دست  زمان 
توفیق داشت و 95 درصد حریق ها را نتوانسته 
دوستان  که  زمانی  حتی  کند.  شناسایی  بود 
برای بازدید به روسیه رفته بودند می گفتند که 
توانسته  درصد  حدود 30  ماهواره ای  تصاویر 
روسیه  چون  همچنین  کند.  کشف  را  حریق 
گستره  از  نیمی  در  و  است  گسترده ای  کشور 
کشورشان مردم حضور ندارند، بنابراین از مردم 
نمی توان برای شناسایی و کشف کمک گرفت. 
در سال 1395 که دکتر گلدامر دوباره به ایران 
آمدند بنده دوباره این موضوع را مطرح کردم 
کشف  دوربین های  فرمودین  شما  که  گفتم  و 
حریق می تواند برای ما بسیار مناسب باشد. آیا 
پیشنهاد دیگری برای ما دارید؟ گفتند ما رفتیم 
بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که کشور 
شما می تواند متکی به نیروهای مردمی باشد. 
ساکنان، عشایر و نیروهای مردمی و روستاییان 
حریق  کشف  در  دیده بان  به عنوان  می توانند 
کمک کند. ما کار خود را گسترده تر کردیم.  آنها 
را شناسایی و تیم بندی کردیم و آموزش دادیم. 
در بعضی از نقاط تجهیزات اولیه هم دادیم که 
کمک حال ما باشند. موضوع دیگر، بحث های 
مثاًل  است.  خودمان  مربوط  به  که  است  فنی 
را  خودش  خاص  استاندارد  آتش برها  بحث 
دارد. کسی که این کار را می کند تجربه آن را نیز 
دارد و آموزش دیده است. اگر اشتباهی به وجود 
می شود  دیده  اجرا  در  کاستی هایی  و  می آید 
به دلیل ناآگاهی هایی است که دوستان ما در این 
موضوع دارند که باید به آن بیشتر پرداخته شود. 
مثاًل در بحث جنگل کاری اگر مربوط به یک 
عرصه ده تا بیست هزار هکتاری باشد قبل از 
اقدام باید پیش بینی الزم را بکنیم تا در طرح 
اولیه آتش برها، راه های دسترسی، مخازن آب 
و محل پد بالگرد مشخص شود. مثاًل در استان 
گلستان و منطقه کالله فکر می کنم در یک عرصه 

25 هزار هکتاری درختان سوزنی برگ وجود 
دارد که به صورت تک گونه ای کشت شده است. 
این یعنی انبار باروت. ما همیشه می گوییم باید 
آتش  منطقه ای  چنین  اگر  که  بگیرید  درنظر 
خواهد  انتظار  در  اسفباری  وضعیت  بگیرد 
بود. در جنگل حسن آباد 8 تا 9 هزار هکتار 
جنگل طبیعی داریم. جنگل های سرخدار نیز 
در ارتفاعات آمل قرار دارد. وجود 150 هزار 
جنگل های  در  سوزنی برگ  گونه های  هکتار 
ایران، آمار بسیار بحث  برانگیزی است؛  شمال 
چراکه به دلیل تراکم باال و فقدان پاک تراشی و 
می یابد.  افزایش  آتش سوزی  احتمال  آتش بر، 
در مورد گونه هایی که در مسیر جاده های تردد 
هستند بی شک از لحاظ تمیزی اداره راه این کار 
را انجام می دهد اما اگر هم نشود خود ما انجام 
می دهیم. عمده آتش سوزی ها از کنار جاده ها 
شروع می شود. مطلب بعدی آموزش کشاورزان 
است که مزارع خود را آتش می زنند. در بعضی 

جاها مثل کردستان عمده حریق از مزارع به 
جنگل ها کشیده می شود. کشاورزان برای اینکه 
زمین خود را آماده کشت جدید بکنند کاه و 
این متأسفانه فرهنگ  کلش را آتش می زنند. 
غلطی است که باب شده است. به مواد شیمیایی 
خاک و محیط زیست هم آسیب زده و درنهایت 
باد  می زند.  دامن  جنگل ها  آتش سوزی  به 
می تواند آتش سوزی مزارع را به جاهای مختلفی 
به  می تواند  مسائل  این  تمامی  دهد.  گسترش 
پیشگیری کمک کند و تعداد حریق ها را کاهش 
دهد. همچنین به نحوه حضورمان در میدان هم 

بستگی دارد. آن هم به آمادگی های مسئوالن 
و مانورهای آمادگی نیاز دارد که باید قبل از 
بحران تدارک دیده شود و خودمان را آماده کنیم. 
ممکن است امسال بحران جدی نداشته باشیم 
ولی نباید برنامه های آماده سازی را رها کنیم. 
برنامه های  خروجی  سیاهمنصور:  دکتر
موجود تاکنون به حل مسئله ختم نشده است 
برای  هم  عملی  و  علمی  مدون،  برنامه ای  و 
مدیریت عرصه های خسارت دیده وجود ندارد. 
آمار دقیقی هم منتشر نشده است. آیا خود این 
موضوع یک چالش عظیم نیست؟ وحید شقاقی، 
امور  معاونت  جنگل کاری،  مسئول  کارشناس 
آبخیزداری  مراتع و  جنگل سازمان جنگل ها، 
کشور روز یکشنبه بیست و یکم بهمن 1397 در 
گفت و گو با ایرنا اعالم کرد: مجموع جنگل کاری 
با گونه های غیربومی در شمال ایران حدود 150 
هزار هکتار است که بیشتر مربوط به جنگل های 
در  تهدید  یک  خود  امر  این  است.  هیرکانی 

ورود سوزنی برگان  است.  آتش سوزی  چالش 
به عرصه های طبیعی ما در بحث آتش سوزی 

به منزله تزریق سم به این پیکره است.
دارد.  حالت  دو  پیشگیری  هراتی:  مهندس
یکی قبل از وقوع حادثه است که باید تالش 
کنیم اقدامات پیشگیرانه را انجام دهیم تا اتفاق 
حادثه  وقوع  از  بعد  پیشگیری  دیگری  نیفتد. 
است. باید ببینیم دالیل و علل وقوع آن حادثه 
کاهش  را  حریق  آینده  در  بتوانیم  تا  چیست 
دهیم. ما دالیل آتش سوزی را در موارد مختلف 
بررسی کردیم. به طور مثال در کردستان بیشتر 
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 96 سال  در  که  آتش سوزی هایی 
و  شرایط خاص  به دلیل  افتاده  اتفاق 
منطقه  در  معاند  گروه های  حمالت 
شاهو و کوساالن به وقوع پیوسته بود. 
بخش عظیمی درحدود 400 تا 500 
هکتار از مساحت منطقه سوخته بود 
منطقه  وارد  نمی توانستیم  اصاًل  ما  و 
پیدا  شویم. درنتیجه آتش گسترش 

کرد. یا در مرز ترکمنستان 
تندوره  ملی  پارک  در  ایران  و 

دیدیم  کردیم  بررسی  وقتی 
به  مربوط  که  قسمتی  در 
جمعیت  اغلب  است  ایران 
گونه های درختی سوخته و 
از بین رفته ولی در سمت 
خوب  جنگل  ترکمنستان، 
مشکلی  و  است  متراکم  و 

نشان  بررسی ها  ندارد. 
داد که زغال 

چوب را در منطقه مرزی خوب می خرند و 
متأسفانه اهالی منطقه که در ایران ساکن بودند 
تهیه  زغال  تا  می زدند  آتش  را  آنها  به عمد 
کنند و بفروشند. به طور کلی باید علت وقوع 
راهکارهای  بتوان  تا  دانست  را  آتش سوزی 
و  سمن ها  با  ارتباط  در  داد.  ارائه  مناسب 
نیروهای مردمی همان طور که دوستان اشاره 
در  آنها  از  استفاده  و  آموزش  کردند 
مانورها و حریق ها بسیار مؤثر 
مشکلی  متأسفانه  اما  است 
که وجود دارد کمبود یا نبود 
اعتبار خاص در این مورد 
از  مقطعی  در  مثاًل  است. 
برخی اهالی بومی منطقه 
کوتاه  دوره  یک  برای 
استفاده  شبانه روزی 
یاری  و  کرده 
می گیریم ولی متأسفانه 
هیچ اعتباری برای پشتیبانی 
از این افراد اعم از تغذیه در 
غیره  و  کار  حین 
ندارد  وجود 
شرمنده و 

 مردم 
می شویم. 

باید 
اعتبارات 

طرح 
جامع 

یا 

اعتباراتی از این دست باشد تا بتوان سمن ها 
و نیروهای بومی را به همکاری ترغیب کرد. 

راهکارهای  مهم ترین  سیاهمنصور:  دکتر
خسارت های  کیفی  و  کمی  مقدار  کاهش 
افزایش  پیشگیری،  از:  عبارتند  آتش سوزی، 
قدرت و سرعت عمل گارد حفاظت، مدیریت 
و برنامه ریزی. اگر برای سه فاز قبل، حین و 
پس از آتش سوزی در سه مرحله بلندمدت، 
نشود  برنامه ریزی  کوتاه مدت  و  میان مدت 
جایی  به  راه  آتش سوزی  مهار  و  کنترل  در 
نخواهیم برد. بنابراین تفکیک آنها مهم است 
در  متولی  ادارات  و  دستگاه ها  از  هرکدام  و 
سازمان ها هم در بخشی از آن وظیفه دارند. 
و  برنامه ریزی  مرتع،  و  جنگل  در 
آتش سوزی  از  پس  و  قبل  دام  ساماندهی 
اهمیت دارد. قبل از آن باید بپذیریم که چالش 
از  بسیاری  هنوز  دارد.  اولویت   آتش سوزی 
آتش سوزی  که  نیستند  توجیه  ما  همکاران 
است.  آن هم مشخص  دلیل   البته  است.  مهم 
سطح  کاهش  مدیر،  ارزیابی  شاخص  چون 
دارد  وجود  ترس  این  و  است  آتش سوزی 
روی  بنابراین  نیاید.  بیرون  درست  آمار  تا 
کردن  پاک  با  یعنی  می گذارند.  سرپوش  آن 
برسند!  جواب  به  می خواهند  مسئله  صورت 
به عنوان  آتش سوزی  می کنم  خواهش  بنده 
شود  گرفته  درنظر  استان ها  در  اولویت  یک 
و تا جایی که امکان دارد این شاخص برای 
آتش سوزی  تا خسارت  شود  مدیران حذف 
باشد. نداشته  کاهش  کاغذ  روی  فقط 
 پذیرش و اعتقاد به این نکته که پوشش 
است.  اولویت  اولین  آتش سوزی  در  مرتعی 
دارد. اهمیت  شروع  نقطه  بر  تمرکز  چون 
مقاوم  گونه های  از  جنگل کاری ها  در 
سایر  و  سوزنی برگان  از  و  شود  استفاده 
استفاده  آتش سوزی  به  حساس  گونه های 
گیاهی  گونه های  هرچند  نشود. 
آتش سوزی های  در  استثنا  بدون 
با  اما  رفت  خواهند  ازبین  مهیب 
ترکیبی  ساختار  و  اقلیم  به  توجه 
با  و  ایران  جنگل های  و  مراتع 
زاگرس  رویشگاه های  بر  تأکید 
به دلیل  خالصه  به طور  زیر  موارد 
می شوند  ارائه  بحث  نشدن  طوالنی 
تز  و  مقاالت  به  لزوم  درصورت  و 
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گونه های  فرمایید.  مراجعه  این جانب  دکتری 
تحقیقاتی  طرح های  نتایج  مربوط  به  ذیل 
از: عبارتند  حساس  گونه های  برخی  است. 
Picris strigosa، Hypericum perforatum,

Dianthus firewitch, Secale montanum, 

Stachys lavandulifolia, Teucrium polium,

Thymus eriocalyx, Astragalus adscendens 

و Bromus tomentolus. البتــه ایــن مــوارد فقط 
تعــداد کمــی از گونه ها در یک ســایت اســت. 
ــد از: ــاس عبارتن ــی حس ــای جنگل گونه ه
Amygdalus lycioides, Amygdalus scoparia,

تمامی  همچنین  و   Amygdalus orientalis

سوزنی برگان که باعث تبدیل آتش سوزی سطحی 
به آتش سوزی تاجی می شوند. این مورد کنترل 
آتش سوزی را بسیار سخت کرده و خسارت 
مقاوم: گونه های  می دهد.  افزایش  به شدت  را 
Astragalus remotijogus, Astragalus curvirostris,
Onobrychis bungei, Onobrychis melantotricha,
Agropyron tauri, Agropyron trichophorum, 
Hordeum bulbosum، Hordeum violaceum,
Hordeum sponanteum, Festuca ovina

و تمام گونه های یونجه یک ساله. تعیین تکلیف 
مدیریت و مالکیت عرف ها و نسق های روستایی 
و عشایری بسیار تعیین کننده است. مراتع روستایی 
و عشایری که گاهی اوقات تفکیک نکردن آنها 
باعث ایجاد یاری و مساعدت می شود به ویژه در 
استان ها و مناطق عشایری با این تدبیر سامان 
می یابند. نحوه کوچ عشایر از ییالق به قشالق 
و برعکس نیز تغییر یافته و به جاي پیاده روي و 
چراي دام از این مناطق در طول زمان )به مدت 
تقریبي یک ماه( حمل و انتقال دام با استفاده از 
کامیون در کمتر از یک روز انجام مي شود و این 
بدین معني است که مراتع واقع در حدفاصل این 
دو منطقه و مناطقي که در عرف و نسق چرایي 
محدودیت  یا  ندارند  قرار  روستایي  دام هاي 
پراکنش منابع آب شرب دام در فصول گرم سال 
را دارند، کمتر مورد چراي دام قرار گرفته و با 
براي  بیشتري  آمادگي  الشبرگ  تجمع  وجود 
و  چرا  مدیریت  بنابراین  دارند.  آتش سوزي 
برنامه ویژه برای مقابله با پیامدهاي آتش سوزي 
ظرفیت  به  توجه  همچنین  مي کند.  طلب  را 
در  آنها  فتاوای  و  تقلید  محترم  مراجع  عظیم 
این رابطه بی شک اثرگذار و راهگشاست. لزوم 
مدیریت  ذی ربط،  دستگاه های  بین  هماهنگی 
مدیریت  برای  آموزش  گیاهی،  پوشش  و  دام 
پیشگیری، مطالعه رفتار و پوشش گیاهی در 

مقیاس منطقه ای و رویشگاهی و تنظیم قوانین 
جدید با پشتوانه اجرایی قوی ازجمله مواردی 
است که باید مّدنظر دست اندرکاران قرار گیرد.
پیشنهادات و راهکارهای مدیریتی: سربازان 
در  حریق  اطفای  ویژه  آموزش  با  امریه ای 
که  واحد  نظام  یک  تحت  طبیعی  عرصه های 
محل خدمت شان در منابع طبیعی باشد و تحت 
نقاط بحرانی استان ها  نظارت رئیس گارد در 
خدمت کنند، بسیار اثربخش خواهند بود. در 
بسیاری از موارد تا مکاتبه و نامه نگاری شده 
و دستور اعزام صادر شود، به شرطی که تعطیل 
رسمی نباشد، تا رسیدن آنها به عرصه عمل، همه 
چیز از دست می رود ولی اگر سربازان به عنوان 
محل  در  حریق  اطفای  سریع  واکنش  نیروی 

حاضر باشند بیشتر مفید خواهند بود. 
نکته ای که بعد از آتش سوزی اهمیت دارد، 
بحث مدیریت چرا بعد از این حادثه است. وقتی 
تیپ های گیاهی با غالبیت گونه های سلولزی 
می زنیم،  آتش  زمین  در  را   )Wood lands(
بوته ای ها  و  گراس ها  به سمت  گیاهی  پوشش 
میل می کند. اگر بوته  ای ها خاردار باشند تمرکز 
بر عرصه آتش سوزی شده خواهد  فشار چرا 
آتش  چندساله  علفزار  یک  در  ما  اگر  بود. 
ایجاد کنیم و گراس های چندساله به خصوص
 Bromus tomentolus و Secale montanum

ترکیب غالب در آنها باشد این ها ازبین خواهند 
رفت و گراس های یک ساله جایگزین می شوند. 
منطقه  در  ابتدا  چرا  فشار  انتقال  اینجا  در 
منطقه شاهد  در  ماه  دو  از  بعد  و  آتش سوزی 
خواهد بود. یعنی هر تیپی نسخه خاص خودش 
را می خواهد. باتوجه به اینکه در تابستان و فصل 
خشک آتش سوزی داریم و موقعی که بارندگی 
می شود خاک عاری از پوشش است بنابراین با 
فرسایش خاک مواجه می شویم پس باید یک 

دوره استراحت و مدیریت به آن داده شود. 

مرغوب، گونههاي برخي کاهش به توجه با
در ميتواند آتشسوزي از پس بذرپاشي
احیایعرصهآتشسوزيوافزایشآنهامؤثر
قابلیت با بذرهایی که گونههایي زیرا باشد.
در سریعتر دارند بیشتري پراکنش و انتقال
اینعرصهمستقرميشوند.بنابراینپیشنهاد
شده، آتشسوزي عرصههاي در ميشود
بذرپاشيگونههايمرغوببوميوسازگار
گیرد. قرار مربوطه دستگاههاي مّدنظر

 Agropyron trichophorum گونه هاي 
داراي حجم کمتر، فصل رویش با یک و نیم 
ماه بیشتر )ماه هاي اسفند، فروردین، اردیبهشت، 
پرآب تر  برگ هاي  و  مرداد(  و  تیر  خرداد، 
گونه دو  به  نسبت  ساقه  طول  در  پراکنده  و 

 Bromus tomentellus, Festuca ovina
که از گراس هاي دسته اي هستند، با برگ هاي 
و  بیشتر  الشبرگ  و  حجم  قاعده،  در  مجتمع 
دوره رویشي کوتاه تر )ماه هاي اسفند، فروردین، 
اردیبهشت، خرداد، تا دهه اول تیرماه(، آمادگي 
در  بیشتری  حرارت  درجه  تولید  قابلیت  و 
آتش سوزي داشته و ثأثیرپذیري بیشتري نسبت 
به آگروپایرون دارند. بنابراین در مدیریت مرتع 
و چراي دام و همچنین احیای مراتع باید مّدنظر 

مدیران و برنامه ریزان قرار گیرند.
بحران  در  باشد  یادمان  اینکه  آخر  کالم 
فقره   4466 ماه  نه  مدت  در  که   1389 سال 
آتش سوزی گزارش شده و ثبت شده داشتیم که 
البته با احتساب آمار و موارد گزارش نشده و 
ثبت نشده، خیلی بیشتر از این خواهد بود، بالغ بر 
37 هزار و 554 هزار هکتار از اراضی کشور در 
آتش سوخت. این مقوله با شدت بیشتری تداوم 
پیدا می کند و یادمان نرود که رنگ برف هم تغییر 
کرده است. نمی دانم آیا مالحظه کردید که در 
روسیه برف سیاه باریده بود؟ می گفتند ممکن 
فعالیت های  و  ذغال سنگ  معدن  به دلیل  است 
متأسفانه  هم  ایران  در  االن  باشد.  آتشفشانی 
ریزگرد  به علت  که  می بارد  خاکی رنگ  برف 
باعث ریزگرد است عالوه بر  که  است. عاملی 
آن  عمده  داخلی،  ریزگرد  تولید  کانون های 
خارج از مرزهای ما است. پس با آتش زدن 
بستر حیات به تولید بیابان و ریزگرد دامن نزنیم 
و عرصه های داخلی را هم به مساحت تولید آن 
نیفزاییم. به یاد داشته باشیم که برای هر وجب از 
خاک مقدس کشورمان خون بهترین فرزندان آن 
بر زمین ریخته است. پس نه شرط امانت داری 
است و نه انصاف که با سوختن و تخریب، آن 

را بر باد دهیم.

و گذاشتید که وقتی از ایران: طبیعت
بحثهایخوبیکهمطرحکردیدکمالتشکر
راداریم.امیدواریممطالبمطرحشدهمورد
و طبیعی منابع آالم از و گیرد قرار توجه

محیطزیستکشورکاستهشود.
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