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می رود.  به شمار  مراتع  مد یریت  و  د ر سالمت  تهد ید كنند ه  عاملی  خود 
افزایش موارد آتش سوزی د ر ایران نیازمند توجه و شناخت بیشتراست، 
آتش سوزی اثرات كمی و كیفی بسیاری بر پوشش گیاهی، تنوع گونه ها، 
تاج پوشش و تراكم تولید و تغییر د ر تیپ پوشش گیاهی د ارد، عالوه بر 
این كه تغییرات ناشی از آن بر خصوصیات فیزیكوشیمیایی خاك نیز قابل 
توجه است. همچنین آتش سوزی ها با تخریب پوشش گیاهی باالد ست 
سد ها باعث كاهش عمر مفید آنها می شوند. افزایش نیاز به گوشت و 
فراورد ه های د امی از یك طرف و آتش سوزی مراتع از طرف د یگر باعث 
كاهش تولید و د رآمد و د ر نتیجه افزایش وارد ات و وابستگی كشور و 
افزایش مهاجرت روستاییان به شهر می شود. با 
توجه تعهد ات د ولت و وزارت جهاد كشاورزی 
برنامه 5 ساله جاری و آیند ه، آگاهی و  د ر 
برای مد یریت  به آتش سوزی،  نسبت  وثوق 
با  اگرچه  است،  اهمیت  حائز  بسیار  پاید ار 
نظارتی  و  اجرایی  به محد ود یت های  توجه 
د ر بخش د ولتی بیشتر به د لیل وسعت حریق 
و كمبود نیرو و امكانات، الزم است راه حل 
مشكالت د ر خارج از این بخش جستجو 
شود اما اطالع از اثرات و شد ت تأثیر نیز د ارای اهمیت فراوان است.

اثر آتش سوزی بر مراتع
آتش سوزی های عمد ی و غیر عمد ی، اثرات زیاد ی روی كمیت و 
كیفیت مراتع می گذارند و به د نبال آن زند گی بهره برد اران و سایر 
افراد جامعه را تحت الشعاع قرار می د هند. آتش سوزی با گسترش 
د امنه خود؛ با تأكید بر كاهش رطوبت و افزایش  د ما د ر كیفیت و 
كمیت تغییر اقلیم تأثیرگذار است، اما با تعد د و تكرار بر آن هم، 
د ر مقیاس خرد و كالن مؤثر است. به عبارتی د ر كنش و واكنشی 

متقابل همه افراد را تحت تأثیر قرار می د هد.
 د امنه اثرگذاری آتش سوزی عرصه های طبیعی را می توان 
اثرات  د اد. 1-  قرار  بررسی  یا موضوع مورد  د ر سه جایگاه 

مقد مه
آتش عامل تأثیرگذار مهم اكولوژیكی، اقلیمی، طبیعی و مصنوعی است كه 
با عنصر اصلی و تغییر ناپذیر ذاتی خود ممكن است به طور اكولوژیكی، 
عمد ی، سهوی اتفاق بیافتد یا به عنوان یك عامل اصالح كنند ه د ر پوشش 
گیاهی توسط مد یران اعمال شود. آتش سوزی از یك طرف، به عنوان یك 
عامل عمد ه و مؤثر می تواند تغییر تیپ ها، تغییرات تنوع ژنتیكی و گونه ها 
و شاخص های كمی و كیفی و مراحل آن را د ر مرتع تحت تأثیر قرار د هد، 
از طرف د یگر، برمراحل توالی خروجی های مراتع و عرصه های جنگلی 
اثرگذار است، بنابراین باید بسته به هد  ف، آن را كنترل كرد و اعمال 

آن با د قت نظر خاصی انجام شود؛ عالوه بر این 
فراوان  مورد بحث  نیز  آن  مزایای  و  مضرات 
آن  شد ت  و  میزان  به  توجه  عد م  لذا  است، 
می تواند به عنوان یك عامل مهم چالش برانگیز 
تلقی شود. د ر واقع اثرات آن بر خاك، تولید، 
خوش خوراكی، د امد اری، معیشت، اكوسیستم 
اقلیم بسیار زیاد  و د ر مقیاس وسیع، حتی 
وسیعی  سطح  مراتع،  گیاهی  پوشش  است. 
از اراضی و خشكی های د نیا را د ر بر گرفته 

است و با توجه به تغییرات فراگیر اقلیمی مانند خشك سالی و مد یریت 
مراتع از قبیل نحوه بهره برد اری و كوچ عشایر، آتش سوزی به عنوان 
یك تهد ید مطرح است كه البته د ر برخی موارد می توان به عنوان یك 
نیز از این واقعیت  ایران  فرصت از آن بهره برد. مراتع زاگرس د ر 
مستثنا نیستند و ضروری است با توجه به اثرگذاری آن د ر تعامل و 
معیشت بهره برد اران به د قت بررسی شوند و پس از حصول اطمینان 
از نتایج و اثرات آن كنترل یا مورد استفاد ه قرار گیرد. آنچه مسلم 
است آتش سوزی به عنوان عامل تهد ید كنند ه منابع طبیعی هر ساله د ر 
سطح وسیعی اتفاق می افتد و وقوع آن همواره محتمل و قطعی است. 
براساس آمار، تغییر مسیر عشایر از مراتع حد  فاصل ییالق و قشالق 
و تغییر نحوه كوچ آنها، از شكل پیاد ه به حمل با كامیون، همچنین 
عد م برنامه ریزی برای علوفه چرا نشد ه، به عنوان عوامل آتش سوزی، 

با توجه به تغییرات فراگیر اقلیمی 
مد یریت  و  خشك سالی  مانند 
مراتع از قبیل نحوه بهره برد اری و 
کوچ عشایر، آتش سوزی به عنوان 
یك تهد ید مطرح است که البته د ر 
برخی موارد می توان به عنوان یك 

فرصت از آن بهره برد.
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محیط زیستی 2- اثرات اقتصاد ی و 3- اثرات اجتماعی. 
1- اثرات محیط زیستی

عمد ه ترین اثرات محیط زیستی آتش سوزی د ر عرصه های طبیعی 
را می توان: 1- از بین رفتن موجود ات ذره بینی مفید خاك، 2- 
زند گی  آشیانه  تخریب   -3 طبیعی،  اكوسیستم  چرخه  تخریب 
تشد ید   -5 خاك،  مواد آلی  ذخیره  رفتن  بین  از   -4 جانوران، 
فرسایش آبی و باد ی، 6- تشد ید وقوع سیالب های فصلی، 7- افزایش 
گرمای محیط و 8- آلود گی آب و هوا، تقلیل فون، میكرو فون و فلور 
د ر اكوسیستم برشمرد. سپس ویژگی های فیزیكی و شیمیایی خاك را 
تحت تأثیر قرار می د هد و سبب فرسایش خاك از نظر كمی و كیفی می شود 
)سیاه منصور و همكاران، 1392 و 1394(. همچنین، د ر چند د هه گذشته 
كارشناسان، رشد چشمگیر سیل ها د ر اثر تخریب جنگل ها و مراتع را، 
به آتش سوزی ها، بهره برد اری بی رویه و كوه تراشی های گسترد ه مرتبط 
د انسته اند، كه همگی به مد یریت ناكارآمد بر این عرصه ها بازمی گرد د.

آتش سوزی د ر مراتع مشجر و زیراشكوب جنگل نیز آثار مخربی بر 
د رختان د ارد. حتی د رختان و مراتعی كه از آتش سوزی جان سالم به د ر 
برد ه اند، از شرایط چند ان مساعد ی برای اد امه حیات خود برخورد ار 
نیستند )شكل 1(. د رختان آسیب د ید ه از آتش سوزی، حتی اگر به طور 
و  شد ه  وارد  صد مات  خاطر  به  سرانجام  نرفته   باشند،  بین  از  كامل 
رفت بین خواهند  از  نهایت  د ر  و  می شوند  بیماری ها، خشك  اثر  بر 

.)Siahmansour et al., 2014 a(
2- اثرات اقتصاد ی

كاهش  به  می توان،  مراتع  آتش سوزی  نامطلوب  اقتصاد ی  اثرات  از 

زوال  آن،  قیمت  باالرفتن  و  علوفه  برای  تقاضا  افزایش  و  تولید 
افزایش  مد یریتی،  هزینه های  تحمیل  ارزشمند،  د ارویی  گیاهان 
مطالعات  براساس  كرد.  اشاره  گوشت  قیمت  گرانی  و  بیكاری 
سازمان خوار و بار كشاورزی )فائو(، ارزش سالیانه هر هكتار مرتع 
قیمت رسمی د الر د ر سال  احتساب  با  كه  معاد ل 232 د الر است 
1397 معاد ل 974400 تومان د ر هرسال است. د ر این میان ارزش 
تولید  عالوه بر  و  است  آن  ارزش  د رصد   24 فقط  مراتع  علوفه ای 
علوفه، ارزش های محیط زیستی، كاهش آلود گی های آب و خاك، 
گیاهان  تولید  تفرج گاهی،  ارزش  ریز گرد ها،  و  هوا  آلود گی  كاهش 
د ارویی و حفاظت آب و خاك نیز از ارزش های د یگر مراتع به شمار 
می رود. د ر حالی كه آتش سوزی نه تنها این فواید را ازبین می برد، بلكه 
منظره نامطلوبی نیز بر جای می گذارد، حتی تأثیر مخرب آتش را 
می توان روی د رختان د ر مراتع مشجر نیز مشاهد ه كرد )شكل 2(.

هر هكتار جنگل تا 7 تن ریزگرد را د ر سال به د ام می اند ازد 
سوی  از  است.  نیاز  آن  به  به شد ت  امروزه  كه  است  عاملی  این  و 
تولید  اكسیژن  تن  نیم  و  د و  متوسط  به طور  جنگل  هرهكتار  د یگر 
بر اساس  كند.  تأمین  سال  د ر  را  انسان   10 نیاز  می تواند  و  می كند 
نتایج تحقیقات هر اصله د رخت ساالنه به طور متوسط معاد ل 1/4 
كیلو گرم  اكسید نیتروژن، 2/7  كیلوگرم  معلق، 2/7  كیلوگرم ذرات 
اكسید گوگرد، 0/9 كیلوگرم منوكسید كربن، 140 میلی گرم كرومیوم 
و 5200 میلی گرم سرب را از هوا جذب می كند د ر حالی كه جذب 
این مواد به طور مصنوعی از هوا، د ر سطوح وسیع غیرممكن بود ه و 

هزینه های هنگفتی د ر برد ارد كه از توان بشر خارج است. 

شكل 1- د رختان آسیب د ید ه از آتش سوزی 
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3- اثرات اجتماعی
آتش سوزی  محیط زیستی  و  اقتصاد ی  منفی  تأثیرات 
كرد ه  د ائمی  و  فصلی  مهاجرت های  به  مجبور  را  بهره  برد اران 
بهره برد اران  بین  محسوس  و  نامحسوس  تضاد های  و  است 
)به ویژه د ر آتش سوزی های عمد ی( به وجود می آید. یكی از 
به هم خورد ن  مهاجرت ها  این  اجتماعی  آسیب های  مهم ترین 
توازن جمعیتی، قومی و فرهنگی مناطق مقصد و مبد  أ است 

)آذرنیوند، 1390(.

د امنه اثرگذاری چالش
به  مراتع  سطح  د ر  آتش سوزی  شد ت  و  مد ت  مجموع،  د ر 
میزان  آتش سوزی،  عرصه  د ر  سوختنی  مواد  مقد ار  و  نوع 
قابلیت انعطاف اكوسیستم، شرایط آب و هوایی و خصوصیات 
د ر  بنابراین، آتش  د ارد.  بستگی  فیزیكی و شیمیایی خاك 
كه  به گونه ای  د ارد.  متفاوتی  اثرات  مختلف  رویشگاه های 
برخی مناطق با آتش سوزی بهبود می یابند و برخی به شد ت 
به  آتش سوزی  فنی  اثرات  از این رو،  می شوند.  آسیب پذیر 
مد یریت انعطاف پذیر د ر اكوسیستم بستگی د ارد و هرجامعه 

گیاهی، نیازمند شیوه مد یریتی خاصی است.

مقاومت گیاهان د ر برابر آتش
كشور  طبیعی  عرصه های  د ر  آتش سوزی  وجود  هرچند 

مناسب  برنامه ریزی  با  بد ون شك  اما  است  و گسترد ه  چالشی عمیق 
اثرات آن قابل كنترل است. با توجه به اقلیم و به كارگیری گونه های 
مقاوم و مد یریت كاهش ریسك و با افزایش انعطاف پذیری اكوسیستم، 
كشورهای  از  بسیاری  د ر  روش  این  آمد.  فائق  آن  بر  می توان 
از  ایران هنوز فهرستی  اما متأسفانه د ر  استفاد ه می شود،  توسعه یافته 
گونه های مقاوم د ر تیپ ها و اكوسیستم های مختلف وجود ند ارد. د ر 
اد امه نمونه هایی از منابع مرتبط ارائه می شود. اگر چه تمام گراس های 
ولی گونه های مختلفی  بعد         از آتش سوزی صد مه می بینند،  چند ساله 
از جنس های Calamagrostis ،Festuca و Agropyron  خیلی 
سریع تجد ید و احیا می شوند و تولید آن د ر طول سال د ر مقایسه با 
منطقه آتش سوزی افزایش چشمگیری خواهد د اشت، برخی گراس ها 
به ویژه گراس های د سته ای به آتش سوزی های شد ید حساسیت نشان 

.)Siahmansour et al., 2014 b( می د هند

مد یریت مقابله با آتش سوزی مراتع
همان طور كه بیان شد آتش سوزی می تواند باعث تغییر جوامع گیاهی 
پاید ار، تغییر تنوع ژنتیكی و كاهش گونه های گیاهی و جانوری شود؛ 
بر  و  د هد  قرار  تأثیر  تحت  مرتع  د ر  را  كیفی  و  كمی  شاخص های 
توالی و مراحل آن مؤثر باشد. د ر واقع اثرات فاحش آتش سوزی ها 
بر كاهش حفاظت  خاك، تولید ات اقتصاد ی، تغییرات خوش خوراكی 
بهره برد اران،  معیشت  د ر  چالش  د امد اری،  شرایط  مرتعی،  گیاهان 
تغییراقلیم،  بر  وسیع  مقیاس  د ر  و  اكوسیستم  چرخه های  د ر  اختالل 
بنابراین، آتش سوزی جنگل و مرتع چه  موارد قابل توجهی هستند. 

شكل 2- آتش سوزی د ر طبیعت باعث حذف آثار مطلوب و ظهور آثار نامطلوب می شود.
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منشأ طبیعی وچه انسانی د اشته باشد، یك خطر اكولوژیكی 
و اقتصاد ی است و اثرات عمیقی بر پوشش گیاهی و خاك و 
تولید ات اقتصاد ی كشور د ارد. از این رو، آشنایی با روش های 

مد یریتی برای كنترل آتش سوزی ضروری است.
راهكارهای مقابله با آتش سوزی؛ باتوجه به پیچید گی موضوع 
به شرایط متفاوتی وابسته است، برای كنترل موفق آتش سوزی ها 
باید آن را د ر 3 مرحله بررسی، برنامه ریزی و مد یریت كرد:

مرحله اول: مد یریت قبل از آتش سوزی )پیشگیری(، مرحله 
د وم: مد یریت حین آتش سوزی )د رمان( و مرحله سوم: مد یریت 
پس از آتش سوزی )پسا د رمان(. از آنجایی كه پد ید ه آتش سوزی 
مراتع د ارای خسارت های زیاد ی بر طبیعت و اجتماع اطراف آن 
است، به كارگیری شیوه های مد یریتی د ر مراحل مختلف ضروری 
است. تجربه نشان می د هد كه تمركز فقط بر راهكارهای د رمانی 
آیند ه  برای آتش سوزی  های  از وقوع آتش سوزی، مسیر را  پس 

هموار می كند و به هیچ وجه ضامن امنیت مراتع د ر آیند ه نیست.

1- مد یریت قبل از آتش سوزی )پیشگیری(
این مرحله با تعیین كانون های بحرانی د ر هر منطقه و به كارگیری 
چرا،  مد یریت  آتش بر،  )خطوط  اجرایی  مد یریتی،  راهكارهای 
استفاد ه از گونه های مقاوم، جلب مشاركت مر د می و...(، اجتماعی 
و فنی همراه است تا از وقوع آتش سوزی های خطرناك د ر سطح 

مراتع پیشگیری شود. 
مد یریت  زمینه  د ر  مختلفی  د ست اند ركاران  از آنجایی كه 
و  نقش  به  توجه  هستند،  د خیل  مراتع  از  بهره برد اری  و 
یا  جلوگیری  برای  مناسب  زمینه  آنها  احتمالی  تأثیرگذاری های 
تخفیف اثرات نامطلوب آتش سوزی را فراهم می كند. مثاًل، وجود 
سیگار  فیلتر  رسید ن  از  جلوگیری  برای  جاد ه ها،  مناسب  حریم 
سرنشینان خود روها به عرصه های طبیعی د ر پیشگیری از شروع 
كنار  از  آتش سوزی ها  از  خیلی  د ارد.  مهمی  نقش  آتش سوزی 

جاد ه ها شروع می شوند.

اقد امات راهبرد ی د ر مرحله قبل از آتش سوزی )پیشگیری(
به ویژه  اجرایی  د ستگاه های  و  بهره برد اران  بین  تضاد های  رفع   -

اد ارات تابعه اد اره كل منابع طبیعی استان ها.
- رفع مشكالت و تضاد های عرفی و مالكیتی بین د امد اران كوچ رو 

و روستاییان.
- برگزاری كالس های آموزشی و آگاهی بخشی برنامه ریزی شد ه و 
هد  فمند د ر رابطه با اثرات نامطلوب آتش سوزی مراتع و جنگل ها.

بحرانی  مناطق  د ر  بهره برد اران  با  ارتباط  و  منظم  سركشی   -
به خصوص د ر فصول آتش سوزی 

برای  آموزشی-ترویجی  و  آگاهی بخشی  جلسات  برگزاری   -
به  آگاهی بخشی  همچنین  عرصه،  د ر  مؤثر  افراد  و  بهره برد اران 
ماد ران جهت انتقال به كود كان )فرهنگ سازی با شروع از كود كان(

د ر  بهره برد اری  و  مالكیت  پایش  ایجاد شبكه های محلی جهت   -
هرچند  امر  )این  بومی  جوانان  به كارگیری  با  طبیعی  عرصه های 

مالی،  خسارت های  از  كمتر  مراتب  به  آن  هزینه  اما  است  هزینه بر 
محیط زیستی و روانی آتش سوزی های متد اول و گسترد ه است(.

- برنامه ریزی، امكان سنجی و سازمان د هی نیروها و امكانات قبل از 
شروع فصل آتش سوزی د ر مناطق بحرانی و پرخطر.

- تعیین میزان مسئولیت و سطح همكاری سازمان های د ولتی همراه با 
شرح وظایف آنها برای مقابله با آتش سوزی های مراتع 

قبل،  د ر  قوی  اجرایی  ضمانت  با  پشتیبانی كنند ه  قوانین  تد وین   -
قوانین،  بازد ارند گی  تقویت  باعث  كه  آتش سوزی  از  پس  و  هنگام 
مجرمین  برای  امن  حاشیه  حذف  و  آتش  كنترل  برای  انگیزه  ایجاد 
و  حین  )پیشگیری،  مرحله  سه  هر  د ر  موفق  مد یریت  زمینه  و  شد ه 
مثال عوامل  به عنوان  د اشت.  پی خواهد  د ر  را  از آتش سوزی(  پس 
نشد ه  تنبیه  مختلف  به د الیل  گذشته،  آتش سوزی های  از  بسیاری 
این  كه  می كنند  د ست  این  از  مخربی  فعالیت های  به  اقد ام  هم  باز  و 
است. مربوطه  قوانین  پیگیری  و  بازد ارند گی  عد م  نشان د هند ه  امر 

- بهره گیری از ظرفیت موجود نیروهای فعال بسیج و فتاوای مراجع 
محترم تقلید د ر اشاعه فرهنگ حفاظت از مراتع د ر بین بهره برد اران 

و سایر اقشار جامعه. 
د رمان  هزینه های  و  گسترش  د امنه  می تواند  پیشگیری  به  توجه 

اثرات نامطلوب آتش سوزی را كاهش د هد. 

2- مد یریت د ر زمان آتش سوزی )د رمان(
پیشگیرانه،  تمهید ات  وجود  با  اوقات  از  بسیاری  د ر  متأسفانه 
می شوند  حریق  طعمه  سهوی  یا  به طور عمد ی  مرتعی  عرصه های 
را  علفزارها  و  بوته ها  باور نكرد نی  سرعتی  با  آتش  زبانه های  و 
تنومند  و  د یر زیست  د رختان  حتی  میان  این  د ر  می برد،  بین  از 
ما  ارزشمند  ژنتیكی  ذخیره گاه  به عنوان  آنها،  رویشگاه های  و 
.)3 )شكل  نیستند  امان  د ر  آسیب  از  آیند ه مان،  نسل های  و 

 د ر این شرایط استقرار، ساماند هی و به كارگیری سریع امكانات 
موجود سازمان ها و واحد های مسئول، گامی مهم د ر كنترل و مد یریت 
مؤثر آتش سوزی است. از جمله نهاد های مسئول كه می توان از ظرفیت ها 
از: عبارتند  بهره  برد  آتش سوزی  وقوع  زمان  د ر  آنها   امكانات  و 

اد ارات  و  متبوع  سازمان  و  استان ها  طبیعی  منابع  اد ارات كل   -1
نظارت  با  فرماند اری ها   -2 استان ها  كشاورزی  جهاد  سازمان  تابعه 
نهاد های  طبیعی3-  منابع  از  حفاظت  و  آتش سوزی  با  مبارزه  ستاد 
د اوطلب مانند پاد گان ها، یگان های نظامی و انتظامی و نیروی بسیج و

سطح  منطقه.  محیط زیستی   )NGOs( نهاد  مر د م  تشكل های   -4
فوق،  تشكل های  و  سازمان ها  بین  هماهنگی  چگونگی  و  همكاری 
مبتنی برجایگاه و شرح وظایفی است كه د ر مرحله پیشگیری برای 
واحد های  این  سرعت عمل  و  هماهنگی  است.  شد ه  مشخص  آنها 
اجرایی د ر حین وقوع آتش سوزی، موجب د  فع سریع حریق و كاهش 

خسارت ها می شود.

3- مد یریت پس از آتش سوزی
مد یریت آتش سوزی د ر سطح مراتع با خاموش شد ن آتش به پایان 
نمی رسد، بلكه مد یریت بر پوشش گیاهی باید شروعی د وباره  باشد تا 
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مراتع را از آتش سوزی های احتمالی آیند ه د ر امان نگاه د ارد و انعطاف 
سیستمیك آن را افزایش د هد. از  آنجا  كه آتش سوزی الیه حفاظتی 
خاك را حد اقل برای یك د وره تا فصل رویش بعد ی از بین می برد 
می د هد،  افزایش  به شد ت  فرسایش  به  نسبت  را  خاك  حساسیت  و 
پیامد هایی مانند فقر مواد غذایی، افزایش فرسایش، گل آلود گی آب ها، 
كاهش كیفیت آب، انتقال مواد سمی و نامطلوب و عوامل بیماری زا 
به مخازن سد ها و پرشد ن سد ها از گل و الی از تبعات سیالب پس 
اراضی  د ر  مد یریتی  اصول  با  آشنایی  بنابراین  است.  ازآتش سوزی 
سوخته پس از وقوع آتش سوزی اهمیت د ارد و توجه به این نكته مهم 
است كه تمام عناصر طبیعی موجود د ر رویشگاه ها، هرچند كوچك، 
.)4 )شكل  می كند  ایفا  محیط زیست  د ر  بی بد یل  و  مهم  بسیار  نقش 

 
اصول مد یریتی د ر مرحله پس از آتش سوزی

باز د ارند گی  باعث  امر  این  آن،  تنبیه  و  آتش سوزی  عامل  پیگرد   -
می شود و د ر اثر گذاری آن ترد ید ی وجود ند ارد. 

آتش سوزی،   مهار  و  كنترل  اجرایی  مشكالت  و  كمبود ها  رفع   -
آسیب شناسی پس از هر آتش سوزی می تواند د ر تكمیل اطالعات و 
امكانات و افزایش قد رت مهار و كنترل آتش د ر موارد بعد ی مؤثر باشد.

- بازسازی و رفع اشكاالت »خطوط آتش بر« ایجاد شد ه د ر مرحله 
پیشگیری د ر عرصه های مرتعی و جنگلی

به  آن  انعكاس  و  د ستگاه ها  اثرگذاری  و  همكاری  ارزیابی سطح   -
سطوح مد یریتی تصمیم ساز جهت رفع نقایص و تقویت نقاط قوت

- حمایت همه جانبه از د اوطلبان د رگیر د ر اطفای حریق و كمك به 
خسارت د ید گان باعث ایجاد و تقویت انگیزه همكاری د ر افراد برای 

مهار آتش سوزی های احتمالی بعد ی می شود.
- تعیین كارشناس مسئول برای مد یریت، نظارت و احیای مناطق سوخته
-    مد یریت چرای د ام پس از آتش سوزی و كاهش فشار بر اراضی آسیب د ید ه
خصوصیات  تأثیر  تحت  آتش سوزی  به  حساس  گونه های   -
رویشی،  شكل  ساختاری،  شرایط  و  شیمیایی  تركیبات  اكولوژیكی، 
شرایط آب و هوایی، تركیب گیاهی رویشگاه، میزان مواد قابل احتراق 

آتش سوزی،  وقوع  فصل  و  آتش سوزی  مد ت  و  شد ت  تجمع یافته، 
پس از وقوع آتش سوزی های معمول زاگرس، از عرصه مراتع حذف 
می شوند. بنابراین پیشنهاد می شود تا د ر عملیات مد یریتی و احیای 
مراتع، حساسیت و عد م مقاومت آنها مد نظر قرار گیرد و احیای د وباره 
مراتع سوخته با استفاد ه از گونه های مقاوم به آتش سوزی انجام شود.

اقد امات و هماهنگی  های کلی د ر مراحل مختلف مد یریت آتش سوزی
گاهی مشاهد ه می شود كه تا رسید ن گروه های اطفای حریق و استقرار 
آنها زمان زیاد ی از د ست می رود و د ر همین زمان گستره بیشتری از 
مرتع، طعمه آتش و كنترل آن سخت تر می شود. از این رو، شناسایی 
مناطق بحرانی آتش سوزی و اسكان نیروها و امكانات د ر نزد یك ترین 
مكان ممكن، راهبرد ی مناسب برای جلوگیری از اتالف وقت است.

مشاع  به طور  كه  مراتعی  از  بهره  برد اری  د ر  محد ود یت  ایجاد 
و  بود  افراد مؤثر خواهد  تعلق  ایجاد حس  د ر  استفاد ه می شوند، 
زمینه خود نظارتی عشایر و روستاییان را د ر حفاظت از اراضی 
د ر  اگر  به  بیان  د یگر،  كرد.  خواهد  تقویت  بهره  برد اری  مورد 
بهره برد اران  و  نسق  صاحبان  افتاد،  اتفاق  آتش سوزی  عرصه ای 
باید با محد ود یت هایی د ر بهره برد اری مواجه شوند. همان طور كه 
عرصه های  كنار  د ر  و  د یم  شرایط  د ر  جو  و  گند م  مزارع  از 
نمی د هد. روی  آنها  د ر  آتش سوزی  و  می كنند  حفاظت  ملی 

برحسب  مختلف  مناطق  باید  آتش سوزی  مد یریت  د ر 
و  شوند  طبقه بند ی  اجتماعی  و  فرهنگی  آب و هوایی،  شرایط 
)د ر  آن  از  قبل  و  آتش سوزی  مواقع  د ر  آنها  همكاری  میزان 
بود ه  این طبقه  بند ی محرمانه  مرحله پیشگیری( مشخص شود. 
و د ر اختیار د ستگاه های ذی ربط و متولی قرار می گیرد تا د ر 
مراحل  د ر  امكانات  تأمین  د ر  و  آتش سوزی  وقوع  صورت 
می توان  همكاری  این  باال برد ن  برای  شود.  لحاظ  مختلف، 
ایجاد  طریق  از  شود،  تحمیل  د ولت  به  هزینه ای  اینكه  بد ون 
مشوق های بهره  برد اری و تخصیص طرح های د ر د ست اجرا، 
اقد ام كرد. عد م مد یریت صحیح د ر كنترل آتش، سبب ایجاد 
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شكل 3- ذخیره گاه ارزشمند ژنتیكی با د رختان د یر زیست كه آثار آتش سوزی د ر 
سال های گذشته د ر آن نمایان است. 

شكل 4- ریشه های افشان و غد ه های كوچك چمن مرتعی كه حتی د ر مرحله 
خواب یا مرگ موقت هم از ایفای نقش حفاظت خاك خود غافل نشد ه است.
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اختالفاتی بین بهره برد اران و د ستگاه های متولی شد ه است. 
می توان  با تجربه  مروجین  و  مناطق  شوراهای  همكاری  با 
باید  كرد.  اقد ام  مشاركت ها  تقویت  و  د لجویی  به  نسبت 
مناسب،  امكانات  آتش سوزی،  مد یریت  راهكارهای  بهترین 
د ستگاه های  وظایف  شرح  مختلف،  مناطق  طبقه بند ی 
آتش سوزی،  مهار  برای  الزم  شرایط  سایر  و  ذی ربط 
به عنوان  آتش سوزی  شرایط  د ر  تا  شوند  مشخص  به طور   د قیق، 
آتش سوزی  مهار  تشكیالت  و  پایگاه ها  ایجاد  د ر  مناسب  الگوی 
شود. آتش  مهار  د ر  موفقیت  افزایش  سبب  آیند ه  د ر  و  روند  به كار 

نتیجه گیری
با  مواجهه  و  است  چند وجهی  و  عمیق  فراگیر،  چالشی  آتش سوزی 
آن عزم ملی می خواهد، از طرفی د یگر قوانین مربوط به آتش سوزی 
بد ون  بیشتر  و  اجرایی  پشتوانه  بد ون  و  معد ود  محد ود،  كم،  مورد ی، 
از مواد 45  به یك ماد ه 47 و جزئی  قوانین  این  بازد ارند گی است. 
به  توجه  با   .)1390 همكاران،  و  )كاظمی  است  شد ه  محد ود   46 و 
بازد ارند ه،  قوانین  كارآمد،  و  تخصصی  نیروی  امكانات،  محد ود یت 
سطح وسیع عرصه ها و سایر عوامل ضروری است مد یران با كفایت، 
تا  شوند  گمارد ه  به كار  بحران  مد یریت  به  واقف  و  با انگیزه  شجاع، 
و  تعارفات  د االن  د ر  كشور  ملی  سرمایه های  مد یریت  و  حفاظت 
به  توجه  از طرفی  نكنند.  گم  را  راه  و تشكیالتی  تعارضات سیاسی 
و  مراتع  جنگل ها،  سازمان  مد یران  ارزیابی  د ر  آتش سوزی  پارامتر 
از  كمتر  بسیار  و  غیرشفاف  آمار  گزارش  سبب  كشور  آبخیزد اری 
واقعیت می شود و سطح آتش سوزی فقط روی كاغذ كاهش می یابد. 
بنابراین حذف این پارامتر و جایگزینی كیفیت مد یریت آتش سوزی 
و عرصه های سوخته هم گامی مهم د ر كاهش عملی و واقعی سطح و 

خسارت این چالش بزرگ خواهد بود.
یكی از نكات آزارد هند ه د ر بحث  آتش سوزی تكرار مكرر آن د ر 
كافی  نقشه،  بحرانی روی  كانون  تعیین  تنها  بحرانی است.  كانون های 
نیست و تكرار آن، موضوع را حاد تر می كند، مگر اینكه موارد مربوط به 
مباحث )اقد امات راهبرد ی د ر مرحله قبل از آتش سوزی )پیشگیری( و 
اصول مد یریتی د ر مرحله پس از آتش سوزی( مطرح شد ه د ر این مقاله 
د ر نظر گرفته شود. عالوه برآن استفاد ه از گونه های مقاوم به آتش سوزی 
و مد یریت چرای د ام و بهره برد اری پس از آن با توجه به كانون های 
انتقال فشار چرا با تلفیق موارد یاد شد ه اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. 
نتیجه  مراتع  سطح  د ر  عمد ی  آتش سوزی های  از  بسیاری 
اختالفات و د عواهای قومی و قبیله ای است و صد مات جبران ناپذیری 
و  فرهنگ سازی  می كند.  وارد  منطقه  طبیعی  عرصه های  بر  را 
حفاظت  ضامن  اجتماعی،  كشمكش های  گونه  این  رفع  برای  تالش 
آیند ه  به  تا  می كند  حكم  انسانیت  است.  ذخایر  این  از  پاید ار 
نسل  مخرب  عملكرد  ترد ید  بد ون  نباشیم،  بی تفاوت  بچه هایمان 
و  آیند ه  نسل  د ر  اضطراب  ایجاد  د ر  طبیعی  عرصه های  بر  حاضر 
است. تأثیرگذار  امری  سالم  محیط  و  زند گی  د اشتن  به  امید  كاهش 

ایجاد انگیزه از یك سو و بازد ارند گی قاطع از سوی د یگر، به همراه 

گامی  ملی  منابع  به  نسبت  بهره برد اران  د ر  خاطر  تعلق  ایجاد 
هوشمند انه و اثرگذار است كه نباید از آن غافل شد. چرا د ر 
هنگام سرپا بود ن مزارع گند م و جو، همچنین سایر محصوالت 
د یم حتی د ر فصل خشك آتش سوزی رخ نمی د هد؟ آیا غیر 
آن  از  خود  تعلق خاطر  به خاطر  بهره برد اران  كه  است  این  از 
جنگل  د ر  الگو  همین  پیاد ه سازی  بنابراین  می كنند؟  حفاظت 

و مرتع هم كاربرد ی ترین روش صیانت از این عرصه هاست.
كالم آخر، فراموش نكنیم، د ر بحران سال 1389 كه ظرف 
مد ت نه ماه 3466 فقره آتش سوزی گزارش و ثبت شد )كه 
ثبت  و  نشد ه  موارد گزارش  به  مربوط  آمار  احتساب  با  البته 
نشد ه، آتش سوزی های اتفاق افتاد ه خیلی بیشتر از این خواهد 
بود(، بالغ بر 37554 هزار هكتار از اراضی د ر آتش سوختند 
شد ت  با  چالش  این  غفلت،  صورت  د ر   ،)1394 )حسنی، 
تخریب  و  سوختن  با  متأسفانه  شد.  خواهد  تكرار  بیشتری 
رنگی  خاكی  برف  شاهد  ملی،  عرصه های  گیاهی  پوشش 
هستیم كه به د لیل ریزگرد های تولید شده د ر كانون های داخلی 
هستند. لذا برای كنترل این پد ید ه الزم است این كانون ها با 
كنترل  و  مد یریت  آن  احیای  و  گیاهی  پوشش  از  حفاظت 
شوند. پس با آتش زد ن بستر حیات به تولید بیابان و ریزگرد 
د امن نزنیم و عرصه های د اخلی را هم به مساحت تولید آن 

نیفزاییم.

منابع
آذرنیوند، ح.، 1390. اثرات خشك سالی بر اكوسیستم های طبیعی. د انشكد ه

 منابع طبیعی د انشگاه تهران، جزوه د رس اكولوژی، 89 صفحه.
حسنی، غ. ر.، 1394. گفت  وگوی خبری چالش د ر منابع طبیعی. سازمان 

جنگل ها، مراتع و آبخیزد اری كشور. خبرگزاری ایران، كد 7433.
سیاه منصور، ر.، 1392. بررسی اثر آتش سوزی بر شاخص های كمی و
 كیفی مراتع. رساله د كتری، د انشكد ه منابع طبیعی، علوم و تحقیقات 

تهران، تهران، 124 صفحه.
ا. و طویلی، ع.،  م.، جواد ی، س.  ارزانی، ح.، جعفری،  ر.،  سیاه منصور، 
رویشی  فرم های  بر  آتش سوزی  كوتاه مد ت  اثر  بررسی   .1394
وكالس های خوش خوراكی د ر مراتع زاغه لرستان. مرتع و آبخیزد اری، 

مجله منابع طبیعی ایران، 68 )2(: 531- 517. 
قوانین از  گزید ه ای   .1390 م.،  بیرانوند،  و  ع.  طرحانی،  ا.،  كاظمی، 

 كاربرد ی منابع طبیعی، اد اره كل منابع طبیعی و آبخیزد اری لرستان، 
نشر شاپورخواست، لرستان، 184 صفحه.

Siahmansour, R., Arzani, H., Jafari, M., Javadi, S. A. 
and Tavili, A., 2014 )a(. An investigation on the 
effect of fire on main particulars in woodland 
)Case study in Veysian – Lorestan(, Bulletin of 
Environment, Pharmacology and Life Sciences, 
3 )4(: 192-199.

Siahmansour, R., Arzani, H., Jafari, M., Javadi, S. 
A. and Tavili, A., 2014 )b(. AN Investigation on 
Effect Fire on Soil Surface Cover in Grasslands 
and Shrubbery in Homo Climatic Condition Bul-
letin of Environment, Pharmacology and Life 
Sciences, 3 )4(: 192-199.


