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مدیریت آتشسوزی در عرصههای ملی ایران
با تأکید بر مراتع نیازمند تغییر رویکرد،
مدیریت جامع و عزم ملی است
رضا سیاه منصور*۱و پروین رامک
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خود عاملی تهدیدكننده در سالمت و مدیریت مراتع بهشمار میرود.
مقدمه
آتش عامل تأثیرگذار مهم اكولوژیكی ،اقلیمی ،طبیعی و مصنوعی است كه افزایش موارد آتشسوزی در ایران نیازمند توجه و شناخت بیشتراست،
با عنصر اصلی و تغییرناپذیر ذاتی خود ممكن است بهطور اكولوژیكی ،آتشسوزی اثرات کمی و کیفی بسیاری بر پوشش گیاهی ،تنوع گونهها،
عمدی ،سهوی اتفاق بیافتد یا بهعنوان یك عامل اصالحكننده در پوشش تاج پوشش و تراكم تولید و تغییر در تیپ پوشش گیاهی دارد ،عالوهبر
گیاهی توسط مدیران اعمال شود .آتشسوزی از یک طرف ،بهعنوان یك اینکه تغییرات ناشی از آن بر خصوصیات فیزیكوشیمیایی خاك نیز قابل
عامل عمده و مؤثر میتواند تغییر تیپها ،تغییرات تنوع ژنتیكی و گونهها توجه است .همچنین آتشسوزیها با تخریب پوشش گیاهی باالدست
و شاخصهای كمی و كیفی و مراحل آن را در مرتع تحت تأثیر قرار دهد ،سدها باعث كاهش عمر مفید آنها میشوند .افزایش نیاز به گوشت و
از طرف دیگر ،برمراحل توالی خروجیهای مراتع و عرصههای جنگلی فراور دههای دامی از یك طرف و آتشسوزی مراتع از طرف دیگر باعث
اثرگذار است ،بنابراین باید بسته به هدف ،آن را كنترل کرد و اعمال كاهش تولید و درآمد و در نتیجه افزایش واردات و وابستگی كشور و
افزایش مهاجرت روستاییان به شهر میشود .با
آن با دقت نظر خاصی انجام شود؛ عالوهبراین
اقلیمی
فراگیر
تغییرات
به
توجه
با
توجه تعهدات دولت و وزارت جهاد كشاورزی
مضرات و مزایای آن نیز موردبحث فراوان
است ،لذا عدم توجه به میزان و شدت آن مانند خشكسالی و مدیریت در برنامه  5ساله جاری و آینده ،آگاهی و
میتواند بهعنوان یك عامل مهم چالشبرانگیز مراتع از قبیل نحوه بهرهبرداری و وثوق نسبت به آتشسوزی ،برای مدیریت
تلقی شود .درواقع اثرات آن بر خاك ،تولید ،كوچ عشایر ،آتشسوزی بهعنوان پایدار بسیار حائز اهمیت است ،اگرچه با
خوشخوراكی ،دامداری ،معیشت ،اكوسیستم یك تهدید مطرح است كه البته در توجه به محدودیتهای اجرایی و نظارتی
و در مقیاس وسیع ،حتی اقلیم بسیار زیاد برخی موارد میتوان بهعنوان یك در بخش دولتی بیشتر ب هدلیل وسعت حریق
فرصت از آن بهره برد.
و كمبود نیرو و امكانات ،الزم است راهحل
است .پوشش گیاهی مراتع ،سطح وسیعی
مشكالت در خارج از این بخش جستجو
از اراضی و خشكیهای دنیا را در بر گرفته
است و با توجه به تغییرات فراگیر اقلیمی مانند خشكسالی و مدیریت شود اما اطالع از اثرات و شدت تأثیر نیز دارای اهمیت فراوان است.
مراتع از قبیل نحوه بهرهبرداری و كوچ عشایر ،آتشسوزی بهعنوان
یك تهدید مطرح است كه البته در برخی موارد میتوان بهعنوان یك اثر آتشسوزی بر مراتع
فرصت از آن بهره برد .مراتع زاگرس در ایران نیز از این واقعیت آتشسوزیهای عمدی و غیرعمدی ،اثرات زیادی روی کمیت و
مستثنا نیستند و ضروری است با توجه به اثرگذاری آن در تعامل و کیفیت مراتع میگذارند و ب هدنبال آن زندگی بهرهبرداران و سایر
یدهند .آتشسوزی با گسترش
معیشت بهرهبرداران ب هدقت بررسی شوند و پس از حصول اطمینان افراد جامعه را تحتالشعاع قرار م 
از نتایج و اثرات آن كنترل یا مورد استفاده قرار گیرد .آنچه مسلم دامنه خود؛ با تأکید بر کاهش رطوبت و افزایشدما در کیفیت و
است آتشسوزی بهعنوان عامل تهدیدكننده منابع طبیعی هر ساله در کمیت تغییر اقلیم تأثیرگذار است ،اما با تعدد و تکرار بر آن هم،
سطح وسیعی اتفاق میافتد و وقوع آن همواره محتمل و قطعی است .در مقیاس خرد و کالن مؤثر است .بهعبارتی در کنش و واکنشی
یدهد.
براساس آمار ،تغییر مسیر عشایر از مراتع حدفاصل ییالق و قشالق متقابل همه افراد را تحت تأثیر قرار م 
دامنه اثرگذاری آتشسوزی عرصههای طبیعی را میتوان
و تغییر نحوه كوچ آنها ،از شكل پیاده به حمل با كامیون ،همچنین
عدم برنامهریزی برای علوفه چرانشده ،بهعنوان عوامل آتشسوزی ،در سه جایگاه یا موضوع مورد بررسی قرار داد -1 .اثرات
 - *1نویسنده مسئول ،استادیار پژوهش ،مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج كشاورزی ،خرمآباد ،ایران
پست الكترونیكsiahmansour191@gmail.com :
 - 2استادیار پژوهش ،مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج كشاورزی ،خرم آباد ،ایران
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محیطزیستی  -2اثرات اقتصادی و  -3اثرات اجتماعی.

 -1اثرات محیطزیستی

عم دهترین اثرات محیطزیستی آتشسوزی در عرصههای طبیعی
را میتوان -1 :از بین رفتن موجودات ذرهبینی مفید خاک-2 ،
تخریب چرخه اکوسیستم طبیعی -3 ،تخریب آشیانه زندگی
جانوران -4 ،از بین رفتن ذخیره موادآلی خاک -5 ،تشدید
فرسایش آبی و بادی -6 ،تشدید وقوع سیالبهای فصلی -7 ،افزایش
بوهوا ،تقلیل فون ،میکروفون و فلور
گرمای محیط و  -8آلودگی آ 
در اکوسیستم برشمرد .سپس ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک را
یدهد و سبب فرسایش خاک از نظر کمی و کیفی میشود
تحتتأثیر قرار م 
(سیاهمنصور و همکاران 1392 ،و  .)1394همچنین ،در چند دهه گذشته
کارشناسان ،رشد چشمگیر سیلها در اثر تخریب جنگلها و مراتع را،
به آتشسوزیها ،بهرهبرداری بیرویه و کوهتراشیهای گسترده مرتبط
دانستهاند ،که همگی به مدیریت ناکارآمد بر این عرصهها بازمیگردد.
آتشسوزی در مراتع مشجر و زیراشکوب جنگل نیز آثار مخربی بر
درختان دارد .حتی درختان و مراتعی که از آتشسوزی جان سالم ب هدر
بر دهاند ،از شرایط چندان مساعدی برای ادامه حیات خود برخوردار
بدیده از آتشسوزی ،حتی اگر بهطور
نیستند (شکل  .)1درختان آسی 
کامل از بین نرفته باشند ،سرانجام به خاطر صدمات وارد شده و
بر اثر بیماریها ،خشک میشوند و در نهایت از بین خواهند رفت
(.)Siahmansour et al., 2014 a

 -2اثرات اقتصادی

از اثرات اقتصادی نامطلوب آتشسوزی مراتع میتوان ،به کاهش

تولید و افزایش تقاضا برای علوفه و باالرفتن قیمت آن ،زوال
گیاهان دارویی ارزشمند ،تحمیل هزینههای مدیریتی ،افزایش
بیکاری و گرانی قیمت گوشت اشاره کرد .براساس مطالعات
سازمان خواروبار کشاورزی (فائو) ،ارزش سالیانه هر هکتار مرتع
معادل  232دالر است که با احتساب قیمت رسمی دالر در سال
 1397معادل  974400تومان در هرسال است .در این میان ارزش
علوفهای مراتع فقط  24درصد ارزش آن است و عالوهبر تولید
علوفه ،ارزشهای محیطزیستی ،کاهش آلودگیهای آب و خاک،
کاهش آلودگی هوا و ریزگردها ،ارزش تفرجگاهی ،تولید گیاهان
دارویی و حفاظت آب و خاک نیز از ارزشهای دیگر مراتع بهشمار
میرود .درحالیکه آتشسوزی نهتنها این فواید را ازبین میبرد ،بلکه
منظره نامطلوبی نیز بر جای میگذارد ،حتی تأثیر مخرب آتش را
میتوان روی درختان در مراتع مشجر نیز مشاهده کرد (شکل .)2
هر هکتار جنگل تا  7تن ریزگرد را در سال به دام میاندازد
و این عاملی است که امروزه بهشدت به آن نیاز است .از سوی
دیگر هرهکتار جنگل بهطور متوسط دو و نیم تن اکسیژن تولید
میکند و میتواند نیاز  ۱۰انسان را در سال تأمین کند .براساس
نتایج تحقیقات هر اصله درخت ساالنه بهطور متوسط معادل 1/4
کیلوگرم ذرات معلق 2/7 ،کیلوگرم اکسیدنیتروژن 2/7 ،کیلو گرم
اکسیدگوگرد 0/9 ،کیلوگرم منوکسیدکربن 140 ،میلیگرم کرومیوم
و  5200میلیگرم سرب را از هوا جذب میکند درحالیکه جذب
این مواد بهطور مصنوعی از هوا ،در سطوح وسیع غیرممکن بوده و
هزینههای هنگفتی در بردارد که از توان بشر خارج است.

شکل  -1درختان آسیبدیده از آتشسوزی
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شکل  -2آتشسوزی در طبیعت باعث حذف آثار مطلوب و ظهور آثار نامطلوب میشود.

 -3اثرات اجتماعی

تأثیرات منفی اقتصادی و محیطزیستی آتشسوزی
بهرهبرداران را مجبور به مهاجرتهای فصلی و دائمی کرده
است و تضادهای نامحسوس و محسوس بین بهرهبرداران
(بهویژه در آتشسوزیهای عمدی) بهوجود میآید .یکی از
مهمترین آسیبهای اجتماعی این مهاجرتها بههمخوردن
توازن جمعیتی ،قومی و فرهنگی مناطق مقصد و مبدأ است
(آذرنیوند.)1390 ،

دامنه اثرگذاری چالش

در مجموع ،مدت و شدت آتشسوزی در سطح مراتع به
نوع و مقدار مواد سوختنی در عرصه آتشسوزی ،میزان
قابلیت انعطاف اکوسیستم ،شرایط آبوهوایی و خصوصیات
فیزیکی و شیمیایی خاک بستگی دارد .بنابراین ،آتش در
رویشگاههای مختلف اثرات متفاوتی دارد .بهگونهای که
برخی مناطق با آتشسوزی بهبود مییابند و برخی بهشدت
آسیبپذیر میشوند .ازاینرو ،اثرات فنی آتشسوزی به
مدیریت انعطافپذیر در اکوسیستم بستگی دارد و هرجامعه
گیاهی ،نیازمند شیوه مدیریتی خاصی است.

چالشی عمیق و گسترده است اما بدونشک با برنامهریزی مناسب
اثرات آن قابل کنترل است .با توجه به اقلیم و بهکارگیری گونههای
مقاوم و مدیریت کاهش ریسک و با افزایش انعطافپذیری اکوسیستم،
میتوان بر آن فائق آمد .این روش در بسیاری از کشورهای
توسعهیافته استفاده میشود ،اما متأسفانه در ایران هنوز فهرستی از
گونههای مقاوم در تیپها و اکوسیستمهای مختلف وجود ندارد .در
ادامه نمونههایی از منابع مرتبط ارائه میشود .اگر چه تمام گراسهای
چندساله بعد از آتشسوزی صدمه میبینند ،ولی گونههای مختلفی
از جنسهای  Calamagrostis ،Festucaو  Agropyronخیلی
سریع تجدید و احیا میشوند و تولید آن در طول سال در مقایسه با
منطقه آتشسوزی افزایش چشمگیری خواهد داشت ،برخی گراسها
بهویژه گراسهای دستهای به آتشسوزیهای شدید حساسیت نشان
میدهند (.)Siahmansour et al., 2014 b

مدیریت مقابله با آتشسوزی مراتع

همانطور که بیان شد آتشسوزی میتواند باعث تغییر جوامع گیاهی
پایدار ،تغییر تنوع ژنتیكی و کاهش گونههای گیاهی و جانوری شود؛
شاخصهای كمی و كیفی را در مرتع تحت تأثیر قرار دهد و بر
توالی و مراحل آن مؤثر باشد .درواقع اثرات فاحش آتشسوزیها
بر کاهش حفاظت خاك ،تولیدات اقتصادی ،تغییرات خوشخوراكی
گیاهان مرتعی ،شرایط دامداری ،چالش در معیشت بهرهبرداران،
مقاومت گیاهان در برابر آتش
اختالل در چرخههای اكوسیستم و در مقیاس وسیع بر تغییراقلیم،
هرچند وجود آتشسوزی در عرصههای طبیعی کشور موارد قابل توجهی هستند .بنابراین ،آتشسوزی جنگل و مرتع چه
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منشأ طبیعی وچه انسانی داشته باشد ،یک خطر اکولوژیکی
و اقتصادی است و اثرات عمیقی بر پوشش گیاهی و خاک و
تولیدات اقتصادی کشور دارد .ازاینرو ،آشنایی با روشهای
مدیریتی برای کنترل آتشسوزی ضروری است.
راهکارهای مقابله با آتشسوزی؛ باتوجه به پیچیدگی موضوع
به شرایط متفاوتی وابسته است ،برای کنترل موفق آتشسوزیها
باید آن را در  3مرحله بررسی ،برنامهریزی و مدیریت کرد:
مرحله اول :مدیریت قبل از آتشسوزی (پیشگیری) ،مرحله
دوم :مدیریت حین آتشسوزی (درمان) و مرحله سوم :مدیریت
پس از آتشسوزی (پسا درمان) .از آنجاییکه پدیده آتشسوزی
مراتع دارای خسارتهای زیادی بر طبیعت و اجتماع اطراف آن
است ،بهکارگیری شیوههای مدیریتی در مراحل مختلف ضروری
است .تجربه نشان میدهد که تمرکز فقط بر راهکارهای درمانی
پس از وقوع آتشسوزی ،مسیر را برای آتشسوزیهای آینده
هموار میکند و بههیچوجه ضامن امنیت مراتع در آینده نیست.

 -1مدیریت قبل از آتشسوزی (پیشگیری)

این مرحله با تعیین کانونهای بحرانی در هر منطقه و بهکارگیری
راهکارهای مدیریتی ،اجرایی (خطوط آتشبر ،مدیریت چرا،
استفاده از گونههای مقاوم ،جلب مشارکت مردمی و ،)...اجتماعی
و فنی همراه است تا از وقوع آتشسوزیهای خطرناک در سطح
مراتع پیشگیری شود.
ازآنجاییکه دستاندرکاران مختلفی در زمینه مدیریت
و بهرهبرداری از مراتع دخیل هستند ،توجه به نقش و
تأثیرگذاریهای احتمالی آنها زمینه مناسب برای جلوگیری یا
تخفیف اثرات نامطلوب آتشسوزی را فراهم میکند .مثالً ،وجود
حریم مناسب جا دهها ،برای جلوگیری از رسیدن فیلتر سیگار
سرنشینان خودروها به عرصههای طبیعی در پیشگیری از شروع
آتشسوزی نقش مهمی دارد .خیلی از آتشسوزیها از کنار
جادهها شروع میشوند.

هزینهبر است اما هزینه آن به مراتب کمتر از خسارتهای مالی،
محیطزیستی و روانی آتشسوزیهای متداول و گسترده است).
 برنامهریزی ،امکانسنجی و سازما ندهی نیروها و امکانات قبل ازشروع فصل آتشسوزی در مناطق بحرانی و پرخطر.
 تعیین میزان مسئولیت و سطح همکاری سازمانهای دولتی همراه باشرح وظایف آنها برای مقابله با آتشسوزیهای مراتع
 تدوین قوانین پشتیبانیکننده با ضمانت اجرایی قوی در قبل،هنگام و پس از آتشسوزی که باعث تقویت بازدارندگی قوانین،
ایجاد انگیزه برای کنترل آتش و حذف حاشیه امن برای مجرمین
شده و زمینه مدیریت موفق در هر سه مرحله (پیشگیری ،حین و
پس از آتشسوزی) را در پی خواهد داشت .بهعنوان مثال عوامل
بسیاری از آتشسوزیهای گذشته ،ب هدالیل مختلف تنبیه نشده
و باز هم اقدام به فعالیتهای مخربی از این دست میکنند که این
امر نشاندهنده عدم بازدارندگی و پیگیری قوانین مربوطه است.
 بهرهگیری از ظرفیت موجود نیروهای فعال بسیج و فتاوای مراجعمحترم تقلید در اشاعه فرهنگ حفاظت از مراتع در بین بهرهبرداران
و سایر اقشار جامعه.
توجه به پیشگیری میتواند دامنه گسترش و هزینههای درمان
اثرات نامطلوب آتشسوزی را کاهش دهد.

 -2مدیریت در زمان آتشسوزی (درمان)

متأسفانه در بسیاری از اوقات با وجود تمهیدات پیشگیرانه،
عرصههای مرتعی بهطورعمدی یا سهوی طعمه حریق میشوند
و زبانههای آتش با سرعتی باورنکردنی بوتهها و علفزارها را
از بین میبرد ،در این میان حتی درختان دیرزیست و تنومند
و رویشگاههای آنها ،بهعنوان ذخیرهگاه ژنتیکی ارزشمند ما
و نسلهای آیندهمان ،از آسیب در امان نیستند (شکل .)3
در این شرایط استقرار ،ساماندهی و بهکارگیری سریع امکانات
موجود سازمانها و واحدهای مسئول ،گامی مهم در کنترل و مدیریت
مؤثر آتشسوزی است .ازجمله نهادهای مسئول که میتوان از ظرفیتها
و امکانات آنها در زمان وقوع آتشسوزی بهره برد عبارتند از:
 -1اداراتکل منابع طبیعی استانها و سازمان متبوع و ادارات
تابعه سازمان جهاد کشاورزی استانها  -2فرمانداریها با نظارت
ستاد مبارزه با آتشسوزی و حفاظت از منابع طبیعی -3نهادهای
داوطلب مانند پادگانها ،یگانهای نظامی و انتظامی و نیروی بسیج و
 -4تشکلهای مردم نهاد ( )NGOsمحیطزیستی منطقه .سطح
همکاری و چگونگی هماهنگی بین سازمانها و تشکلهای فوق،
مبتنی برجایگاه و شرح وظایفی است که در مرحله پیشگیری برای
آنها مشخص شده است .هماهنگی و سرعتعمل این واحدهای
اجرایی در حین وقوع آتشسوزی ،موجب دفع سریع حریق و کاهش
خسارتها میشود.

اقدامات راهبردی در مرحله قبل از آتشسوزی (پیشگیری)
 رفع تضادهای بین بهرهبرداران و دستگاههای اجرایی بهویژهادارات تابعه ادارهکل منابع طبیعی استانها.
 رفع مشکالت و تضادهای عرفی و مالکیتی بین دامداران کوچروو روستاییان.
 برگزاری کالسهای آموزشی و آگاهیبخشی برنامهریزی شده وهدفمند در رابطه با اثرات نامطلوب آتشسوزی مراتع و جنگلها.
 سرکشی منظم و ارتباط با بهرهبرداران در مناطق بحرانیبهخصوص در فصول آتشسوزی
 برگزاری جلسات آگاهیبخشی و آموزشی-ترویجی برایبهرهبرداران و افراد مؤثر در عرصه ،همچنین آگاهیبخشی به
مادران جهت انتقال به کودکان (فرهنگسازی با شروع از کودکان)  -3مدیریت پس از آتشسوزی
 ایجاد شبکههای محلی جهت پایش مالکیت و بهرهبرداری در مدیریت آتشسوزی در سطح مراتع با خاموش شدن آتش به پایانعرصههای طبیعی با بهکارگیری جوانان بومی (این امر هرچند نمیرسد ،بلکه مدیریت بر پوششگیاهی باید شروعی دوبارهباشد تا
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شکل  -3ذخیرهگاه ارزشمند ژنتیکی با درختان دیرزیست که آثار آتشسوزی در
سالهای گذشته در آن نمایان است.

شکل  -4ریشههای افشان و غدههای کوچک چمن مرتعی که حتی در مرحله
خواب یا مرگ موقت هم از ایفای نقش حفاظت خاک خود غافل نشده است.

مراتع را از آتشسوزیهای احتمالی آینده در امان نگاه دارد و انعطاف
سیستمیک آن را افزایش دهد .از آنجا که آتشسوزی الیه حفاظتی
خاک را حداقل برای یک دوره تا فصل رویش بعدی از بین میبرد
و حساسیت خاک را نسبت به فرسایش بهشدت افزایش میدهد،
پیامدهایی مانند فقر مواد غذایی ،افزایش فرسایش ،گلآلودگی آبها،
کاهش کیفیت آب ،انتقال مواد سمی و نامطلوب و عوامل بیماریزا
به مخازن سدها و پرشدن سدها از گل و الی از تبعات سیالب پس
ازآتشسوزی است .بنابراین آشنایی با اصول مدیریتی در اراضی
سوخته پس از وقوع آتشسوزی اهمیت دارد و توجه به این نکته مهم
است که تمام عناصر طبیعی موجود در رویشگاهها ،هرچند کوچک،
نقش بسیار مهم و بیبدیل در محیطزیست ایفا میکند (شکل .)4

تجمعیافته ،شدت و مدت آتشسوزی و فصل وقوع آتشسوزی،
پس از وقوع آتشسوزیهای معمول زاگرس ،از عرصه مراتع حذف
میشوند .بنابراین پیشنهاد میشود تا در عملیات مدیریتی و احیای
مراتع ،حساسیت و عدم مقاومت آنها مدنظر قرار گیرد و احیای دوباره
مراتع سوخته با استفاده از گونههای مقاوم به آتشسوزی انجام شود.

اصول مدیریتی در مرحله پس از آتشسوزی
 پیگرد عامل آتشسوزی و تنبیه آن ،این امر باعث بازدارندگیمیشود و در اثرگذاری آن تردیدی وجود ندارد.
 رفع کمبودها و مشکالت اجرایی کنترل و مهار آتشسوزی،آسیبشناسی پس از هر آتشسوزی میتواند در تکمیل اطالعات و
امکانات و افزایش قدرت مهار و کنترل آتش در موارد بعدی مؤثر باشد.
 بازسازی و رفع اشکاالت «خطوط آتشبر» ایجاد شده در مرحلهپیشگیری در عرصههای مرتعی و جنگلی
 ارزیابی سطح همکاری و اثرگذاری دستگاهها و انعکاس آن بهسطوح مدیریتی تصمیمساز جهت رفع نقایص و تقویت نقاط قوت
 حمایت همهجانبه از داوطلبان درگیر در اطفای حریق و کمک بهخسارتدیدگان باعث ایجاد و تقویت انگیزه همکاری در افراد برای
مهار آتشسوزیهای احتمالی بعدی میشود.
 تعیین کارشناس مسئول برای مدیریت ،نظارت و احیای مناطق سوختهبدیده
 مدیریتچرایدامپسازآتشسوزیوکاهشفشاربراراضیآسی  گونههای حساس به آتشسوزی تحت تأثیر خصوصیاتاکولوژیکی ،ترکیبات شیمیایی و شرایط ساختاری ،شکل رویشی،
شرایط آبوهوایی ،ترکیب گیاهی رویشگاه ،میزان مواد قابل احتراق

اقدامات و هماهنگیهای کلی در مراحل مختلف مدیریت آتشسوزی
گاهی مشاهده میشود که تا رسیدن گروههای اطفای حریق و استقرار
آنها زمان زیادی از دست میرود و در همین زمان گستره بیشتری از
مرتع ،طعمه آتش و کنترل آن سختتر میشود .ازاینرو ،شناسایی
مناطق بحرانی آتشسوزی و اسکان نیروها و امکانات در نزدیکترین
مکان ممکن ،راهبردی مناسب برای جلوگیری از اتالف وقت است.
ایجاد محدودیت در بهرهبرداری از مراتعی که بهطور مشاع
استفاده میشوند ،در ایجاد حس تعلق افراد مؤثر خواهد بود و
زمینه خودنظارتی عشایر و روستاییان را در حفاظت از اراضی
مورد بهرهبرداری تقویت خواهد کرد .به بیان دیگر ،اگر در
عرصهای آتشسوزی اتفاق افتاد ،صاحبان نسق و بهرهبرداران
باید با محدودیتهایی در بهرهبرداری مواجه شوند .همانطورکه
از مزارع گندم و جو در شرایط دیم و در کنار عرصههای
یدهد.
ملی حفاظت میکنند و آتشسوزی در آنها روی نم 
در مدیریت آتشسوزی باید مناطق مختلف برحسب
شرایط آبوهوایی ،فرهنگی و اجتماعی طبقهبندی شوند و
میزان همکاری آنها در مواقع آتشسوزی و قبل از آن (در
مرحله پیشگیری) مشخص شود .این طبقهبندی محرمانه بوده
و در اختیار دستگاههای ذیربط و متولی قرار میگیرد تا در
صورت وقوع آتشسوزی و در تأمین امکانات در مراحل
مختلف ،لحاظ شود .برای باالبردن این همکاری میتوان
بدون اینکه هزینهای به دولت تحمیل شود ،از طریق ایجاد
مشوقهای بهرهبرداری و تخصیص طرحهای در دست اجرا،
اقدام کرد .عدم مدیریت صحیح در کنترل آتش ،سبب ایجاد
اد -شهریور 1398
مرداد-
طبیعت ایران /جلد  ،4شماره  ،3پیاپی  ،16مرد
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اختالفاتی بین بهرهبرداران و دستگاههای متولی شده است.
با همکاری شوراهای مناطق و مروجین باتجربه میتوان
نسبت به دلجویی و تقویت مشارکتها اقدام کرد .باید
بهترین راهکارهای مدیریت آتشسوزی ،امکانات مناسب،
طبقهبندی مناطق مختلف ،شرح وظایف دستگاههای
ذیربط و سایر شرایط الزم برای مهار آتشسوزی،
بهطور دقیق ،مشخص شوند تا در شرایط آتشسوزی بهعنوان
الگوی مناسب در ایجاد پایگاهها و تشکیالت مهار آتشسوزی
بهکار روند و در آینده سبب افزایش موفقیت در مهار آتش شود.

نتیجهگیری

آتشسوزی چالشی فراگیر ،عمیق و چندوجهی است و مواجهه با
آن عزم ملی میخواهد ،از طرفی دیگر قوانین مربوط به آتشسوزی
موردی ،کم ،محدود ،معدود و بدون پشتوانه اجرایی و بیشتر بدون
بازدارندگی است .این قوانین به یک ماده  47و جزئی از مواد 45
و  46محدود شده است (کاظمی و همکاران .)1390 ،با توجه به
محدودیت امکانات ،نیروی تخصصی و کارآمد ،قوانین بازدارنده،
سطح وسیع عرصهها و سایر عوامل ضروری است مدیران با کفایت،
شجاع ،باانگیزه و واقف به مدیریت بحران بهکار گمارده شوند تا
حفاظت و مدیریت سرمایههای ملی کشور در داالن تعارفات و
تعارضات سیاسی و تشکیالتی راه را گم نکنند .از طرفی توجه به
پارامتر آتشسوزی در ارزیابی مدیران سازمان جنگلها ،مراتع و
آبخیزداری کشور سبب گزارش آمار غیرشفاف و بسیار کمتر از
واقعیت میشود و سطح آتشسوزی فقط روی کاغذ کاهش مییابد.
بنابراین حذف این پارامتر و جایگزینی کیفیت مدیریت آتشسوزی
و عرصههای سوخته هم گامی مهم در کاهش عملی و واقعی سطح و
خسارت این چالش بزرگ خواهد بود.
یکی از نکات آزاردهنده در بحثآتشسوزی تکرار مکرر آن در
کانونهای بحرانی است .تنها تعیین کانون بحرانی روی نقشه ،کافی
نیست و تکرار آن ،موضوع را حادتر میکند ،مگر اینکه موارد مربوط به
مباحث (اقدامات راهبردی در مرحله قبل از آتشسوزی (پیشگیری) و
اصول مدیریتی در مرحله پس از آتشسوزی) مطرح شده در این مقاله
در نظر گرفته شود .عالوهبرآن استفاده از گونههای مقاوم به آتشسوزی
و مدیریت چرای دام و بهرهبرداری پس از آن با توجه به کانونهای
انتقال فشار چرا با تلفیق موارد یاد شده اجتنابناپذیر بهنظر میرسد.
بسیاری از آتشسوزیهای عمدی در سطح مراتع نتیجه
اختالفات و دعواهای قومی و قبیلهای است و صدمات جبرانناپذیری
را بر عرصههای طبیعی منطقه وارد میکند .فرهنگسازی و
تالش برای رفع این گونه کشمکشهای اجتماعی ،ضامن حفاظت
پایدار از این ذخایر است .انسانیت حکم میکند تا به آینده
بچههایمان بیتفاوت نباشیم ،بدون تردید عملکرد مخرب نسل
حاضر بر عرصههای طبیعی در ایجاد اضطراب در نسل آینده و
کاهش امید به داشتن زندگی و محیط سالم امری تأثیرگذار است.
ایجاد انگیزه از یک سو و بازدارندگی قاطع از سوی دیگر ،بههمراه
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ایجاد تعلق خاطر در بهرهبرداران نسبت به منابع ملی گامی
هوشمندانه و اثرگذار است که نباید از آن غافل شد .چرا در
هنگام سرپا بودن مزارع گندم و جو ،همچنین سایر محصوالت
دیم حتی در فصل خشک آتشسوزی رخ نمیدهد؟ آیا غیر
از این است که بهرهبرداران بهخاطر تعلقخاطر خود از آن
حفاظت میکنند؟ بنابراین پیادهسازی همین الگو در جنگل
و مرتع هم کاربردیترین روش صیانت از این عرصههاست.
کالم آخر ،فراموش نکنیم ،در بحران سال  1389که ظرف
مدت نه ماه  3466فقره آتشسوزی گزارش و ثبت شد (که
البته با احتساب آمار مربوط به موارد گزارش نشده و ثبت
نشده ،آتشسوزیهای اتفاق افتاده خیلی بیشتر از این خواهد
بود) ،بالغ بر  37554هزار هکتار از اراضی در آتش سوختند
(حسنی ،)1394 ،در صورت غفلت ،این چالش با شدت
بیشتری تکرار خواهد شد .متأسفانه با سوختن و تخریب
پوشش گیاهی عرصههای ملی ،شاهد برف خاکی رنگی
هستیم که به دلیل ریزگردهای تولیدشده در کانونهای داخلی
هستند .لذا برای کنترل این پدیده الزم است این کانونها با
حفاظت از پوشش گیاهی و احیای آن مدیریت و کنترل
شوند .پس با آتشزدن بستر حیات به تولید بیابان و ریزگرد
دامن نزنیم و عرصههای داخلی را هم به مساحت تولید آن
نیفزاییم.
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