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چکیده
آتشسوزی بخش جداییناپذیر از بسیاری از بیومهای زمینی و یکی از عوامل اصلی آسیب در طبیعت است .هدف از مطالعة حاضر ،بررسی عوامزل و
دالیل ایجاد آتشسوزیها در دو سال متوالی در بخش میانی ناحیه رویوی زاگرس است .بهمنظور انجزام ایزن تحقیزق ،داد هزای کلیزه رویزدادهای
آتشسوزی در عرصههای طبیعی شهرستان گیالنغرب از اواخر اردیبهوت تا اوایل آذر در سالهای  1331و  1333ثبت گردیزد .داد هزا شزامل نزام
منطقه ،نوع عرصة دچار حریق شد (جنگل ،مرتع غیرموجر ،مرتع موجر و جنگل و مرتع آمیخته) ،علّت ،تاریخ ،ساعت آغاز و ساعت پایان (مزدّت)،
مساحت عرصه دچار آتشسوزی شد و موقعیت منطقه به صورت  UTMبودند .نتایج نوان داد از نظر فراوانی آتشسوزی ،میدان حریزق در جنگزل
 11درصد ،در مراتع غیرموجر  74/1درصد ،مراتع موجر  26/5درصد و جنگل و مرتع آمیخته  17/4درصد در سال  1331و در سال  1333میزدان
حریق در جنگل  55درصد ،در مراتع غیرموجر  31درصد ،مراتع موزجر  2درصزد و جنگزل و مرتزع آمیختزه  15درصزد بزود اسزت .کمتزرین و
بیوترین میدان سطح سوخته در سال 1331بهترتیب مربوط به جنگزل ( 3/7درصزد) و مرتزع غیرموزجر ( 53درصزد) بزود .هم نزین ،کمتزرین و
بیوترین مقدار مساحت سوخته در سال  1333بهترتیب مربوط به جنگل ( 4درصد) و جنگل و مرتع آمیخته ( 72/6درصد) بود .با توجه به شزواهد
موجود ،به ترتیب  %42و  %55از علل آتشسوزی در سالهای  1331و  1333تفرج و اختالف و نداع بود است .مدت زمان کمتر از یک ساعت برای
اطفای آتشسوزیها دارای بیوترین فراوانی میباشد که مقدار آن در سالهای  1331و  1333به ترتیب حدود  %36و  %17میباشد .در بین مناطق
موترک دچار آتشسوزی شد در هر دو سال منطقه چله به ترتیب با داشتن  12و  11مورد بیوترین فراوانی آتشسوزی را دارا بزود .بزین عوامزل
مقایسه شد در سالهای مطالعه ،عوامل انسانی آتشسوزی ،تحت تاثیر شزرایط مختلز در سزالهای  1331و  1333دارای اخزتالف معنزیدار بزا
همدیگر بودند .بنابراین ،به منظور کاهش تعداد آتشسوزیها و خسارات ناشی از آن الزم است دالیل و انگید های عوامل ایجاد حریق برای کاهش و
تا حد امکان جلوگیری از احتمال وقوع حریق ،مورد توجه قرار گیرد.
واژگان کلیدی :عوامل آتشسوزی ،زمان آتشسوزی ،سطح آتشسوزی ،تعارض ،جنگل ،مراتع ،گیالنغرب.

مقدّمه
آتشسوزی بخش جداییناپذیر بسیاری از بومسزازگانهای
زمینی و یکی از عوامل اصلی آشفتگی عرصزههای طبیعزی
است ] .[13بویژ در طی سالهای اخیر ،با تغییزر اقلزیم و
افدایش گرمایش جهزانی ،رژیزمهزای آتشسزوزی طبیعزی
بهطور فدایند ای توسط انسان تغییر کرد است ،به طزوری
که در بسیاری از مناطق جهان ،ایزن نزوع آتزشسزوزیهزا

بیوتر از آتشسوزیهای طبیعی است ] .[3طی دهزههزای
گذشززته ،تعززداد آتززشسززوزیها و سززطح منزاطق سززوخته
افدایش یافته است ].[25 ،6
عوامل مؤثّر در آتشسوزی در هزر منطقزه بسزتگی بزه
عوامل انسانی و طبیعی دارد .فعّالیتهای سهوی و کزاربرد
نامناسب آتش درکواورزی و بویژ حضور دام و چوپانزان و
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هم نین تعارض منافع باعث بروز آتشسوزی در جنگلهزا
میشزود ] .[11نددیکزی منزاطق مسزکونی بزه عرصزههای
جنگلی و از طرفی جاد های موجود در جنگزل نیزد باعزث
افدایش دسترسی انسان بزه جنگزل شزد و احتمزال بزروز
آتشسوزیها را افدایش میدهد ].[27
پوشش زمین یکی از مؤلّفههای اساسزی پویزایی آتزش
است .این عامل بر روی تمام مراحل آتشسوزی ،از اشتعال
تا رفتار آتشسزوزی و احیزای پز از آتزشسزوزی تزثثیر
میگذارد ] .[14تود های جنگلی از گیاهان متنوّعی اعم از
علفی و چوبی توکیل شد اند .اشتعالپذیری این گیاهان با
توجّه به خصوصیات فیدیکی و شزیمیایی بخزشهزای آنهزا
(برگها ،سوزنها ،سزاقههزا ،قسزمتهزای چزوبی نزازک)،
آرایش ساختاری آنهزا و مزواد سزوختنی علفزی خوزکتزر
تعیین میشود ].[26
مهمترین عوامل وقوع آتشسوزی در سطح جنگلهزا و
مراتع ،ایجزاد حریزق بزه منظزور توسزعه اراضزی زراعزی و
تصزززاحب زمزززین ،اقزززدامات خرابکارانزززه ،سزززهلانگاری و
بیتوجّهی شکارچیان و رهگذران ،سزهلانگاری کوزاورزان
در آتشزدن بقایای محصوالت کواورزی در اراضی مجزاور
جنگل و مرتع ،پرتزاب سزیگار و یزا کبریزت در مسزیرهای
مجاور جنگلها گدارش شد است ].[13
بررسیها نوان میدهد تحقیقات تحلیلزی توصزیفی در
ایززران کمتززر انجززام شززد یززا نوززد اسززت در حززالی کززه
جمعبندی تحقیقزات انجامشزد در منزاطق دیگزر جهزان
نوان میدهد که اغلب نوع پوشش گیزاهی ،شزیب ،جهزت
جغرافیایی ،فاصله از جاد ها ،توپوگرافی و کزاربری اراضزی،
مؤثّرترین عوامل در مدلسازی وقوع آتش بود اند ].[15 ،3
نتایج تحقیقی در جنگلهای استان گلستان نوزان داد
بیوتر آتشسوزیها در مناطق جنگلی با تاج پوشش انبزو
و هم نین در مناطق جنگلی با تاج پوشزش متوسزط و در
مرحله بعد در مناطق بیوزهزار و بوتزهزارهزا اتّفزا افتزاد
اسزت .نتزایج محاسزبه تززراکم آتزشسزوزی در پهنزههززای
ارتفاعی نوان داد ،تقریباً  %35آتشسوزیهای رخ داد در
مناطقی بزا ارتفزاع بزین  455تزا  1555متزر رخ داد انزد.
مناطق گالیکش ،مینودشت و آزادشهر ،درجة خطزر وقزوع
آتشسوزی زیادی داشتهاند ].[3

در مطالعهای شاخصهای پوشش گیاهی ،دمای سزطح
زمین ،جهت شیب و شیب به ترتیب با ،%23/11، %23/25
 %21/33و  ،%13/45باالترین میدان هم بسزتگی بزا نقوزه
ریسک وقوع آتشسوزی را دارند .عالو بر عوامل محیطزی،
بررسی ارتباط عوامل انسانی با آتشسزوزی نوزان داد کزه
عامل نددیکی به جاد بیشترین سزهم را در ایجزاد وقزوع
آتشسزوزی در منطقزه دارد .را هزای ارتبزاطی و منزاطق
مسزززکونی بزززه ترتیزززب حزززداقل  % 32و حزززداک ر % 61
همپوشانی با خطر وقوع آتشسوزی دارند ].[2
بررسززی تززثثیر اقلززیم و عوامززل انسززانی بززر وقززوع
آتشسوزیهای جنگلی در دو منطقه مسزتعد آتشسزوزی
در دور ای  155سززاله در سززویی نوززان داد کززه اقلززیم،
جاد هززا و دام نقززش مهمّ زی در وقززوع آتشسززوزی در دو
منطقه داشتهاند ].[25
ویژگیهای رژیم آتشسوزی در رابطه با فیدیوگرافی در
مقیاس محلّی و وسیع در جنگلهای کاج در ایاالت متحد
مورد بررسی قرار گرفت ] .[17آتشسوزیهزای مکزرّر (بزا
میانگین دور بازگوت  1سال) در مناطق مختل مواهد
شد .تفاوتی در باز های بازگوت آتش یا منوزث پیزدایش و
اثرات فیدیوگرافی (توپوگرافی و ویژگیهای آب) در مقیاس
گسترد به دست نیامد .بیوترین تنوّع در منوزث پیزدایش
آتش در مقیزاس محلّزی بزا تغییزر آب و هزوا و نزاهمواری
توپوگرافی محاسبه شد که هر دو منجر بزه کوتزا ترشزدن
فاصله بازگوت میشوند ].[17
تجدیه و تحلیل تطبیقی تنزوّع مکزانی در آتزشسزوزی
جنگل بین بومسازگانهای سردسزیری و نیمزهگرمسزیری
چین نوان داد که تفاوتهای مکانی در عوامل آتشسوزی
بین بومسازگان جنگلهای سردسزیری و نیمزهگرمسزیری
قابل توجّزه اسزت ( .)P <0.05آتشسزوزی جنگزلهزا در
بومسازگان سردسیر توسط عوامل هواشناسی ،توپوگرافی و
انسانی انجام میشود که دارای تغییرات مکزانی موخصزی
هسززتند .در حالیکززه ،وقززوع آتشسززوزی در جنگززل در
بومسازگان جنگل نیمه گرمسیری فاقد تغییرات مکانی بود
].[23
در رابطه با موضزوع آتشسزوزی جنگزل تزا کنزون در
داخل و خارج کوور تحقیقات متعدّدی انجام شزد اسزت.
عمدة آنهزا بزر روی اثزرات آتشسزوزی بزر تغییزر تنزوّع و
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فراوانی گونهای ،تغییر ساختار تود های دچزار آتشسزوزی
شد  ،تغییر ویژگیهای کمی و کیفی خزاک ،پهنهبنزدی و
امکان پیشبینزی آن تمرکزد داشزتهاند .در زمینزه بررسزی
آتشسوزیهای ایجاد شد در عرصزههای طبیعزی از نظزر
بررسی فراوانی ،تکرار ،مزدّت زمزان اطفزای حریزق و علزل
ایجاد آن در طی زمان و در سالهای مختل کاسزتیهایی
وجود دارد که بررسی حاضر تالش دارد تا حدّ ممکن خزأ
موجود را پوشش دهد.
بنززابراین ،هززدف مطالعززة حاضززر بررسززی عوامززل و
ویژگیهای آتشسوزیهای ایجاد شد در دو سال متزوالی
در بومسازگان زاگزرس در شهرسزتان گیالنغزرب واقزع در
استان کرمانوا است .فرض پژوهش حاضر این بود اسزت
که شدّت و ضع عوامل ایجاد آتش در سالهای مختلز ،
با توجّه به تعدّد عوامل تثثیرگذار ،یکسان نیست و شناخت
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آنها ابدار مؤثّری در مدیریت موفّقیتآمید مسائل مربوط بزه
آتشسوزی برای بخش اجرا محسوب میگردد.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
منطقززه مززورد مطالعززه شهرسززتان گیالنغززرب در اسززتان
کرمانوا است که در طزول جغرافیزایی  56° 15′ 65″تزا
 54° 67′ 13″و عززرض جغرافیززایی  34° 75′ 534″تززا
 31° 15′ 546″واقزززع شزززد اسزززت (شزززکل  .)1حزززوز
شهرستان گیالنغرب دارای  251535هکتار مساحت بزود
و مرکد شهرستان در ارتفاع  157متری از سطح دریا واقزع
شد که جدو مناطق گرمسیر اسزتان کرمانوزا اسزت .بزه
طرف شر و شمال منطقه ،ارتفزاع از سزطح دریزا بیوزتر
شد و هوا رو به سردی رفته در حالیکه به طرف جنزوب و
غرب ارتفاع از سطح دریا کم شد و هوا گرم میشود ].[7

شکل  -1موقعیّت مناطق مورد مطالعه در استان اصفهان
از نظززر پوشززش جنگل زی ،بلززوط ایران زی ( Quercus

( ،)Acanthophyllum sp.اسززز رس ( Onobrychis

 )barntiiگونة اصلی در جنگلهای شهرسزتان گیالنغزرب
است .سایر گونههای درختی و درخت های مهمّ جنگلهای
این منطقه عبارتند از :بنزه ( ،)Pistacia atlanticaانزواع
بادام ( ،)Amygdalus spp.زالدالزک (،)Crataegus sp.
قر تززاج ( ،)Anagyris foetidaپالخززور ( Lonicera
 )nummulariifoliaو دافنززه (.)Daphne mezereum
گیاهان مرتعی غالب در این منطقه شامل گونزههای کزال
 ،)Acantholimonچوبززززززک
میرحسززززززن (sp.

 ،)sativaدم روبززززاهی ( ،)Alopecurus sp.آویوززززن
( ،)Thymus sp.شزبدر ( ،)Trifolium sp.شزیرین بیزان
( )Glycyrrhiza glabraو انواع گرامینزهها هسزتند ].[7
بیوینه ،کمینه و میانگین دمای ساالنه بزه ترتیزب حزدود
 -5 ،76و  +22درجه سانتیگراد است .میدان بارش ساالنه
نید به طور متوسط بین  755تا  655میلیمتزر اسزت کزه
بیوتر در بهار و پایید میبارد.
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علّت انتخاب این حوز  ،وجود پوشش جنگلی و مرتعزی
مناسب ( 45555هکتار جنگل و  135555هکتار مرتزع) و
هم نین تنوّع اقلیمی حاکم در این حوز است ،به طزوری
که در منطقة مذکور اقلیمهای گرمسیر ،معتدل و سردسیر
قابل مالحظه است و امکان تحلیل آتشسزوزیهای ایجزاد
شد در شرایط مختل اقلیمزی در یزک منطقزه را فزراهم
میسازد .هم نین فراوانی موارد وقوع حریق نیزد از دیگزر
دالیل انتخاب این منطقه اسزت بزه طزوری کزه تعزداد 67
مورد حریق در سال  1331و  55مورد آتشسوزی در سال
 1333ثبت شد است.
روش انجام تحقیق
بهمنظور انجام این تحقیق ،تمام آتشسزوزیهزای رخ داد
در عرصززههای طبیعززی شهرسززتان گیالنغززرب در اواخززر
اردیبهوت تا اوایل آذر که فصل معمول آتشسزوزی اسزت
در سالهای  1331و  1333ثبت گردیزد .نزوع عرصزههای
طبیعی دچار آتشسوزی شد به صورت مرتزع غیرموزجّر،
مرتع موجّر ،جنگل ،جنگل و مرتزع مخلزوط تقسزیمبندی
گردید .علّت این نوع تقسیمبندی ،وجود مراتزع غیرموزجّر
در نواحی گرمسیر و وجود مراتع موجّر در مناطق معتدلزه
و سردسیر منطقه مورد مطالعه بود.
آتشسوزی تلفیقی (مخلوط) در جنگل و مرتزع شزامل
آتشسوزیهایی بود که به لحاظ گسترش و محدود فقزط
منحصر به جنگل و یا مرتزع نبزود و هزم جنگلهزا و هزم
مراتع را در برمیگرفت .در آتشسوزی تلفیقی عرصزههایی
مدنظر بود که شامل مراتع غیرموجّر یا مراتع موجر همرا
با سطوح جنگلی است .شایان ذکر است تراکم درختزان در
مراتع موجّر نسبت بزه تزراکم درختزان در جنگزل بسزیار
کمتر بزود و بزه همزین دلیزل براحتزی از همزدیگر قابزل
توخیص بودند.
داد ها به صزورت میزدانی ،مسزتقیم و بزا شزرکت در
عملیات اطفای حریق برداشت شد ،به طوری که بالفاصزله
بعد از آگاهی از وقوع آتشسوزی در عرصههای طبیعی ،در
محل حضور یافته و داد های مربوطه ثبت شدند .داد های
جمعآوریشد در ایزن پزژوهش شزامل نزام منطقزه ،نزوع
عرصه دچار حریق شد (جنگزل ،مرتزع غیرموزجّر ،مرتزع
موجّر و غیر ) ،تاریخ آتشسزوزی ،سزاعت آغزاز و سزاعت

پایان آتشسوزی (مدّت) ،مساحت عرصة دچار آتشسوزی
شززد و موقعیززت منطقززه بززه صززورت  UTMبززود .علّ زت
آتشسوزی نید از دیگزر اطّالعزات برداشزت شزد در ایزن
تحقیق بود .روش تعیین منوث آتشسوزیها نید با استفاد
از مدارک و مسزتندات باقیمانزد در محزلّ آتشسزوزی از
جمله :ایجاد آتش از یک یا چند نقطه و یا گاهی جامانزدن
مواد ایجاد آتزش ،سزابقة ایجزاد آتشسزوزی در محزل در
سززالهای گذشززته کززه نوززاندهنززدة تعززارض در بززین
بهر برداران در طی زمان است ،مواهدات افراد محلّزی کزه
اوّلین شاهدان عینی وقوع حریزق بود انزد و نزوع کزاربری
عرصه مذکور ،صورت گرفت.
به عنوان م ال ،علّت حریق در منزاطق تفرّجگزاهی ،در
مقایسه با علّت حریق در مراتع متفاوت اسزت .در منزاطقی
که دارای جاذبه تفرّجی هستند بیوتر آتشسوزیها ناشزی
از سهلانگاری طبیعتگردان است.
برای ثبت موقعیت منطقه و محاسبه مسزاحت منطقزه
سوخته از  GPSدسزتی  Garminمزدل GPSmap 62 s
استفاد شد و بزا اسزتفاد از ابزدار محاسزبه سزطح و نیزد
پیاد روی در مرزهای منطقه سوخته اقدام گردید .مساحت
مناطق سوخته شزد بزه صزورت سزطوح خیلزی کوچزک،
کوچک ،متوسط ،بدرگ و خیلزی بزدرگ بزه ترتیزب ،>15
 155-555 ،25-155 ،15-25و  <555هکتززار در نظززر
گرفته شد ] .[11مدت زمان الزم بزرای اطفزای حریزق بزه
صورت  15-17 ،1-15 ،6-1 ،7-6 ،3-7 ،2-3 ،1-2 ،>1و
بیش از  17ساعت در دستههای خیلی خیلزی کزم ،خیلزی
کم ،کزم ،کمتزر از متوسزط ،متوسزط ،بیوزتر از متوسزط،
حدودا زیاد ،زیاد و خیلیزیاد طبقهبندی گردید ].[11
نحوة محاسبة مدّت زمان آتشسوزی بزر اسزاس اعزالم
وصول خبر آتشسوزی در یک منطقزه صزورت گرفزت .بزا
توجّه به حضور همیاران طبیعت در مناطق مختل و نقش
آنها در اطّالعرسانی در امور مربوط به عرصههای طبیعی به
ادار منابع طبیعی ،خبر وقوع آتزش در سزریعترین زمزان
ممکن مخابر شد و این زمان به عنوان زمان آغاز در نظزر
گرفته شد .زمان پایان آتش نید با در نظر گرفتن خاموش-
شدن کامل آتش در نظر گرفته شد.
با توجّه به وجود چند اقلیم در حوز  ،برای تعیین اقلیم
از داد های ایستگا های هواشناسی شهرسزتانهای مجزاور

بررسی عوامل ساختاری و انگیزههای مؤثر در ايجاد آتشسوزیهای جنگلها و مراتع ...

شامل قصرشیرین و اسالمآبادغرب و شهرستان گیالنغرب
که در داخل حوز واقع هستند بزه روش آمبزرژ اسزتفاد
گردید ].[12
تحلیل داد ها با استفاد از نرمافدار  SPSSانجزام شزد .بزا
توجّه به نوع داد ها ،آزمونهای آماری به کار رفته به دلیل
مستقلبودن نوع داد های مورد آزمون شزامل مزن-ویتنزی
بود که داد های مربوط به آتشسوزی در سزالهای 1331
و  1333مورد مقایسه قرار گرفزت .از نرمافدارهزای ترسزیم
نقوه شامل اتوکد  2513و  ArcGIS 10برای تهیة نقوزه
آتشسوزی منطقه استفاد شد.
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نتایج
آتشسززوزی جنگززل در فصززل معمززول آتشسززوزی در
سالهای  1331و  1333بزه ترتیزب  %11و  %55مجمزوع
کلآتشسوزیها را توکیل میدهد .در سزالهای  1331و
 1333میززدان آتشسززوزی مراتززع غیرموززجّر و موززجّر
بززهترتیب %74/1 ،و %31؛  %26/5و  %2اسززت .هم نززین
آتشسوزی تلفیقی جنگزل و مرتزع در سزالهای  1331و
 ،1333به ترتیب حدود  %15و  %17میباشد (شکل .)2
نسبت بیوترین سطح دچار حریق شد در سال 1331
مربوط به مرتع غیرموجّر ( )%53و بیوترین سزطح دچزار
آتشسوزی شد در سال  1333مربزوط بزه سزطوح دارای
جنگل و مرتع به صورت مخلوط ( )%72/6است (شکل .)3

شکل  -2فراوانی تکرار آتشسوزی در منابع طبیعی موجود در منطقه مورد مطالعه

شکل  -3فراوانی سطحی آتشسوزی در منابع طبیعی موجود در منطقه مورد مطالعه

در سززال  ،1331حززدود  %36از آتززشسززوزیها دارای
منوث انسزانی بزود و حزدود  %7آنهزا مربزوط بزه عوامزل
طبیعززی اسززت .در سززال  %37 ،1333از آتشسززوزیهای
موجود دارای منوث انسانی و حدود  %6از آنهزا دارای علزل

طبیعی از قبیل رعد و بر هستند .در بین عوامزل انسزانی
ایجزززاد آتشسزززوزی در سزززال  1331حزززدود  %42از
آتشسوزیهای به علّت عامل تفرّج است (بیوترین مقدار).
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در سزززال  1333عامزززل تفزززرّج حزززدود  %26از کززز ّ
ل
آتشسوزیها را توزکیل میدهزد .بیوزترین عامزل ایجزاد

آتشسوزی در سال  1333اختالف و نداع است که حزدود
 %55از مجموع آتشسوزیها را شامل میشود (شکل .)7

شکل  -7مقایسه عوامل انسانی ایجاد آتشسوزی در سالهای مورد مطالعه

سطح سوخته بر اثر آتشسوزی در طبقه کوچک (-25
 15هکتار) در هر دو سال  1331و  1333بیوترین مقزدار
بود و به ترتیزب حزدود  %77و  %75مزیباشزد .در طبقزه

سوختگی متوسط ( 25-155هکتار) ،حدود  %11و  %27به
ترتیب در سزالهای  1331و  1333سزوخته شزد اسزت
(شکل .)5

شکل  -5میدان سطح سوختگی در سالهای  1331و  1333در منطقه مورد مطالعه

در سال  1331حدود  633هکتار از جنگلهزا و مراتزع
موجود ،طعمة حریق شد است .بیوترین میدان سوختگی
مربوط به شیاکو با حدود  155هکتار ،سزرکش بزا حزدود
 35هکتار و پیکولزه  41هکتزار میباشزد (جزدول  .)1در
سززال  1333حززدود  7531هکتززار از عرصززههای طبیعززی
منطقه ،طعمة آتش شزد اسزت کزه بیوزترین مقزادیر آن

مربوط به مناطق ویژنان و شکمیدان بزه ترتیزب بزا حزدود
 1355و  1255هکتار است (جدول .)1
کمترین زمان مورد نیاز بزرای اطفزای آتشسزوزیهای
ایجاد شد  ،کمتر از یک سزاعت اسزت کزه فراوانزی آن در
سززالهای  1331و  1333بززه ترتیززب حززدود  %36و %17
میباشد .در مدّت زمان  1-2ساعت زمان مورد نیزاز بزرای
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کنترل آتش در سالهای  1331و  1333به ترتیب حزدود
 %24و  %15است (شکل .)6
در سال  ،1331بیوترین تعداد آتشسزوزیها (حزدود
 )%37در عصر اتّفا افتاد اسزت .در سزال  ،1333حزدود
 %35از آتشسوزیها در ظهر اتّفزا افتزاد کزه بیوزترین
مقدار را شامل میشود (شکل .)4
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در سال  ،1331بیوترین فراوانی آتشسوزی مربوط به
اقلیم معتدل منطقه است که  %57/4حریقها در آن اتّفا
افتاد است .در سال  ،1333بیوترین فراوانی آتشسزوزی
(حدود  )%61مربزوط بزه منزاطقی اسزت کزه دارای اقلزیم
گرمسیر هستند .در سزالهای  1331و  ،1333در منطقزه
سردسیر بزه ترتیزب حزدود  %16و  %7آتشسزوزی اتفزا
افتاد است (شکل .)1

جدول  -1نام محل و مساحت منطقه دچار آتشسوزی شد در سالهای  1331و 1333
سال

1331
سال

نام محل

سطح
(هکتار)

انارک

2

بانگلین

6

پوته
کولهباد
قاسم آ
پی

41

بانسیرا
بان ن
صفر

12

تق و تو

5/5

5

تنگه حاجیان

21/5

داربلوط

باننسار

5

تنگه دیار

5

درگه

1

بالله

1

دنه خوک

15

قالجه

مجموع

171
سطح
(هکتار)

نام محل

نام محل
امله
قوت
انارک

نام محل

سطح
(هکتار)

نام محل

سطح
(هکتار)

نام محل

سطح
(هکتار)

نام محل

سطح
(هکتار)

24/5

تنگه میوانه

75

کال دراز علیا

5/5

قلیقلی

5/5

چیکان
منصوری
داربادام

75

سرکش

35

کاسهکران

7

35

سوخور رشید

1

ملیهنی

37/5

3

شورابه

4/5

ناودار

7/5

شیا کو

155

ویژنان

1

11

31
سطح
(هکتار)

نام محل

132/5
سطح
(هکتار)

نام محل

31

تنگ دیار

7

2

پوته
حاجیان
پوته

35

حضرت
سلیمان
دنه خوک

25

5

سرتیتان

1

1333

بان
صفر
بان
گلین
بان

15
15

آباد
قاسم
پوته
گیالنغرب
تق و تو

میدان
بالله

155

کاسهکرا
ن
مجموع

12

تکیه
شکمیدان
شهر
توران

75

264

244
سطح
(هکتار)

نام محل

77/5
سطح
(هکتار)

5

گراویان

2

ناودار

162
15

25

شیخ
الدین
سرخ
علیخان آباد

155

قمرالی

5/5

22

سرکش

735

قیطول

15

چومه
پهن
وند

5

55

سریوان

5

کو ک ل

115

ویژنان

1355

35

شکمیدان

1255

کله شک

5

تنگ گلم

15

2

شورابه

5

کلهسوند

25

251

1633

265/5

شکل  -6فراوانی مدت زمان مورد نیاز برای مهار آتشسوزی در سالهای مطالعه

2153
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شکل  -4فراوانی موقع زمانی وقوع آتشسوزی در شبانه روز در سالهای انجام مطالعه

شکل  -1فراوانی آتشسوزی در اقلیمهای مختل منطقه در طی سالهای مطالعه

در سال  1331بیوترین نرخ ایجاد آتشسوزی مربزوط
به ما مهر است کزه حزدود  %35از کزل آتشسزوزیها را
شززامل میشززود .در سززال  1333بیوززترین نززرخ ایجززاد

آتشسوزی به ترتیب مربوط به ما های خرداد و تیر اسزت
(هر کدام ( )%22شکل .)3

شکل  -3فراوانی آتشسوزی در ما های مختل در منطقه در سالهای مورد مطالعه
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در بین مناطق موترک دچار حریق شد در سزالهای
 1331و  ،1333منطقه چله به ترتیب با داشزتن  12و 11
مورد ،دارای بیوترین فراوانی آتشسوزی است .هم نزین،
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در منطقززه نززاودار  6و  5مززورد آتشسززوزی در سززالهای
 1331و  1333رخ داد است که نوان دهند جدی بودن
تهدید آتش در این ناحیه است (جدول .)2

جدول  -2فراوانی آتشسوزی در محلهای موترک دچار آتشسوزی شد در سالهای تحقیق
نام محل
انارک
بان صفر
بان نسار گلین

سال آتشسوزی
1331

1333

2
1
1

1
1
1

نام محل

سال آتشسوزی
1331

1331

7
3
1

1
1
3

پوته قاسمآباد
تنگ حاجیان
تنگ دیار

نتایج آزمون من-ویتنی نوان داد علل بروز آتشسوزی
در منززاطق دچززار آتشسززوزی شززد بززه احتمززال  %35در
سزززالهای  1331و  1333متفزززاوت بزززود  ،امزززا مزززدّت

نام محل
دنه خوک
سرکش
شورابه

سال آتشسوزی
1331

1331

3
2
3

2
7
1

نام محل
ناودار
ویژنان
چله

سال آتشسوزی
1331

1333

6
1
12

5
2
11

آتشسوزی بر حسب ما و نوع منزابع دچزار حریزق شزد
معنیدار نمیباشد (جدول .)3

جدول  -3نتایج آزمون معنیداری با استفاد از آزمون من-ویتنی در سالهای  1331و 1333
عوامل آتشسوزی
من – ویتنی
ویلکاکسون
مقدارZ
معنیداری

113/5
2174/5
-3/15
5/555

بحث
در ایززن پززژوهش مقایسززة فراوانززی آتشسززوزیهای
سززالهای  1331و  1333در جنگززل ،مراتززع غیرموززجّر،
مراتع موجّر و جنگل و مرتع بزه صزورت مخلزوط ،الگزوی
خاصّی را نوان نمیدهد .در توضیح نتایج مزذکور میتزوان
گفت ،فراوانی وقوع و کمتر یا بیوزتربودن مسزاحت دچزار
آتشسوزی شد کامالً تصادفی است و بیوزتر وابسزته بزه
مسائل اجتماعی و فرهنگی میباشد تزا ایزن کزه ریوزه در
مسائل و نقصهای فنّی از قبیل تجهید دستگا های اجرایی
ذیربط به امکانات مدرن اطفای حریق داشته باشد.
میدان سطح سوختگی بزر اثزر آتشسزوزی در سزطوح
خیلی کوچک و کوچک و در زمانهای کمتر از یک ساعت
بززرای مهززار آتززش در سززالهای  1331و  1333بیوززترین
فراوانی را دارد .گدارش به موقع وقوع حریق ،سرعت عمزل
نیروهای منابع طبیعی و همیاران طبیعت به منظزور مهزار
سریع آتش ،استفاد از نوعی دستگا نیمهمکزانید موسزوم
به دمند به منظور مبارز بزا آتزش ،امکزان دسترسزی بزه

ما های مختل
1241/5
2774/5
-1/56
5/23

نوع منابع دچار آتشسوزی
1371/5
3141/5
-5/34
5/33

محلّ حریق با اسزتفاد از شزبکه جزاد هزای موجزود و یزا
نددیکبودن به جاد های ارتباطی ،کافیبودن افراد شرکت-
کننززد در عملیززات اطفززای حریززق و در پززار ای اوقززات
همکاری سایر سازمانهای دولتزی از قبیزل محیطزیسزت،
جهاد کواورزی ،شهرداری و غیر  ،موارکت افزراد بزومی و
محلّی در امر مهار حریق ،وجود موانع و آتشبرهای طبیعی
در منطقه ،پوشش ضعی مرتع به علّت چزرای دام و عزدم
وزش باد شدید از مهمترین دالیل مهزار آتزش در سزطوح
کوچک و در زمانهای کمتر از یک ساعت است.
در مقابل ،مهمترین دالیل عدمموفّقیت در مهزار آتزش
شامل صعبالعبوربودن و شزیبداربودن منطقزه در بعضزی
قسززمتهززا ،توپززوگرافی و شززکل جغرافیززایی منطقزززه
آتشسوزی ،وجزود مزواد منفجزر خن زینوزد بزا وجزود
گذشت بیش از سه دهه از جنگ تحمیلی ،وجزود پوشزش
غنی جنگلی و مرتعزی ،موزکل در خزدمات تلفزن همزرا ،
وزش باد شدید و ضعی بودن پوزتیبانی و تزدارکات بزرای
نیروهای درگیزر بزا مهزار آتزش میباشزد .وجزود را هزای
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ارتباطی به عنوان یکی از عوامل افدایش تعداد آتشسزوزی
ذکر شد است کزه نوزاندهنزدة تزثثیر دوسزویه را هزای
ارتباطی چه در افدایش تعداد آتشسوزی و چه در کزاهش
زمان مهار آتش است ] 2 ،27و .[22
نتایج نوزان داد از بزین عوامزل انسزانی ،عامزل تفزرّج
بیوترین فراوانی ( )% 41/3را در بروز آتشسوزیهای سال
 1331دارد در حززالی کززه در سززال  1333عامززل نززداع و
اختالفات محلّی بیوترین نقزش ( )%55را در ایجزاد آتزش
بازی میکند .نتیجة به دست آمد با نتایج ] 25و  [1مبنی
بر افدایش نقش عوامل انسانی بر وقوع آتشسزوزی همسزو
اسززت .حریقهززای انسززانی خززود بززه دو دسززته عمززدی و
غیرعمدی تقسیم میشوند ] .[15آتشسوزیهای عمدی با
هدف افدایش سطح زمینهای کواورزی ،بر اثزر عقزد های
روانززی و خصززومتهای شخصززی ،تهیززه زغززال ،دعواهززای
طایفهای و قبیلهای ،بعضی رسوم و غیر ایجاد میشوند .در
مقابززل آتشسززوزیهای سززهوی بززه وسززیله گردشززگران،
چوپانان ،شکارچیان ،آتشزدن بقایزای محصزول در مزدارع
مجاور جنگل و مرتع ،پریدن جرقزه یزا پزرتکزردن فیلتزر
سیگار از وسایل نقلیهای که از جاد های داخل جنگل تردّد
میکنند ،ایجاد میشوند.
در سززال اول تحقیززق ،بیوززتر آتشسززوزیها از نززوع
غیرعمد و اغلب به دلیل تفرّج بود است ،اما در سزال دوم
تحقیززق ،آتشسززوزی از نززوع عمززد کززه عامززل آن نززداع و
اختالفات محلّی بود است ،بیوزتر شزد اسزت .در بعضزی
موارد کینه و لجاجت افراد بومی حتّی دستگا های دولتی و
اقدامات عمرانی در حزال انجزام توسزط ایزن دسزتگا ها را
تحت تزثثیر قزرار میدهزد .بزه عنزوان م زال ،دسزتهای از
آتشسوزیهای عمدی ناشی از اَعمال کسانی است که بزه
هر دلیل دارای پروندة حقوقی در ادار های منزابع طبیعزی
هستند و پ از محکومشدن ،اقدام به آتشزدن عرصههای
طبیعی مینمایند.
به نظر میرسزد شزیوع بیمزاری کوویزد 13-و کزاهش
شدید نرخ تفرّج بر اثر تزرس از ابزتال بزه ایزن بیمزاری ،در
کاهش فراوانی آتشسوزیهای ناشزی از تفزرّج مزؤثّر بزود
است ،زیرا در سزال  1333عامزل تفزرّج در ایجزاد  %26از
حریقهای موجود در منطقه نقزش داشزته و عامزل اصزلی

نبود است در حالیکه در سال قبزل از آن ،حزدود  %42از
آتشسوزیها به دلیل تفرّج بود است.
در بین منزاطق موزترک دچزار آتشسزوزی شزد در
سالهای  1331و  1333منطقه چله به ترتیب بزا داشزتن
 12و  11مورد ،دارای بیوترین فراوانی آتشسزوزی اسزت.
هم نززین ،در منطقززه نززاودار  6و  5مززورد آتشسززوزی در
همین سالها اتّفا افتاد است .تکرار آتشسوزی در یزک
منطقه طی زمان ،نواندهندة عمزدیبزودن حریزق در آن
ناحیه خاص است که از مهمترین دالیل ایجاد آن میتزوان
به اختالفات بین جوامع محلّزی در بهر بزرداری از مواهزب
مراتع و جنگلها ،دعواهای طایفهای و غیر اشار کرد.
در ایجاد این حریقها همیوه تالش بر ایزن اسزت کزه
اصل غافلگیری مورد استفاد قرار گرفته و مراتع در زمانی
آتشزد شوند که کمترین فرصت برای خزاموشکزردن آن
در اختیار باشد و یا زمانی از وقوع حریق مطلزع گزردد کزه
زمان زیادی از شروع آن گذشته باشد و حریق وسعت یافته
باشد .هم نین در حریقهای عمدی ،افراد اغلب روزهزایی
که وزش باد شدید باشد را انتخزاب میکننزد کزه تزا حزدّ
زیادی موقع زمانی در شبانه روز را تحت تثثیر قرار میدهد.
در سززال  1333حززدود  7531هکتززار از عرصززههای
طبیعی منطقه طعمة آتش شد است که حدود هوت برابر
سطح آتشسوزی در سال قبل از آن است .در سزال 1331
بیوترین میدان سطح سوخته مربوط به شیاکو  ،سرکش و
پیکوله به ترتیب با حدود  35 ،155و  41هکتار میباشزد
اما در سال بعد ،بیوزترین مقزادیر آن مربزوط بزه منزاطق
ویژنان و شزکمیدان بزه ترتیزب بزا حزدود  1355و 1255
هکتار است.
ویژگیهای جمعیتی ،فرهنگی و طبیعی تثثیر زیادی در
افدایش سطح آتشسوزی در منزاطق مختلز دارد .مهزم-
ترین عامل آتشسزوزیهای متعزدّد در منزاطق سزرکش و
پیکوله اختالف دامزداران بزر سزر اسزتفاد از مراتزع و در
منطقه شیاکو اقزدام شزکارچیان بزرای شزکار حیوانزات و
وحوش موجود در منطقه است که منجر به آتشسزوزی در
منطقه میگردد.
دور  ،تداوم ،شدّت ،وسعت و گسترش آتشسوزی تحت
شرایط زمانی و مکانی متفاوت انداز های متفاوتی دارد .بزه
عنوان نمونه ،طول دورة آتشسوزی در مناطق گرمسیر در
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هر دو سال انجزام پزژوهش نسزبت بزه منزاطق معتزدل و
سردسیر بیوتر است .این عوامل اصوالً توسزط نزوع اقلزیم،
میدان انباشت الشبرگها ،اشزتعالپذیری مزواد سزوختنی،
رطوبت موجود در خاک ،ترسالی و خوکسالی و توپوگرافی
منطقه کنترل میشود .نتیجه به دست آمد با نتزایج ]17
و  [16مبنی بر تثثیر عوامل فیدیوگرافیزک و سزایر عوامزل
سززاختاری بززر نززوع رژیززم آتشسززوزی هماهنززگ اسززت.
هم نین ،وقفههای بین آتشسوزی بزا افزدایش ارتفزاع از
سطح دریا افدایش مییابد.
در ارتفاعات باالتر مناطق خوک ،متوسط این وقفزههزا
حدود  35سال است .در کوهسزتانهای شزمالی و منزاطق
مرطوب ایزن وقفزههزا بیوزتر شدهاسزت .بزرای م زال در
جنگلهای سرخ چوب به  555-655سال نید میرسد .در
حالی که در مناطق جنوبی و خوک این وقفزههزا کزاهش
یافته و به  5-23سال میرسد ] .[13بههرحال خطر آتزش
سوزیها در بومسازگانهای محلّی و منطقهای متثثّر از آب
و هوا ،فیدیوگرافی ،پوشش گیاهی و فعّالیزتهزای انسزانی
است .نتیجه به دست آمد با نتایج ] [17همسو است.
در سال  ،1331بیوترین میدان آتشسزوزیها (حزدود
 )%37در عصر رخ داد است ،در حالیکه در سزال ،1333
بیوترین فراوانی آتشسوزی (حدود  )%35مربوط به ظهزر
است .علّت این موضوع را میتوان بزه بهینزهبزودن شزرایط
بززرای آتشسززوزی در ایززن مواقززع نسززبت داد .زیززرا گرمززا،
اکسیژن و ماد سوختنی به دلیل به حداک ر رسیدن درجه
حرارت و سرعت وزش بزاد شزرایط را بزرای وقزوع حریزق
مساعد مینمایند.
شززرایط آب و هززوایی اگززر بززا تعززدادی ویژگززیهززای
فیدیولوژیکی ماد سوختنی همرا شود ،عزاملی اسزت کزه
بهطور اساسی روی رفتار آتش اثر میگزذارد .خوزکی ،بزه
میدان زیادی با قابلیت اشتعال و سوختن ماد سوختنی در
ارتباط است ] ،[4و بزاد نقزش مهمّزی را در پخزش جبهزة
شعله ایفا میکند ] .[6در بسیاری از مزوارد ،شزرایط آب و
هوایی بر عناصر دیگر غلبه میکند ] .[13در توصی مهم-
ترین عوامل هواشناسی مرتبط با پخش آتش ،طبقزهبنزدی
پیونهاد شد از سوی  Suو همکاران ( )2513معتبر است.
متغیرهای هواشناختی به دو گرو طبقزهبنزدی میشزوند.
متغیرهایی که روی امکان احترا آتش اثر میگذارنزد ،بزه
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دلیل این که آنها دارای تثثیر بزاالتر از همزه روی رطوبزت
ماد سوختنی هستند؛ بنابراین ،این متغیرها اثر مزؤثّری را
روی گسترش حادثه دارند ،و اساسزاً آنهزا اثزر معنزیداری
روی امکان این که یک آتش بتواند بیوتر یا کمتر موتعل
شود ،دارند .این متغیرها شامل تابش خورشید ،بارندگیها،
رطوبت نسبی هوا و آذرخشها مزیباشزد .متغیرهزایی کزه
روی نسبت گسترش اثر میگذارند ،به دلیل ایزن کزه آنهزا
روی جریان مورد نیاز برای سزوختن و فرآینزدهای انتقزال
گرما اثر میگذارند .بنابراین اثزر غالزب ایزن متغیرهزا روی
رفتزار آتززش اسزت .از جملززه ایزن متغیرهززا ،بزاد و پایززایی
اتمسفریک است .نتایج به دست آمد با نتایج مطالعزه ][2
همسو است.
مقایسززه رونززد آتشسززوزی در ما هززای مختلزز در
سالهای  1331و  1333نوزان داد بیوزترین نزرخ ایجزاد
آتشسوزی به ترتیب مربزوط بزه مزا مهزر اسزت (حزدود
 .)%35در حالیکززه در سززال بعززد بیوززترین نززرخ ایجززاد
آتشسوزی به ترتیب مربوط به ما های خرداد و تیر اسزت
(هر کدام  .)%22رونزدهای موجزود در هزر دو سزال مزورد
مقایسه ،الگوی موخصی را ثابت نکرد و نوان میدهد در
طول فصل آتشسوزی در هزر سزال در هزر لحظزه امکزان
ایجاد بیوترین آتشسوزی وجود دارد .زیرا با توجه به نزوع
فعّالیتهایی که در منطقه انجزام مزیشزود شزرایط ایجزاد
آتش در عرصههای طبیعی در ایزن موقزع همزوار فزراهم
است.
به طور کلزی ،در ما هزای اولیزه فصزل آتشسزوزی در
مناطقی کزه گرمتزر بزود و کوزاورزان زمزین آبزی دارنزد
هموار اقدام به از بین بردن پ چر زمینهزای کوزاورزی
خززود بززه منظززور آمززاد نمززودن زمززین بززرای کوززت دوم
مینمایند .معمولترین روش از بین بردن پ چزر مزدارع،
آتززشزدن آن اسززت .در مززواردی ،سززهلانگاری کوززاورزان
باعث سرایت آتش به مراتزع و جنگلهزای مجزاور شزد و
سبب ایجاد آتشسوزی در آنها میگردد .در ما های میانی
فصززل آتشسززوزی دلیززل غالززب آتشسززوزی اختالفززات،
موکالت شخصی ،طایفزهای و قزومی بزین جوامزع محلّزی
است .آنهزا مناسزبترین زمزان را مزوقعی میداننزد کلیزه
شرایط برای از بین بردن چراگا دامهای طزرف مقابزل در
بهترین شرایط باشد و این زمان مصزادف بزا مزرداد مزا و
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تسریع در مهار موفّقیتآمید آن برای بخش اجرا محسزوب
.میگردد
به منظور کاهش تعداد آتشسوزیها و خسارات ناشزی
از آن الزم است دالیل و انگید هزای عوامزل ایجزاد حریزق
برای کاهش و تا حزدّ امکزان جلزوگیری از احتمزال وقزوع
 با بدست آمدن ایزن نتزایج.حریق مورد نظر قرار داد شود
 تصمیمگیران بایسزتی بزرای پیوزگیری و،در این خصوص
،کنترل آتش سوزیهزای آینزد (ماننزد بکزارگیری پهبزاد
 استقرار یگان حفاظت در منزاطق،ایجاد برجهای دید بانی
پرخطر و هم نین احداث آتشبر در محلهای مناسب) در
 اقدامات بیوتر و دقیقتری،مناطق با خطر زیاد آتشسوزی
.انجام دهند
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Abstract
As an integral part of many terrestrial biomes, fire is one of nature's main causes of destruction.
This study investigates the cause and characteristics of wildfires in the middle Zagros ecosystem for
two consecutive years. There have been recorded to conduct this research, whole fire events that
occurred in the natural areas of Gilan-e Gharb in 2019 and 2020 during the fire season from late
May to early December. Gathered data in this study include the region name, pt eht of pt
affected area by the fire (forest, non-wooden rangeland, wooden rangeland, and mixed forestrangeland), the cause of the fire, date, duration, area, and its location. The results showed that the
fire rate includes 11% in the forest, 47.8% in non-wooden pastures, 26.5% in wooden pastures, and
14.7% in mixed forests and pastures in 2019. The fire frequency was 50% in the forest, 38% in nonwooden pastures, 2% in wooden pastures, and 10% in mixed forest and pasture in 2020. The lowest
and highest amount of burnt area in 2019 contains the forest (9.4%) and non-wooden pasture (53%),
respectively. Furthermore, the lowest and highest portion of burned area in 2020 includes forest
(7%) and mixed forest and pasture (42.6%). According to the available evidence, nearly 72% and
50% of the human causes of fire in 2019 and 2020 are recreational factors, disputes, and conflicts
respectively. Duration of less than one hour for extinguishing fires has the highest frequency, which
is about 36% and 14% in 2019 and 2020, respectively. The highest frequency with 12 and 11 events
includes the Cheleh in 2019 and 2020, respectively, among the ymoommoe burned areas. In addition,
among the factors compared in the study years, human factors of fire under the influence of
different conditions have significant differences from each other (p=0.05). Therefore, it is essential
to consider the structural causes and motivations of fire-causing factors that affect fire to reduce and
avoid fire as much as possible.
Keywords: Causes of fire, time of the fire, area of the fire, conflict, forest, rangelands, Gilan-e
Gharb.

