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مخاطبان

کارشناسان و مروجان مسئول پهنه های تولیدی �

اهداف آموزشی

شــما پــس از مطالعــه ایــن نشــریه بــا اثــرات زیســت محیطی، اقتصــادی و  �
اجتماعــی آتش ســوزی در ســطح مراتــع آشــنا می شــوید و اقدامــات راهبردی 
ــت قبــل از آتش ســوزی )پیشــگیری(، در حیــن آتش ســوزی و  ــرای مدیری ب

ــد. ــرا می گیری بعــد از آن را ف
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مقدمه
مراتع به عنوان گســترده ترین عرصه خشــکی هاي جهان، بخــش قابل توجهی از اراضی 
کشــور ایران را به خود اختصاص داده اند. این گســتره یکی از منابع پایه تولیدي کشــور به 
حساب می آید، و جایگاه خاصی در تأمین علوفــه موردنیاز حیات وحش و دام های اهلی دارد. 
تولیــد علوفه در این اراضی متکی به گیاهان مرتعی اســت که براســاس ویژگی هاي رویشگاهی 
را  ترکیب گیاهی خاصی   ... و  بارندگی، ویژگی هاي خاک  از دما،  اعم  اقلیمی  نظیر شرایط 

بوجود آورده اند.
مراتع دارای ارزش اقتـصادي تولیـدي و اهمیـت زیست  محیطی غیرقابل انکاری است که 
عالوه بر حیـات انـسان هـا در زمینـه حفاظـت منابع آب و خاک، افزایش آب هاي زیرزمیني، 
پاالیش هوا، تعدیل آب و هوا، تولید محـصوالت دارویـي- خـوراکي- صنعتي، تولید علوفه 
و خوراک دام نیز دارای سودمندی است. علیرغم اهمیت زیاد منابع طبیعي، گسترش 
شهرها، شهرک ها و روستاها همراه با رشد روز افزون جمعیـت، نیـاز فزاینده بـه مواد غذایي، 
مصارف سوختي و تغییر کاربري اراضي، تبدیل عرصه هاي منابع طبیعي بـه اراضـي زراعـي 
و افـزایش سطح زیرکشت، زمینه زوال این منابع ملي را فـراهم آورده کـه در ایـن میـان 
آتـش سـوزي در عرصـه هـاي جنگلـي و مرتعي یکي از خطرناک ترین عوامل مخرب است. 
بي توجهي به آتش سوزی های متعدد و ویرانگر در مراتع، باعث نابودی مساحت زیـادي از 
این منابع ارزشمند شده و برگستره زمین هاي لخت و عاري از پوشش گیاهي افزوده شود.
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انواع آتش سوزی
آتش سوزی ممکن است به دو شکل طبیعی یا مصنوعی حادث شود. آتش سوزی های طبیعی 
معموالً کم تر اتفاق می افتند و غالباً در اثر صاعقه به وجود می آید؛  اما آتش سوزی های مصنوعی 
می توانند خواسته و به شکل تجویزی یا کنترلی، و ناخواسته و به شکل عمدی و غیر عمدی 
ایجاد شوند. در آتش سوزی  مصنوعی عموماً با آتش سوزی های غیر عمدی مواجه هستیم که 
حاصل سهل انگاری و بی احتیاطی بهره برداران و ساکنان یا گردشگران است و تحت تأثیر 
شرایط آب و هوایی گرم و خشک تشدید می شود؛ گاهی اوقات آتش سوزی مصنوعی به شکل 

آتش سوزی های عمدی نیز دیده می شود )شکل1(. 

 
شکل 1- آتش سوزی عمدی در فصل خشک: سوختن گیاهان مرتعی باعث تنش رطوبتی

 و حرارتی در درختان جنگلی شده است
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الف- دالیل آتش سوزی  های غیرعمدی
بي احتیاطي مردم در تفرج گاه هاي طبیعي و پارک هاي جنگلي؛. 1
سهل انگاري و بي توجهي  مرتع داران، چوپانان، شکارچیان و رهگذران در این عرصه ها؛. 2
آتش زدن سرشاخه ها و محصوالت کشاورزي پس از برداشت محصول و سرایت . 3

آن بـه عرصه هاي جنگلي و مرتعي مجاور؛
آتش سوزي ناشي از عملیات معدن کاری؛. 4
پرتاب جرقه ناشي از حرکات قطار بر روي ریل ها و ایجاد حریق در عرصه هاي مجاور . 5

خط آهن.

ب- دالیل آتش سوزی های عمدی 
اراضي . 1 اراضي زراعي و تصاحب  برای توسعه  افراد سودجو  ایجاد حریق توسط 

منابع ملی؛
ایجاد آتش در بوته زارها و بیشه زارها برای ازبین بردن جانوران موذي و خسارت زا؛. 2
شکل گیری حریق بر اثر بروز اختالفات اجتماعي قومي و عشیره اي در اراضي . 3

نزدیک به روستاها و مراتع عشایري؛
آتش زدن مراتع و جنگل ها به منظور شکار حیوانات وحشي؛. 4
ایجاد آتش برای تبدیل جنگل به مرتع توسط دامداران به منظور تأمین علوفه . 5

بیش تر براي چراي دام.
البته گاهی نیز از آتش سوزی به عنوان یک راهبرد مدیریتی برای اصالح ترکیب و 
ساختار اکوسیستم های مرتعی استفاده می شود. این گونه آتش سوزی های کنترل شده، 
خطر آتش سوزی های مهیب را کاهش می دهد و مانع تخریب ساختار حیات وحش و 

مراتع می شود. 
متأسفانه مراتع ایران و به خصوص مراتع ناحیه رویشی زاگرس در طول سالیان اخیر 
به طور مداوم به صورت عمدی یا سهوی دچار آتش سوزی شده اند. بنابراین ضرورت دارد 
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این موضوع مورد توجه قرار گیرد و آتش سوزی در آن ها مدیریت و کنترل شود. خیلی از 
این آتش سوزی ها با هدف سودجویی افراد نا آگاه به وقوع می پیوندد )شکل 2(. 

 
شکل 2- چاله زغال گیری که توسط افراد سودجو در عرصه آتش سوزی عمدی ایجاد شده است

اثر آتش سوزی بر مراتع
آتش سوزی چه عمدی یا غیرعمدی صورت گرفته باشد، تأثیرات زیادی بر کمیت 
و کیفیت مراتع می گذارد و به دنبال آن بر زندگی مرتع داران و سایر افراد جامعه مؤثر 
 است. دامنه اثرگذاری آتش سوزی مراتع را می توان در سه جایگاه یا موضوع بررسی کرد:

)1( اثرات زیست محیطی، )2( اثرات اقتصادی، و )3( اثرات اجتماعی. 

1- اثرات زیست محیطی
آتش سوزی در سطح مراتع دارای اثرات زیست محیطی مخربی به شرح زیر است:

مرگ موجودات ریز و ذره بینی مفید خاک؛. 1
تخریب چرخه اکوسیستم طبیعی؛. 2
ازبین رفتن آشیانه زندگی جانوران؛. 3
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هدررفتن ذخیره مواد آلی خاک؛. 4
افزایش فرسایش آبی و بادی خاک؛. 5
تقویت احتمال وقوع سیالب های فصلی؛. 6
افزایش گرمای محیط و کاهش ذخایر و تنوع ژنتیکی. . 7

از سوی دیگر باید توجه کرد که تخریب اراضي طبیعی در پشت سدها باعث کاهش 
عمر مفید این بناها می شود. به بیان دیگر، خصوصیات کمی و کیفی جانوری )شکل 3( 
و پوشش گیاهی مثل درصد تاج  پوشش، درصد الشبرگ، درصد پوشش سطح خاک، 
تولید علوفه، تنوع گیاهی، تراکم گونه ها و جوامع گیاهی مناسب اولین مواردی هستند که 
پس از آتش سوزی دستخوش تغییر و غالباً نقصان می شوند. سپس ویژگی های فیزیکی و 
شیمیایی خاک تحت تأثیر قرار می گیرد و خاک از نظر کمی و کیفی فرسایش می یابد. 
همچنین، در چند دهه گذشته کارشناسان رشد چشمگیر سیل ها را در اثر تخریب 

جنگل ها و مراتع و کوه تراشی های گسترده اعالم کرده اند. 
 

شکل 3- نابودی موجودات زنده در اثر آتش سوزی جنگل ها و مراتع 
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وقوع سیالب ها باعث افزایش فرسایش آبی در خاک  های مراتع و به ویژه مناطق شیب دار 
می شود )شکل 4(. درختان پهن برگ سبزینه بیش تری دارند و بدون شک سهم بیش تری در 
کاهش آلودگی هوا دارند. میزان اکسیژن آزادشده به وسیله درختان پهن برگ در یک هکتار 

جنگل بین 2،500 تا 3000 کیلوگرم است و می تواند نیاز 10 انسان را تأمین کند. 
 

شکل 4- وقوع سیالب و تخریب خاک و فرسایش آبی در خاک مرتع در اثر بارش های پس از آتش سوزی

آتش سوزی در مراتع درخت دار نیز دارای آثار مخربی بر درختان است. حتی درختان 
و مراتعی که از آتش سوزی جان سالم به دربرده اند نیز از شرایط چندان مساعدی برای 
ادامه حیات خود برخوردار نیستند )شکل 5(. نمونه آثار نامطلوب پس از آتش سوزی را 
می توان در شکل 5 مشاهده کرد. در این عرصه ها، درختان آسیب دیده هرچند به طور 
کامل از بین نرفته اند، اما به سبب صدمات واردشده، در آینده با بیماری و خشکیدگی و 

مرگ ومیر مواجه می شوند.
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شکل 5- درختان آسیب دیده هرچند به طور کامل از بین نرفته اند، اما به خاطر صدمات واردشده با بیماری و 
خشکیدگی مواجه خواهند شد و چون مقاومت زیادی ندارند، خواهند مرد.

2- اثرات اقتصادی
از اثرات اقتصادی نامطلوب آتش سوزی مراتع می توان به این موارد اشاره کرد: افزایش 
ارزشمند، دارویی  گیاهان  زوال  آن،  قیمت  باالرفتن  نتیجه  در  و  علوفه  برای   تقاضا 

و تحمیل هزینه های مدیریتی. بر اساس مطالعات سازمان خواربار و کشاورزی )فائو(، 
 ارزش سالیانه هر هکتار مرتع معادل 232 دالر است که با احتساب قیمت رسمی دالر در 
این میان ارزش علوفه ای  سال 1397 معادل 974،400 تومان در هر سال است. در 
زیست محیطی،  ارزش های  مراتع،  بر  عالوه  است.  آن  ارزش  24 درصد  فقط   مراتع 
 دفع ضایعات و آلودگی های آب و خاک، کاهش آلودگی هوا و ریزگردها، ارزش تفرج گاهی، 
گیاهان دارویی، حفاظت آب و خاک و... نیز از ارزش های آن به شمار می رود. آتش سوزی 
نه تنها این فواید را از بین می برد، بلکه منظره ای نامطلوب هم بر جای می گذارد )شکل 6(.
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شکل 6- آتش سوزی در طبیعت باعث حذف فواید و آثار مطلوب و ظهور آثار نامطلوب می شود.

هر هکتار جنگل تا 7 تن ریزگرد را در سال به دام می اندازد و این عاملی است که 
 امروزه شدیداً نیازمند به آن هستیم. از طرف دیگر، هر هکتار جنگل به طور متوسط 
 دو و نیم تن اکسیژن تولید می کند. بر اساس نتایج تحقیقات، هر اصله درخت متوسط میزان 
1/4 کیلوگرم ذرات معلق، 2/7 کیلوگرم اکسید نیتروژن، 2/7 کیلوگرم اکسید گوگرد، 
0/9 کیلوگرم منوکسید کربن، 140 میلی گرم کرومیوم و 5،200  میلی گرم سرب را از هوا 
جذب می کند، درحالی که جذب این مواد به طور مصنوعی از هوا روزانه 296 هزار تومان 

هزینه دارد.

3- اثرات اجتماعی
دائمی  و  فصلی  مهاجرت های  زیست محیطی،  و  اقتصادی  منفی  تأثیرات  به دنبال 
بهره برداران افزایش می یابد و تضادهای نامحسوس و محسوس بین بهره برداران )به خصوص 

در آتش سوزی های عمدی( رواج پیدا می کند.
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دعواهای  و  اختالفات  نتیجه  مراتع  در سطح  عمدی  آتش سوزی های  از  بسیاری  نکته: 
قومی و قبیله ای است و صدمات جبران ناپذیری را بر پیکره عرصه های طبیعی منطقه 
وارد می کند. فرهنگ سازی و تالش برای رفع این گونه کشمکش های اجتماعی، ضامن 
حفاظت پایدار از این ذخایر خدادادی است. انسانیت حکم می کند به آینده فرزندانمان 
بی تفاوت نباشیم. عملکرد مخرب نسل حاضر در مواجهه با عرصه های طبیعی، در ایجاد 
اضطراب در نسل آینده، کاهش امید به زندگی و آلوده سازی محیط زیست اصاًل جای دفاع 

باقی نمی گذارد )شکل 7(.

 
شکل 7- تخریب عرصه های طبیعی باعث شده است تا نسل آینده متوجه خطر زوال خود شود. بنابراین مقابله با 

نابودی را در کودکی و در بازی های کودکانه اش مشق می کند. انصاف این است تا با حفاظت از این عرصه ها 
نسل های آینده را یاری کنیم.
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نمایش جمع بندی اثرات زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی آتش سوزی عرصه های طبیعی

اثرات نامطلوب آتش سوزی مراتع

اثرات اجتماعی اثرات اقتصادی اثرات زیست محیطی

تشدید مهاجرت های فصلی  �
و دائمی بهره برداران؛

ایجاد تضادهای نامحسوس  �
و محسوس بین بهره برداران 

 )به خصوص در
 آتش سوزی های عمدی(

افزایش نیاز به علوفه به سبب  �
تخریب مراتع؛

افزایش قیمت علوفه به سبب  �
افزایش تقاضا؛

ازبین رفتن گیاهان دارویی  �
ارزشمند؛

افزایش بیکاری در بین  �
بهره برداران؛

افزایش قیمت گوشت؛ �

افزایش هزینه های مدیریتی  �
آتش سوزی.

ازبین رفتن موجودات  �
ذره بینی مفید خاک؛

ازبین رفتن حیوانات مرتعی �

تخریب چرخه اکوسیستم  �
طبیعی ؛

تخریب آشیانه زندگی  �
جانوران؛

ازبین رفتن ذخیره مواد آلی  �
خاک؛

تشدید فرسایش آبی و بادی. �

در مجموع، مدت و شدت آتش سوزی در سطح مراتع به عوامل زیر بستگی دارد:
نوع و مقدار مواد قابل احتراق در عرصه آتش سوزی؛   3
میزان انعطاف پذیری اکوسیستم؛   3
شرایط آب وهوایی؛  3
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک.   3

بنابراین، آتش بر رویشگاه های مختلف اثرات متفاوتی دارد: برخی مناطق با آتش سوزی 
بهبود می یابند و برخی به شدت صدمه می بینند و  آسیب پذیر می شوند. ازاین رو، اثرات 
 فنی آتش سوزی به مدیریت انعطاف پذیر اکوسیستم بستگی دارد و هر سیستم گیاهی،

شیوه مدیریتی خاصی را می طلبد.
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مدیریت مقابله با آتش سوزی مراتع
پایدار، گیاهی  سیستم  تغییر  باعث  مي تواند  آتش سوزي  شد،  بیان  که   همان گونه 

تغییر تنوع ژنتیکي و کاهش گونه های گیاهی و جانوری شود، شاخص هاي کمي و کیفي 
را در مرتع تحت تأثیر قرار دهد و بر توالي و مراحل آن مؤثر باشد. در واقع اثرات فاحش 
آتش سوزی ها بر حفاظت خاک، تولیدات اقتصادی، خوش خوراکي مرتع، شرایط دامداري، 
معیشت بهره برداران، چرخه اکوسیستم و در مقیاس وسیع اقلیم، بر حساسیت موضوع 
مي افزاید. بنابراین، آتش سوزی جنگل و مرتع چه منشأ طبیعی و چه انسانی داشته باشد، 
خطری اکولوژیکی و اقتصادی است و اثرات عمیقی بر پوشش گیاهی، خاک )شکل 8( 
و تولیدات اقتصادی کشور دارد و جبران آن نیازمند هزینه های هنگفت و زمان طوالنی 
است. درعین حال، این پدیده شوم در مدت کوتاهی حاصل چند صدهزارساله تعادل را در 
طبیعت نابود می کند. لذا آشنایی با روش های مدیریتی برای کنترل آتش سوزی ضروری 

به نظر می رسد.

 
شکل 8- آتش سوزی باعث اثرات منفی شدیدی در پایداری خاک، پوشش گیاهی و محیط زیست طبیعی می شود.
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راهکارهای مقابله با آتش سوزی بسته به پیچیدگی موضوع به شرایط متفاوتی وابسته 
است. برای کنترل موفق آتش سوزی ها باید آن را در 3 مرحله بررسی، برنامه ریزی و 

مدیریت کرد که عبارت اند از:
مرحله اول: مدیریت قبل از آتش سوزی )پیش گیری(؛   3
مرحله دوم: مدیریت حین آتش سوزی )درمان(؛   3
مرحله سوم: مدیریت پس از آتش سوزی )پسادرمان(.  3

چون پدیده آتش سوزی مراتع خسارات زیادی بر طبیعت و اجتماع اطراف آن وارد 
به نظر می رسد.  مراحل مختلف ضروری  در  مدیریتی  به کارگیری شیوه های   می کند، 
در واقع، تجربه نشان می دهد که اگر تمرکز فقط بر راهکارهای درمانی و پس از وقوع 
به هیچ وجه  آینده هموار می سازد و  برای آتش سوزی  های  را  باشد، مسیر  آتش سوزی 

تضمین کننده امنیت مراتع در آینده نیست. 

1- مدیریت قبل از آتش سوزی )پیشگیری(
راهکارهای  به کارگیری  و  منطقه  هر  در  بحرانی  کانون های  تعیین  با  مرحله  این 
مدیریتی، اجرایی )خطوط آتش بر، مدیریت چرا، استفاده از گونه های مقاوم، جلب مشارکت 
مردمی و...(، اجتماعی و فنی همراه است تا از وقوع آتش سوزی های خطرناک در سطح 

مراتع پیشگیری به عمل آید )شکل 9(.

شکل 9- احداث خطوط آتش بر به منظور پیش گیری از آتش سوزی
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ازآنجایی که دست اندرکاران مختلفی در زمینه مدیریت و بهره برداری از مراتع دخیل 
هستند، توجه به نقش و تأثیرگذاری های احتمالی آن ها زمینه مناسب برای جلوگیری 
یا تخفیف اثرات نامطلوب آتش سوزی را فراهم می سازد. مثالً جاده ها نیازمند حریمی 
مناسب برای جلوگیری از رسیدن فیلتر سیگار سرنشینان خودروها به عرصه های طبیعی 
برای پیش گیری از شروع آتش سوزی هستند. خیلی از آتش سوزی ها از کنار جاده ها 

شروع می شوند )شکل 10(. 

شکل 10- آتش سوزی در مرتع که به دلیل پرتاب فیلتر سیگار سرنشینان خودروهای در حال عبور
 از جاده مجاور مرتع ایجاد شده است.

اقدامات راهبردی در مرحله قبل از آتش سوزی )پیشگیری(

رفع تضادهای بین بهره برداران و دستگاه های اجرایی، به خصوص ادارات تابعه   3
اداره کل منابع طبیعی استان ها؛

رفع مشکالت و تضادهای عرفی و نسقی بین دامداران کوچ رو و روستاییان؛  3
برگزاری کالس های آموزشی و آگاهی بخشی برنامه ریزی شده و هدف مند درباره   3

اثرات نا مطلوب آتش سوزی مراتع و جنگل ها؛
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سرکشی منظم و ارتباط با بهره برداران در مناطق بحرانی، به خصوص در فصول   3
آتش سوزی؛ 

برگزاری جلسات آگاهی بخشی، آموزشی و ترویجی برای بهره برداران و افراد مؤثر   3
در عرصه )شکل 11(؛

 

شکل 11- برگزاری جلسه آموزشی و ترویجی برای آگاهی بخشی به مادران جهت انتقال به کودکان
 )نهادینه سازی و فرهنگ سازی با شروع از کودکان(

ایجاد شبکه های محلی جهت پایش مالکیت و بهره برداری در عرصه های طبیعی   3
با به کارگیری جوانان بومی )این امر هرچند هزینه بر است، اما هزینه اش به مراتب کم تر 
از خسارت های مالی، زیست محیطی و روانی آتش سوزی های متداول و گسترده است(؛

برنامه ریزی، امکان سنجی و سازمان دهی نیروها و امکانات قبل از شروع فصل آتش سوزی   3
در مناطق بحرانی و پرخطر؛

با شرح   3 تعیین میزان مسئولیت و سطح همکاری سازمان های دولتی همراه 
وظایف آن ها برای مقابله با آتش سوزی های مراتع؛ 
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تدوین قوانین پشتیبانی کننده با ضمانت اجرایی قوی در قبل، هنگام و پس از   3
و  آتش  کنترل  برای  انگیزه  ایجاد  قوانین،  بازدارندگی  تقویت  باعث  که  آتش سوزی 
حذف حاشیه امن برای مجرمان می شود و زمینه مدیریت موفق در هر سه مرحله 
)پیشگیری، حین و پس از آتش سوزی( را در پی خواهد داشت. برای مثال، عامالن 
بسیاری از آتش سوزی های گذشته به دالیل مختلف تنبیه نشده اند و باز هم اقدام به 
پیگیری  و  عدم بازدارندگی  نشانگر  امر  این  می کنند.  مخرب  فعالیت های  این گونه 

قوانین است.
بهره گیری از ظرفیت موجود نیروهای فعال بسیج و فتاوای مراجع محترم تقلید   3

در اشاعه فرهنگ حفاظت از مراتع در بین بهره برداران و سایر اقشار جامعه )شکل 12(.

 

شکل12- سازماندهی و استفاده از نیروی توانمند بسیج و نیروهای نظامی با مدیریت کارشناسان منابع طبیعی

نامطلوب  اثرات  درمان  هزینه های  و  گسترش  دامنه  می تواند  پیش گیری  به  توجه 
آتش سوزی را کاهش دهد. وجود خطوط آتش بر که به طور صحیح ایجاد شده است، از 

سرایت آتش به مراتع همجوار و قطعات دیگر جلوگیری می کند.
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2- مدیریت در زمان آتش سوزی )درمان(
متأسفانه در بسیاری از اوقات با وجود تمهیدات پیشگیرانه، عرصه های مرتعی به طور 
عمدی یا سهوی طعمه حریق می شوند و زبانه های آتش با سرعتی باورنکردنی بوته ها و 

علف زارهای روییده بر دامن کوه و دشت را از بین می برند.
در این میان حتی درختان دانه زاد کهن و تنومند و رویشگاه های آن ها هم - که ذخیره گاه 
ژنتیکی ارزشمند ما و نسل های آینده مان هستند - از آسیب در امان نیستند ) شکل 13(. 

 

شکل 13- آثار تخریب در رویشگاه و ذخیره گاه ارزشمند ژنتیکی

در این شرایط استقرار، ساماندهی و به کارگیری سریع امکانات موجود سازمان ها و 
واحدهای مسئول، گامی مهم در کنترل و مدیریت مؤثر آتش سوزی است. از جمله 
نهادهای مسئول که می توان از ظرفیت ها و امکانات آن ها در زمان وقوع آتش سوزی 

بهره برد، عبارت ند از:
ادارات کل منابع طبیعی استان ها و سازمان متبوع و ادارات تابعه سازمان . 1

جهاد کشاورزی استان ها؛
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فرمانداری ها با نظارت ستاد مبارزه با آتش سوزی و حفاظت از منابع طبیعی؛. 2
نهادهای داوطلب مانند پادگان ها، یگان های نظامی و انتظامی و نیروی بسیج؛ . 3
سازمان های مردم نهاد زیست محیطی منطقه.. 4

سطح همکاری و چگونگی هماهنگی بین سازمان ها و تشکل های باال، مبتنی بر جایگاه 
و شرح وظایفی است که در مرحله قبلی برای آن ها مشخص شده است. هماهنگی و 
سرعت عمل این واحدهای اجرایی در حین وقوع آتش سوزی، موجب دفع سریع حریق 

و کاهش خسارات وارده می شود.

3- مدیریت پس از آتش سوزی
بلکه  پایان نمی رسد؛  به  با خاموش شدن آتش  مدیریت آتش سوزی در سطح مرتع 
شروعی دوباره می یابد تا مراتع را از آتش سوزی های احتمالی آینده در امان نگاه دارد. 
ازآنجایی که آتش سوزی الیه حفاظتی خاک را حداقل برای یک دوره تا فصل رویش 
بعدی از بین می برد و حساسیت خاک را به فرسایش به شدت افزایش می دهد، پیامدهایی 
آب، کیفیت  کاهش  آب ها،  گل آلودگی  فرسایش،  افزایش  غذایی،  مواد  فقر   همچون 

انتقال مواد سمی و نامطلوب و عوامل بیماری زا به مخازن سدها و پرشدن سدها از 
گل والی دامن گیر بشر خواهد شد. بنابراین آشنایی با اصول مدیریتی در اراضی سوخته 
پس از وقوع آتش سوزی اهمیت دارد. همچنین توجه به این نکته مهم است که تمام 
عناصر طبیعی موجود در رویشگاه اهمیت دارند و هر عضوی، هرچند کوچک، نقشی 
مهم و بی بدیل در محیط زیست ایفا می کند. برای مثال، در شکل 14 ریشه های افشان 
و غده های کوچک چمن مرتعی را می بینید که حتی در مرحله خواب یا مرگ موقت 
هم نقش حفاظت خاک را ایفا می کنند. پس حفاظت و نسوختن آن ها حفاظت از بستر 

حیات است. 
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شکل 14- ریشه های افشان و غده های کوچک چمن مرتعی نقش حفاظت خاک را ایفا می کند.

اصول مدیریتی در مرحله پس از آتش سوزی

در   3 و  بازدارندگی می شود  باعث  امر  این  او.  تنبیه  و  آتش سوزی  عامل  پیگرد 
اثرگذاری آن تردیدی وجود ندارد. 

رفع کمبودها و مشکالت اجرایی کنترل و مهار آتش سوزی هم از نکاتی است   3
که با آسیب شناسی پس از هر آتش سوزی می تواند در تکمیل اطالعات و امکانات و 

افزایش قدرت مهار و کنترل آتش در موارد بعدی مؤثر باشد.
بازسازی و رفع اشکاالت »خطوط آتش بر« ایجادشده در مرحله پیشگیری در   3

عرصه های مرتعی و جنگلی.
ارزیابی سطح همکاری و اثرگذاری دستگاه ها و انعکاس آن به سطوح مدیریتی   3

تصمیم ساز جهت رفع نقایص و تقویت نقاط قوت.
حمایت همه جانبه داوطلبان درگیر در اطفاء حریق و کمک به خسارت دیدگان باعث   3

ایجاد و تقویت انگیزه همکاری در افراد برای مهار آتش سوزی های احتمالی بعدی می شود.
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گماردن کارشناس مسئول مشخص به منظور مدیریت، نظارت و احیاء مناطق سوخته.  3
گونه های حساس به آتش سوزی تحت تأثیر خصوصیات اکولوژیکی، ترکیبات   3

شیمیایی و شرایط ساختاری، شکل رویشی، شرایط آب وهوایی، ترکیب گیاهی رویشگاه، 
میزان مواد قابل احتراق تجمع یافته، شدت و مدت آتش سوزی و فصل وقوع آتش سوزی، 
پس از آتش سوزی های معمول زاگرس از عرصه مراتع حذف می شوند. بنابراین پیشنهاد 
در  آن ها  و عدم مقاومت  مراتع، حساسیت  احیاء  و  مدیریتی  عملیات  در  تا  می شود 
نظر گرفته شود و احیاء مراتع سوخته با استفاده از گونه های مقاوم به آتش سوزی 

صورت گیرد )شکل 15(.
مدیریت چرای دام پس از آتش سوزی و کاهش فشار بر اراضی آسیب دیده.  3

شکل 15- یک گونه جو وحشی که حتی در حالت نیم سوز هم ریشه غده ای آن در فصل رویش
 شروع به رشد کرده است.
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اقدامات و هماهنگی  های کلی در مراحل مختلف مدیریت آتش سوزی
گاهی مشاهده می شود که رسیدن گروه های دافع آتش و استقرار آن ها زمان زیادی  �

طول می کشد و در همین زمان، گستره مرتعی بیش تری می سوزد و کنترل سخت تر 
می شود. ازاین رو، شناسایی مناطق بحرانی آتش سوزی و اسکان نیروها و امکانات در 

نزدیک ترین مکان ممکن، راهبردی مناسب برای جلوگیری از اتالف وقت است.
می شوند،  � استفاده  مشاع  به طور  که  مراتعی  از  بهره برداری  در  محدودیت  ایجاد 

می تواند در ایجاد حس تعلق افراد مؤثرتر باشد و زمینه خودنظارتی عشایر و روستاییان 
را در حفاظت از اراضی مورد بهره  برداری تقویت کند. به بیان دیگر، اگر در عرصه ای 
در  محدودیت هایی  با  باید  بهره برداران  و  نسق  صاحبان  افتاد،  اتفاق  آتش سوزی 

بهره برداری مواجه شوند. 
در مدیریت آتش سوزی باید مناطق مختلف بر حسب شرایط آب وهوایی، فرهنگی  �

و اجتماعی طبقه بندی شوند و میزان همکاری آن ها در مواقع آتش سوزی یا قبل از 
آن )در مرحله پیشگیری( مشخص شود. این طبقه بندی محرمانه است و در اختیار 
یا  وقوع آتش سوزی  تا در صورت  قرار خواهد داشت  متولی  و  دستگاه های ذی ربط 
در تأمین امکانات در مراحل مختلف لحاظ شود. برای ارتقای این همکاری می توان 
بدون اینکه هزینه ای به دولت تحمیل شود، از طریق ایجاد مشوق های بهره  برداری و 

تخصیص طرح های در دست اجرا، اقدام کرد.
مدیریت ناصحیح در برخی مناطق باعث ایجاد کدورت ها و اختالفاتی بین بهره برداران  �

و دستگاه های متولی شده است. با همکاری شوراهای مناطق و امامان محترم جماعت 
می توان نسبت به دلجویی و تقویت مشارکت ها اقدام کرد. 

مناطق  � طبقه بندی  مناسب،  امکانات  آتش سوزی،  مدیریت  راهکارهای  بهترین 
مختلف، شرح وظایف دستگاه های ذی ربط و سایر شرایط الزم برای مهار آتش سوزی 
باید به طور دقیق مشخص شوند تا به عنوان الگوی مناسب در ایجاد پایگاه ها و تشکیالت 

مهار آتش سوزی به کار گرفته شوند و موفقیت در مهار آتش در آینده افزایش یابد.
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خالصه مطالب
آتش سوزی قطعا شاخص های کمی و کیفی پوشش گیاهی و جانوری و متعاقباً  �

خاک را تحت تأثیر قرار می دهد. آنچه اهمیت دارد، شناخت این تغییرات و برنامه ریزی 
برای تقویت اثرات مطلوب و تعدیل اثرات نامطلوب آن است.

برای برنامه ریزی جهت پیشگیری و مقابله با پیامدهای پس از آتش سوزی نیاز  �
است تا ظرفیت های کنترل و مدیریت در این زمینه به خوبی شناخته شوند و سپس 
آتش سوزی  از  قبل   )1( گیرد:  قرار  برنامه ریزی  اساس  3 مرحله  در  آتش  مدیریت 
)پیشگیری(، )2( در زمان آتش سوزی )اطفاء حریق و کنترل و مدیریت(، و )3( پس از 

آتش سوزی )رفع اثرات نامطلوب(.
مدیریت  � طبیعی،  عرصه های  در  آتش سوزی  با  مقابله  اصول  مهم ترین  از  یکی 

و کاهش اتالف زمان است. گاهی مشاهده می شود تا رسیدن گروه های دافع آتش 
و استقرار آن ها زمان زیادی به طول می انجامد و در همین زمان گستره مرتعی و 
جنگلی بیش تری می سوزد و کنترل سخت تر می شود. بنابراین مهم ترین راهکار برای 
که شامل  است  منطقه  در همان  موجود  از ظرفیت های  بهره گیری  زمان،  مدیریت 
برنامه ریزی قبلی و استقرار شیفتی در  با  امکانات و نیروی فعال اطفاء آتش است. 
مناطق پرریسک می توان با واکنش سریع و ممانعت از اتالف وقت در مکاتبات اداری 

و تکیه بر امکانات محلی، به طور سریع و موفق آتش را در مراحل اولیه کنترل کرد.
سازماندهی نیروها و امکانات موجود در منطقه، شهرستان یا هر تقسیم سیاسی و  �

جغرافیایی، با مدیریت فرمانداران و همکاری شوراهای اسالمی روستاها و سایر ادارات 
مشارکت کننده قبل از آتش سوزی، از ارکان اساسی مدیریت موفق در این زمینه است.

استفاده از راهکارهای کارآمدی مانند مدیریت چرا، به کارگیری گونه های مقاوم  �
به آتش سوزی، احداث اصولی خطوط آتش بر قبل از آتش سوزی و پس از آن، از اصول 

اساسی مدیریت بر عرصه های طبیعی است.
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یادداشت
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یادداشت
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یادداشت





دستورالعمل فنی مدیریت آتش سوزی در عرصه های طبیعی )مراتع( 34


