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چکیده
هدف از مطالعه حاضر بررسی آتشسوزی در اکوسیستمهای جنگلی ،علل ایجاد ،مضرات و مزایای ناشی از آن بر این اکوسیستم بود .نتایج اینن مطالعنه
نشان داد که آتشسوزی در جنگل مزایای اندکی فقط برای برخی گونههای گیاهی و جانوری خواهد داشت .این مزایا در مقابل مضرات و تخرین هنای
ایجاد شده بسیار ناچیز است و سالمت و کیفیت فون و فلور جنگل را تحت تأثیر قرار خواهد داد و مضرات جبرانناپذیری برجنای خواهند گذاشنت کنه
جبران آن به سالها زمان و مدیریت نیاز دارد .زیرا اثرات محلی به اثرات منطقهای و ملی تبدیل خواهند شد .این تحقیق نشان داد که رابطه تنگناتنگی
بین عوامل اقلیمی و آتشسوزی جنگل در طی  10سال گذشته به ثبت رسیده است بهطوریکه کاهش بارندگی ،افزایش درجه حرارت و کناهش رینزش
برف از عوامل مهم بودند 90 .درصد عامل اصلی ایجاد آتشسوزی ،عامل انسانی تشخیص داده شده است .اگرچه جلنوگیری ازآتشسنوزی در جنگنلهنا
کاری بسیار سخت است ،اما شناسایی مناطق مستعد ،افزایش ایستگاههای آتشنشانی در مناطق پرخطر و کنترل عوامل ایجاد کننده آتشسوزی تنا حند
زیادی از اثرات مخرب جلوگیری کند .آنچه بر اساس تحقیقات مسلم شده است آن است که آتشسوزی جنگل موضوعی پیچیده است که تمنا جوانن
این اکوسیستم مهم را در بر خواهد گرفت و اثرات سوء آن بر سایر جوامع نیز تأثیرات بهسزایی خواهد داشت.
کلمات کلیدی
"تغییر اقلیم"" ،جنگل"" ،اکوسیستم"" ،تخری جنگل".
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the causes, damages, and benefits of fires in forest
ecosystems. The results of this study showed that forest fires will have only negligible benefits for
some plant and animal species and it will leave irreparable damage, which will take years because
local effects will happen regional and national. The study found that the close relationship between
climatic factors and forest fires has been recorded over the past 10 years, with declining rainfall,
rising temperatures, and decreasing snowfall. 90% of the main causes of the fires are human-caused.
Although it is very difficult to prevent forest fires but identifying potential areas, increasing fire
stations in high-risk areas, and controlling the causes of fires largely prevent destructive effects.
Researches proved that forest fires are a complex issue and it will have significant effects on all
aspects of this important ecosystem and also on other communities.
Keywords
”“Climate change”, “Ecosystem, Forest”, “Forest degradation
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زمینهای دارای شکافهای طبیعی ،صخره سنگها و مسیرهای آب
باعث جلوگیری از انتشار آتش خواهد شد ( Foldi and Kuti,
 .)2016متوسط درجه حرارت جهان از سال  1900تاکنون  0/8درجه
سانتیگراد افزایش یافته است .تحقیقات نشان داده که  12سال بسیار
گر در جهان در بین سالهای  1900تا  2005بوده است .مدلسازی
پیشبینی تغییرات اقلیمی نشان داده است که تا سال 2100دمای کره
زمین  2درجه سانتیگراد در کشورهای انگلیس و ایرلند 3،درجه سانتیگراد
در اروپای مرکزی و  5-4درجه در مناطق بورآل شمالی و مدیترانهای
افزایش خواهد یافت .از آنجا که جنگلها بهدلیل تغییرات محیطشان
نسبت به تغییر اقلیم بسیار حساس هستند نگرانی ناشی از این آمار بیشتر
خواهد شد (.)Linder et al. 2010
 عوامل زنده
نوع گونهها ،جمعیت آنها و روابط متقابل بین افراد گونهها در جنگل
برای حفاظت از آنها در حین آتشسوزی بسیار حائز اهمیت است .سن
جنگل ،کمیت و کیفیت پوشش گیاهی کف جنگل از ن ر ضخامت
الشبرگهای انباشته شده برای حضور عوامل زنده و انتشار آتش در کف
جنگل از مهمترین عوامل محسوب میشوند ( Foldi and Kuti,
.)2016
 عوامل اقتصادی
مجموعه فعالیتهای زیست محیطی که کارشناسان جنگلداری انجا
میدهند ،در این بخش قرار دارد که نقش مهمی در کاهش ایجاد آتش
و پیشروی آن بر عهده دارد .جنگلهای مدیریت شده با ساختار من م،
وجود جادههای من م جنگلی با پراکنش مناس در سطم جنگل به-
من ور خروج چوبهای بهرهبرداری شده و همچنین به عنوان فضای باز
در قال آتشبُر در جنگل محسوب میشوند که امکان امدادرسانی و
ترابری آتشنشانها را بهراحتی فراهم میکند .جمعآوری مازاد
مقطوعات بهرهبرداری شده از جنگل مانند شاخ و برگ درختان تأثیر به-
سزایی در کاهش تخری آتش در جنگل دارد ( Foldi and Kuti,
.)2016
 عوامل انسانی
عمومیترین دلیل ایجاد آتشسوزی در جنگلها تحت تأثیر عوامل انسانی
ذکر شده است .اغل آتشسوزیها در جنگل با خطای انسانی و بی-
توجهی انسانها آغازمیشود و تحت تأثیر سایر عوامل پیشروی میکند.
فعالیتهای انسانی که اغل سب ایجاد آتشسوزی میشوند عبارتند از:
 آتش روشن کردن در مناطق ریس و مکانهای ممنوعه افزایش جمعیت گردشگران دارای وسیلههای نقلیه موتوری سیگارکشیدن در جنگل آتش زدن مازاد مح والت کشاورزی و پوشال و کاه حاصل ازکشاورزی در اطراف مناطق جنگلی ( Foldi and Kuti,
.)2016
مطالعه دالیل آتشسوزی در جنگلهای ترکیه نشان داده است که 90
درصد دالیل آتشسوزی در جنگل ،عوامل انسانی و تنها  10درصد در اثر
سایر عوامل بوده است (.)Colak and Sunal, 2020

 -1مقدمه
جنگلها مساحت ین سنو سنطم زمنین را پوشنش منیدهنند و در
برگیرنننده بخننش ع یمننی از مننواد ارگانی ن و زنننده زمننین هسننتند.
( .)Husseini et al, 2019امنروزه بنا افنزایش بنیسنابقه تعنداد
آتشسوزیهای جنگلها در کل جهنان مواجنه هسنتیم ،بنهطنوریکنه
گزارشها نشنان داده اسنت کنه تعنداد سناالنه آتشسنوزی جنگنل در
کشورهای حوزه اتحادیه اروپا بین  50تا  70هزار در مساحتی در حندود
 5-3هزار کیلومتر مربع بوده است .کارشناسان محیط زیسنت معتقدنند
که آتشسنوزی جنگنلهنا مشنکالت جندی اکولنو،یکی ،اقت نادی و
اجتماعی برای کشورهای تحت تأثیر اینن مشنکل ،بنه همنراه خواهند
داشت (.)Nair, 2011

 -2دالیل آتشسوزی جنگل
جنگلها براساس نوع درختان و رفتار آنها در شرایط آتشسوزی به سه
دسته تقسیم میشوند:
 جنگلهای پهنبرگ (با گونههای عمدتاً خزان کننده مثل بلوط،راش و صنوبر)
 جنگلهای سوزنیبرگ (با گونههای عمدتاً همیشه سبز مثل کاج وارس)
 جنگلهای آمیخته (ترکیبی از گونههای پهنبرگ و سوزنیبرگ)بنابراین عامل ایجاد آتشسوزی و همچنین شدت و سرعت گسترش آن
بنابر گونههای جنگلی متفاوت خواهد بود ،زیرا کف جنگلهای پهنبرگ
عموماً مرطوب است بنابراین آتشسوزی بهراحتی در این شرایط ایجاد
نمیشود ،اما وجود برگهای سوزنی و مملو از تانن در کف جنگلهای
سوزنیبرگ بستری مناس برای اشتعال و پیشروی آتش در جنگلهای
دارای گونههای سوزنیبرگ است .این نوع جنگلها معموالً خش تر
هستند .بر طبق آمار  75درصد از آتشسوزیها در تودههای کاج و 25
درصد در جنگلهای پهنبرگ ایجاد میشوند ( Foldi and Kuti,
 .)2016به طور کلی عوامل ایجاد اشتعال در جنگل شامل موارد زیر
است (: )Foldi and Kuti, 2016
 عوامل غیرزنده عوامل زنده عوامل اقت ادی عوامل انسانی عوامل غیرزنده
شامل عوامل اقلیمی مانند بارندگی ،درجه حرارت ،میزان تابش روزانه
آفتاب ،شرایط جوی ،سرعت وزش باد ،جهت وزش باد ،فر زمین و ...
است .بهعنوان مثال فر زمین عامل مهمی در انتشار آتشسوزی است
بهطوریکه در سراشیبیهای تند آتش سریعتر انتشارمییابد و بالعکس

 -3خسارتهای زیست محیطی آتش سوزی جنگل
خسارتهای ایجاد شده از انواع آتشسوزی با هم متفاوتند .آتشسوزی
ناشی از عوامل طبیعی در مقایسه با آتشسوزی در اثر عوامل انسانی
اثرات مختلفی در ساختار اکوسیستم جنگل خواهند داشت .عواق
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آتش سوزی نیز دارد .آتشسوزیها با شدت کم نیز بهدلیل از بین بنردن
گیاهان که منبع تغذیه حیواننات هسنتند بنر سناختار جوامنع حیواننات
جنگلی آسی خواهند زد و به این ترتین تعنادل در سنطم میکنرو در
محیط زیست آنها به هم میخورد (.)Foldi and Kuti, 2016

آتشسوزی تحت تأثیر عواملی مانند فراوانی تعداد تکرار آتشسوزی در
سال ،حجم آتش ،شدت آتش ،دورههای زمانی ایجاد آتشسوزی (مثالً
ف ل آتشسوزی) ،شرایط جوی و اقلیمی (شامل شدت بارندگی قبل و
بعد از آتشسوزی) است .برآورد خسارتهای زیست محیطی ی
آتشسوزی جنگل بسیار سخت و به مرات سخت تر از برآورد خسارت-
های اقت ادی است .این خسارتها شامل خسارت وارده به گیاهان به-
تفکی

نوع گیاهان علفی ،زادآوری و تنه چوبی درختان و تاج پوشش

است و میزان خسارت به هر ی  ،اثرات خاص خود را دارد .مثالً سوختن
علفها سب لخت شدن الیه محافظ خاک و از بین رفتن کف جنگل
خواهد شد .آتشسوزی در الیه زادآوری آینده جنگل را با خطر جدی
مواجه میکند و آتشسوزی در تنه و تاج درختان کل سطم پوشش
جنگل را نابود خواهد کرد (.)Kort et al., 2009
 خسارت بر پوشش گیاهی
گیاهان مهمترین پوشش سطم زمین بوده و نقش اساسنی در سنالمت
کره زمین دارند .ارتباط پوشش گیاهی با سایر عوامل در محیط زیسنت
مانند منابع آب کامالً دو طرفه است بهطوریکه کمینت و کیفینت آب
بستگی زیادی به وجود یا عد وجود پوشنش گیناهی دارد و همچننین
حضور پوشش گیاهی نیز بستگی زیادی به کمیت و کیفینت آب دارد و
کمبود و آسی به هری سب ایجاد حوادث جبنران ناپنذیری خواهند
شد .یکی از مهمترین این عوامل که قادر است در مندت زمنان بسنیار
اندک بخش زیادی از پوشش گیاهی را نابود کند ،آتشسوزی در جنگنل
است (.)Venkatesh et al., 2020

 اثر آتشسوزی بر خاک
فرسایش خاک بعد از آتشسوزی با روند سریعتری اتفاق خواهد افتاد چرا
که با از بین رفتن پوشش سطحی خاک بیشترین قسمت از سطم خاک
حاصلخیز نیز از بین خواهد رفت .به این ترتین خناک سنخت نماینان
شده که قابلینت شستشنو بنهوسنیله بناران و روانناب سنطحی را دارد.
همچنین گیاهانی که دارای ریشههای سطحی هستند و بنذور گیاهنان
نیز از بین خواهند رفت بنابراین در نتیجه آتشسنوزی فرسنایش خناک
سرعت خواهد گرفت (Foldi and Kuti, 2016؛ Aaltonena
.)et al., 2019

 خسارت وارده به حیوانات
آتشسوزی جنگل اثرات مستقیم در نابودی گونههای جانوری و اثنرات
غیرمستقیمی با از بین بردن قلمرو و زیستگاه آنها خواهد داشت کنه در
هر دو صورت ساختار اکولنو،یکی منطقنه تغیینر خواهندکرد ،اگنر چنه
فرصتی برای حضور سایر گونههای جانوری فراهم خواهد شد .تحقیقات
نشان داده است که حیوانات با قدرت حرکت سریع مانند پسنتانداران و
پرندگ ان قادرند به سرعت از شنرایط بحنران فنرار کننند امنا حیواننات
کوچکتر و با توان حرکتی کندتر مانند قورباغهها ،مارمول ها ،حلزونها
و عنکبوتها تحت این شرایط ،در خطر آسی و انقراض قرار میگیرند.
حشراتی مانند مورچهها و حیوانات الروی شکل که قادرنند توننلهنا و
حفرههای زیر زمینی ایجاد کنند نیز تاحدودی در امان خواهند ماند .بنه
هر حال آتشسوزی گسترده در جنگل تغییرات اساسی در ساختار فنون
جنگل ایجاد خواهد کرد .اگر چه بستگی زیادی به نوع حیوانات و شدت

 اثر آتشسوزی بر اتمسفر
در حین آتشسوزی مقادیر بسیار زیادی گاز دیاکسیدکربن بنه اتمسنفر
انتشار مییابد که به اثر گلخانهای این گاز در گر شدن جنو در مندت
زمان کوتاهی افزوده میشود .همچنین افزایش مونوکسید کربن ناشنی
از سوختن ناقص سب مشکالت جدی تنفسی در جانداران خواهد شند
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( .)Londe et al., 2010از طرف دیگر کاهش سطم جنگلهنا و
سوختن درختان سب کاهش شدید و ناگهانی منابع تولیند اکسنی ن در
جهان و کاهش ناگهانی سطم اکسی ن خواهد شد .افزایش آلنودگی در
هوا ناشی از روغنهای فرار گیاهی و ذرات خاکستر چنوب در هنوا کنه
میتوانند  50تا  100کیلومتر توسط جریان هوا به مناطق مجاور منتقل
شوند .بنابراین اثر آلودگی هوا نه تنها در منطقه آتشسوزی شده بلکه تا
کیلومترها مناطق مجاور و حومه جنگل را نیز تحت تأثیر قنرار خواهند
داد (.)Foldi and Kuti, 2016

بقایای حاصل از سوختن گیاهان در جنگل بهعنوان منبع بسیار مهمنی
از مواد آلی در خاک باقی میماند و وارد زنجیره غذایی میشوند .بهاین
ترتی بخشی از بیوماس در جنگل باقی خواهد ماند و در چرخه زیستی
مواد غذایی مشارکت خواهد کرد .آتشسنوزی جنگنل نقنش مهمنی در
چرخه مواد مغذی محبوس در مواد معدنی دارد .بنابراین آتشسنوزی در
جنگل میتواند وسیلهای برای بازیابی مواد آلی در فرآیندهای اکوسنیتم
و ارتقنای سنطم تننوع زیسنتی نینز باشند ( Venkatesh et al.,
.)2020
 -5راهکارها
تجربه نشان داده است که حادثه آتشسوزی در جنگنل اجتنناب ناپنذیر
است از این رو آگناهی از اقندامات درسنت الز و ضنروری اسنت .بنا
شناسنایی زمنان و فراواننی آتشسنوزی در سنال منیتنوان ت نمیمات
مدیریتی دقیقی برای اجتناب از آن اتخناد کنرد .همکناری فعنال بنین
مدیران و اعضای جامعه برای کنترل مؤثر آتشسوزی در ذخایر جنگلنی
مؤثر خواهند بنود ( .)Foldi and Kuti, 2016شناسنایی منناطق
ریس و پهنهبندی مناطق مستعد آتشسوزی در قال نقشهها به تنیم
حفاظت کم خواهد کرد تا تأسیسات و تجهیزات مراکز حفاظتی را در
محلهای ریس متمرکز کنند و به این ترتی حتی پیشبیننی وقنوع
آسی با دقت قابل انجا است و اقدامات پیشگیرانه بنا سنرعت انجنا
خواهد شد .ایجاد جادهها و مسنیرهای دسترسنی در جنگنل و ن نارت
پیوسته بر باز بودن مسیر جادهها در طول سال و بهوی ه در زمانهای پر
خطر از وظنایف تنیمهنای حفاظنت اسنت ( Venkatesh et al.,
.)2020

 اثرات آتشسوزی جنگل بر منابع آب
آتشسوزی بر آب اثرات مستقیم و غیرمستقیم فراوانی دارد .منواد آلنوده
کننده هوا با بارندگی مجدداً به منابع آب بر میگردند و سنب آلنودگی
آب میشوند .انتقال مواد آلودهکننده از طریق جریان آب کیلومترهنا در
مناطق اطراف منطقه آتشسوزی گسترش مییابد .با آلوده شدن آب چه
به صورت مستقیم توسط مواد حاصل از آتنش و چنه بنهصنورت غینر
مستقیم توسط هوا و انتقال آن به آب رودخانهها و دریاچهها ،تعادل آبی
منطقه و بیولو،ی آبهای سنطحی و زیرزمیننی بهنم خواهند خنورد و
موجودات زنده در منطقه با کمبود آب پاک مواجه خواهند شد ( Foldi
and Kuti, 2016؛ .)Venkatesh et al., 2020
 -4مزایای آتشسوزی جنگل
مزایای حاصل از آتشسوزی جنگل در مقابل مضنرات آن بسنیار نناچیز
برشمرده شده است .بهعنوان مثال مخروطهای کاجهنا تحنت شنرایط
گرمای حاصل از آتشسوزی سطحی باز شده و امکنان انتشنار بنذرهای
آنها فراهم میشود در حالیکه پوست درختان کاج بسیار ضخیم و قادر
است آتشسوزیهای سطحی را تحمل کند .برخی حشرات الروی شکل
در پوست درختان زندگی میکنند و تنهنا زمنانی قادرنند رشند کننند و
چرخه زندگی خود را کامل کنند که آتشسوزی اتفاق بیافتد در غیر اینن
صورت سالها به حالنت شنفیره بناقی خواهنند مانند ( Foldi and
 .)Kuti, 2016اگرچه آتشسوزی جنگل ممکنن اسنت اثنرات مفیند
اکولو،یکی نیزداشته باشد اما بر سالمت و تننوع زیسنتی فنون و فلنور
بسیار خطرساز و کاهنده خواهد بود (.)Husseini et al., 2019
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