
در نیمه اول خرداد ماه امسال، جنگل های ایران در پهنه 
وسیعی آتش گرفتند و تقریبا روزی نبود که گزارشی 
از آتش سوزی در جایی نشنویم. 10 خرداد خبرگزاری 
ایرنا از قول عادل موال، معاون محیط طبیعی اداره کل 
حفاظت محیط زیست خوزستان، گزارش داد حدود یک 
هزار و ۴00 هکتار جنگل و مرتع در خوزستان که برخی 
از آنها در مناطق حفاظت شده قرار دارند، از ابتدای فصل 

گرما تاکنون دچار آتش سوزی شده اند.
هرچند به گفته کیومرث کالنتری، معاون محیط زیست 
طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، با 
اشاره به آتش سوزی ها در عرصه های طبیعی چند منطقه 
کشور، امسال به دلیل بارندگی های خوب و غنی بودن 
مراتع و طبیعت، بخشی از آتش سوزی ها اجتناب ناپذیر 
است، سال خیلی سختی را ازاین لحاظ در پیش رو 
داریم. بنا بر اظهار مسووالن متاسفانه بیشتر آتش سوزی ها 
عمدی یا براثر خطای انسانی یا ناشی از سوزاندن کاه 
و کلش زمین های کشاورزی است. نزدیکی زمین های 
کشاورزی به جنگل و مرتع باعث شده باد آتش را به 
طرف جنگل ها ببرد تا ما شاهد چند مورد آتش سوزی 

در جنگل های مختلف کشور باشیم .
و باز هم متاسفانه تعداد زیادی از درختان طعمه آتش شد 
و به تبع آن بسیاری از خزندگان، چهارپایان و پرندگان 
که همزمان با فصل جوجه آوری آنها بود، از بین رفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، 11 خرداد در شهرستان اندیکا 
در شمال شرقی استاد خوزستان، با وجود یک بار مهار، 
آتش دوباره شعله ور شد. در اندیکا  حدود 1۵0 هزار 
هکتار جنگل وجود دارد که ۹0 درصد این درختان بلوط 
و گونه های درختی دیگر حدود 10 درصد از این جنگل ها 
را تشکیل می دهند. آتش سوزی در منطقه حفاظت شده 
خاییز در کهگیلویه و بویراحمد نیز با وجود همه تالش ها 
به دلیل شرایط خاص منطقه و وزش باد، مهار آتش در 
خائیز تا لحظه تنظیم گزارش، 11 خرداد، هم موفق نبوده 
و گونه های مختلف جانوری و گیاهی که در این منطقه 

زیست می کنند، طعمه حریق شده اند.
و  کهگیلویه  محیط زیست  کل  مدیر  هاشمی  اسدا... 
بویراحمد می گوید: »این منطقه دارای طبیعت گرمسیری 
و از مهم ترین زیستگاه های حیات وحش کهگیلویه و 
بویراحمد و یکی از مهمترین زیستگاه های کل و بز در کشور 
است. در این منطقه، گونه های مختلف گیاهی و جانوری 

زیست می کنند و اکنون این گونه ها در خطر هستند.«

4 علت اصلی برای آتش سوزی جنگل
چهار علت طبیعی اصلی برای آتش سوزی جنگل عبارتند 
از آذرخش، فوران آتشفشانی، جرقه در اثر فروافتادن 
صخره ها و احتراق خودبه خود. شعله های آتش سوزی 
در رگه های زغال سنگ در سرتاسر جهان مانند سنترالیای 
پنسیلوانیا و کوه سوزان می تواند مواد اشتعال پذیر در 
نزدیکی خود را به آتش بکشد. با وجود این بسیاری 
از آتش سوزی های جنگل در اثر عوامل انسانی مانند 
آتش سوزی عمدی، سیگارهای دورانداخته شده، جرقه 
ابزار و وسایل و همچنین قوس های الکتریکی خطوط 
انتقال نیرو پدید می آیند. برخالف باور عمومی شیشه 
دورانداخته شده نمی تواند علتی برای آتش سوزی باشد.
در مناطقی که کشت متناوب انجام می شود و زمین 
کشاورزی باید به سرعت برای کشت آماده شود. قطع 
درختان و سوزاندن زمین ارزان ترین راه برای آماده سازی 
زمین برای کشت است.  در همین رابطه، به گفته عادل 
موال، آتش زدن زمین کشاورزی پس از برداشت محصول، 
موجب می شود تا با وزش اندکی باد و جابجایی خاکستر، به 
دلیل خشک بودن و دمای باال،جنگل ها و بیشه زارهای منطقه 
دچار آتش سوزی شوند. همچنین خزندگان، پرندگان و 
چهارپایان در معرض خطر هستند؛ ضمن اینکه پوشش 
گیاهی برخی مناطق مانند خاییز بهبهان غنی و منحصر 
به فرد است که در اثر این آتش سوزی ها از بین می رود. 
برای کنترل آتش زدن زمین های کشاورزی اهرم هایی 

وجود دارد که باید جهاد کشاورزی همراهی کند؛ به 
طور مثال کشاورزانی که زمین کشاورزی خود را پس از 
برداشت محصول آتش می زنند از گرفتن کود محروم کند.

دالیل مختلف آتش گرفتن جنگل ها در 
مناطق مختلف

با توجه به مناطق جغرافیایی منشأ اصلی آتش سوزی 
جنگل می تواند متفاوت باشد. مثال در کانادا و شمال 
غربی چین آذرخش علت اصلی آتش سوزی است. در 
دیگر نقاط جهان دخالت انسان علت اصلی است. در 
مکزیک، آمریکای مرکزی، آمریکای جنوبی، آفریقا، آسیای 
جنوب شرقی، فیجی و نیوزلند آتش سوزی جنگل می تواند 
به فعالیت های انسانی مانند دامداری، کشاورزی و آتش 
زدن زمین کشاورزی مربوط شود. بی مباالتی عامل اصلی 
آتش سوزی جنگل در چین و حوضه مدیترانه است. 
در ایاالت متحده و استرالیا منبع آتش سوزی جنگل هم 
می تواند به آذرخش و هم به فعالیت های انسانی مانند 
جرقه های ماشین آالت و ته سیگارهای دورانداخته شده 
مربوط شوند. مناطق جنگلی که در اثر قطع درختان 
صاف شده است احتمال آتش سوزی علف ها در آن ها 
افزایش پیدا می کند و جاده های متروکه ای که در اثر قطع 
درختان به وجود آمده و گیاهان در آن رشد کرده اند مانند 

راهروی آتش عمل می کنند.

بی احتیاطی انسانی
در بسیاری مواقع مردمی که به هوای گردش به جنگل ها 
و بوته زارها می روند و آنجا آتشی روشن می کنند یا ته 
سیگار خود را میان بوته زارها می اندازند، می توانند منشاء 
آتش سوزی باشند. رئیس اداره محیط زیست شهرستان فسا 
گفت:» بی احتیاطی گردشگران در منطقه میانجنگل فسا 
منجر به  آتش سوزی در پوشش بوته ای این منطقه شد.
طبق آمارهای ساالنه عوامل انسانی مانند آتش هایی که 
در اردوها افروخته می شود و آتش سوزی های کنترل شده 
کشاورزی عامل اصلی بیش از ۶ آتش سوزی حیات 

وحش در سال است.

افزایش دما
اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران 10 خرداد،  در 

اطالعیه ای با اشاره به افزایش دمای هوا، نسبت به هرگونه 
آتش سوزی در جنگل هشدار داد و در این اطالعیه از 
کشاورزان، دامداران، گردشگران و تمام کسانی که در 
محیط های طبیعی و باز برای فعالیت یا تفریح حاضر 
می شوند خواست از روشن کردن آتش تا اطالع ثانوی 

جدا خودداری کنند.

آثار آتش سوزی جنگل ها بر سالمت انسان
آتش سوزی های وسیع می توانند یکی از دالیل مهم آلودگی 

هوا در منطقه باشند.
دود آتش حاوی ذرات مهمی است که می تواند عوارض 
جانبی برای دستگاه تنفسی ایجاد کند. استنشاق دود ناشی 
از یک آتش سوزی می تواند یک خطر بهداشتی باشد. 
دود آتش از ترکیب محصوالت احتراقی از جمله؛ کربن 
دی اکسید، کربن مونوکسید، بخارآب، ذرات معلق، مواد 
شیمیایی آلی، نیتروژن اکسید و ترکیبات دیگر است. 
استنشاق ذرات معلق و مونوکسید کربن، مشکالت های 
اصلی سالمت به وجود می آورند. دود آتش می تواند 
مشکالت بهداشتی برای گروهی از افراد به ویژه، کودکان 
و کسانی که مشکالت تنفسی دارند ایجاد کند. یکی از 
عوامل بیماری های آلرژی مانند آسم، آلودگی هواست. 
به طور خاص، برخی از افراد مبتال به آسم بیشتر از 
داروهای سرماخوردگی استفاده می کنند. به طور خاص، 
برخی افراد مبتال به آسم بیشتر از داروهای سرماخوردگی 

استفاده می کنند.
خطر مونوکسید کربن، یک گاز بی رنگ و بدون بو که 
در نزدیکی آتش در باالترین غلظت یافت می شود. به 
همین دلیل استنشاق مونوکسید کربن خطر جدی برای 
سالمت آتشنشانان است. دود آتش می تواند وارد ریه 
شود، جایی که در آن جذب خون می شود و تحویل 

اکسیژن را به اندام حیاتی بدن کاهش می دهد.

آب و هوا چه تاثیری در آتش گرفتن 
جنگل ها دارند؟

امواج گرما، خشکسالی ها، تغییرات اقلیمی دوره ای مانند 
ال نینیو و الگوهای آب وهوایی منطقه ای لبه پرفشار هوا 
می تواند خطر آتش سوزی جنگل را افزایش دهد و آن 
را دستخوش دگرگونی بنیادین کند. سال های پربارانی 
که دوران گرم را در پس خود دارند آتش سوزی های 
گسترده تر و فصل آتش سوزی طوالنی تری را دربردارند. 
از اواسط دهه 1۹۸0 ذوب برف های زودرس و گرمای 
در پی آن مدت و شدت فصل آتش سوزی جنگل را 
در غرب ایاالت متحده آمریکا افزایش داده ولی یک 
عامل همیشه به تنهایی نمی تواند سبب افزایش فعالیت 

آتش سوزی جنگل شود.

 مثال آتش سوزی جنگل نمی تواند فقط به علت خشکسالی 
پدید آید، مگر اینکه عالوه بر خشکسالی عوامل دیگر 
نیز مانند آذرخش )منبع اشتعال( و تندبادها )سازوکار 

گسترش سریع( دخیل باشند.

 جنگل های هیرکانی، میراث ارزشمند ایرانی
جنگل های هیرکانی پس از کویر لوت دومین اثر طبیعی 
مربوط به ایران هستند که در فهرست میراث طبیعی جهان 
ثبت شدند. این جنگل ها با وسعتی حدود 2میلیون هکتار 
از آستارا در شمال استان گیالن آغاز می شود و تا گلی داغ 
در شرق استان گلستان ادامه دارد و اسم خود را از نام 

قدیم گرگان به ارث برده اند.
پراکندگی و پهنه جنگل های هیرکانی ۴ استان کشور را 
در برگرفته است، به طوری که در جنوب دریای خزر 
از مازندران تا گیالن، گرگان و ارسباران، جنگل های 
هیرکانی قرار گرفته اند. این جنگل ها از دهه های قبل به 
دلیل تغییرکاربری، توسعه ناپایدار، دخالت و دست اندازی 
انسان به طبیعت جنگل ، ساخت وسازهای غیرمجاز و 
ویالسازی انبوه، آتش سوزی و توسعه بی رویه کشاورزی، 
برداشت غیرمجاز و غیرقانونی از منابع طبیعی و جنگل ها 
و ورود آفرود و طبیعت گردان با موانع بسیاری برای 
ثبت مواجه بود. ایران از سال 2001 ثبت جنگل های 
هیرکانی را در زمره آثار جهانی یونسکو مطرح کرد و 
از سال 2007 به طور رسمی و جدی پیگیر و خواستار 
ثبت جهانی این جنگل ها در سازمان یونسکو شد، این 
جنگل ها ذخیره گاه زیست کره زمین هستند که از این پس 
با ثبت جهانی شان در یونسکو بودجه و اعتبار مستقل، 
تجهیز امکانات و توجه ویژه برای حفاظت از این مناطق 
به ایران اختصاص می یابد، البته برخی فعاالن محیط زیست 
معتقدند در صورتی که ایران نتواند براساس استانداردهای 
جهانی از این مناطق حفاظت کند این میراث طبیعی از 

لیست جهانی خارج خواهد شد
.

چرا جنگل های هیرکانی مهم هستند؟
جنگل های هیرکانی دارای پوشش گیاهی و جانوری 
غنی و بسیار منحصربه فردی هستند که تاکنون ۵۸ گونه 
پرنده و ۵۸ گونه پستاندار ازجمله یوزپلنگ معروف ایران 
و ببر مازندران در این جنگل ها شناسایی شده اند. همچنین 
این جنگل ها از نظر پوشش گیاهی بسیار غنی هستند، 
به طوری که بیش از 3200 گونه گیاهی در این جنگل ها 
قرار دارند و حتی بسیاری از گونه های آن تاکنون شناسایی 
نشده است. این جنگل ها به دلیل قدمت تاریخی گیاهان 
آن که از بازمانده های عصر یخبندان هستند از ارزش و 
اهمیت ملی و جهانی بسیاری برخوردارند و از سال ها 

پیش تاکنون در انتظار ثبت جهانی بودند.

معموال در اقلیم هایی که رطوبت کافی برای رشد گیاهان وجود دارد، 
جنگل دچار آتش سوزی می  شود. این اقلیم ها دارای دوره های خشکسالی 
و داغ دوره ای هستند. این مناطق شامل استرالیا، آسیای جنوب شرقی، 
دشت های آفریقای جنوبی، غرب دماغه امیدنیک در آفریقای جنوبی، 
نواحی جنگلی ایاالت متحده و کانادا و حوضه مدیترانه می شود. پدیده 
گرم شدن زمین ممکن است شدت و بسامد خشکسالی را در نواحی 
باعث آتش سوزی های شدیدتر و  نتیجه  در  افزایش دهد و  بسیاری 
بیشتری شود. گرچه برخی از اکوسیستم ها وابسته به آتش سوزی های 
طبیعی هستند تا رشد گیاهان را تنظیم کنند، بسیاری از اکوسیستم ها 
در  چاپارل  جمله  از  می بینند،  آسیب  بسیار  آتش سوزی های  از  نیز 
کالیفرنیای جنوبی و بیابان های کم ارتفاع جنوب غربی آمریکا. افزایش 
تعداد آتش سوزی ها در این منطقه وابسته به آتش سوزی های معمولی 
به چرخه طبیعی آسیب زده و به گیاهان بومی منطقه زیان وارد کرده 
و رشد علف های غیربومی را افزایش داده است. گونه های مهاجم مانند 
مارسرخس و علف بام می توانند به سرعت در مناطقی که به وسیله آتش 
آسیب دیده اند رشد کنند، زیرا این گونه ها به شدت اشتعال پذیر هستند و 

می توانند خطر آتش سوزی های بعدی را افزایش دهند و باعث تخریب 
بیشتر پوشش گیاهی بومی شوند.

بیشتر  که  آمریکای جنوبی  در شمال  آمازون،  بارانی  در جنگل های 
مسیر آن در کشور برزیل طی می شود و کارشناسان به آن ریه زمین 
می گویند، خشکسالی، قطع درختان، گله داری، سوزاندن زمین برای 
کشت متناوب به جنگل های مقاوم در برابر آتش آسیب زده و رشد 
بوته های اشتعال پذیر را افزایش می دهد و چرخه آتش سوزی بیشتر 
را  متنوع آن  بارانی گونه های  را پدید می آورند. آتش در جنگل های 
تهدید کرده و دی اکسیدکربن بسیاری را تولید می کند. آتش سوزی در 
جنگل های بارانی همراه خشکسالی و دخالت انسانی می تواند به بیش 
از نیمی از جنگل های بارانی آمازون تا سال 2030 آسیب برساند یا آن 
را نابود کند. آتش سوزی جنگل تولید خاکستر کرده و مواد غذایی در 
دسترس را نابود می کند و باعث هرز رفتن آب می شود و شرایط را 

برای بروز سیل های ناگهانی فراهم می آورد
بین  از  Mongabay.com، بیشترین آمار  بر اساس اعالم وب سایت 
بردن جنگل های آمازون به دلیل ایجاد زمین های دشت مانند و چراگاه 

برای نگهداری احشام و مصارف دامداری است. متاسفانه در بسیاری 
از کشورهای منطقه آمریکای جنوبی از سال 2000 تا 2012 میالدی 
شاهد تخریب بخش های زیادی از جنگل های آمازون به همین بهانه 
بوده ایم. محدوده جنگل و رود آمازون یکی از بزرگ ترین زیستگاه های 
جانوری و اکوسیستم های حیاتی کره زمین محسوب می شود و بسیاری 
از داروهای مورد استفاده امروز بشر، بر پایه گیاهان کشف شده در 

این جنگل ساخته شده اند.
اما در آمازون پای مافیای چوب به میان می آید و ما با پدیده ای به نام 
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- نخستین بار در آمازون و در پی پاکتراشی بی سابقه رویشگاه های جنگلی 
توسط سوداگران چوب و مافیای تراریخته و شرکت مونسانتو مطرح شد. 
کنایه از اینکه بارندگی به تنهایی نمی تواند ضامن تاب آوری عرصه های 
جنگلی حتی در آمازون باشد، اگر توان تخریبی آدمی دست کم گرفته 
شود. در سال 201۹، آتش تقریبا سراسر استرالیا را در بر گرفت و بیش 
از ۶/3 میلیون هکتار در سراسر استرالیا در آتش سوخته است. مساحت 
یک هکتار تقریبا برابر با یک زمین فوتبال است. بسیاری از کارشناسان 
عقیده دارند، با توجه به اینکه سال 201۹ میالدی داغ ترین سال طی 
چند دهه گذشته در استرالیا بوده، دلیل مهم شعله ور شدن جنگل های 

این کشور را می توان در همین مساله پیدا کرد.

محیط زیست شماره هفتصدوپنجاه وسه   هفده خرداد نودونه14

یادداشت سبزقاب سبز

آتش گرفتن جنگل ها تاثیرات مخرب سالمت و زیست محیطی دارند 

چرا جنگل ها آتش می گیرند؟ 

جنگل های جهان در معرض خطر نابودی

  از جان الوند چه می خواهند؟! در چند روز اخیر، شرکت 
تله کابین گنج نامه، دست به تخریب گسترده   دیگری در 

دامنه های الوند زده است. این بار با عنوان دروغین »جاده  
سالمت« تعریض بی مالحظه جاده  غیرقانونی و غیرضروری 

گنج نامه - میدان میشان را انجام داده اند.

عوامل بسیاری بر آتش  گرفتن جنگل ها اثر 
دارند که یکی از آنها گرم شدن مناطق جنگلی 

و مستعد شدن آنها برای اشتعال است اما این 
روزها انسان ها مهم ترین نابودگران جنگل ها 

هستند؛ به عمد برای سودجویی یا غیرعمد

زبانه های آتش در کوه خائیز ، تر و خشک را سوزاند و جلو 
رفت. کمبود تجهیزات و امکانات و صعب العبور بودن این 
منطقه کار مهار آتش را برای مأموران منابع طبیعی و محیط 

زیست سخت می کند.

در راستای حفظ سالمت جامعه و #مبارزه باکرونا دوچرخه های 
بیدود از آغاز شیوع این ویروس روزانه به صورت مستمر ضدعفونی 

می شوند.این امر از شروع فعالیت و آغاز به کار برخی مشاغل و 
فعالیت ها به صورت منظم همچنان در حال اجراست          .پس باخیال 

آسوده تری می توانید از دوچرخه های بی دود به عنوان یک وسیله 
حمل و نقل ایمن و پاک، برای ترددهای ضروری استفاده کنید.

باغ وحش ها از مکان هایی هستند که شیوع کرونا بر آنها تاثیر زیادی 
داشته. تقریبا همه باغ وحش ها حاال به خاطر نبود بازدیدکننده 

درآمدی ندارند. در عین حال باید به حیوانات غذا بدهند و از آنها 
مراقبت کنند.

هرچند کاهش تردد و مسافرت و مصرف سوخت های فسیلی در 
زمان شیوع کرونا باعث کاهش گازهای گلخانه ای شده، کارشناسان 
نگرانند با کاهش ابتال، بشر برای جبران دوره کم مصرفی رو به سوی 

مصرف بی رویه بیاورد.

هشدار سبز


