


آنوآشكارسازي تغييرات آب و تأثير  هاي طبيعيسوزي در عرصهها بر آتشهوايي

،3زاده، فريبا علوي3، الهام رفيق2، غزاله كواكبي1ابولفضل مساعدي

و محيط دانشيار-1  زيست دانشگاه فردسي مشهددانشكده منابع طبيعي

 دانشجوي كارشناسي ارشد هواشناسي كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد-2

د-3  اري دانشگاه فردوسي مشهددانشجوي كارشناسي ارشد مرتع

 چكيده

ميسوزي همواره به عنوان يكي از اجزاي اصلي اكوسيستمآتش هاي كنترل سوزيآتش.باشدهاي طبيعي مطرح

و پائيز اتفاق مي وافتند، هر ساله خسارات زيادي را به اكوسيستمنشده كه معموال در فصول تابستان  هاي مرتعي

مي. سازندجنگلي وارد مي توان به كاهش ظرفيت گرمايي ويژه، افزايش اختالف دماي از جمله خسارات وارده

و روز، كاهش تنوع زيستي گونه هاي سازگار شده با شرايط منطقه، تشديد آلودگي هوا، كاهش گيرش گرد شب

و كاهش نفوذ آب در خاك اشاره كرد مي هاي انجام شده،طبق بررسي.و غبار تواند سبب تغيير تغيير در اقليم

و. هاي طبيعي شودسوزي در عرصهدر روند وقوع آتش تغيير اقليم كه ممكن است همراه با كاهش رطوبت

و افزايش دما باشد، مي به اين منظور، در اين. سوزي فراهم نمايدتواند شرايط را براي بروز آتشبارندگي

ساله 56دوده پنج ايستگاه سينوپتيك در سطح كشور در يك دوره حدودا تحقيق به بررسي تغيير اقليم در مح

و درجه روز در به اين.شدپرداخته منظور، پارامترهاي بارندگي، دما، رطوبت نسبي، ابرناكي، باد، ساعات آفتابي

و پاييز به صورت ماهانه مورد بررسي قرار گرفتند في اين هاي توصيپس از بررسي آماره. دو فصل تابستان

و جود%99و%95،%90هاي ناپارامتري مرتبط در سه سطح پارامترها، با انجام يكي از آزمون ، وجود يا عدم

من. هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفتدار در دورهاختالف معني ويتني بيانگر-نتايج حاصل از آزمون

يش دما را در پنج ايستگاه مورد مطالعه نشان بررسي نتايج، افزا. باشدمي%95داري را در سطح تغييرات معني

و در ايستگاهميزان بارندگي در ايستگاه. داد و زاهدان در نيمه دوم روند كاهشي و هاي اصفهان، تبريز هاي اهواز

را. باشدمشهد داراي روند افزايشي مي همچنين بررسي شش پارامتر رطوبت نسبي، كم شدن رطوبت نسبي

. دهدنشان مي

و مرتع،تغييرات اقليمي، اقليم، آتش:ان كليديواژگ .ايران سوزي، جنگل



:مقدمه

و توان به سه دستهبالياي طبيعي در سطح زمين را مي ي كلي، بالياي طبيعي ژئوفيزيكي، بالياي مرتبط با آب
و ساير باليا طبقه بندي كرد مي.هوا بالباشد را در دستهآتش سوزي كه جزيي از اين باليا آبي ياي مرتبط با

5ها در ميان تمام بالياي طبيعي سطح جهان تنها با وجود اينكه سهم آتش سوزي جنگل.و هوا بايد جاي داد
از اين رو تحقيقاتي در خصوص. اما همين ميزان باعث خسارات فراواني شده است،شوددرصد را شامل مي

و ارتباطآتش .نيز در ايران انجام شده استو متقابل آن با اقليم در سطح جهان سوزي
- آتش افزايش. حال افزايش است در ها جنگل سطح در سوزيآتش ميزان زمين، شدن گرمو اقليم تغيير پي در

 هايسوزيآتش نيز ايران در.است پديده اين از پيامدهاي كاليفرنياو پرتغال اوراسيا، هايجنگل سطح در سوزي

از 5357 حدود 1371 تا 1369 سال از مثال، براي.استهپيوست وقوعبه ها جنگل زيادي در  هايجنگل هكتار

 تا 1377 سالاز).1374 جزيره اي،( است كشور شمال در آن از هكتار 2155 كه گرديده سوزيآتش دچار ايران

 هكتار 7623.29 حدود در مساحتي كه داده رخ كشور شمال هايجنگل در سوزيآتش فقره 1258 نيز 1384 سال
.شودمي منتشر شمال كشور هايجنگل در سوزيآتش وقوع از زيادي هايگزارش نيز سالههر.است را سوزانده
و آتش سوزيبه نظر مي بهرسد بين تغيير اقليم منفيو صورت بازخوردهاي مثبتهاي گسترده يك تعامل
و افزايش آتشث افزايش آتشافزايش تغييرات در شرايط اقليمي باع به اين صورت كه مثالً؛وجود دارد سوزي

و آتش  و از سوي ديگر كاهش توان مقابله جوامع انساني با تغييرات سوزي باعث افزايش تغييرات از يك سو
ميسوزي و يوسفي( شودها )1384،عزيز

 شرايط). 2002اسوتسوف،( نوع جنگل داردو زيرزميني آب سطح هوا، شرايط به بستگي سوزيآتش گسترش

و همكاران( سوزي داردگسترش آتشو شروع در را اصلي نقش جوي وهاخشكسالي، گسترش)2005پريرا
 درافزايش هواييو آب عوامل مهمترين از گرمباد، پديدة رويداد ميزان افزايشو جهاني در سطح دما افزايش

و سوزي را با استفاده، خطر آتش)1377( شيرزادي.رودمي شماربههاجنگل سوزيآتش از ضريب فرانسيال
ي اين مطالعه بر كاهش ميزان هاي مورد استفادهروش. كرد بررسيضريب نستروف براي مناطق شمالي كشور 

ميوي دريافت كه خطر آتش. باشدرطوبت نسبي استوار مي زاده.يابدسوزي در هنگام وزش گرمباد افزايش
و)1381( نويري و آتش، با استفاده از پارامترهاي دما، باد سوزي رطوبت نسبي به بررسي ارتباط بين اقليم

راوي با بدست آوردن همبستگي معنادار. پرداخت و آتشي سوزي توانست ارتباط متقابل بين عناصر ذكر شده
و آتشبين اقلي و، به بررسي پديده)1385( پور چماچايي.شفارود گيالن پيدا كندها در سوزي جنگلم ي گرمباد

و چند الگوي سينوپتيكي در اين خصوص پيشنهاد هاي ها در جنگلسوزيوقوع آتش تأثير آن بر گيالن پرداخت
و يوسفي.دنمو و مازندران درجنگل 1384سوزي آذرماه به مطالعه روي آتش)1384( عزيزي هاي گيالن

و دادهآتش اطالعات. پرداختند مي مواد،هاي هواشناسيسوزي م.ندباشاين تحقيق طالعه از روش در اين
و تحليل سينوپتيك و استفاده ديناميك شرايط جوي- فرانسيال كهبه نمود كاهش رطوبتبا اين نتيجه رسيدند

و افزايش دما در منطقه و اشباع در سمت رو به باد دامنهنسبي و شرايط وجود بارش ي جنوبيي مورد مطالعه
. نمايدسوزي را محتمل آتش،باد به عنوان عامل اصليي گرمسوزي، رخداد پديدهالبرز طي روزهاي وقوع آتش



و آ) 2008(بريانت وسترلينگ و براي چهار اقليم با در هاي كنترلسوزيتشبه بررسي خطرات نشده در كاليفرنيا
و توپوگرافي پرداخت و GFDLدر مطالعه خود از دو مدل اقليمي آنها.ندنظر گرفتن عوامل هيدرولوژي، اقليمي

PCM همچنين از دو سناريو انتشاروA2 وB1 در 2070-2099و 2035- 2064، 2005- 2034هاي در سال
و ايالت 1961-1990برابر دوره مرجع  باكهنددريافت همچنين.ندهاي مجاور آن استفاده كرددر كاليفرنيا

بر اشتعال افزايش دما هاي بزرگ را در مناطق جنگلي مرطوب به وسيله اثر دما، فراواني وقوع آتشافزايش
ورطوب از طرف ديگر كاهش.بردپذيري سوخت باال مي افزايشو دماي بيشتر باعث در نتيجه بارندگي كمترت

و همكاران.شودميسوزي خطر آتش هاي غير سوزيبررسي اثر تغيير اقليم بر تعداد آتشبه)2010(آلبرتسون
هاي سوزيسوزي بر اساس وقوع آتشها پيش بيني آتشآن.ندي در شمال انگليس پرداختاارادي در منطقه

و هوا را با استفاده از مدل  و آب و گذشته انجام دادهسال27وزيسحوادث آتشدر مورد Probitگذشته
- سوزيآتش وقوعدررا كلي افزايشيكي ايشانهابيني پيش.ندهاي پيشين را بدست آوردسوزيالگوي آتش

 آنها.نيافت كاهش زمستانتر مرطوب شرايطباهم بهاره هايسوزيآتش دهند؛ احتمالمي شانن تابستانه هاي
.افزايش خواهد يافت 2070از سال هاي تابستانه احتماالًسوزيخطر آتشكهندنهايتاً به اين نتيجه رسيد

و همكاران كنترل هايسوزيآتشبر هواوآب تغييرات بالقوه تاثير جغرافيايي به تخمين،)1998(مارگارت
و  كاليفرنيا جنگل دپارتمان سوزيآتش هايمدل بدين منظور.پرداختند كاليفرنيادر آتشبا مقابله ارزيابي نشده

كه.تلفيق شدند)Space Sciences( گودارد موسسه مدل اقليم جهاني با از اين محققين به اين نتيجه رسيدند
 شدن گرمايش جهاني است كه با افزايش خشك هاي كنترل نشده،سوزيجمله عوامل تشديد كننده ريسك آتش

كهآن.شود آتش گسترش سبب افزايش وزش باد،و گياهي پوشش  تغييرات موارد، بيشتردرها گزارش نمودند
در گيرچشم افزايش سبب تواندمي هواو آب هاي سوزيهمچنين شمار آتشو شود كاليفرنيا سطح آتش گرفته

ميو تلفات آنها مصيبت بار .هددرا به بيش از دو برابر افزايش
ادرك صحيح تغييرات اقليمي صورت گرفته در سال و پيدايش مسأله گرمايش جهانيهاي با، خير سبب شد كه

و بررسي ارتباط آتشسوزي به كيد بر بحث آتشتأ با توجه به اينكه. تغييرات تدريجي اقليم پرداخته شودسوزي
و مخصوصاًترين خسارت را در بخشسوزي بيشآتش به علت سطح( مراتع دارد هاي مختلف منابع طبيعي

ميكم اهميت اما ظاهرا،)وسيع مراتع -آتشكه هرچند.شود ترين مسأله از ديدگاه عمومي جامعه محسوب
و در بازهسوزي ميهاي كنترل شده كهاي زماني مناسب و احياء اين منابع كمك ند، اما اگر تواند به بازسازي

و بدون بررسي انجام گيرد باعث وارد شدن صدمات زيست محيطي جبران سوزيآتش ها به صورت مكرر
. ناپذيري بر اين منابع مي گردند

هاي طبيعي تغيير اقليم باشد، هاي كنترل نشده در عرصهسوزيرود يكي از علل آتشبا توجه به اينكه احتمال مي
ميو با توجه به اينكه به نظ هاي طبيعي كشور افزايش يافته هاي كنترل نشده در عرصهسوزيرسد كه آتشر

دردر مطالعه حاضر سعي شده است،  اصفهان، اهواز، پنج ايستگاه سطح است تا با بررسي پارامترهاي اقليمي
و مشهد احهايي كه احتمال آتشدر ماه تبريز، زاهدان و مراتع بيشتر است به بررسي تمالي تغيير سوزي جنگلها

و اثر آن .پرداخته شود هاي طبيعيعرصهها بر اقليم



و روش :هامواد

و رطوبت نسبي،،دما، درجه روز، بارندگيماهانه هاي در تحقيق حاضر از داده طي باد ابرناكي، ساعت آفتابي
استفادهو مشهد ان، اهواز، تبريز، زاهداناصفه كشورايستگاه سينوپتيك پنجدر 1951- 2006ي آماري دوره
بهداده. استشده و ماه پريود زماني شامل ساالنه،نه ها هاي جوالي، آگوست، سپتامبر، اكتبر، نوامبر، دسامبر

و پاييز  و استقالل داده. تفكيك شدندفصول تابستان پريود زماني ذكر شدهنهها در هر يك از سپس همگني
ي، دوره)1951- 1978(ي اول دورهدوها به الي تغيير اقليم، دادهدر ادامه به منظور بررسي احتم. بررسي گرديد

من SPSS)19(افزار سپس با استفاده از نرم. تقسيم شدند)1979-2006(دوم -و بر اساس آزمون ناپارامتري
هاي هاي دورهي ميانگينبه بررسي مقايسه%99و%95،%90احتمال در سه سطح) Mann-Whitney(ويتني
و شد اول و اقليم هر يك از ايستگاه1جدولدر.دوم در هر يك از پريودهاي زماني پرداخته - مشخصات كلي

ميموقعيت اين ايستگاه1كه شكل هاي مورد بررسي ارائه شده است، ضمن آن .دهدها در سطح كشور را نشان

و اقليم هر يك از ايستگاه1جدول  هاي مورد بررسيمشخصات كلي

روش(اقليم
)دومارتن

متوسط درجه
حرارات

درجه سانتي(
)گراد

ميزان بارندگي
ساالنه 

)ميليمتر(

هامختصات جغرافيايي ايستگاه
ارتفاع از سطح نام ايستگاه

)متر(|دريا 

عرض

 جغرافيايي
طول

 جغرافيايي

خشك 22/16 26/125 1550 3732 N 4051 E اصفهان

خشك 16/26 6/223 5/22 2031 N 4048 E اهواز

نيمه خشك 07/12 3/289 1361 538 N 1746 E تبريز

خشك 66/18 26/89 1370 2829 N 5360 E زاهدان

نيمه خشك 02/14 4/253 2/999  1636 N 3859 E مشهد

 هاي مورد بررسي در كشورموقعيت ايستگاه-1شكل

.

.

.



و بحث  نتايج

ددار معني افزايشهاي مورد بررسي در تمامي ايستگاه: دما  در بين%95ر سطح حداقل پارامترهاي دمايي
اين.به وقوع پيوسته استو در تمامي پريودهاي مورد بررسي هاي دوره دوم نسبت به دوره اولميانگين

دما، تعداد روزهاي با پارامترها عبارتند از متوسط دماي دماسنج خشك، متوسط حداقل دما، متوسط حداكثر 
و بيشتر، تعداد روزهاي با حداقل سانتيدرجه30 دماي حداكثر و بيشترسانتيدرجه21دماي گراد ، تعداد گراد

و تعداد روزهاي با حداقل دماي سانتيروزهاي با حداقل دماي صفر درجه و كمتر و سانتيدرجه-4گراد گراد
منحني تغييرات متوسط دماي ساالنه.سبي براي وقوع آتش سوزي باشدمنا افزايش دما مي تواند زمينه. كمتر

. استنشان داده شده2مشهد در شكل 

 تغييرات ميانگين دماي ساليانه شهر مشهد در طول دوره مورد بررسي

و در ايستگاههاي اهوا: باران و زاهدان كاهش و مقدار بارندگي در نيمه دوم در ايستگاههاي اصفهان، تبريز ز
و مشهد.مشهد افزايش يافته است اين در حالي است كه تعداد روزهاي باراني در ايستگاههاي تبريز، زاهدان

و و در ايستگاه اصفهان در پريودهاي زماني ساالنه و كاهش%95در سطح سپتامبر بدون تغيير مقدار تغيير
و ماههدر ايستگا بارندگي و پاييز در سطح هايهاي اهواز در پريودهاي زماني ساالنه تغيير%99نوامبر، دسامبر

مي. ري داشته استدامعني و يا بهار افزايش دهد كه ميزان بارندگي مشهد در ماهاين موضوع نشان هاي زمستان
و در تابستان بدون تغيير بوده است. داشته است از موارد. اما در ايستگاه اهواز در پاييز ميزان بارندگي زياد شده

ميتوان دريافت كه به طور كلي در تابستان خشكي محيط به دليل كاهش ريزشميفوق  تواند عامل هاي جوي
.باشدهاي منابع طبيعي عرصهسوزي مناسبي براي آتش

متوسط، متوسط حداقل رطوبت نسبي ماهانه،هاي متوسط رطوبت نسبي ماهانهبررسي داده: رطوبت نسبي
و  مورد مطالعه هايدر ايستگاه15و9،3هاي وسط رطوبت نسبي در ساعتمت حداكثر رطوبت نسبي ماهانه



-مي%95دار اين مقادير در دوره دوم نسبت به دوره اول در سطح حداقل دهنده كاهش معنينشان) بجز مشهد(
.آتش سوزي مي باشد فزايش وقوع پديدهابر وثرميعامل تواندميي هوا به دليل كمبود رطوبت جو خشك. باشد

در: باد و باد با توجه به اينكه در ايستگاههاي اهواز ومشهد تغيير معني داري در پريودهاي مورد مطالعه نداشته
و زاهدان تغييرات بين ميانگين ها روند كاهشي داشته است پس مي توان گفت كه باد تاثيري. ايستگاههاي تبريز

.بر روي آتش سوزي نداشته است
بد:ابرناكي و در عوض دارمعني افزايشو زاهدان ون ابر در شهرهاي اصفهان، تبريزتعداد روزهاي داشته است

به دنبال افزايش تعداد روزهاي بدون ابر ميزان ساعت آفتابي در اين.است كاهش يافتهروزهاي تمام ابري 
مي مناطق افزايش يافته است .كمك نمايدوقوع پديده آتش سوزيبهواندتكه اين خود

و گرم در پنج ايستگاه: درجه روز مبين افزايش درجه حرارت مي مورد بررسي بررسي درجه روزهاي سرد
و درجه روز گرم روند كاهشي داردبه عبارت ديگر باشد تكامل در نتيجه دوره.درجه روز سرد روند افزايشي

و كاهشو از اين رشد گياهان كوتاهتر از پيش خواهد بود و رو با توجه به افزايش دما رطوبت هوا از يك سو
هاي طبيعي محياتر سوزي در عرصهاز سوي ديگر كاهش رطوبت موجود در بيوماس گياهي، شرايط براي آتش

.مي شود
در دوره دوم%95داري را در سطح اين پارامتر افزايش معنيايستگاه هاي مورد مطالعه تماميدر: ساعت آفتابي

.دهدنشان مي
ت كاهشو درجه روز، غيير پارامترهاي اقليمي در اكثر نقاط كشور به صورت افزايش دما همان طور كه گفته شد،

و افزايش ساعات آفتابي بارندگي ، افزايش تعداد روزهاي بدون ابر، كاهش روزهاي ابري، كاهش رطوبت نسبي
مياز علل اصلي افزايش خطر آتشكه مشاهده مي شود كه آتش هرچند.دنباشسوزي در عرصه هاي طبيعي

هاي كنترل نشده سوزيسوزي در شرايط خاص يكي از ابزارهاي مهم اصالح مراتع محسوب مي شود، اما آتش
ناشي از تغيير اقليم ساالنه خسارات زيادي را به منابع طبيعي وارد كرده اند كه نه تنها روي پوشش گياهي، بلكه 

و به طور كلي اكوسيس به طوري. تم طبيعي منطقه قابل مشاهده استروي آب، خاك، زيستگاه موجودات زنده
و اقتصادي فراواني را گريبان سوزي با خطر آتش.گير كشور كرده استكه پيامدهاي زيان بار زيست محيطي

و خشكي هوا از آن جهت اهميت دارد كه ناگهان عرصه هاي باقيمانده هاي وسيعي از سطح جنگلافزايش دما
.از بين مي بردرا هاي ملي كشور است،هكه يكي از ارزشمندترين سرماي

و سرعت باد شدت آتش. سوزي نيز تاثير زيادي دارندعوامل محيطي روي شدت آتش سوزي با دماي هوا
و رطوبت موجود در مواد سوختني همبستگي منفي داردهمبست و با رطوبت هوا بنابراين افزايش. گي مثبت

ها يا به عبارت ديگر تغيير عوامل اقليمي به سمت افزايش دما سوزي از اثرات غير مستقيم خشكساليخطر آتش
.و خشكي هواست
چراي دام كه يكي از اركان.ي دام استهاي كنترل نشده، چراهاي مبارزه با آتش سوزياز مهمترين روش

ميجدايي ناپذير مراتع كشور محسوب مي و به صورت اصولي انجام شود تواند يكي از شود، اگر به اندازه مجاز
يكي از علل آن، چراي گياهان. راهكارهاي بسيار مهم براي كنترل آتش در عرصه مراتع كشور محسوب شود

كه. يكساله توسط دام است و بيوماس زيرا و در صورت تامين حداقل بارش، رشد اين گياهان در فصل رشد



مي.گيري خواهند داشتچشم و خشك بقاياي اين گياهان. شوندچنانچه چرا نشوند به سرعت توليد بذر كرده
ميداراي پتانسيل بااليي از نظر آتش و .توانند به سرعت آتش بگيرندسوزي هستند

آ و درك اثربا توجه به نتايج بدست و اهميت،هاسوزياقليم بر افزايش احتمال وقوع آتش تغيير مده مواظبت
شد هاي آتش گرفته براي احياي دوبارهپايش عرصه راهكارهاي مبارزهاز تعداديبه در ذيل.دوچندان خواهد

مي نشده هاي كنترلسوزيا آتشب :شوداشاره
اشكاشت گونه•  بر سبزهاي مختلف جنگل به عنوان آتشكوبهاي گياهي مقاوم به آتش در
و احداث• هادر سطح جنگلبرآتشافزايش اعتبارات اجرايي براي مهار آتش
و ترميم مناطق آسيبسوزي در سطح عرصهيافتن نقاط بحراني آتش•  پذيرهاي منابع طبيعي
 هاي خشك يكسالهبرها از علفپاك نگهداشتن آتش•
و گشتايجاد برجك•  اي ويژهههاي ديدباني
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Abstarct 

Fire always has been considered as one of the main components of natural ecosystems. Wildfires 
which usually occur in summer and autumn of each year, cause a lot of damage to pasture and 
forest ecosystems. The damages are reducing specific heat capacity, increasing the differences 
between day and nights’ temperature, decreasing of biodiversity with adapted species to local 
conditions, exacerbating air pollution and reducing the capture of dust and water penetration in 
soil. According to studies carried out, climate changes can cause changes in the occurrence of 
fire in natural areas. Climate change that may be associated with reducing precipitation and 
moisture and increasing temperature can provide the conditions for fire occurrence. Therefore, in 
this research, the occurrence of climate change was investigated, for five synoptic stations of Iran 
during a period of 56 years. For this purpose, some parameters include rainfall, temperature, 
relative humidity, cloudiness, wind, sunshine hours and degree of days in summer and autumn, 
were surveyed for any month. After investigative descriptive statistics for these parameters by 
applying Mann-whitney test in three levels (90%, 95% and 99%), the significant level for 
changes in mean values of the parameters for 2 half of period were found. The results from 
Mann-whitney test showed that there are significant differences in the level of 95% for most of 
parameters. The results showed an increase of temperature in all five stations in second half of 
statistical period comparing to the first one. The rainfall rate in Isfahan, Tabriz and Zahedan had 
a decreasing rate in second part of duration time period while in Mashhad and Ahwaz it was 
increased. All the parameters of relative humidity were decreased in all station. 
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