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 «ها سوزی جنگلآتش »

 

پذیر در نواحی ای با گیاهان اشتعالناپذیر است که در منطقهسوزی کنترلیک نوع آتش سوزی جنگلآتش 

نظر گستردگی، سرعت  ها ازسوزیسوزی جنگل با دیگر انواع آتشآتش .دهدروی می طبیعت وحش روستایی یا در

ها ها، رودخانهمانند جاده فضاهای خالی ناگهانی و توانایی جهیدن از میان، پتانسیل تغییر جهت شاءگسترش از من

های فیزیکی آن مانند سوزی، ویژگیسوزی جنگل از نظر علت آتشناپذیر تفاوت دارد. آتشو دیگر نقاط اشتعال

 .شوندوهوا بر آتش توصیف میثیر آباپذیر و تندگی، وجود مواد اشتعالسرعت پراک

طور کلی اقلیمی داغ و خشک است ای معمول در استرالیا است، زیرا اقلیم این منطقه بهل پدیدهسوزی جنگآتش

سوزی قرار رض خطر بسیار زیاد آتشمع در را آن هایزیرساخت و زندگی سال طول  که همین اقلیم در همه

 ۶۰٬۰۰۰در ایاالت متحده هر ساله بین ، شودتر تابستان و بهار چند برابر میهای داغدهد که این خطر در ماهمی

 سوزاند.می زمین را هر ساله متر مربع میلیون ۴۵ میلیون تا ۱۳دهد که سوزی جنگل روی میآتش ۸۰٬۰۰۰تا 
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سوزی جنگل آتش. ای پدید آیدتواند با فواصل دورهسوزی جنگل مید که آتشدهها و تاریخ بشر نشان میفسیل

بر روی طبیعت نیز سودمندی  های بشر وارد نماید، ولی دارای اثراتبه زندگی و داراییای تواند آسیب گستردهمی

های سوزیچه آتشگر های گیاهی بستگی به اثرات آتش دارد،برخی از گونه تولید مثل . رشد وباشدمیوحش 

 .ثیر منفی اکولوژیکی در پی داشته باشندابزرگ ممکن است ت

اند و متخصصان ها دگرگون شدهسوزی جنگل در طی سالو خاموش کردن آتش راهبردها برای جلوگیری، تشخیص

 .نمایندهای بیشتر میسوزی جنگل تشویق به پیشرفت بیشتر تکنولوژی و انجام پژوهشالمللی آتشمدیریت بین

رپا های کوچکی بسوزیدر این روش آتش . است شدهسوزی مصنوعی کنترلآتش برانگیزهای بحثیکی از تکنیک

ها که در سوزیسوزی بزرگ احتمالی بکاهند. برخی از آتشپذیر برای یک آتشکنند تا از میزان مواد اشتعالمی

های انسان که حد دارایی دیگر و هاخانه گسترده ویرانی موجب توانندمی دهندمی روی جنگلیمناطق دورافتاده 

 .فاصل میان طبیعت وحش و شهر قرار دارند شوند

هایی که در سوزیسوزی جنگل فقط به آتشآتش اصطالح

شود بلکه این اصطالح به دیگر دهد اطالق نمیجنگل روی می

، زارچمن مانند ها مشابهی که در طبیعت وحشسوزیآتش

شود. دهد نیز گفته میروی می خاک باتالقی و زاربوته زار،بیشه

توانند ها سرایت کند میچه آتش به آنها نیز چنانساختمان

سوزی سوزی شوند. از آن جایی که علت آتشدرگیر این آتش

گذارد ای که از خود برجا میجنگل متفاوت است، نتیجه

 ویژگی سه با هاسوزیآتشفرد است. همه  به همیشه منحصر

 ثیر آباو ت سوخت های فیزیکی، نوعویژگی :شوندمی توصیف

ها شدت آن سوزی جنگل وهوا بر روی آتش. چگونگی آتش و

های بسته به ترکیب عواملی چون سوخت در دسترس، ویژگی

 . فیزیکی و آب و هوا دارد

تر یا بیش کیلومتر مربع ۴۰۰تا  ۰٫۴نشدنی باشند و توانند هم بزرگ، فاجعه بار و کنترلهای جنگل میسوزیآتش

تر های کوچکسوزیگرچه آتش .بر بگیرند تر را دربگیرند و هم کوچک باشند و فقط یک کیلومتر مربع یا کمرا در بر

 کنند. را به خود جلب نمی ها توجه مطبوعاتتر آنسوزی جنگل جای بگیرند، ولی بیشممکن است در الگوی آتش
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شوند ای میوزی با هر اندازهسهای عمومی که مربوط به آتشسوزیهای آتشگذاریتواند در سیاستله میااین مس

بار در های فاجعهسوزیثیر چگونگی بازتاب دادن آتشاتر زیر تها بیشگذاریزیرا این سیاستساز باشد، هالمس

  .ها هستندرسانه

 هاعلت 

سوزی جنگل عبارتند از چهار علت طبیعی اصلی برای آتش

ها فوران آتشفشانی، جرقه در اثر فروافتادن صخره آذرخش،

  .احتراق خودبخود و

در سرتاسر  های زغال سنگرگهسوزی در آتش هایشعله

تواند مواد می کوه سوزان و سنترالیای پنسیلوانیا جهان مانند

با وجود این  د.ذیر در نزدیکی خود را به آتش بکشپاشتعال

های جنگل در اثر عوامل انسانی سوزیبسیاری از آتش

، سیگارهای دورانداخته شده، جرقه سوزی عمدیآتش مانند

انتقال  خطوط های الکتریکیقوس چنینهم و لوسای و ابزار

 انداخته دوربرخالف باور عمومی شیشه   د.آینپدید می نیرو

 .باشد سوزیآتش برای علتی تواندنمی شده

 

شود و زمین کشاورزی باید به سرعت برای کشت آماده شود. قطع درختان در مناطقی که کشت متناوب انجام می

مناطق جنگلی که در اثر قطع درختان  .سازی زمین برای کشت استبرای آماده ترین راهو سوزاندن زمین ارزان

ای که در اثر قطع های متروکهکند و جادهها افزایش پیدا میها در آنسوزی علفاست احتمال آتشصاف شده

ی ساالنه هاسوزیکنند. آتشاند مانند راهروی آتش عمل میدرختان به وجود آمده و گیاهان در آن رشد کرده

مواد  کش،که سموم علف ارتش آمریکا ای در اثر نابودی مناطق جنگلی به وسیلهتا اندازه ویتنام علفزارها در جنوب

ها افروزی آنبردند یا در اثر انجام عملیات آتشهای مکانیکی برای صاف کردن زمین به کار میو دستگاه منفجره

 .آیندمیپدید  جنگ ویتنام در این مناطق در خالل
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در کانادا و شمال غربی  تواند متفاوت باشد. مثالجنگل میسوزی اصلی آتش ءابسته به مناطق جغرافیایی منش

سوزی است. در دیگر نقاط جهان دخالت انسان علت اصلی است. در چین آذرخش علت اصلی آتش

سوزی جنگل نیوزلند آتش ، آفریقا، آسیای جنوب شرقی، فیجی وآمریکای جنوبی ،آمریکای مرکزی مکزیک،

مباالتی عامل ، کشاورزی و آتش زدن زمین کشاورزی مربوط شود. بیدامداری های انسانی مانندتواند به فعالیتمی

سوزی جنگل هم است. در ایاالت متحده و استرالیا منبع آتش حوضه مدیترانه سوزی جنگل در چین واصلی آتش

شده مربوط سیگارهای دورانداختهآالت و تههای ماشینای انسانی مانند جرقههتواند به آذرخش و هم به فعالیتمی

  .شوند

 شدههای کنترلسوزیشود و آتشهایی که در اردوها افروخته میطبق آمارهای ساالنه عوامل انسانی مانند آتش

سوزی حیات وحش در سال است، ولی در طول یک سال مساحت مناطقی آتش ۶ورزی عامل اصلی بیش از کشا

 ممکن شوندمی آتشکه در اثر عوامل طبیعی طعمه 

 اثر در که باشد مناطقی مساحت از تربیش بسیار است

 سال در مثال. عکس بر یا سوزندمی انسانی عوامل

کیلومتر مربع در اثر عوامل انسانی  ۵۶۶۰ تقریبا ۲۰۱۰

کیلومتر مربع در اثر عوامل طبیعی  ۸۰۹۰و 

 ۲۰۱۱سوزی جنگل رخ داد، ولی در سال آتش

هایی که در اثر عوامل انسانی ایجاد شده سوزیآتش

 ۲۱۸۰۰تر بود، به این ترتیب که تقریباً بود بسیار بیش

ها در اثر عوامل انسانی و سوزیکیلومتر مربع از آتش

بیعی کیلومتر مربع در اثر عوامل ط ۱۳۷۰۰فقط 

 .بودند

 اثرات بر سالمت 

بگذارد. استنشاق دود ناشی از یک  دستگاه تنفسی بر عوارض جانبی توانددود آتش حاوی ذرات مهمی است که می

:  ود آتش از ترکیب محصوالت احتراق از جملهد. تواند یک خطر بهداشتی باشدسوزی میآتش

و ترکیبات دیگر است.  نیتروژن اکسید مواد شیمیایی آلی،، ذرات معلق ،بخارآب ،کربن مونکسید ،اکسیددیکربن

 .ندورمی شماراصلی سالمت به  استنشاق ذرات معلق و مونوکسید کربن، مشکالت
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 تشدید آسم 

و کسانی که مشکالت تنفسی دارند  کودکان برای گروهی از افراد به ویژه، بهداشتی تواند مشکالتدود آتش می

 های آلرژی مانند آسم ، آلودگی هوا است. یکی از عوامل بیماری .ایجاد کند

 خطر مونوکسید کربن  

شود. به همین دلیل استنشاق مونوکسید رنگ و بدون بو که در نزدیکی آتش در باالترین غلظت یافت مییک گاز بی

شود جایی که در آن جذب خون  ریه تواند وارداست. دود آتش می نشانانآتش کربن یک خطر جدی برای سالمت

 .دهدرا به اندام حیاتی بدن کاهش می اکسیژنامکان جذب شود و می

 

 

 

 

 

 

 سوخت 

گیاهانی  مثال . پذیر موجود و ترتیب عمودی آن متغیر استسوزی حیات وحش بسته به مواد اشتعالگسترش آتش

 طرفی از. شوندمی گرم و خشک آتشکه در بلندی قرار دارند زودتر از گیاهانی که در پایین قرار دارند به وسیله 

 در را گیاهان دیگر و خورده غلت پایین سوی به سرازیری در اندشده قطع و سوخته بلندی در که درختانی

منطقه دارد و  توپوگرافی ای بستگی بهگیاهان تا اندازهتراکم  و گرفتن قرار ترتیب. کشندمی آتش به دستپایین

تواند سوزی بر حسب سوخت آن میطور کلی انواع آتشباشد. بهثیر آفتاب موجود و آب برای رشد گیاهان میازیر ت

 :بندی شودبه صورت زیر طبقه

 مصرف چال شده و بی مواد ارگانیک های زیرزمینی،سوزی ریشهاین آتش امنش :های زیرزمینیسوزیآتش

 ت.زمین است. این نوع سوخت بسته به میزان باران در منطقه نسبت به اشتعال بسیار حساس اس زیر
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کشد، مانند ها به درازا میها روزها و ماهسوزند و سوختن آنبدون شعله می های زیرزمینی معموالسوزیآتش

به  برنج کشتزارهای ایجادپروژه  که در نتیجه اندونزی شرقی سوماترای و کالیمانتان در تورب هایسوزیآتش

 .وجود آمده بود و ناخواسته کودهای گیاهی منطقه خشک و بدون آب شده بود

 

 ها،ها، کندهسطح زمین مانند برگها پوشش گیاهی سوزیاین آتش امنش های سطح زمین:سوزیآتش 

 .باشدزارهای کف زمین میها و بوتهها، علفنخاله

 ارتفاع تا زیر سایبان درختان از جمله  گیاهان کم سوزیاین آتش امنشهای سطح میانی: سوزیآتش

روند تان باال میکه از درخ گیاهان مهاجم و دیگر هامارسرخس تیریشه،. است ویره درختان کوچک و

 .های سطح میانی باشندسوزیآتشا توانند منشمی

 ها مواد معلق در سطح سایبان درختان مانند درختان بلند سوزیاین آتش امنش سوزی سایبان یا تاج:آتش

ور شدن آتش سایبان بستگی به تراکم مواد معلق، ارتفاع سایبان، پیوستگی و درختان نرم ساقه هستند. شعله

هایی که به وسیله آتش آتش سطح میانی برای رسیدن به تاج درختان دارد. مثال سایبان و سطح کافی و

سرایت کرده و اکوسیستم  های بارانی آمازونجنگل تواند بهشود میه میافروخت زمین سازیپاک برای سانان

  .آن را که با شرایط گرم و خشک سازگار نیست ویران کند

 های فیزیکییژگیو 

 عناصرسوزی جنگل هنگامی که همه آتش

 پذیرآسیبدر منطقه  مثلث آتش الزم

 آتش مثلت. دهدمی روی است فراهم

 مانند پذیراشتعال مواد از است عبارت

 در کافی اکسیژن و کافی گرمای گیاهان،

از اشتعال جلوگیری  باال رطوبت. آن اطراف

کرده یا سرعت پراکندگی آتش را کم 

کند، زیرا دمای باالتری نیاز است تا آب می

داخل مواد را بخار کرده و سوخت را 

 رم نماید.گ نقطه آتش تا
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 تربیش رطوبت و محیط ترپایین دمای سبب خود این که آورندمی فراهم تریبیشسایه  های انبوه معموالجنگل

 تریکم تراکم که هابرگ و هاعلف چون موادی. دارند سوزیآتش برابر در تریکم پذیریآسیب بنابراین و شودمی

 دارا تریکم آب درختانها و تنه شاخه مانند ترمتراکم مواد به نسبت زیرا گیرند،می آتش ترآسان دارند

دست دادن پیوسته در حال آب از دست دادن هستند، ولی نسبت از  تعرق-تبخیر گیاهان در اثر فرایند .هستند

هنگامی که این توازن برهم بخورد گیاهان . کندبا نسبت جذب آن از خاک، رطوبت یا باران برابری می آب معموال

  .شوندپذیرتر میاشتعالخشک شده و 

هنگامی که جبهه نزدیک . گیرندمی آتش اندنسوخته هنوز که موادی که است ایناحیه جنگل سوزیآتشجبهه 

درجه  ۱۰۰کند. نخست آب چوب به دمای شود آتش هم هوای اطراف و هم مواد چوبی را گرم میمی

درجه سانتیگراد  ۲۳۰گردد. سپس چوب در دمای شود و در نتیجه چوب خشک میرسد و بخار میمی سانتیگراد

درجه سانتیگراد با  ۳۸۰ درجه حرارت دهد. در نهایت چوب درزا بیرون میدر اثر فرایند گرماکافت گازهای اشتعال

حتی پیش از این  .شودور میلهدرجه سانتیگراد برسد چوب شع ۵۹۰کند و اگر گرما به دود شروع به سوختن می

درجه  ۸۰۰سوزی دمای آن منطقه را به سوزی جنگل به جایی برسد گرمای رسیده از سوی آتشهای آتشکه شعله

رساند، که همین باعث می سانتیگراد

پذیر را خشک کند شود مواد اشتعالمی

ور شده و آتش با تر شعلهو مواد سریع

دمای  .تری گسترش یابدسرعت بیش

مدت در سطح سوزی طوالنیباال و آتش

کردن ور زمین ممکن است باعث شعله

  درختان شود، به این ترتیب

درختان را خشک کرده و  سایبان

 .شوداشتعال از پایین را سبب می

کند دارای سرعت گسترش های متراکم و به هم پیوسته حرکت میها هنگامی که از میان سوختسوزی جنگلآتش

کیلومتر در  ۲۲ها و به کیلومتر در ساعت در جنگل ۱۰٫۸تواند به این سرعت می. تری استجلوی بیش رو به

 فرعی جبهه یک و کرده پیشروی اصلیتواند از کنار به سوی جبهه سوزی جنگل میآتش .ساعت در علفزارها برسد

توانند به خاکسترهای داغ و دیگر مواد سوختنی می .کند گردعقب اصلی جبهه مخالف جهت در یا دهد تشکیل را

 .شوند موانع این از جنگل سوزیآتش جهش باعث و کرده عبور سدها دیگر و هارودخانه ها،جاده روی از بادوسیله 
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های روی زمین را که در اطراف سوزی را افزایش داده و سوختسوزی در سایبان درختان احتمال بروز لکهآتش

لکه سوزی زمانی روی  . نمایندقرار دارند و نسبت به اشتعال با خاکسترهای داغ حساسند را خشک میسوزی آتش

 آتش به را پذیراشتعال مواد و شده جاجابه بادهای ریز افروخته و خاکسترهای داغ به وسیله دهد که تکه چوبمی

 .بود داده روی آتشدورتر از جبهه  کیلومتر ۲۰ سوزی لکه استرالیا، زارهایبیشه سوزیآتش در. کشندمی

قرار دهند، به این  اثر دودکش ثیراهای هوایی نزدیک را زیر تجریان های خیلی بزرگ ممکن استسوزیآتش

ش های بزرگ این باال رفتن هوای گرم بسیار افزایسوزیرود و در اثر آتشترتیب که هوا هنگام گرم شدن باال می

به داخل کشیده  ستون گرمایی تر جدیدی از نواحی اطراف به صورتخنککند و از سوی هوای پیدا می

را  گردبادهای آتشین ، بادهای نیرومند وایکومهابرهای آتش اختالف فاحش عمودی در دما و رطوبت .شودمی

 .رسدکیلومتر در ساعت می ۸۰برابری کرده و به بیش از  پیچندها آورد. سرعت این گردبادها با سرعتپدیدمی

 وهواثیر آبات 

رات ــتغیی ا،ـهیـالـ، خشکساـرمـــواج گـــام

 و و الگوهای آب نینیوال ای ماننددوره اقلیمی

 خطر تواندمی هوا پرفشارای لبه هوایی منطقه

 گونگیچ و داده افزایش را جنگل سوزیآتش

 .کند بنیادین دگرگونی خوشدست را آن

پس خود دوران گرم را در  ،های پربارانسال

 آتشفصول  ،ترگستردههای سوزیآتش. دارند

از اواسط دهه  .تری را دربردارندسوزی طوالنی

های زودرس و گرمای در پی ذوب برف ۱۹۸۰

سوزی جنگل را آن مدت و شدت فصل آتش

فعالیت تواند سبب افزایش افزایش داده، ولی یک عامل همیشه به تنهایی نمی غرب ایاالت متحده آمریکا در

تواند فقط به علت خشکسالی پدید آید، مگر این که عالوه بر سوزی جنگل نمیآتش مثال .سوزی جنگل شودآتش

 .دخیل باشند (سازوکار گسترش سریع)و تندبادها  (منبع اشتعال)خشکسالی عوامل دیگر نیز مانند آذرخش 
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شود، تر میبرابر بیش ۵ها در طول روز کند. سوختن کندهسوزی در طول ساعات روز افزایش پیدا میشدت آتش

کندکه زمین را در طول روز گرم می نور خورشید. تر استبیش سرعت باد تر وتر، دما بیشزیرا در روز رطوبت کم

های هوا به شود جریانگاه که زمین خنک میها حرکت کنند. شبانهای هوا به سمت بلندیشود جریانسبب می

 هاها و داخل درهسوزی جنگل اغلب به دنبال جریان هوا به بلندیکنند. آتشسوی پایین ارتفاعات حرکت می

عملیات . گیردبعد از ظهر صورت می ۲تا  ۱۲در خالل ساعت  ها در اروپا معموالسوزی جنگلشآت .کندحرکت می

شود و آغاز عملیات از ساعت ساعت شبانه روز انجام می ۲۴سوزی جنگل در ایاالت متحده در خاموش کردن آتش

 .شودتر میسوزی هم بیشتر شدن هوا شدت آتشت گرمشود که به علبینی میبامداد است، زیرا پیش ۱۰

 اکولوژی 

آید که رطوبت کافی برای رشد گیاهان در آن وجود داشته باشد، هایی پدید میدر اقلیم سوزی جنگل معموالآتش

، ای جنوب شرقیـآسی رالیا،ـل استـق شامـاطـن منـای هستند. ایای خشکسالی و داغ دورهـهی دارای دورهـول

حوضه  متحده و کانادا ودر آفریقای جنوبی، نواحی جنگلی ایاالت  امیدنیکدماغه  ، غربآفریقای جنوبی هایدشت

ممکن است شدت و بسامد خشکسالی را در نواحی بسیاری افزایش داده  شدن زمینگرم پدیده .شودمی مدیترانه

 .تری را سبب شودهای شدیدتر و بیشسوزیو در نتیجه آتش

کنند، ولی بسیاری های طبیعی هستند تا رشد گیاهان را تنظیم سوزیها وابسته به آتشگرچه برخی از اکوسیستم

های و بیابان کالیفرنیای جنوبی در چاپارل بینند، از جملههای بسیار آسیب میسوزیها نیز از آتشاز اکوسیستم

های معمولی به سوزیها در این منطقه وابسته به آتشسوزیکم ارتفاع جنوب غربی آمریکا. افزایش تعداد آتش

 منطقه بومی گیاهان به و زده آسیب طبیعیچرخه 

 را غیربومی هایعلف رشد و کرده وارد زیان

 .استداده افزایش

 بام  علف و مارسرخس مانند مهاجم هایگونه

توانند به سرعت در مناطقی که به وسیله می

 هاگونه این زیرا کنند، رشد انددیده آسیب آتش

ر خط توانندمی و هستند پذیر اشتعال شدت به

افزایش داده و باعث های بعدی را سوزیآتش

 .تر پوشش گیاهی بومی شوندتخریب بیش
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های داری، سوزاندن زمین برای کشت متناوب به جنگلمازون، خشکسالی، قطع درختان، گلههای بارانی آدر جنگل

 پدید را تربیش سوزیآتشدهد و چرخه پذیر را افزایش میهای اشتعالبوتهمقاوم در برابر آتش آسیب زده و رشد 

 .کندبسیاری را تولید می اکسید کربندی های متنوع آن را تهدید کرده وهای بارانی گونهآتش در جنگل آورند.می

های بارانی بیش از نیمی از جنگل تواند بهراه خشکسالی و دخالت انسانی میهای بارانی به همسوزی در جنگلآتش

در  مواد غذایی سوزی جنگل تولید خاکستر کرده وآتش .کندآسیب رسانده یا آن را نابود  ۲۰۳۰آمازون تا سال 

 .آوردفراهم می های ناگهانیسیل بروز شود و شرایط را برای کند و باعث هرز رفتن آب میدسترس را نابود می

ای یا شنی که پوشش گیاهی اراضی پست با خاک فقیر و اسیدی ماسه) خلنگزارهای در ۲۰۰۳سوزی سال آتش 

در زیر خاک را از میان برد.  تورب هایو الیه خلنگزار کیلومتر مربع ۲/۵ یورک شمالی( است خلنگ آن گیاه غالب

سال پیش از میالد  پس از آن باد خاکسترها را از روی خاک برچیده و بقایای باستان شناختی متعلق به ده هزار

تواند با افزایش دادن کربن در اتمسفر و جلوگیری از رشد گیاهان که سوزی جنگل میآتش. از خاک بیرون آوردرا 

 .نیز بشود تغییر اقلیم موجب ،گذاردیم ثیرتا هاآنبر میزان جذب کربن به وسیله 

 

        99راز/ بهار کوکارانین هیریموسسه خ یروابط عموم کننده: هیته                        پدیا                    ویکیمنبع: 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%86%DA%AF

