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دهیچک
بررسی رابطه بین بنابراین ،استهاي جهان و ایران سوزي در جنگلآتشتغییر اقلیم از عوامل مهم امروزه گرمایش جهانی و 

يسوزآتشم یرژبر آب و هواییر عوامل یثتأیبررسرو،پژوهش پیشهدف از . داردياهمیت زیادسوزي متغیرهاي اقلیمی و آتش
) در 1389تا1385پیوسته در پنج سال (از سال وقوعهاي بهسوزيمنظور آمار تعداد و وسعت آتشنیبد. بودنکا و بهشهر يهاجنگل
پنج سال گذشته مربوط به آب و هواییهاي ن دادهیهمچن. شدمازندران تهیه استان هاي نکا و بهشهر از اداره کل منابع طبیعی جنگل

يهاستگاهین ایترکی) از نزدمتوسط رطوبت نسبی ساالنه و متوسط بارندگی ساالنهساالنه، دمايشهرستان (متوسط ن دویا
آب و هواییهاي بین دادههمبستگیدست آوردن همنظور ببهه شد.یاستان مازندران تهیمربوط به آنها از اداره کل هواشناسیهواشناس

هاسوزيو آتشآب و هواییهاي بررسی آماري دادهنتایج استفاده شد. پیرسونها، از ضریب همبستگی سوزيآتشو وسعت عدادتو 
ساالنهدمايبهشهر و متوسط هاي جنگلوسته در یپوقوعبهيهاسوزيآتشن تعداد یکه بدادنشان پیرسوناساس ضریب همبستگی بر

رابطه درصد95نان یدر سطح اطمنه ساالیمتوسط بارندگهاي بهشهر و سوزيبین تعداد آتشو درصد99در سطح اطمینان 
متوسط ساالنه و دمايبهشهر با متوسط هاي جنگلته در وسیپوقوعبهيهاسوزيآتشن وسعت ین بیهمچنداري وجود داشت. معنی

و تعداد و وسعت آب و هواییيهان دادهیبکهدرحالی؛وجود داشتيداریرابطه معندرصد95نان ینه در سطح اطمساالیبارندگ
يهاسوزيآتشرسد که ینظر مبه، بنابراین وجود نداشتيدارینکا رابطه معنهايجنگلوسته در یپوقوعبهيهاسوزيآتش

بوده است.یاز عوامل انسانیاغلب ناش،ن شهرستانیاهايجنگلوسته دریپوقوعبه

يسوزوسعت آتش، نکا، عوامل آب و هواییسوزي، بهشهر، تعداد آتش: يکلیدهايواژه

مقدمه
تـرین  عنـوان یکـی از مهـم   بـه ها،سوزي در جنگلتشآ

سـاالنه  شود کهمیمحسوب هااکوسیستماین عوامل مخرب 
نـابود هـا و گیاهـان را   هزاران هکتار از درختـان، درختچـه  

Roman(دکنمی et al., ـ ایـن پدیـده  ).2013 بـه نـد  توایم

ط یمحـ يموجـب نـابود  و بـد ایگسترش جنگل در سرعت 
ریذخـا ومحصـوالت فون و فلور جنگل، ها، جنگلست، یز

و یکـاف ریغبا آن که اقدامات مقابله یصورتد و درشویچوب
محـیط زیسـتی و   ر از تلفـات  یغممکن است ،نامناسب باشد

ــاد ــان تل،ياقتص ــات انس ــنیف ــته ز دری ــی داش ــدپ باش
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)Mohammadzadeh & Fallahi, 2007; Hoshyarkhah

& Jamshidi Alashti, درسوزيآتشوقوع اگرچه.)2007
منـافعی را نیـز   ممکن اسـت  و ناپذیر استها اجتنابجنگل

آتـش  کتنهـا مـدیریت اسـتراتژی   امـا ، اشته باشددهمراهبه
د.کنیا مضر بودن آن را تعیین تواند مفید ومی

عوامل طبیعی هاي جنگلی، سوزيعلل وقوع آتش
،کلیطوربهانسانی) است.هاي فعالیت(غیرطبیعی) و یمی(اقل

صورت عمدي ها چه بهسوزياغلب آتشاصلیانسان عامل
Flannigan(صورت تصادفی است و چه به et al., 2000.(

ها وانسانانگاريسهلناشی از غیرعمديهايسوزيآتش
هايمساحت زمیني براي افزایشعمدهاي سوزيآتش

هاي انسانی سوزيآتشترین عواملاز مهم،کشاورزي
Stolle(هستند et al., 2003; Vadrevu et al., 2009;

Eskandari et al., 2013.(
از عوامل مهم نیز تغییر اقلیم و یش جهانیگرما

هاي ویژه در سالههاي جهان و ایران بسوزي در جنگلآتش
از طریق افزایش میانگین املاین عد.شویاخیر محسوب م

و افزایش خشکسالی، کاهش بارندگی و رطوبت نسبی ودما
در هاوزيسد آتشاو تعدبادهاي گرم، نقش مهمی در وسعت 

,Eskandari(مناطق طبیعی و جنگلی داشته است 2015;

Eskandari & Chuvieco, اجزاي مختلف . )2015
سوزي) و رابطه سوزي (تعداد، وسعت آتشهاي آتشرژیم

هاي جنگلی، کرد اکوسیستملپیچیده آنها با ساختار و عم
& Flannigan(هوا و اقلیم دارند وبا آبزیاديوابستگی 

Harrington, 1988; Johnson, 1992; Swetnam, 1993( ،
سوزي به تغییر اقلیم بسیار هاي آتشپاسخ رژیمکه طوريبه

،شده اقلیمبینیتوجه است. بنابراین اگر تغییرات پیشقابل
سوزي بینی رژیم آتش، پیشواقعیت تبدیل شودبه در آینده 

پذیر حاصل از آن و تأثیر آن بر اکوسیستم جنگل امکان
Flannigan(خواهد بود  et al., هاي زیادي مدل. )2000
سازي کنند. توانند اقلیم آینده را شبیهاند که میطراحی شده
هایی دارند، اما بهترین ابزار هاي موجود نقصاگرچه مدل

هاي اقلیم بر رژیمدسترس براي برآورد تأثیر تغییرقابل
Flannigan(سوزي در مقیاس بزرگ هستند آتش et al.,

رو بعضی از محققان اعتقاد دارند که افزایش از این).2000
ارتباطشدن زمین با گرمدر جهان ها سوزيتعداد آتش

Overpeck(داردزیادي et al., 1990; Anonymous,

1996.(
و متغیرهاي اقلیمیرابطه بین موردتحقیقات مختلفی در

ه است. شدانجام جهانسوزي در مناطق مختلف آتش
Stolle) هاي جنگلی سوزيارتباط آتش) 2003و همکاران

در استان جامبی سوماتراي را کاربري اراضی اقلیم و با 
آمار مکانی نشان داد که تحلیلاندونزي بررسی کردند. نتایج 

از شرایط متأثر سوزي در استان جامبی هم وقوع آتش
، ارتفاع و عوامل آب و هواییعمده طوراستعدادپذیري (به

Stolle(استبوده انسانیهايفعالیتاز متأثر غیره) و هم 

et al., Veblenو Siboldدر تحقیق دیگري .)2003

هاي جنگلی در ایالت کولورادو سوزي) ارتباط آتش2006(
تغییرات اقلیمی بررسی کردند. نتایج نشان داد را با آمریکا 
داري با تغییرات سوزي رابطه معنیهاي وقوع آتشکه سال

هاي سوزيهاي وقوع آتشلاقلیمی داشتند. همچنین سا
طور گسترده مرتبط با شرایط خشکی شدید بودند که به

و همکاران Syphardداشتند.یداري با گرما رابطه مثبتمعنی
سوزي در جنوب کالیفرنیا هاي مکانی آتشطرحیز ن) 2008(

دمارا بررسی کردند. نتایج نشان داد که متغیر اقلیمی 
سوزي در منطقه مورد بیشترین تأثیر را در تغییرات آتش

بیشتر شروع کههمچنین با وجود اینمطالعه داشته است. 
اما گسترش اغلب دهد،رخ میها توسط انسان سوزيآتش
ا که مرتبط با وسعت آنها است، بیشتر در هسوزيآتش

که متأثر از افتاده استنواحی دور از مناطق مسکونی اتفاق 
پوشش گیاهی و توپوگرافی است. عوامل اقلیمی،
Zumbrunnen) در پژوهش مشابه )2011و همکاران

تأثیر اقلیم و عوامل انسانی را بر وقوع دیگري
سوزي در مستعد آتشهاي جنگلی در دو منطقه سوزيآتش

ساله بررسی کردند. نتایج نشان 100سوییس در یک دوره 
سوزي در نقش مهمی در وقوع آتشهاجادهود که اقلیمدا

وقوع ،ترعالوه در اقلیم گرمبه؛اندداشتهدو منطقه 
نیز ) 2014و همکاران (Chen. استبوده سوزي بیشترآتش
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هاي جنگلی در سوزيآتشبر را هاي بارندگی تأثیر رژیم
19استان یونان در جنوب غربی چین طی دو دوره شش و 

ساله بررسی کردند. نتایج نشان داد که رژیم بارندگی رابطه 
سوزي طی دو دوره مورد بررسی داشت. داري با آتشمعنی

Pettinari وChuvieco)2017 رفتار آتش را با استفاده از (
سازي طح جهانی مدلاطالعات اقلیمی و سوخت در س
درهاي شدیدسوزيکردند. نتایج نشان داد که آتش

هاي گرمسیري زارها و علفزارها بیشتر در بیومدرختچه
و همکاران Hongزیاد اتفاق افتاده است. دمايخشک با 

سوزي را براي هاي مختلف ارزیابی خطر آتش) مدل2017(
در چین با استفاده از متغیرهاي سوزيبینی وقوع آتشپیش

مقایسه کردند. نتایج نشان داد که از بین متغیرهاي مختلف
بارندگی ساالنه بیشترین تأثیر کاهش و دماافزایش اقلیمی، 

با وجود اند. سوزي در منطقه داشتهرا در وقوع آتش
شده در مورد رابطه بین اقلیم و تحقیقات مختلف انجام

خصوص این شده درتحقیقات انجامسوزي در جهان، آتش
Jalilvandو Yousefiدر ایران بسیار محدودتر بوده است. 

سوزي در مناطق جنگلی و مرتعی وضعیت آتش)2010(
بررسی کردند. 1386تا 1373از سال رااستان مازندران

،سوزيآتشفقره 110نتایج نشان داد که شهرستان نکا با 
که دماي باال در استداشتهسوزي رابیشترین میزان آتش

همراه وجود مواد صول گرم سال و خشکی حاصل از آن بهف
از،سوختنی با ضریب خشکی باال در سطح مناطق جنگلی

ها و مراتع این سوزي در جنگلاصلی وقوع آتشهايزمینه
تغییر ن یرابطه ب)Eskandari)2015. بوده استشهرستان 

یاستان گلستان را بررسيهادر جنگليسوزو آتشاقلیم
که بین تعداد دادنشان يوق یج تحقینتاکرد. 

پیوسته در استان گلستان و متوسط وقوعهاي بهسوزيآتش
داري رابطه معنیدرصد95ساالنه در سطح اطمینان دماي

متوسط ها و سوزيبین تعداد آتشوجود داشت؛ همچنین
رابطه درصد 99رطوبت نسبی ساالنه در سطح اطمینان 

ها و سوزي، اما بین تعداد آتشداري وجود داشتیمعن
. از داري وجود نداشتارتباط معنیالنه میانگین بارندگی سا

پیوسته در وقوعهاي بهسوزيبین وسعت آتش،طرف دیگر

استان گلستان و متوسط رطوبت نسبی ساالنه در سطح 
اما بین ، داري وجود داشترابطه معنیدرصد95اطمینان 

ساالنه و متوسط دمايمتوسط باها سوزيوسعت آتش
.داري مشاهده نشدارتباط معنیبارندگی ساالنه

جنگل سوزي مطالعه پدیده آتشدالیل متعددي براي
ذکر که صرف نظر از وجود دارد تحت تأثیر عوامل مختلف 

، تخریب منابع طبیعی،یزیستمحیطاین دالیل، تأثیرات تمام 
پوشش گیاهی موجود، داراي اهمیت ها و جنگلاز بین رفتن 

اگر م، یر اقلیینده تغیبا توجه به روند فزااست.يزیاد
بینی شده در اقلیم آینده به واقعیت تبدیل شود، تغییرات پیش

سوزي حاصل از آن با استفاده از رابطه بینی رژیم آتشپیش
پذیر خواهد بود امکانتا حديسوزيبین اقلیم و آتش

)Flannigan et al., نظر دارد با درروپژوهش پیش. )2000
(که طی نکا و بهشهرهاي در جنگلسوزيآمار آتشمطالعه

سوزي در هاي اخیر بیشترین تعداد و وسعت آتشسال
، اند)هاي استان مازندران را به خود اختصاص دادهجنگل
با این مناطقدررا سوزي آتشتعداد و وسعتبینارتباط

این ازهدفبررسی کند، بنابراینآب و هواییعوامل 
م یرژدر آب و هوایی، بررسی نقش عوامل تحقیق
ترین عواملتعیین مهمونکا و بهشهرهاي جنگليسوزآتش

.استها سوزيتأثیرگذار در وقوع این آتشآب و هوایی

هامواد و روش
مورد مطالعهاطقمن

کیلومتر مربع در 8/1358با وسعت تقریبی نکاشهرستان
کیلومتري شرق 21زندران در مااستان شمال ایران و شرق 

کیلومتري شمال 280کیلومتري غرب بهشهر و 20،ساري
تا18َº36نین شهرستان بی. اشرقی تهران قرار گرفته است

50َº36 13َوعرض شمالیº533َتاº54 واقع طول شرقی
شهرستاناز شرق به،مازندراندریايبهشمالاز.شده است

استانبهدرنهایتوالبرزکوهرشتهبهجنوبازبهشهر،
محدود ساريشهرستانمیاندرودبخشبهغربازوسمنان

هاي سطح آبازمتري45ارتفاع درنکا ستانشهر.شودیم
. استخزري و داراي آب و هواي معتدل آزاد قرار دارد
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تاساحلازآنگسترشواستهاللیآنهندسیشکل
وکیلومتر114تقریبیطولبهالبرزکوهرشتهالیهمنتهی

وايجلگهآنچهارمیکتقریباًکهاستکیلومتر12عرض 
ازنظر .)1(شکل استايکوهپایهآنچهارمسهازبیش

ساله ساالنه آن طی یک دوره پنجدمايمتوسط اقلیمی، 
گراد، متوسط درجه سانتی18تا 16) بین 1389-1385(

درصد و متوسط 80تا 67بین آن رطوبت نسبی ساالنه 
متر بوده است.میلی770تا 304بارندگی ساالنه آن بین 

کیلومتر مربع 3106یبیشهرستان بهشهر با مساحت تقر
مازندران قرار استان یران و در جنوب شرقیدر شمال ا

عرض 53َº36تا20ََº36بین شهرستاناین گرفته است. 
از . طول شرقی واقع شده است17َº54تا14َº53وشمالی 

هاي کردکوي از شرق به شهرستان، شمال به دریاي مازندران
از جنوب به شهرستان نکا و ، گز در استان گلستاندر بنو

. شودمیمحدود ب به شهرستان سارياز غرو استان سمنان
هاي شمالی قرارگیري منطقه بهشهر در کوهپایهتوجه به با

داراي . استاز آب و هواي معتدل خزري برخوردار ،البرز
جنوب و دشت در شمال است. بخش کوهستانی دردو

هواي سرد و معتدل داراي آب وبهشهربخش کوهستانی 
ساالنه آن طی دمايازنظر اقلیمی، متوسط .)1(شکل است 

درجه 18تا 17) بین 1385-1389ساله (یک دوره پنج
85تا 73بین آنگراد، متوسط رطوبت نسبی ساالنهسانتی

638تا 405درصد و متوسط بارندگی ساالنه آن بین 
متر بوده است.میلی

و نیز کاهش بارندگی و دماافزایش خشکی و با توجه به 
مازندران، استان شرقیجنگليهادر عرصهرطوبت

ر یاخيهاهاي نکا و بهشهر در سالدر جنگليسوزآتش
.افزایش روزافزونی یافته است

ایراناستان مازندران و موقعیت مناطق مورد مطالعه در -1شکل 

روش پژوهش
آمار و اطالعات کلیه رو،پژوهش پیشبراي انجام 

(از مورد مطالعهسال پیوسته در پنج وقوعهاي بهسوزيآتش
هاي نکا و بهشهر از اداره ) در جنگل1389تا1385سال 

این آمارها شامل .دشمازندران تهیه استان کل منابع طبیعی 
پنج سالپیوسته طی وقوعهاي بهسوزيتعداد و وسعت آتش

اساس بربود.ن دو شهرستانیاهايدر جنگلمورد مطالعه
ها ترسیم شد سوزيآتشآمارها، نمودارهاي تعداد و وسعت 

).3و 2هاي (شکل
(متوسط این دو شهرستان آب و هواییهاي همچنین داده

ساالنه، متوسط بارندگی ساالنه و متوسط رطوبت دماي
ن یترکیاز نزدمورد مطالعهدر پنج سال نسبی ساالنه) 
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يعکال برایستگاه بایامربوطه (یهواشناسيهاستگاهیا
شهرستان بهشهر) از يرتاش برایستگاه تیشهرستان نکا و ا
1هاي ه شد (جدولیاستان مازندران تهیاداره کل هواشناس

).2و 
در تعداد و آب و هواییمنظور بررسی نقش عوامل به

هاي نکا و بهشهر و بررسی هاي جنگلسوزيوسعت آتش
ها با متغیرهاي سوزيتعداد و وسعت آتشهمبستگی بین

ساالنه، متوسط رطوبت نسبی ساالنه و دمايمتوسط (اقلیمی 
هاي ، ابتدا نرمال بودن داده)متوسط بارندگی ساالنه

سوزي و متغیرهاي اقلیمی با استفاده از آزمون آتش

سمیرنوف بررسی شد. نتایج این آزمون نشان -کولموگروف
کنند.هاي همه متغیرها از توزیع نرمال تبعیت میداد که داده

یمنظور بررسبه، هانسبتی دادهمقیاس با توجه به 
ها با متغیرهاي سوزين تعداد و وسعت آتشیبیهمبستگ

Bihamta(استفاده شدپیرسونیب همبستگیاقلیمی از ضر

& Zare Chahooki, بین پیرسون. ضریب همبستگی)2010
با نکا و بهشهرهاي هاي جنگلسوزيتعداد و وسعت آتش

ساالنه، متوسط بارندگی ساالنه و متوسط دمايمتوسط 
مشخص آن داري دست آمد و معنیهرطوبت نسبی ساالنه ب

.انجام شدSPSSافزارها در نرمشد. تجزیه و تحلیل داده

1389تا 1385از سال هاي نکا و بهشهردر جنگلپیوسته وقوعهاي بهسوزيآتشتعداد-2شکل 

1389تا 1385از سال هاي نکا و بهشهر در جنگلپیوسته وقوعهاي بهسوزيآتشوسعت-3شکل 



135، شماره 15، جلد ایراندوفصلنامه تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع 

نتایج
هاسوزيتعداد و وسعت آتش

هاي نکا پیوسته در جنگلوقوعهاي بهسوزيتعداد آتش
و وسعت2در شکل 1389تا 1385و بهشهر از سال 

هاي نکا و بهشهر پیوسته در جنگلوقوعهاي بهسوزيآتش
نشان داده شده است.3در شکل 1389تا 1385از سال 

هاي هواشناسیهاي آب و هوایی مربوط به ایستگاهداده
هاي آب و هوایی مربوط به ایستگاه بایعکال براي داده

هاي آب و هوایی مربوط و داده1شهرستان نکا در جدول 
نشان 2ایستگاه تیرتاش براي شهرستان بهشهر در جدول به 

داده شده است.

اطالعات آب و هوایی ایستگاه بایعکال براي شهرستان نکا طی پنج سال-1جدول 
متر)(میلیمتوسط بارندگی ساالنه متوسط رطوبت نسبی ساالنه (درصد)گراد)ساالنه (سانتیدمايمتوسط سال

13856/1667304
13866/153/77600
13879/1677415
13889/1680770
13891/1877400

اطالعات آب و هوایی ایستگاه تیرتاش براي شهرستان بهشهر طی پنج سال-2جدول 
متر)ساالنه (میلیمتوسط بارندگیمتوسط رطوبت نسبی ساالنه (درصد)گراد)ساالنه (سانتیدمايمتوسط سال

13857/1774583
13861/1774571
13873/173/74480
13881785638
13897/1873405

و تعداد و آب و هواییيهان دادهیبیهمبستگیبررس
هاسوزيآتشوسعت 

اساس ضریب برآب و هواییهاي بررسی آماري داده
هاي سوزيبین تعداد آتشکه دادنشان پیرسونهمبستگی 

ساالنه دمايبهشهر و متوسط هاي جنگلپیوسته در وقوعبه
هاي سوزيدرصد و بین تعداد آتش99در سطح اطمینان 

بهشهر و متوسط بارندگی ساالنه در سطح هاي جنگل
داري وجود داشت. همچنین درصد رابطه معنی95اطمینان 

هاي جنگلپیوسته در وقوعهاي بهسوزيبین وسعت آتش
ساالنه و متوسط بارندگی ساالنه در دمايبهشهر با متوسط 
داري وجود داشت درصد رابطه معنی95سطح اطمینان 

و تعداد و وسعت یمیاقليهان دادهیبکهدرحالی؛)3(جدول 
نکا رابطه هايجنگلوسته در یپوقوعبهيهاسوزيآتش

.)3(جدول وجود نداشتيداریمعن

بحث
هاي مخرب همراه فعالیتتغییر اقلیم و گرم شدن زمین به

ترین عوامل وقوع هاي اخیر، از مهمانسانی طی سال
شود، هاي جهان و ایران محسوب میسوزي در جنگلآتش

منظور بررسی تأثیر عوامل آب و رو بهلذا پژوهش پیش
مازندران هاي شرق استان سوزي جنگلهوایی بر رژیم آتش

.(نکا و بهشهر) انجام شد
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هاي نکا و بهشهرها با متغیرهاي اقلیمی در جنگلسوزيهمبستگی بین تعداد و وسعت آتش-3جدول 
يداریمعنپیرسونیب همبستگیضریمیاقليرهایمتغيسوزآتشيرهایمتغمنطقه مورد مطالعه

نکا

سوزيآتشتعداد 
82/0ns086/0ساالنهدمايمتوسط 

ns83/0-13/0ساالنهیمتوسط رطوبت نسب
ns59/0-32/0ساالنهیمتوسط بارندگ

سوزيآتشوسعت 
77/0ns12/0ساالنهدمايمتوسط 

ns72/0-21/0ساالنهیمتوسط رطوبت نسب
ns73/0-21/0ساالنهیمتوسط بارندگ

بهشهر

سوزيآتشتعداد 
008/0**96/0ساالنهدمايمتوسط 

ns35/0-53/0ساالنهیمتوسط رطوبت نسب
031/0*-91/0ساالنهیمتوسط بارندگ

سوزيآتشوسعت 
033/0*90/0ساالنهدمايمتوسط 

ns46/0-43/0ساالنهیمتوسط رطوبت نسب
034/0*-90/0ساالنهیمتوسط بارندگ

دارغیرمعنیnsدرصد؛95دار در سطح اطمینان معنی*درصد؛ 99اطمینانسطحدردارمعنی**

بین که نشان دادیمیاقليهادادهيآماریج بررسینتا
بهشهر و هايجنگلپیوسته دروقوعهاي بهسوزيتعداد آتش

درصد و بین 99ساالنه در سطح اطمینان دمايمتوسط 
بهشهر و متوسط بارندگی هايجنگلهايسوزيتعداد آتش

داري وجود درصد رابطه معنی95ساالنه در سطح اطمینان 
،بهشهرهايجنگلدهد که در یج نشان مین نتایا.داشت
96/0r(ساالنهدمايبا متوسط سوزيآتشتعداد  و )=

91/0r(النه سایمتوسط بارندگ = داشته زیاديارتباط ) -
مؤثر در آب و هوایین عوامل یترن عوامل از مهمیاست و ا
ن یاهايجنگلوسته دریپوقوعبهيهاسوزيآتشتعداد 

نتایج مطالعه اند. بودههاي مورد بررسیدر سالشهرستان
Eskandari)2015( نیز نشان داد که بین تعداد

استان گلستان هايجنگلپیوسته در وقوعهاي بهسوزيآتش
درصد رابطه 95ساالنه در سطح اطمینان دمايو متوسط 

رو که با نتایج پژوهش پیششتداري وجود دامعنی
Jalilvandو Yousefiمطالعهجینتاهمچنین . خوانی داردهم

جمله ازیکاهش بارندگهوا ویکه خشکداد) نشان 2010(
جاد یايرا برايط مساعدیکه شرااندبودهيایعیعوامل طب

هاي حوزه اداره در جنگلیگسترده و سطحيهايسوزآتش
نتایج تحقیقات متعدد .اندفراهم کردهمنابع طبیعی ساري 

که وقوع استهدیگر در سراسر دنیا نیز نشان داد
دمايبا (هاي گرمسیري خشک اکوسیستمها درسوزيآتش
بیشتر است و در بسیاري از موارد هاي گرمتر و اقلیم)زیاد
سوزي در آتشر رژیمترین عامل اقلیمی مؤثر دمهمدما

گلی بوده است که بیشترین تأثیر را در تغییرات مناطق جن
ویژه در ایاالت متحده آمریکا داشته است سوزي بهآتش

)Sibold & Veblen, 2006; Syphard et al., 2008;

Zumbrunnen et al., 2011; Pettinari & Chuvieco,

2017; Hong et al., Hongهمچنین نتایج مطالعه ). 2017

) در چین نشان داد که که از بین 2017و همکاران (
بارندگی ساالنه کاهش و دماافزایش متغیرهاي اقلیمی، 

اند که سوزي در منطقه داشتهبیشترین تأثیر را در وقوع آتش
نتایج پژوهش دارد. خوانیرو همبا نتایج پژوهش پیش

يهاسوزيآتشن تعداد یبرو همچنین نشان داد که پیش
رابطه یمیاقلمتغیرهاينکا و هايجنگلوسته در یپوقوعبه

ه یرسد که کلینظر مبهوجود نداشته است. لذا يداریمعن
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ن شهرستان یاهايجنگلوسته در یپوقوعبهيهاسوزيآتش
یناانسهاياز فعالیتناشی ،هاي مورد بررسیسالیط

اند.بوده
ن یکه بهمچنین نشان دادیمیاقليهادادهيآماریبررس
متوسط و در بهشهر پیوسته وقوعبهيهاسوزيآتشوسعت 

95نان یساالنه در سطح اطمیمتوسط بارندگساالنه ودماي
دهد این نتایج نشان می.وجود داشتيداریرابطه معندرصد 
دمايسوزي با متوسط وسعت آتش،بهشهرهايجنگلکه در 
9/0r(ساالنه 9/0r(و متوسط بارندگی ساالنه )= = - (

ترین عوامل داشته است و این عوامل از مهمزیاديارتباط 
پیوسته وقوعهاي بهسوزيآب و هوایی مؤثر در وسعت آتش

هاي مورد بررسی این شهرستان در سالهايجنگلدر 
Eskandariاین در حالی است که نتایج مطالعه اند. بوده

هاي سوزيبین وسعت آتشنشان داد که )2015(
استان گلستان و متوسط هايجنگلپیوسته در وقوعبه

درصد رابطه 95رطوبت نسبی ساالنه در سطح اطمینان 
و این عامل در وسعت داشته استداري وجود معنی
که با ر بوده استهاي گلستان مؤثرتهاي جنگلسوزيآتش

به ،علت این تفاوترو تفاوت دارد. نتایج پژوهش پیش
هاي کاهش رطوبت نسبی در جنگلمربوط بهاحتمال زیاد

هااین جنگلهايسوزيآتشگلستان و نقش مهم آن در 
به سمت شرق (از از سمت غربزیرا با حرکتده است؛بو

هوا ازنظر اقلیمی از میزان رطوبت نسبی ،بهشهر به گلستان)
ترین عامل اقلیمی ، مهمشود و این عاملشدت کاسته میبه

هاي گستردهسوزيبراي آتشرا زمینه مناسبی بوده است که
در هانسوخته حاصل از آنتیجه وسعت مناطقو در
نتایج مطالعات دیگري . ه استدکرفراهم هاي گلستان جنگل

ها سوزيکه رفتار آتش و گسترش آتشنیز نشان داده است
ویژه که مرتبط با وسعت آنها است، متأثر از عوامل اقلیمی به

هاي وسیع در سوزيکه بیشتر آتشطورياست بهبوده دما
اند زیاد اتفاق افتادهدمايخشک با جنگلی هاي اکوسیستم

)Syphard et al., 2008; Pettinari & Chuvieco, 2017 .(
همچنین نتایج برخی مطالعات دیگر در چین نشان داده است 

سوزي در مناطق داري با آتشکه رژیم بارندگی رابطه معنی

و در برخی موارد کاهش بارندگی ساالنه اشته استجنگلی د
مؤثر در وقوع ترین عوامل اقلیمی زیاد از مهمدمايهمراه به

تایج تحقیق است که با نهاي چین بودهدر جنگليسوزآتش
Chen(خوانی داردرو همپیش et al., 2014; Hong et al.,

ن یبنشان داد کههمچنین رو نتایج پژوهش پیش). 2017
نکا و هايجنگلدرپیوسته وقوعبهيهاسوزيآتشوسعت 

و باز وجود نداشته استيداریرابطه معنیمیاقلمتغیرهاي
پیوسته در وقوعهاي بهسوزيکلیه آتشرسد که ینظر مهم به
هاي مورد بررسی ناشی از این شهرستان طی سالهايجنگل
اند.هاي انسانی بودهفعالیت

نتایج این تحقیق نشان داد که بیشترین وسعت 
هاي بهشهر طی پنج سال گذشته در سوزي در جنگلآتش
،هابراساس برخی گزارشاتفاق افتاده است. 1389سال 

است،توسط انسان طور عمده بهها سوزياگرچه شروع آتش
ها که مرتبط با وسعت آنها سوزياما گسترش اغلب آتش

افتد است، بیشتر در نواحی دور از مناطق مسکونی اتفاق می
پوشش گیاهی و توپوگرافی استکه متأثر از عوامل اقلیمی،

)Syphard et al., که وسعت با توجه به اینبنابراین . )2008
ها در ارتباط مستقیم با عوامل طبیعی مؤثر در سوزيآتش

سوزي (پوشش گیاهی، عوامل اقلیمی و گسترش آتش
از مستقل و این عوامل کامالً طبیعی بوده و استتوپوگرافی)

و همچنین از میان این عوامل طبیعی، هستندعوامل انسانی 
(عوامل استشرایط اقلیمی از سالی به سال دیگر متغیر تنها 

)، بنابراین هستندثابت و پوشش گیاهی تقریباًتوپوگرافی
بیشترین شرایط مطلوب 1389سال رسد که در نظر میبه
هاي سوزي در جنگلنظر اقلیمی براي گسترش آتشاز

Veblenو Siboldنتایج مطالعه وجود داشته است. بهشهر

سوزي رابطه هاي وقوع آتش) نیز نشان داد که سال2006(
داري با تغییرات اقلیمی داشتند.معنی

این نکته ضروري است که با توجه به درپایان ذکر
، دماسوزي (افزایش ایجاد آتشیمیاقلعوامل ماهیت طبیعی

کنترل هش رطوبت نسبی و بارندگی و غیره)، کا
از آنجایی که اما مشکل است؛از آنها یناشيهايسوزآتش

براي را زمینه و شرایط مناسب تا حد زیاديعوامل اقلیمی
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هاي انسانی فراهم ناشی از فعالیتهايسوزيآتشوقوع
هاي انسانی در فعالیتو مدیریت با کنترل توانمیکنند،می

ممکن را به حداقل هاي جنگلیسوزيآتشوقوع،هاجنگل
.رساند
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Abstract
Since the global warming and climate changes are the major worldwide driving factors

affecting forest fire ignition, investigation of the relationship between climatic variables and fire
occurrence is very important. The present study was aimed to investigate the effect of climate
factors on fire regime of Neka and Behshahr forests. The records of number and area of fire
occurrences in Neka and Behshahr forests during five years (2006-2010) were provided from
Mazandaran Natural Resources Administration. In addition, the climatic data (average annual
temperature, average annual relative humidity and average annual precipitation) of these
counties recorded in five recent years from the nearest meteorological stations was provided
from Mazandaran Meteorological Administration. Pearson correlation coefficient was used to
get the correlation between climatic data and the number and area of the fires. The results
showed that in Behshahr forests there were significant relationship between the number of fires
and average annual temperature at 99% confidence level and between the number of fires and
average annual precipitation at 95% confidence level. Furthermore, there were significant
relationship between the area of fire occurrences in Behshahr forests and average annual
temperature and average annual precipitation at 95% confidence level; while the results did not
show any significant relationship in Neka forests between the number and area of fires and
climatic data. Thus, it seems that the occurred fires in this county have often been due to the
human factors.
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