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  ها ترین یافته مهم
 و باقی ماندن آتش و زغال در جنگل و انداختن ، در بین عوامل طبیعییاد هواخشکی شدید گیاهان و دماي ز

ها در جنگل  سوزي ترتیب بیشترین تأثیر را در ایجاد آتش ته سیگار روشن در جنگل در بین عوامل انسانی، به
وزي مؤثرتر س هاي انسانی در ایجاد آتش هاي طبیعی را نسبت به شاخصکه پاسخگویان شاخص ضمن این. اند داشته

ترتیب از سوي  ها در جنگل و فصل سال، به نوع و تراکم پوشش گیاهی، میزان و پراکندگی چوب. دانند می
. هاي منطقه ارزیابی شده استسوزي در جنگل ترین متغیرها در تشدید و توسعه آتش عنوان مهم پاسخگویان به

تاثیر و بر سرمایه اجتماعی، کمترین میزان تأثیر را ترتیب بر سرمایه طبیعی، بیشترین  ها، به سوزي در جنگل آتش
   .هاي مختلف روستاییان یکسان بوده است ها بر معیشت گروه سوزي جنگل همچنین تأثیر آتش. داشته است
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 
همچنین، مطالعه آنان درباره . هاي جنگلی دارد خانوارهاي روستایی منطقه مورد مطالعه به عرصهها از وابستگی باالي  یافته

سوزي  توجهی از پاسخگویان در زمینه آتش همچنین تعداد قابل. کم است ها خیلی سوزي در جنگل کتب و نشریات مرتبط با آتش
از نظر پاسخگویان، جهت . اند در حد کمی مشاهده کرده و یا تلویزیونی مشاهده نکرده ههاي منابع طبیعی، هیچ برنام در عرصه

ترتیب کمترین میزان تأثیر را در تشدید و توسعه  سوزي به سوزي و میزان ارتفاع محل آتش سوزي، شیب محل آتش آتش
کانات روستایی و ها ضمن تأثیر در میزان دسترسی به ام سوزي ها نشان داد که آتشیافته. اند هاي منطقه داشته سوزي جنگل آتش

هاي ارتباطی، باعث ضربه به سالمت روحی و روانی افراد، ایجاد وقفه در خدمات اجتماعی روستا و ایجاد استرس و ناامیدي  راه
    .اند ها دیده سوزي جنگل اند، آسیب بیشتري از آتش  افرادي که زمین زراعی بیشتري داشتههمچنین،. شده است

 

  

  

 

 

  اهمیت موضوع
هاي انسانی، آسیب رساندن به ممالک ها در طول تاریخ باعث از دست دادن زندگی انسان و ارزشسوزي جنگلآتش

دهنده  این پدیده نشان. محیطی، شده استتوسعه یافته و همچنین اختالل و یا تخریب محیط طبیعی و فرایندهاي زیست
این جوامع بیشتر به کشاورزي و باغداري . ا هستندههایی که در مجاورت جنگلویژه براي آن ها، بهتهدیدي جدي براي انسان

از آنجا که این . آوري محصوالت جنگلی، وابسته هستندو استفاده از محصوالت جنگلی به همراه شکار و ماهیگیري و جمع
و یا از بین رنگ  تواند خیلی از این روابط را کمها میجنگل سوزي درهاي جنگلی دارند، آتش جوامع رابطه تنگاتنگی با عرصه
  .نشینان را دچار آسیب جدي نماید ببرد و در نهایت معیشت جنگل

  )شرح مساله(مقدمه 
ت و ساز، ساخعنوان مثال از طریق برداشت،  به(شود در دو بخش انسانی هاي جنگلی می باعث تخریب عرصه که عواملی

 امروزه. اند بندي شده سوزي تقسیم  و طبیعی از طریق بادها و طوفان، خشکسالی و همچنین آتش)شکار و یا چراي دام
 ها، سوزي آتش. است کرده نگران آن اثرات با رابطه در را کشورها و همه بوده پیشرو طبیعی بالیاي از جنگل سوزي آتش

 شوند، جهان می سراسر در هاجنگل سطح از هکتار ها میلیون باعث احتراق ساله هر که هستند توجهی قابل موضوعات
. بینند می خسارت سوزي آتش اثر در دنیا هاي سطح جنگل از هکتار میلیون 4 حدود متوسط طور به که هر ساله طوري به

تواند  ها نیز می سوزي عالوه شدت این آتش هب، تواند عوامل مختلف عمدي یا غیرعمدي داشته باشد میسوزي جنگل  آتش
. باشدغیره امکانات و تجهیزات و ، نحوه چراي دام،  بارندگی،ثیر عوامل مختلف از جمله وضعیت و نوع پوشش گیاهیأت تحت

 آن محسوب هاي بحران ترین مهم از یکی جنگل، سوزي پدیده آتش که است دنیا خیز حادثه کشورهاي نیز از جمله کشور ایران
پذیري  هاي استان گلستان است و همچنین آسیب ر نیز به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر حریق جنگلتحقیق حاض. شود می

  . هاي مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است معیشتی روستاییان مناطق مذکور را در زمینه


