
���ره ٣ - �����ه ١٤٠٠
و���� ������ 

���ــــــ� در ��ــــــــ�� ��ی 
ا��ان و ���� از ���ر��

��ه ز��� و   ��� ������ ���ر ا��ان در   ����� �� د��� ��ار 
����� �����ر ��� ��ره ای، ��ا�� ��ی �زم ��� و��ع آ�� 

��زی در ���� �� و ��ا�� ���اره ��ا�� ا��. 
���ان ��و�ت آ����� در ا��ان �� ��م ������� ����� ا�� ا�� 
����� �� ��ا�� ������� ����� ا�� و �� ا�� ��ا�� ا���� �� ���� 

�����ه ا�� .
���ر ا��ان در ز��ه٥٦ ���ر ���� از ��� ���� در���ن �� ���ر 
�� �ود �� ������ ��������� �����ار����ر ���� ا��. 
در �� ���� ���� ��ل ��ری(١٤٠٠) ��� از ٤٠٠ ��رد آ�� 
��ارش ��ه ا��. در ����ع  �� ��ل ١٣٩٩��� از  ��زی 

٢١ ��ار ����ر از ���� ��ی ا��ان د��ر آ�� ��زی ����. 
آ��  ��رد   ١٣٨٠٠ از    ���  (٩٨-١٣٨٨) ا���  د��   ��  ��
 ����  �� ��ارش ��ه   ���ر  ��زی در ���� ��ی ����� 

����دی ��� از ١٤٢٠٠٠ ����ر از ���� ��ی ���ر ��ه ا�� 
و   ������  ����� آ�� ���ی   ����� ا��ان  ���� ��ی   ����
������� ���� در آ�� ���ی ���� ��ی ا��ان ��ا�� ا����� 

ا��.
از   ����  ١٤  �����  �� ��ا��  و   �� ���� ��ز��ن  ا��م   �����
�� ��ل ١٣٩٩ ���ن �� د�� ����  ���ر  و���� ���� در 
���ر   ����� ����� داده  در  رخ  ���� ��ی  در��   ٩٠ ��ود 

���� ا����� ا�� �� ���ان ��� از آن  ���ی ا�� .
آ�� ��زی ا��ات ���ن ��ری ���� ����� ���� ����� ، از 
ک ، از  ����� ، ��� ��ن و ������  �� ��� ر��� ���� 

��� ر��� ده �� ��� ����� �� ���� �� ��د.
ا��ا��ت   ��  �����  �� ��دم،   ������  ��� و  ا������   ���
������ا��، ��زدار��ه ���دن ��ا��� و ����د �����ات و ا�����ت 
���� ا���ی ���� از ��ا�� ا��� ا���د و ���ی ا���ی آ�� 

��زی در ���� �� �����.
از آ��� �� ������� ��� آ�� ��زی ���� ا�����( ���ی �� 
���ی) ا�� ���رت ����رد �� ������ن و ���� ا�����ت 

������ را ���� �� �����.  



 [در] ������، �� ���ب ��، �� د����ـــــ� �� ا�� ����ی ���ـــــ�� و��د دارد،
�� ا�� ��   اّ�� ���� ���ـــــ���ی ا��؛ از ا�� �� ������ ���ـــــــــــ���ی ��ـــــ�د 

��ده ا�� . �� �����، وا���در ا�� ����� �����  ���ه ی ������� ا�� و ا

�����ت :٩٩/١٢/١٥

��ورت ����� از ���� �� در �����ت ���م ���� ر���ی
دام ��� ا�����
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    توجه به جنگل 

در سیاست های محیط زیست      

از  زیست  محیط  کلی  سیاست  شش  بند  در   
»حفاظت، احیاء، بهسازی و توسعه ی منابع طبیعی 
مخزن  رودخانه،  دریاچه،  یا،  در )مانند  تجدیدپذیر 
خاک،  جنگل،  زیرزمینی،  آبخوان  تاالب،  سدها، 
اعمال  و  وحش(  حیات  به ویژه  زیستی  تنوع  و  مرتع 
منابع  این  از  بهره برداری  در  قانونمند  محدودیت 
و  تحمل  قابل  )ظرفیت  اکولوژیک  توان  با  متناسب 
توان بازسازی( آن ها بر اساس معیارها و شاخص های 
پایداری، مدیریت اکوسیستم های حساس و ارزشمند 
)از قبیل پارک های ملی و آثار طبیعی ملی( و حفاظت 
از منابع ژنتیک و ارتقاء آن ها تا سطح استانداردهای 

کید شده است]2[. بین المللی« تأ



    وضعیت جنگل های جهان      

اســت  آبــی(  و  ازخشــكی  زمینی)اعــم  جنــگل، 
کــه عمدتــااز درخــت و درختچــه همــراه بــا ســایر 
پوشــیده  خــودرو  علفــی  و  خشــبی  رســتنی های 
کــه مســاحت آن کمتــر  شــده باشــد مشــروط بــه آن 
از نیــم هكتــار و تــاج پوشــش درختــی آن بــه طــور 
طبیعــی کمتــر از پنــج درصــد نباشــد]3[. بیــش از 
نیمــی از جنگل هــای جهــان فقــط در پنــج کشــور 

کانــادا، ایــاالت متحــده و چیــن  یــل،  روســیه، برز
واقــع شــده اند]4[.بــا توجــه بــه طــول تحــول و تكامل 
ای)حرکــت  قــاره  جنبــش  دنیــا،  جنگل هــای 
کلــی اقلیمــی و  صفحــات قــاره ای( ، نوســانات 
خاکــی حاکــم، امــروزه ۵ نــوع جنــگل در دنیــا قابــل 
تفكیــك اســت. ایــن جنگل هــا از قطــب شــمال 
بــه طــرف خــط اســتوا بــه ترتیــب عبارتنــد از]3[:

 1 -  جنگل های سوزنی برگ 

مناطق سرد نیمکره شمالی

 )جنگل های بوره آل( 

 2  - جنگل های پهن برگ

 خزان کننده /  مناطق معتدله 

)سبز تابستانه/جنگل های راش و بلوط(

  3-  جنگل های همیشه سبز 

مناطق مدیترانه ای

) جنگل های اسکروفیلی یا سخت برگ(

  4- جنگل های پهن برگ

 مناطق نیمه استوایی

)همیشه سبز و سبز بارانی(

  5 - جنگل های پهن برگ

 مناطق استوایی

 )همیشه سبز و سبز بارانی (

   

بیــش از نیمــی از جنگل هــای بارانــی جهــان در آمــازون، شــمال آمریــکای جنوبــی قــرار دارد. بیشــتر وســعت ایــن جنگل هــای بارانــی 
در برزیــل واقــع شــده اســت. مســاحت آن حــدود 5/5 کیلومترمربــع می باشــد و بیــن 9 کشــور تقســیم شــده اســت. آمــازون بزرگتریــن 
میــراث طبیعــی جهــان اســت و تأمیــن کننــده 20 % اکســیژن کــره زمیــن اســت بــه همیــن دلیــل بــه عنــوان ریه هــای زمیــن شــناخته می شــود.

متوسط سرانه جهانی جنگل معادل 0/547 هکتار است]4[.



    وضعیت جنگل های ایران      
کـم  جنگلـی  پوشـش  بـا  کشـورهای  جـزو  ایـران 
محسـوب می شـود و در مقایسـه بـا سـایر نقـاط دنیـا 
به لحاظ پوشش جنگلی ،کشوری فقیر محسوب 

می گـردد]6[.

 ایــران بــا مســاحت نزدیــک بــه16۵ میلیــون هكتــار 
اســت..  جنــگل  هكتــار  میلیــون   14/3 دارای  
تنهــا  و  تنــک  جنگل هــای   % ســطح ۵6  ایــن  از 
12%جنگل هــای انبــوه اســت]۵[. ایــن جنگل هــا 
گــروه جنگل هــای شــمال و  از نظــر مدیریتــی بــه دو 
جنگل های خارج از شمال تقسیم می شوند.]3[. 

ــم  ــراوان و اقلی ــدی ف ــتی و بلن ــل پس ــه دلی ــران ب  درای
متنــوع ســه نــوع از جنگل هــای پنــج گانه دنیــا وجود 

دارد]3[. 

ناحیه رویشی 

هیركانی )خزری(

لی
ما

ی ش
ها

گل 
جن

مناطق رویشی

 زاگرس

ل 
ما

 ش
ج از

خار
ی 

ها
گل 

جن

مناطق رویشی 

ارسباران

مناطق رویشی 

ایرانی-تورانی

مناطق رویشی

 خلیج -عمانی

جنگل های 

مانگرو

جنگل هــای ســبز تابســتانه راش و بلــوط در شــمال 
ایــران ، جنگل هــای همیشــه ســبز مدیترانــه ای در 
شــمال و جنــوب غــرب و همچنیــن جنگل هــای 
پهن برگ گرمسیری مختص مناطق نیمه استوایی 
جنگل هــای  و  کنــار  و  کهــور  جنگل هــای  مثــل 

ــران . ــوب ای ــرو ( در جن ــی ) مانگ مانداب

   

ــار )متوســط ســرانه جهانــی معــادل  ــادل 0/147 هکت ــران مع ــگل در ای ــرانه جن گــزارش بانــک جهانــی در ســال 2015، س بــر اســاس 
ــرار داشــته اســت]8[.  ــه 42 ق ــوده ]7[کــه در بیــن 164 کشــور جهــان در رتب ــار(  ب 0/547 هکت

کــه بــه میــزان  متوســط جهانــی مســاحت جنــگل  بــه مســاحت خشــکی31%  اســت]4[ ، ایــن شــاخص در ایــران معــادل 8/8% بــوده 
قابــل مالحظــه ای کمتــر از متوســط جهانــی اســت]3[.
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    آتش سوزی در جنگل های جهان        
ســاالنه 1% از ســطح جنگل هــای جهــان تحــت تاثیــر پدیــده 
ــگل  ــق در جن ــاالنه حری ــن س ــرار دارد.  میانگی ــوزی ق آتش س
هــای جهــان شــش تــا چهــارده میلیــون هكتــار تخمیــن زده 
شــده اســت]9[ . در حــال حاضــر آتش ســوزی طبیعــی در 
۵ نقطــه از دنیــا واقــع می شــود، »اســترالیا«، »شــبه جزیــره 
ایبــری«، »بخــش غربــی آمریــكا«، »بخــش غربــی آمریــكای 
جنوبــی« و »بخش هایــی از آفریقــای جنوبــی« می تواننــد بــه 
طــور طبیعــی آتــش بگیرند.ایــن ۵ نقطــه در جهــان به واســطه 
تخلیه برق حاصل از رعد و برق آتش می گیرند.پژوهشگران 
کــه آتــش ســوزی هــای اســترالیا نشــان دهنــده  می گوینــد 

کــه ممكــن  وضعیــت زیســت محیطــی دشــواری اســت 
اســت تــا پایــان قــرن حاضر تبدیل به یــک پدیده عادی شــود. 
پیش بینــی می شــود کــه در آن هنــگام دمــای هــوای جهــان 
ســه درجه ســانتی گراد باالتر از دوران پیش از صنعتی شــدن 
باشــد. اطلس آتش ســوزی در اوت 2018 بیش از 16000 آتش 
ســوزی ثبــت کــرده اســت در مــدت مشــابه ســال 2019 تعداد 
79000 آتــش ســوزی )تقریبــًا ۵ برابــر بیشــتر( رخ داده اســت.
یــل از  بــا وجــود هشــدارهای جنــگل زدایــی در آمــازون برز
گوســت 2019 تــا ژوئیــه2020  میــزان آتــش ســوزی ها %33  آ
بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. از ابتدای سال 2020 
بیــش از ده هــزار مــورد آتش ســوزی در جنگل هــای آمــازون 
ثبــت شــده اســت. این میــزان از آغــاز ثبت موارد آتش ســوزی 
در جنگل هــای آمــازون تــا کنــون ســابقه نداشــته اســت]10[ . 
ــل  در آتــش ســوزی جنــگل هــای کالیفرنیــا، اســترالیا و برزی
ــه علــت انبوهــی جنــگل و حجــم بــاالی آتــش، خســارات  ب
یــاد بــوده اســت.تلفات مســتقیم انســانی ناشــی از  ، بســیار ز
ــا 400 نفــر در ســال در ســطح جهــان  آتــش ســوزی بیــن 100 ت

تخمیــن زده می شــود.
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    آتش سوزی در جنگل های ایران    
 براســاس آمــار فائــو ســاالنه 6 0/0% از جنگل هــای ایــران در 
اثــر آتش ســوزی از بیــن مــی رود کــه ایــن میــزان معــادل 6 هــزار 

و ۵00  هكتــار از جنگل هاســت.

و  از منابــع طبیعی)جنــگل  تــا 16هزارهكتــار  ســاالنه 1۵ 
. می شــود]12[  آتش ســوزی  دچــار  کشــور  مرتــع( 

طــی یــک دهه اخیــر )98-1388( حــدود 14000 مــورد آتش 
کــه  گــزارش شــده  ســوزی در عرصه هــای طبیعــی کشــور 
باعــث نابــودی بیــش از 14000 هكتــار از جنــگل های کشــور 

شــده اســت ]13[ .
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جدول 1- تعداد آتش سوزی 

در جنگل ها و مراتع ایران، 1386 - 1398

موارد آتش ســـــــوزی )فقره(

وع 
جم

م
ـل

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ك

تـع
مرا

وع 
جم

م
ها

گل 
ـــــــ

نـــــ
ج

ضی 
ارا

لی
ـــگ

ـــــــ
ـــــــ

نــــ
ج

ل 
ـــگ

جنـــ
ت

اش
ت ک

دس
در 

ل 
ـــگ

جنـــ
عی

ـــــــ
یــــــ

طب

ال
ســـــ

184۵ 801 1044 3۵8 1۵۵ ۵31 1386

1136 30۵ 831 186 120 ۵2۵ 1387

1037 47۵ ۵62 128 100 334 1388

4028 19۵1 2077 ۵۵۵ 26۵ 12۵7 1389

1324 66۵ 6۵9 212 9۵ 3۵2 1390

1217 ۵22 69۵ 18۵ 120 390 1391

1893 92۵ 968 323 146 499 1392

2048 ۵8۵ 1463 306 303 8۵4 1393

2071 8۵6 121۵ 318 167 730 1394

2298 1393 90۵ 2۵6 12۵ ۵24 1395

1780 601 1179 2۵0 184 74۵ 1396

1337 ۵10 827 107 163 ۵۵7 1397

2۵41 1448 1093 268 172 6۵3 1398

24۵۵۵ 11037 13۵18 34۵2 211۵ 79۵1 مجموع

1889 849 1040 266 163 612 میانگین
...................................................................................

منبع جدول: سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور، 1399 911 619 292 14۵ ۵9 88
سه ماه نخست 

1399

و  مراتــع  جنگل هــا،  ســازمان  اعــام  طبــق  به طورکلــی 
آبخیزداری کشــور از ســال 1386 تا ســال 24۵۵۵،1398 
فقره آتش ســوزی رخ داده که 13۵18 فقره آن در جنگل ها 
و 11037 فقــره آن در مراتــع بــوده اســت. درنتیجــه ایــن 
آتش ســوزی ها، 107۵۵8 هكتــار از جنگل هــا و 1103۵8 
هكتار از مراتع در آتش ســوخته اند. بنابراین طی 13 ســال 
اخیــر، به طــور متوســط در هرســال 1040 فقــره آتش ســوزی 
در جنگل هــا و 849 فقــره در مراتــع اتفــاق میافتــد کــه طی 
آن هرســاله 8273 هكتــار از ســطح جنگل هــا و نزدیــک 
آتش ســوزی  طعمــه  مراتــع  ســطح  از  هكتــار  بــه 8490 

می شــوند و از بیــن می رونــد ]13[.

آتــش ســوزی  ایــران عامــل اصلــی  در آتش ســوزی های 
ــوزی در  ــش س ــوع آت ــم وق ــه رغ ــوده و ب ــانی ب ــا انس جنگل ه
برخــی جنــگل هــای تنــک و یــا مراتــع عملیــات اطفــای بــا 

ــرد. ــورت می گی ــدی ص ــر و کن تأخی



بســیاری از آتش ســوزی های کشــور در مناطــق صعب العبــور صــورت گرفتــه کــه بــرای مقابلــه بــا آن نیــاز بــه واکنــش 
ســریع می باشــد وجــود نــاوگان اطفــاء حریــق هوایــی و بالگــرد بــرای تحقــق ایــن امــر ضــروری اســت  .ولیكــن در اکثــر 

آتش ســوزی ها اســتفاده از ایــن شــیوه یــا انجــام نشــده و یــا بــا تأخیــر زیــاد صــورت گرفتــه اســت.

9

نقشه موقعیت های آتش سوزی مراتع و جنگل

پایش ماهواره ای آتش سوزی در ارتفاعات زمکان از توابع شهرستان ثالث باباجانی

لینک دریافت 
نقشه اصلی
 و راهنمای نقشه 

لینک دریافت 
نقشه اصلی
 و راهنمای نقشه 

23 خرداد 1400

7 خرداد 1400

28 اردیبهشت 1400
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    آتش سوزی در
 جنگل ها و مراتع زاگرس   

کشــور  داده هــای ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری 
نشــان می دهــد چهــار اســتان اول از نظــر تعــداد حریــق بــه 
ترتیــب اســتان های فــارس، تهــران، خوزســتان و مرکــزی 
اســت. ســه اســتان اول از نظر بیشــترین ســطح حریق هم به 
ترتیــب اســتان های بوشــهر، فــارس و خوزســتان قــرار دارنــد . 

کهگیلویــه و بویراحمــد، فــارس،  هم چنیــن پنــج اســتان 
کردســتان، لرســتان و ایــام بــه لحــاظ ریســک بــاالی وقــوع 
اتــش ســوزی در شــرایط بحرانــی هســتند. در آمــار ارائــه شــده 

مذکــور، ســهم جنگل هــای زاگــرس در آســیب های ناشــی از 
آتــش ســوزی بســیار باالســت . 

بــا توجــه بــه تأمین 40% آب کشــور از این منطقه و  وابســتگی 
مســتقیم حدود 2۵ % جمعیت کشــور به این اکوسیســتم و 
حضور قریب به 7۵ % عشــایر کشــور در آن ، زاگرس منطقه 
بنابرایــن  می شــود.  محســوب  کشــور  بــرای  اســتراتژیک 
کــم نظیراســت و هرگونــه بــی  طبیعــت زاگــرس طبیعتــی 
تفاوتــی نســبت بــه نگهــداری آن خســارات جبــران ناپذیــری 

را در پــی خواهــد داشــت]1۵[ 
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    خسارت  جاین        
ــه حفاظــت  کــه ب ــان فــردی اســت  ــان و جنــگل ب محیــط ب
کشــور  وحــش  حیــات  و  طبیعــی  عرصه هــای  کنتــرِل  و 
می پــردازد و وظیفــه حفاظــت از جنگل هــا و مراتــع کشــور را 
بــر عهــده دارد لــذا ضــرورت دارد بــه آمــوزش و تجهیــزات الزم 

مجهــز شــوند.
کــه در  فراوانــی  بــر خســارت های مالــی و طبیعــی  افــزون 
اثــر آتــش ســوزی رخ می دهــد بــرای اطفــا حریــق دســت 
انــدرکاران و نیروهــای بومــی و محلــی و عاقــه منــدان بــه 
محیــط زیســت دچار آســیب های جــدی و حتی از دســت 

دادن جــان خــود می شــوند. 
بــر اســاس برخــی از گزارش هــا در ســال 1399 هفــت نفــر  و در 
سال 1397 چهار نفر از نیروهای مردمی در جریان خاموش 
کــردن حریــق جنگل هــا جــان خــود را از دســت داده انــد .
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    دالیل آتش سوزی        
کــره زمیــن و  از آنجاییكــه ایــران در کمربنــد خشــک 
ناحیــه پرفشــار جنــب حــاره ای  قــرار گرفته و نیــز میزان 
بــارش یــک ســوم ]16[ و تبخیــر ســه برابــر میانگیــن 
جهانــی]17[ می باشــد، امــكان وقــوع آتــش ســوزی 
ــا و  ــانی در جنگل ه ــل انس ــا عام ــا ب ــی و ی ــای طبیع ه

ــاد اســت.  ی ــع ز مرات
ســال  )ماننــد  ترســالی  دوران  در  بارندگی هــا  وقــوع 
1399(  باعث رشــد پوشــش گیاهی و گیاهان علفی 
گــرم ســال و  کــه بــا افزایــش دمــا در فصــول  می شــود 
یــاد  خشــک شــدن آن هــا ، احتمــال آتــش ســوزی را ز
می کنــد . یكــی از دالیــل افزایــش آتــش ســوزی مناطــق 
جنگلــی در دو ســال اخیــر ایــن موضــوع بــوده اســت.
آتش ســوزی ها  بیشــتر در مناطقــی رخ داده کــه بافــت 
خــاك لومــی و لومی-رســی بــوده اســت  .در نواحی که 
گــزارش شــده میــزان بارندگــی کــم و دمــای باال نســبت 
بــه ســایر نواحــی مجــاور مشــاهده می شــود و بیشــتر 

از %20  بیــش  شــیب  بــا  مناطــق  در  آتش ســوزی ها 
اتفــاق افتــاده اســت]18[. 

طبیعــی  اتفاقــات  دلیــل  بــه  ســوزی  آتــش  امــكان 
همچــون آذرخــش در ایران نیز وجود دارد ولی اکثریت  
قریــب بــه اتفــاق آتــش ســوزی هــای جنگل هــا و مراتــع 
گــزارش  بــه  کشــور ناشــی از عامــل انســانی اســت. 
ســازمان جنگل هــا و مراتــع طــی 14 ســال اخیــر حــدود 
90% حریــق  جنگل هــا و مراتــع ناشــی از عامل انســانی 

اســت]14[.
بــه  انســانی  بــا منشــأ    عمــده حریق هــای رخ داده 
بــر  بــا  طبیعــت  مواجهــه  در  افــراد  ســهل انگاری 

.]14 می گــردد]
کــه  بــوده  عمــدی  حریــق،  ایجــاد  نیــز  مــواردی  در 
و  قومــی  اختافــات  جملــه  از  مختلــف  دالیــل  بــه 
ــردن  ک ــرف  ــزارع، منح ــر م ــش زدن  پس چ ــه ای، آت قبیل
محیــط بانــان توســط شــكارچیان متخلــف بــرای 

می گیــرد]19[. صــورت  شــكار  
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    قوانین مربوط به 
آتش سوزی و اطفاء آن 

در جنگل ها و مراتع کشور        
بنــد ج مــاده 14 قانــون مدیریــت بحــران کشــور 

1398.5.7  مصــوب 

بــا  اســت:  موظــف  کشــاورزی  جهــاد  وزارت   -  
همــكاری نیروهــای مســلح،  نســبت بــه اطفــای 

کنــد. حریــق در جنگلهــا و مراتــع اقــدام 
و  جنگل هــا  از  بهره بــرداری  و  حفاظــت  قانــون 

1346.5.25 مصــوب   / مراتــع 

ـ آتــش زدن نباتــات در مــزارع و باغــات   مــاده 45 
داخــل یــا مجــاور جنــگل بــدون اجــازه و نظــارت 
کــه  مأمــوران جنگلبانــی ممنــوع اســت در صورتــی 
در نتیجــه  بی مباالتــی، حریــق در جنــگل ایجــاد 
ــا یــک  ــه حبــس تأدیبــی از دو مــاه ت شــود مرتكــب ب

ســال محكــوم خواهــد شــد.

 مــاده 46 ـ هــر کــس مبــادرت بــه کــت زدن یــا روشــن 
کــردن آتــش در تنــه درخــت جنگلی نماید به حبس 
تأدیبی از سه ماه تا یک سال محكوم خواهد شد.

مــاده 47 - هــر کــس در جنــگل عمــدًا آتش ســوزی 
ایجــاد نمایــد بــه حبــس مجــرد از ســه تــا ده ســال 
مرتكــب  کــه  صورتــی  در  شــد  خواهــد  محكــوم 
مجــازات  حداکثــر  بــه  باشــد  مأمور جنگلبانــی 

می شــود. محكــوم  مذکــور 

جنگلهــا  در  آتش ســوزی  موقــع  در   -  تبصــره 
و  لشــكری  از  اعــم  دولتــی  یــن  مأمور کلیــه 
کــه در نزدیكــی آن محــل  کشــوری وشــهرداریها 
باشــند در مقابــل تقاضای مأمورین جنگلبانی 
ــا کلیــه  ــا بخشــداری موظفنــد ب ــا ژاندارمــری ی ی
در  کــه  شــهرداری  و  دولتــی  ممكنــه  وســایل 
اختیــار دارنــد در آتــش نشــانی کمــک نماینــد 
ایفــای  در  کــه  شــهرداری  و  مأمورین کشــوری 
بــر  نماینــد  قصــور  و  مســامحه  وظیفــه  ایــن 
حســب مــورد طبــق مقــررات مــواد ۵8 و ۵9 
قانــون اســتخدام کشــوری مجازات می شــوند. 
در مــورد مأموریــن لشــكری تعقیــب و مجــازات 
آنــان طبــق مقررات و قوانین نظامی خواهد بود.

بنــدج مــاده 38 قانــون برنامــه ششــم توســعه  مصوب 
1395.12.14: دولــت جهــت حفاظــت از محیــط  
اجــرای طــرح جامــع  و  تهیــه  بــه  زیســت موظــف 
تحــت  عرصــه  در  حریــق  اطفــای  و  پیش گیــری 
مدیریــت ســازمان جنگلهــا، مراتــع و آبخیــزداری 
ــكاری  ــا هم ــت ب ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ و س
دســتگاه های اجرائــی، نظامــی)در زمــان صلــح( و 

انتظامــی اســت.

تصویب نامه هیأت وزیران مصوب 1396/8/14:

میــزان جرایــم منــدرج در مــواد 42 و46و۵0 قانــون 
مراتــع  و  جنگل هــا  از  بهره بــرداری  و  حفاظــت 
می شــود: اصــاح  یــر  ز شــرح  بــه  مصــوب 1346 

الف( در ماده  42 

کــردن   1-جریمــه نقــدی بریــدن  و ریشــه  کــن  
و ســوزاندن  هــر اصلــه نهــال ، یــک میلیــون و 
یــال تــا ســه میلیــون و هفتصــد و  پانصــد هــزار ر

ــال می باشــد.  ی پنجــاه هــزار ر
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2- جریمــه نقــدی بریــدن  و ریشــه  کــن  کــردن  هر 
اصلــه درخــت و تهیــه هــر متــر مكعــب چــوب، 
هیــزم و ذغــال از آن ، ســی میلیــون ریال تا هفتاد 

یــال می باشــد. و پنــج میلیــون ر

ت( در مــاده 46: جریمــه نقــدی کــت زدن یــا پــی زدن 
یــا روشــن کــردن آتــش در تنــه درخت جنگلی، از ســی 
یــال تــا هفتــاد و پنج میلیون ریال می باشــد. میلیــون ر

ث( در مــاده پنجــاه: جریمــه ریالــی چــرای غیــر مجــاز 
در محــدوده جنگل هــای ســوخته شــده و یــا توده هــای 
جنگلــی مذکــور در تبصــره 2 مــاده 2 قانــون ملــی شــدن 
مراتــع و  توســط ســازمان جنگل هــا،  کــه  جنگل هــا 
آبخیــزداری کشــور قــرق اعــام شــده اســت، بــرای هــر 
واحــد دامــی معــادل بیســت درصــد ارزش متوســط 
واحد دامی که در ابتدای هر سال توسط وزارت جهاد 
کشــاورزی اعــام می شــود، محاســبه خواهــد شــد.

تبصــره  در  مذکــور  جنگلــی  توده هــای  یــادآوری: 
2 مــاده 2 قانــون ملــی شــدن جنگل هــا: توده هــای 
جنگلــی محــاط در زمین هــای زراعــی کــه در اراضــی 
جنگلی جلگه ای شــمال کشــور و در محدوده اسناد 

ــند . ــده باش ــع ش ــخاص واق ــمی اش ــت رس مالكی
آبخیــزداری کشــور  الیحــه جامــع منابــع طبیعــی و 
مصــوب کمیســیون کشــاورزی، آب و منابــع طبیعــی 

درتاریــخ1390/6/6:

مــاده 81 : کلیــه دســتگاه های مشــمول مــاده ۵ قانــون 
مدیریــت خدمــات کشــوری، موسســات عمومــی، 
یگان هــای نظامــی و انتظامــی و شــهرداری ها حســب 
مســئولین  یــا  طبیعــی  منابــع  مأمــوران  تقاضــای 
سیاســی و بخشــداری ها مكلفنــد در مواقــع آتــش 
و  تجهیــزات  کلیــه  بــا  طبیعــی   منابــع  در  ســوزی 
امكاناتــی کــه در اختیــار دارنــد به خاموش کــردن آتش 
اقــدام نماینــد. تقصیــر یــا قصــور  از ســوی مســئوالن و 

مأمــوران مذکــور حســب مــورد، مســتوجب حداکثــر 
مجازات هــای اداری و انتظامــی اســت.

اســاس  بــر  موظفنــد  زیربــط  دســتگاه های  کلیــه 
درخواســت ســازمان یــا باالتریــن مســوول سیاســی 
محــل یــا مدیــر ســتاد مقابلــه بــا بحــران اســتان، افــراد 

مقصــر را تحــت پیگــرد قانونــی قــرار دهنــد.

مــواد ۶۷۵ الــی ۶۷۷ قانــون مجــازات اســامی 
تخریــب امــوال

بــر طبــق مــاده 67۵ قانــون مجــازات اســامی آســیب 
رســاندن و آتــش زدن جنــگل، مراتــع، عمــارت، بنــا، 
کشــتی، هواپیمــا، کارخانــه، انبــار، منــازل مســكونی، 
خرمــن، محصــوالت زراعــی، اشــجار، مــزارع و باغ هــای 
بــرای  و  قلمــداد می شــود  دیگــران جــرم  بــه  متعلــق 
مرتكبــان ایــن قبیــل جرایــم حبــس 2 تــا ۵ ســال در نظــر 

گرفتــه می شــود.

بر طبق تبصره 1 این قانون در صورتی که اعمال فوق، با 
هدف مقابله با حكومت اسامی انجام شود، مجازات 
محــارب بــرای مرتكــب جــرم در نظــر گرفتــه می شــود.

تبصــره 2- مجازاتــی کــه بــرای شــروع بــه جرایم فــوق در 
نظر گرفته شده است، 6 ماه تا 2 سال حبس است.

مــاده 676 قانــون مجــازات اســامی- در صورتــی کــه 
مرتكب جرم اموال منقول متعلق به دیگری را به آتش 
بكشــد، بــه 6 مــاه تــا 3 ســال حبس محكوم می شــود.

مــاده 677 قانــون مجــازات اســامی- در صورتــی که 
ــا غیــر  مرتكــب جــرم از روی عمــد اشــیای منقــول و ی
کــه بــه دیگــری تعلــق دارد، تخریــب نمایــد  منقولــی را 
بــه 6 مــاه تــا 3 ســال حبــس محكــوم می شــود. ایــن 
ــیای  ــی از اش ــا بخش ــه کل و ی ک ــی  ــرای مرتكبان ــزا ب ج
منقــول و یــا غیــر منقــول دیگــری را بــه طــور عمــد تلــف 

نماینــد و یــا از کار بیاندازنــد نیــز اجــرا می شــود.
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    ضرورت فرهنگ سازی        
در  آتــش ســوزی  عامــل  مهمتریــن  کــه  آنجــا  از     
یــا  ســهوی  انســانی)  عامــل  ایــران  جنگل هــای 
را  ســازی  فرهنــگ  ضــرورت  اســت  عمــدی( 
دوچنــدان می کنــد.در سیاســت های کلــی محیــط 
زیســت بــه ایــن مهــم توجــه شــده و در بنــد )14( آن بــه 
گاهــی، دانــش و بینــش زیســت  »گســترش ســطح آ
محیطــی جامعــه و تقویت فرهنــگ و معــارف دینِی 
مشــارکت و مســؤولیت پذیری اجتماعــی به ویــژه امر 
به معروف و نهی از منكر برای حفظ محیط زیست 
کید شــده است. در تمام ســطوح و اقشــار جامعه« تأ

یــزی جامــع و اســتفاده از امكانــات  لــذا برنامــه ر
بــرای ایجــاد رفتــار زیســت  رســانه ای و فرهنگــی 
محیطــی و قبــح آســیب بــه تنــوع زیســتی ضــرورت 
دارد. الزم بــه توضیــح اســت در سیاســت های کلی 
منابع طبیعی اباغی سال  1379 نیز بر این موضوع 
کید شــده اســت اما اثرگذاری آن کم بوده اســت. تأ

 

    ضرورت پیش بیین آتش سوزی        
  تحلیــل پیــش بینــی آتــش ســوزی بــا در نظــر گرفتــن 
داده های اطاعاتی از عوامل مؤثر بر وقوع و گسترش 
آن، به صورت کمی و در ســطوح مختلف ریســک 
خطــر وقــوع آتــش را نشــان می دهــد. یكــی از مهــم 
تریــن داده هــا ، »وضعیــت آب و هوایــی منطقــه«  
اســت.تحلیل وضعیــت آب و هوایــی منطقــه بــا در 
نظــر گرفتــن عوامــل »دمــا، رطوبــت نســبی، ســرعت 
بــاد و بــارش«، خطــر وقــوع و گســترش آتــش ســوزی 
در جنگل هــا و مراتــع را پیــش بینــی می کنــد]20[. 

 سنجش از دور از شیوه های مرسوم برای به دست آوردن داده های الزم می باشد.
طی سال های اخیر تعداد زیادی از کشورها در سراسر جهان از این روش در برنامه ریزی عملیات اطفا آتش سوزی بهره برده اند.
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    نو آوری های جهاین 

در مقابله با آتش سوزی        
طــی ســال های اخیــر چندیــن پــروژه اســتارتاپی در 
داخل و خارج کشور طراحی و آماده اجرا شده است 
تــا رویكــردی بــی ســابقه در پیــش بینــی، جلوگیــری 
و مقابلــه بــا آتــش ســوزی ارائــه دهــد]21[. از جملــه:

 

  Waze اپلیکیشن هشدار

برنامــه Signalert بــا هــدف عمــوم مــردم، امــكان 
نقشــه برداری از مناطــق آتش ســوزی جنــگل را بــرای 
مهــار هــر چــه ســریعتر آن، فراهــم می کنــد. پــس از 
ــرای  شــروع آتــش ســوزی، داشــتن اطاعــات الزم ب
ــت. در  ــروری اس ــه ای ض ــتراتژی مداخل ــن اس تدوی
این برنامه با پاســخ دادن به ســؤاالت ســاده در کمتر 
از یــک دقیقــه، شــدت آتــش مشــخص شــده و پــس 
از تكمیل پرسشــنامه، هشــدار راه اندازی می شــود.

انگلیســی  فرانســوی،  زبان هــای  بــه  برنامــه  ایــن   
و  اســت  موجــود  جهــان  سراســر  در  اســپانیایی  و 
بــه صــورت رایــگان از AppStore و   می تــوان آن را 

کــرد. بارگیــری    PlayStore

هشــدار Birdhouse ، یــک النه گنجشــکی نصب 
شــده در درخت

کــه از نــام آن پیداســت بــه  ایــن نــوآوری، همانطــور 
ــرکت  ــط ش ــه توس ک ــت  ــده اس ــه پرن ــک الن ــكل ی ش
ــت.  ــده اس ــاخته ش ــپانیایی Generali س ــه اس بیم
کــه در درختــان تعبیــه می شــوند مجهــز  ایــن النه هــا 
بــه ردیــاب دود اســت کــه موقعیــت جغرافیایــی را بــا 
اســتفاده از اینترنــت 3G بــه نزدیــک تریــن ایســتگاه 
آتــش نشــانی ارســال می کنــد. در حــال حاضــر ایــن 

ــو آوری در اســپانیا اســتفاده می شــود . ن
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MC-TENG     : سیستم اعالم حریق متصل به درختان

 MC-TENG   این سیســتم هشــدار آتش ســوزی خودکار 
کــه در دانشــگاه ایالتــی میشــیگان توســعه یافتــه اســت، از 
شــاخه درخــت آویــزان شــده و بــا وزش بــاد کوتــاه امــا پایــدار 

شــارژ می شــود. 

  ژل ضد آتش برای محافظت از مناطق خطرناک

دانشــگاه  در  آمریكایــی  محققــان  توســط  نــوآوری  ایــن 
اســتنفورد ســاخته شــده اســت و هــدف آن پوشــاندن 
مناطــق قابل اشــتعال جنگل اســت. این محصــول عاوه 
ــور خورشــید  ــاران و ن ــر ب ــه زیســتی، در براب ــر قابلیــت تجزی ب
مقاومت می کند. پایداری و یكپارچگی این ژل که از مواد 
گیاهی برمبنای ســلولز ســاخته شــده می تواند در کل طول 
یک فصل که احتمال آتش ســوزی آن بیشــتر اســت حتی 
در صــورت وجــود اثــرات جــوی، حفظ شــود. می تــوان در دو 
حیطــه مختلــف ژل ضدآتــش را بــه کار بــرد: در جلوگیــری 
از آتش ســوزی جنــگل بــا اســتفاده از انتشــار ژل بــر روی 
مناطــق خطرناک، هم برای پشــتیبانی از تیــم اطفا حریق .

 بدیــن صــورت کــه بــا حفاظــت از مناطــق اطــراف محــل 
گســترش آن جلوگیــری می کنــد.  وقــوع آتــش ســوزی از 
آزمایشــات ایــن محصــول در کالیفرنیا موفقیت آمیز بــوده و 
هــم اکنــون ایــن محصــول بــا عنــوان Fortify بــه بــازار عرضــه 
شــده اســت.با شــروع آتش ســوزی، الزم اســت دانســته شود 
ــر  ــای زی ــد. نوآوری ه ــل ش ــد وارد عم ــه بای ــا و چگون در کج
بــرای حمایــت از آتــش نشــانان  حیــن عملیــات در مناطــق 
جنگلــی ایجــاد شــده اســت و بــه آن هــا امــكان می دهــد 

بهتریــن اســتراتژی مداخلــه را اعمــال کننــد.

  پهپاد آتش نشان 

کـه دسترسـی آتـش  پهپـاد، جسـت و جـو در مكان هایـی 
کـرده و آسـیب  نشـانان بـه آنجـا دشـوار اسـت را تسـهیل 
انسـانی را کاهـش می دهد.ایـن هواپیمای بدون سرنشـین 
بـه شـكل کوادکوپتـر مجهـز به یـک دوربین معمولـی و یک 
کـه ردیابـی محـل قرارگیـری منابـع  دوربیـن حرارتـی اسـت 
احتمالـی آتـش را امـكان پذیـر کـرده و دمای غیر طبیعی در 
جنگل ها را شناسایی می کند. پس از کشف کانون آتش، 
بـه تیم هـای عملیاتـی  GPS پهپـاد مختصـات دقیـق را 
زمینـی منتقـل می کنـد. عـاوه بـر ایـن، پهپـاد آتـش نشـان 
"Elide Fire"می باشـد  نشـانی  آتـش  توپ هـای  بـه  مجهـز 
کـه بـدون حرکـت تیم هـای زمینی امـكان مداخلـه را فراهم 
می سـازد. بـا صرفـه جویـی در وقـت طایـی اطفـا حریـق، 
ایـن اختـراع بـه عنوان یكی از بهترین نوآوری هـا در مبارزه با 

آتـش سـوزی اسـت.
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 F.A.I.R.E
 یک سیستم مداخله کامال دیجیتالی

 F.A.I.R.E  اولیــن سیســتم شناســایی و تجزیــه 
در  و هوشــمند  آتــش ســوزی متحــرک  و تحلیــل 
کــه در فرانســه اســتفاده شــده  زمــان وقــوع اســت 
ــادر اســت داده هــای عملیــات  اســت. دســتگاه ق
را بــرای اســتفاده مجــدد حفــظ کنــد. همچنیــن بــه 
سنســورها و دوربیــن حرارتــی مجهز شــده اســت که 
می توانــد حداکثــر داده را جمــع  آوری کــرده و ســپس 
ــد  ــرار ده ــل ق ــه و تحلی ــورد تجزی ــزار م ــرم اف ــط ن توس
ــرای  ــه آتــش نشــانان ب ــا راهبــردی جهــت کمــک ب ت

یــزی کنــد. مداخلــه طــرح ر

:NITROFIREX و FLYOX هواپیماهای
 آب افکن های بدون سرنشین

مرگ و میرها در اثر آتش ســوزی تنها بر شهرنشــینان 
تأثیــر نمی گــذارد و آتش نشــانان گرچه آمــاده و مجهز 
هســتند امــا گاهــی در میــان قربانیــان قــرار دارنــد. بــه 
گفتــه رســانه های "لــو پاریســین"، طــی دهه گذشــته 

102 آتــش نشــان در فرانســه جــان باختــه اند.

بدیــن منظــور یــک شــرکت هواپیمایــی اســپانیایی 
ارائــه راه حلــی  بنــام Singular Aircraft ، جهــت 
بــرای خلبانانــی کــه دائمــا جــان خــود را در عملیات 
قــرار می دهنــد، تأســیس  پــرواز در معــرض خطــر 

شــد. از همیــن رو ایــن اســتارت آپ یک هواپیمای 
کــه قــادر بــه       Flyox - یایــی بــدون سرنشــین در
ریــزش تــا دو هــزار لیتر آب یــا ضد آتش در جنگل ها 
اســت. ایــن اختــراع بــا صرفــه جویــی زمــان می توانــد 
ــه لحــاظ  از خطــرات انســانی جلوگیــری کنــد ، و ب
توانایی کار در شــب از زمان بیشــتر اســتفاده نماید.

نــام  بــا  اســپانیایی  اســتارتاپ  راســتا،  همیــن  در 
NITROFIREX مخــازن هواپیمــای خــودران بدون 
سرنشــین را ارائــه می دهد.ایــن مخــازن از هواپیمای 
کــه حــاوی مقــدار قابــل توجهــی  حامــل، رهــا شــده 
آب هســتند و بــه طــور مســتقیم بــه منبــع آتــش روانه 
یــادی تخلیــه  می شــوند تــا آب بــا دقــت بســیار ز

شــود. 
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   آتش نشاین هوایی در جهان    
از  روز  بــه  و  دقیــق     در دســت داشــتن اطاعــات 
راه هــای  ارتفــاع،  موقعیــت،  ماننــد  آتش ســوزی 
جهــت  دســترس،  در  ســوختنی  مــواد  دسترســی، 
وزش بــاد، منابــع آبــی نزدیــک بــه محــل آتش ســوزی ، 
نقــش مهمــی در مدیریــت، مهــار و اطفــاء آتش ســوزی 
ــا بهره گیــری از قابلیت هــای  ایفــا می کنــد. از ایــن رو ب
اطاعــات  سیســتم  و  فضایــی  و  هوایــی  فنــاوری 
ــان  ــن زم ــات را در کمتری ــن اطاع ــوان ای ــی می ت مكان

ممكــن تجزیــه و تحلیــل کــرده و تصمیمــات مؤثــر در 
کــرد. پهپادهــا می تواننــد در  آتــش اتخــاذ  مدیریــت 
کار  پایــش و رصــد و حتــی مهــار آتــش ســوزی ها بــه 
کــه عوامــل متعــددی در وقــوع  گرفتــه شــوند.از آنجــا 
حریــق نقــش دارنــد، پیش بینــی دقیــق زمــان و مــكان 
وقــوع آتش ســوزی امــری دشــوار اســت، امــا بــا اســتفاده 
از ســنجش ازدور و ســامانه ی اطاعــات جغرافیایــی 
خطــر  دارای  نقــاط  مــكان دار،  صــورت  بــه  می تــوان 
نظــارت  و  کــرده  شناســایی  را  آتش ســوزی  بــاالی 

ــت. ــا داش ــر آن ه ــتری ب بیش

آتش نشــانی هوایــی گونه ای از عملیات مقابلــه با آتش 
است که در آن از مسیر هوا و هواگرد به منظور عملیات 
اطفــاء آتــش اســتفاده می شــود. ایــن گونــه عملیــات 
و  جنگل هــا  گســترده  آتش ســوزی های  در  بیشــتر 
راه هــای  از  کــه  مناطقــی  در  آتش ســوزی ها  مهــار 
زمینــی غیرقابــل دسترســی هســتند، انجــام می شــود.

بــه دلیــل اینكــه بیشــتر آتــش ســوزی های جنــگل در 
مناطق کوهستانی و صعب العبور رخ می دهد و وجود 
تونل هــای بــاد در ایــن مناطــق، اســتفاده از هلی کوپتر و 
پهپــاد را دو چنــدان می کند.تشــخیص زودهنــگام و 
اقــدام بــه مهــار آتــش ســوزی جنگل هــا امــری ضــروری 
اســت و امــروزه اســتفاده از تكنیک هــای ســنجش از 
راه دور یكــی از رایــج تریــن ابــزار بــرای بررســی وضعیــت 

ایمنــی جنگل هــا و مدیریــت آن هــا می باشــد.
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   ظرفیت های

 قابل استفاده در کشور     

در بیشــتر کشــورهای دارای تكنولــوژی مــدرن آتــش 
نشــان  آتــش  هواپیماهــای  یــگان  هوایــی،  نشــانی 
کــه تمامــًا در اختیــار و کنتــرل دولــت ذیربــط  دولتــی 
هســتند، فقــط متشــكل از هواپیماهــای تــک موتــوره 
و قدرتمنــد اســت. همزمــان، بخــش خصوصــی در 
و  بزرگتــر  انــواع هواپیماهــای  نیــز دارای  کشــورها  آن 
چندمنظــوره اســت کــه در صــورت اعــام نیــاز دولت 
و در چارچــوب قــرارداد معیــن بــا تغییــر ســریع کاربــری 
را  بــزرگ خــود  بافاصلــه امكانــات و هواپیماهــای 
بــرای اســتفاده روی مناطــق همــوار در اختیــار دولــت 

قــرار می دهنــد.

   ظرفیت های مورد استفاده برای 
اطفا حریق منابع طبیعی در کشور      

اســتفاده از امکانــات نیروهــای مســلح بــا برنامــه 
ریــزی ســتاد مدیریــت بحــران کشــور

بنا بر تفاهم نامه ســه جانبه وزارت جهاد کشــاورزی  با 
وزارت دفــاع و ســتاد مدیریــت بحران کشــور، هرســاله 
هواپیماهای نظامی که قابلیت تبدیل به هواپیمای 
ــد ماننــد هواپیماهــای  ایلیوشــین  آتــش نشــان را دارن
کــه  ایــل-76 و توپولــف-1۵4 و نیــز هواپیماهایــی 
مایعــات  مخصــوص  تانكرهــای  حمــل  بــه  قــادر 
هســتند بــه کار گرفتــه می شــوند. البتــه اشــكال ایــن 
کــه در مناطــق صعــب العبــور  هواپیماهــا آن اســت 

کوهســتانی چنــدان کارایــی ندارنــد 



   سخن پایاین:

بــا توجــه بــه گــزارش وزارت نیــرو و ســازمان هواشناســی مبنــی بــر کاهــش پنجــاه درصــدی بــارش از ابتــدای ســال 1400 تــا کنــون و اعــالم 
وقــوع بیــش از 400 مــورد آتــش ســوزی در بهــار امســال توســط ســازمان جنگلهــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور و خامــوش شــدن قســمت 
عمــده آتــش ســوزی هــا بــه دلیــل آمادگــی آن ســازمان ، البتــه بــا وجــود مشــکالت عدیــده موجــود جهــت اطفــاء، ضــرورت آمادگــی بیش 
از پیــش جهــت پایــش و عملیــات اطفــا حریــق در جنگلهــا و مراتــع کشــور بخصــوص جنگلهــای زاگرس بیــش از پیش نمایان اســت.

اســتفاده از امکانــات شــركت خدمــات هواپیمایــی 
ویــژه کشــاورزی 

شــرکت مادر تخصصــی خدمــات کشــاورزی وزارت 
جهاد کشاوری از طریق شرکت هواپیمایی خدمات 
بــرای  اســت،  آن  تابعــه  شــرکت های  از  کــه  یــژه  و
ــات  ــع اقدام ــا و مرات ــق جنگل ه ــا حری ــه اطف ــک ب کم
دارد. اجــرا  شــرف  در  و  یــزی  ر برنامــه  را  مختلفــی 

بــا آفــات عمومــی و  بــر مبــارزه   ایــن شــرکت افــزون 
محلــول پاشــی طــی ســالهای اخیــر نســبت بــه پایــش 
مناطــق مذکــور اقدامــات مختلفــی داشــته اســت.

شــرکت هواپیمائــی خدمــات ویــژه کشــاورزی بــه غیــر 
از فــرودگاه اصلــی کــه در اســتان قزویــن قــرار دارد دارای 
گلســتان ، خوزســتان و  ســه پایــگاه در اســتان های 
فارس و ده ها باند در سراســر کشــور اســت که توانایی 

آن را  بــرای عملیــات افزایــش می دهــد .   

کــه بــر اســاس قانــون تشــكیل و صــد    ایــن شــرکت 
بحــران  بــه  کمــک  بــرای  اســت  دولتــی  صــد  در 
حریــق در جنــگل و مرتــع بــا ســازمانهای متولــی و نیــز 
تفاهــم  پهپــادی  و  هواپیمایــی  بــزرگ  شــرکت های 
نامه هایــی را امضــا نموده اســت کــه در صورت تامین 
منابــع مالــی بتوانــد بــا تجــارب تخصصی و فنــی خود 

از خدمــات آنــان در ایــن هــدف بهره منــد شــود . 



22

    راه کارهــــــــــــــــــا   
تهیه برنامه جامع آموزش و فرهنگ سازی در جلوگیری از ایجاد حریق  1

تهیـــه نقشـــه تحلیلـــی از حـــوادث آتـــش ســـوزی ۵0 ســـال گذشـــته و شناســـایی مناطـــق پرخطـــر در بازه هـــای  2

ـــی مختلـــف زمان

اجرای تكالیف قانونی و برخورد با مستنكفین از تكالیف قانونی 3

اطاع رسانی و اعمال قوانین بازدارنده در محكومیت و جبران خسارت وارده به منابع طبیعی کشور  4

رسیدگی سریع پرونده های تخلفات ایجاد حریق و آموزش تخصصی قضات  5

استفاده از تكنولوژی های نو پدید در قالب استارتاپ ها و پهپادهای سبک برای پایش دائمی و جلوگیری از  6
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