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  ... از استفاده شناسایی مناطق بهمن خیز با

  
  
  

  G.I.S جغرافیایی اطالعات سیستم از استفاده شناسایی مناطق بهمن خیز با
  

 2علیرضا دالور ،1سیدعلی المدرسیدکتر
  

  :چکیده
در  بهمن سقوط بالیا، این از یکی .است بوده مختلفی طبیعی خطرات معرض در همیشه زیاد، اقلیمی تنوع دلیل به ایران کشور

 يهتهی لذا  .است کرده تحمیل کشور اجتماعی و اقتصادي پیکرة بر را توجهی قابل هايآسیب خود، جاي در که است خیز برف مناطق
 استفاده با مقاله این در .است برخوردار سزائی به اهمیت از منطقه این مختلف هايبخش در بهمن خطرات تعیین میزان براي هاينقشه

در  بهمن هايگذرگاه میدانی بازدید و اقلیمی عوامل گرفتن نظر در با و ژئومورفولوژي و اراضی جهت شیب،کاربري ارتفاع، هاينقشه از
 از کدام هر ها با هم نقشه میزان وقوع بهمن درضمن ترکیب این الیه دهی گردیده وثیر آنها وزنأه به درجه تبا توج AHPقالب مدل 

 بهمن هايگذرگاه شناسایی در جغرافیایی اطالعات سامانه باالي قابلیت دهنده نشان خود که گردید تعیین آبخیز این حوزه هايبخش
 گذرگاه، شش سامان آبخیز حوزه در شده شناسایی بهمن گذرگاه هفده از که داد نشان تحقیق این از به دست آمده نتایج .دباشمی

  .دهند انجام هاگذرگاه این کنترل براي الزم تمهیدات بایستی اندرکاراندست که دهندمی قرار ثیرأتحت ت را مسکونی مناطق و جاده
  .سامان اراضی، کاربري رفولوژي،وژئوم شیب، تندي شیب، جهت پهنه بندي، بهمن،  :هاکلید واژه
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  :مقدمه

شفشان، زمین تچون بهمن، سیل، آهاي ویرانگري همپدیدههمواره چهره خشن خود را با طبیعت  در طول تاریخ  
با رشد . کندبوده و  همواره بشر را تهدید می این بالیا وخطرات بخشی از زندگی .به انسان نشان داده است... لرزه و

با  .بیابدهاي مقابله و کاهش خطرات را فکري جوامع بشري  ودرك علل وقوع  حوادث ، انسان در صدد بر آمده  تا راه
هاي اخیر  روند تلفات جانی و خسارات ناشی از مخاطرات اي آمار  و اطالعات موجود در دههوجود این تالشها بر مبن

اتخاذ تدابیري به منظور کاهش اثرات بالیا و مخاطرات طبیعی ضروري . محیطی در مقیاس جهانی رو به افزایش است
  ).1384کرمی،( به نظر می رسد

هایی از مسیر آنها زمینه مناسبی ت شرایط ژئومورفولوژیکی در بخشدر مناطق کوهستانی به عل هاي کشورجاده
بطوري که این پدیده منجر به ایجاد خسارات مالی و جانی بسیاري گردیده  .جهت سقوط بهمن ایجاد نموده است

تن از  60بیش از  منجر به کشته و مجروح شدن 1386بطور مثال خسارات ناشی از بهمن در دي ماه  .است
  ).1377معماریان ( هموطنانمان واز بین رفتن چندین دستگاه وسایل نقلیه گردید

و  یخ است ممکن تنها نه بهمن بزرگ انواع .برف از بزرگی توده پایین به رو و سریع حرکت از است عبارت بهمن
 ها به صورتبهمن).Voight ،1995  و   ( Sousaمی کنند  حمل نیز را گیاهان و خاك سنگ، بلکه کنند، حمل برف
) ( 1994فسلر و فردستون را عامل سه این .دهندمی رخ زمینی عوارض و هوا و آب برف، پوشش تعامل از اينتیجه
 بر ناپایداري شرایط برف که زمانی پرشیب، هايدامنه روي بر برف هايتوده حرکت با بهمن  .نامیدند بهمن مثلث
 و کوهنورد وزن یک باد، باریده، تازه برف وزن مانند(  خارجی عامل یک تحریک دنبال به و باشد داشته شیب روي
 باریده تازه میزان برف باد، جهت و شدت برف، بستر قبیل از محیطی شرایط تابع بهمن وقوع . شودیم ایجاد )غیره
 . است غیره و شیب مناسب روز، طول در برف شدن گرم قدیمی، برف به جدید برف هايکریستال اتصال عدم شده،
بیش از یک  هر سال در سراسر جهان. یابدمی افزایش شدت به بهمن وقوع امکان یکدیگر کنار عوامل این حضور با

 آنجایی از و است وقوع بهمن رخدادي طبیعی در کوهستان).  2010و همکاران ،  Mott( افتد میلیون بهمن اتفاق می
 سقوط شاهد بهار و زمستان هايفصل در ساله هر لذا باشند،می برف صورت به نزوالت نیز ایران هايکوهستان در که

 افزایش جنگلی، درختان قطع مناطق کوهستانی، در انسان هايدخالت افزایش چنینهم هستیم، کشور در بهمن
 وقوع خطر بنديپهنه براي تقاضا است شده سبب جامعه، در ریسک پذیرش عمومی کاهش و اسکی هايپیست تعداد
 و منطقه شناخت بهمن، وقوع از ناشی وارده از خسارات جلوگیري براي .یابد افزایش حفاظتی اقدامات انجام و بهمن
 که شوندمی شروع جایی از هابهمن معموالً ولی .است ضروري بهمن سقوط و تشکیل هايگذرگاه تعیین نیز

 اگر .باشد غافلگیرکننده و ناگهانی خیلی هابهمن وقوع شودمی باعث امر همین و نیست ساده چندان آن به دسترسی
ریزان ه واقع شود کمک شایانی به برنامهها مورد توجبرف در آن پوشش و گیرند قرار دقیق بررسی مورد مناطق این

 اجازه ریزانبرنامه به که است مسائل همین. ) 1995و همکاران ،  Wadge( خواهد کرد تا به مقابله با بهمن نائل آیند
 ییاهگستره یا و نمایند برآورد میکند عبور گذرگاه از و است درحرکت بهمن بصورت که را برفی يتوده حجم دهدمی
  ).1388 طاهري، و احمدي(  کنند محاسبه شودیم فمتوق و شده انباشته آن در بهمن که را

 باد به توجه با دامنه جهت زمین، شیب دارند، اساسی نقش هابهمن کردن آزاد و تشکیل در که زمینی عوارض
گیاهی  پوشش و زمین زبري شیب، جهت بر عمود و شیب جهت در دامنه سطح تقعر و تحدب خورشید، وتابش
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 ثیر اینأت 1جدول  در .دارند اساسی نقش بهمن حرکت از ممانعت یا تسریع در عوارض این از یک هر .است جنگلی
  .است آمده خالصه صورت به عوامل
  
  

  بهمن تشکیل در زمین هايویژگی از ايخالصه:1 جدول
  

  بارش عامل
؛ روزنتال و  2007بلوگنزي ، 

  .2004همکاران ، آنسی و همکاران ، 

 وقوع بهمن در العادهاي فوق اهمیت گذشته روز سه برف مقدار خصوصاً بارش،
 تازه هرچه برف .رودمی شمار به بهمن بینیپیش در کلیدي عوامل از و داشته

  .شودمی بیشتر بهمن رخداد احتمال )بیشتر یا مترسانتی20( ببارد بیشتر
  شیب عامل

؛ شوایزر و همکاران ،  1992میرز، 
کالنج و اسکرر ، سالم ؛مک 2007

  .1990وهمکاران ، 

 شروع ناحیه شیب محدوده  :درجه 50تا 25
  طوالنی دوره با بزرگ هايبهمن براي شروع ناحیه شیب  :درجه 40 تا 30

  

  باد به نسبت جهت
؛ فیک و همکاران ،  1994گلیسون ، 

کالنج و اسکرر ، سالم و ؛ مک 2007
  .1990همکاران ، 

    بهمن تشکیل به منجر که اندانباشته باد برف معرض در بادپناه هايدامنه
 تغییرات مکانی که گذاردمی اثر ضعیف هايالیه تخریب و تشکیل بر باد. دمی شو

  .کندمی ایجاد برف پایداري در
  

  عرض در دامنه انحناي
؛ گرابر و ساردمان ،  1994گلیسون ، 
  .2001کالنج ،؛ مک 2002

 .کنندمی تسهیل را بهمن تشکیل دارند تقعر عرض در که هاییدامنه
  

 شیب جهت در دامنه انحناي
  .1996گلدسدزر ،  و جامیسون

اسکی بازان  توسط راحتی به هستند محدب شیب جهت در که هاییدامنه
  .شوندمی تحریک

  

  شروع ناحیه اندازه
  .2003 همکاران، و شوایزر

هاي بهمن تشکیل براي طول متر 20 تا 10 و عرض متر 10 با شروع نواحی
 .است نیاز ايقطعه

  
  ارتفاع

  .کنندمی دریافت بیشتري برف باالتر ارتفاعات  .1997کالنج،مک و اسمیت

 دما تغییرات عامل
  .1943ویلیامز، و آرمسترانگ

رخداد  براي زمان ترینخطرناك برفی هواي روز چند از بعد آفتابی روز اولین
 برف استحکام و کرده شل را برف هوا، دماي زیاد افزایش چنینهم .تاس بهمن

  .دهدمی دست از را خود
 آفتاب به نسبت جهت

  .هستند بهمن کردن آزاد و سریع شدن گرم معرض در جنوبی هايدامنه  .2000جامیسون، و شوایزر .

 پوشش جنگل
 .کندمی جلوگیري بهمن شدن آزاد و تشکیل از متراکم جنگل  .2002وایر، ؛ 1992 میرز،



 

 
 

 
  
 

 
           

  

 

 
٤ 

 
 1392 بهار،سوم شماره،مجله مخاطرات محیطی،سال دوم

 
  

    از اطالعات و آمار که مناطقی در خصوصاً بهمن مطالعه در و بوده ثابت بهمن وقوع در ثرمو زمینی عوامل
 .هستند مفید بسیار ندارند ، کاملی اطالعات سنجی برف و هواشناسی هايایستگاه و نیست موجود گذشته هاينبهم

 :باشیم داشته بارهاین در اطالعاتی که است الزم منظور به این 
 هوایی هايعکس توپوگرافی، هاينقشه از معموالً که زمین زبري مثل بهمن سطوح مورفولوژي اشکال  -

  .آیدمی دست به صحرایی ومشاهدات
 .منطقه هواشناسی هايداده - 
  ).1388 همکاران، و بیدکی زارع( پیشین وقایع از مدت بلند هايداده سري  -
  

  :منطقه مورد مطالعه
در طول  و ساوه شهرستان مرکزي، استان در کیلومترمربع 831/159برابر مساحتی با سامان آبخیز حوزه

  .است شده واقع35 24' 07"تا  35 15' 45"جغرافیایی  عرض و 49 44' 15"تا  49 30' 00"جغرافیایی 
 2005 داراي باشدمی خروجی محل در که آن ترینپست و دریا سطح از متر 2920 حوزه ارتفاعی تراز بلندترین

  .دهدمی نشان را سامان آبخیز حوزه موقعیت1شکل .است دریا سطح از متر
 

  ساوه 
 
 
 

 استان مرکزي      
 
 
 
 
 
 
  

  موقعیت جغرافیایی حوزه آبخیز سامان: 1شکل 
  

  :هاروش و مواد
  :ايمطالعات کتابخانه

ر در تشکیل ثگیري و عوامل موبراي کسب آگاهی و اطالعات در مورد مباحث تئوریکی بهمن ، برف و نحوه شکل
همچنین . شده است اي استفادهانجام گرفته از مطالعات کتابخانهآن ونیز کارهاي تحقیقاتی که تا کنون در این مورد 

  . استفاده شده است Google Earthاي ی بیشتر منطقه از تصاویر ماهوارهبراي بررس
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  :ملیات و بررسی میدانیع
   خیز از نزدیک و نیز تطبیق و مقایسه ولوژیکی منطقه و بررسی نقاط بهمندر زمینه شناسایی اشکال ژئومورف

مختصات چند  .اطمینان بیشتر اقدام به بازدید میدانی از منطقه گردیده استبندي با منطقه براي هاي نهایی پهنهالیه
برداشت  GPSاند، با استفاده از شخیص داده شدهخیز ت ننظر کارشناسی و سوابق گذشته بهم نقطه که بر اساس

ط نقشه مناطق داراي پتانسیل بهمنه به مختصات نقاگردیده وسپس با توجن کار جهت و ای .ه شده استخیزي تهی
  . پذیردبندي خطر انجام میهاي حاصل از مدل پهنهانطباق با نقشه

ه داده هاتهی:  
در  UTMبر اساس سیستم تصویر  Geodatabaseها یک لیه دادهبراي ک Arc catalogدر مرحله اول در داخل 

الیه شیب و جهت شیب را  TINه مدل ارتفاعی شمالی ایجاد کردیم و با رقومی کردن نقشه توپوگرافی و تهی 39زون 
  .ایجاد نمودیم
  : هاالیه جاده

م نموده سپس در نرم افزار یهاي موجود در منطقه را ترسمسیر Google Earthبراي ایجاد الیه مسیرها ابتدا در 
Arc GIS  به فرمتShp تبدیل شده و الیه آنها تولید گردید.  

استفاده  با مطالعاتی منطقه به مربوط مختلف اطالعات سایر و اينقشه اطالعات آوريجمع از پس مطالعه این در
   .گردید بهمن وقوع خطر میزان نظر از منطقه بنديپهنه به اقدام Arc G I S 9.3از نرم افزار 

  شد، رقومی Arc G I S 9.3 افزار نرم از استفاده با مطالعه مورد منطقه 1:25000 توپوگرافی نقشه ابتدا در
طبقات  مساحت و تعداد مبین نقشه این. گردید هتهی )هیپسومتري( ارتفاعی طبقات نقشه آن از سپس با استفاده

  .شد شیب نقشه هتهی به اقدام بهمن وقوع و برف تجمع در دامنه شیب تاهمی به هتوج با. باشدمی منطقه ارتفاعی
اطالعاتی  هايالیه این اندازيهم روي از .گردید هتهی شیب جهت نقشه شده، رقومی نقشه از استفاده با سپس

 برونزد سنگی وجود ها،دامنه روي موجود گیاهی پوشش اراضی، کاربري اثر .شد صمشخَ خطر معرض در هايدامنه
 و در منطقه غالب بادهاي سرعت و جهت شناسی،زمین سازند نوع سنگی، برونزدهاي وسعت و موقعیت دامنه، در

 اطالعات ه بهتوج با .شد بررسی خطر معرض در هايدامنه روي بهمن وقوع احتمال افزایش در هادامنه شیب شکل
  .شد بندياولویت خطر میزان نظر از و صمشخَ گیربهمن هايگذرگاه منطقه توپوگرافی نقشه و آمده به دست

  
  :نتایج و بحث
 عوامل گرفتن نظر در با و ژئومورفولوژي و اراضی کاربري شیب، جهت شیب، ارتفاع، هاينقشه از استفاده با
دهی گردیده وضمن ثیر آنها وزنأه به درجه تبا توجAHP در قالب مدل  بهمن هايگذرگاه میدانی بازدید و اقلیمی

 خود که گردید تعیین آبخیز این حوزه هايبخش از کدام هر ها با هم نقشه میزان وقوع بهمن درترکیب این الیه
  .باشدمی بهمن هايگذرگاه شناسایی در جغرافیایی اطالعات سامانه باالي قابلیت دهنده نشان

 پوشش شیب، زاویه ارتفاع، مانند خصوصیاتی .باشندمی هابهمن گیريشکل براي اصلی جایگاه هاکوهستان
 زیرا است، یمهم بسیار عامل ارتفاع. باشدمی بهمن تولید براي کوهستان قابلیت مشخص کننده هوا و آب گیاهی و
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تر عمیق و برفی توده نمودن فراهم در اثر مشهودي و یابدمی کاهش ارتفاع افزایش با یکنواخت طور به درجه حرارت

برف  باالتر ارتفاعات که آنجایی از بنابراین. دارد برفی توده ذوب از قبل طوالنی مدت براي آن نگهداري و شدن
 2500باالي  ارتفاعات در که مرتفع هايستیغ در .است بیشتر آنها در بهمن وقوع احتمال کنندمی دریافت بیشتري

ت به و بوده درصد 77 تا 55 حدود تند شیب اندگرفته قرار دریا سطح از متر  در عمل پدوژنز اقلیمی سخت شرایط علّ
 2500 تا 1700يمحدوده ( متوسط ارتفاعات در شده انجام هايبررسی .است گیاهی پوشش فاقد و نگرفته انجام آن

 برویم ترپائین به ارتفاعات باالتر ارتفاعات از چه هر که دهدمی صد نشاندر 45 تا 25 هايشیب با دریا سطح از متري
 خود مقدار کمترین به وقوع بهمن احتمال متر 1700 از کمتر ارتفاع با محدوده در .شودمی کاسته هابهمن تعداد از

  .است شده داده نشان منطقه ) ارتفاعی طبقات ( هیپسومتري نقشه 2 شکل در.) 1387 طاهري، و احمدي( میرسد
  

  
  سامان آبخیز حوزه ارتفاعی طبقات نقشه : 2شکل 

  
  ). 1377 دادخواه،( گردید شیب نقشه هتهی به اقدام بهمن وقوع و برف تجمع در دامنه شیب تاهمی به توجه با

 بهمن سقوط فراوانی 2 جدول در .شد تقسیم کم و متوسط خطرزیاد، احتمال با طبقه سه به شیب نقشه سپس
  .است آمده مختلف هايشیبدر

  مختلف هايشیب در بهمن سقوط فراوانی: 2دولج
  

  فراوانی سقوط  )درجه ( زاویه شیب 
  کم  90 -  60و  15 – 0
  متوسط  60 - 45و  30 – 15

  زیاد  45 – 30
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  ... از استفاده شناسایی مناطق بهمن خیز با

  
  

 فشار و برف استحکام بین تعادل شیب این در .افتدمی اتفاق درجه 45 تا 30 شیب در هابهمن سقوط بیشترین
 ثقل نیروي تندتر هايشیب در .است بحرانی خیلی شود ومی برف شدن سست باعث که ثقل نیروي از ناشی
 برف شدن عمیق و انبوهی از جهت بدین و بوده شدن جدا یا غلتیدن حال در دائم طور به برف بود، ثرترخواهدمو

  .است شده داده نشان مطالعه مورد منطقه شیب طبقات نقشه 3 شکل در .شودمی پشته جلوگیري
  

  

  
  سامان آبخیز حوزه شیب طبقات نقشه : 3شکل

  
وقوع  احتمال و شده ذوب سریعتر خورشید گرمایی انرژي از بیشتري مقدار دریافت سبب به جنوبی هايدامنه
 .کمتراست بهمن ایجاد خطر معموالً باشدمی کمتر پرتوگیري که شمالی یا شرقی هايدامنه در .یابدمی افزایش بهمن
 پودري خطرناکی هايبهمن هادامنه این در .گردندمی ایجاد زیاد عمق با یخی هايالیه معموالً هاییدامنه چنین در
  .دهدمی نشان را شیب جهت نقشه 4 شکل .پیونددمی وقوع به
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  سامان آبخیز حوزه شیب جهت نقشه : 4شکل 
  
   :اقلیم
 درحوزه موجود هايایستگاه اطالعات از باد جهت و سرعت بارش ، نوع دمایی، تغییرات دما، ثیرأت بررسی براي 

 گیري نماید -اندازه را هواشناسی پارامترهاي که ایستگاهی هیچ گونه مطالعه مورد حوضه داخل در( شد استفاده
 توده هواي ثیرأت تحت مطالعه مورد منطقه ).گردید انتخاب مختلف ایستگاه 11 منطقه اطراف در لذا ندارد، وجود

 شدید بارندگی بهار در و سنگین برف زمستان در و گرفته قرار شودمی وارد غرب شمال از که شمالی اطلس اقیانوس
  .کندمی ایجاد
 تحت را مطالعه مورد شرق محدوده شمال و شمال سمت از سال سرد فصول در سیبري پرفشار توده چنینهم 

 سرد هواي توده و باشدمی حرارت همراه درجه زیاد کاهش با منطقه در هوا توده این عمده ریزش. دهدمی قرار ثیرأت
  و استثنایی سرماهاي و داده قرار خود تأثیر تحت را یکبارمنطقه سال 7 تا 6 هر تواتر با شمالی بري خشک و

  . است توده این معلول منطقه در دما نادر هايحداقل
 در برف شکل به نزوالت است آن از ترپایین یا و صفر معادل حرارت درجه که میانگین سال از هاییماه بنابراین

 اعظم قسمت فروردین اوایل و اسفند بهمن، دي، آذر، هايماه در موضوع این به هتوج که با شودمی نازل حوضه سطح
 اواخر تا آذر و آبان ماه از مردم با آمده عمل به هايصحبت اساس بر آن استقرار تمد و گیردمی فرا برف را حوزه
  .باشدمیفروردین  اوایل و اسفند

کاهش  موجب هوا ناگهانی شدن گرم .دارد دخالت بهمن سقوط و برف حرکت در نیز حرارت يدرجه تغییرات
 از پس باال حرارت درجه بنابراین. رودمی به شمار بهمن حرکت در خطرناکی عامل و شده برف طبقات چسبندگی

کاهش  .گرددمی آب دار بهمن تولید نتیجه در و مرطوب برف ایجاد و برف هايدانه شدن گرم سبب برف ریزش
 سبب ایجاد دارد وجود شیب شکستگی که هائیمحل در و داده کاهش را برف پالستیسیتهی تخاصی حرارت يدرجه
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  ... از استفاده شناسایی مناطق بهمن خیز با

  
 در سانتی گراد و حداقل مطلق 5/45 با برابر بوئین خزانه ایستگاه در مطلق حداکثر دماي. می شود ايورقه هايبهمن

 وقوع اقلیمی مستعد لحاظ به مطالعه مورد منطقه بنابراین. باشدمی گرادسانتی -24 با برابر عرب حاجی ایستگاه
  .باشدمی بهمن

که  اندانباشته برف و بوده برف معرض در بادپناه هايدامنه .باشدمی آن جهت و سرعت باد خصوصیت ترینمهم
 )متري  10در ارتفاع  (کیلومتر در ساعت  3/10اراك  ایستگاه در باد سرعت بیشترین. شودمی بهمن تشکیل به منجر
کیلومتر در  41و  32کیلومتر در ساعت با داشتن فراوانی  11/11 – 40/7سرعت  با باد و بوده فروردین ماه به مربوط

 ایستگاه این در آن جهت و باشدمی غالب آرام بادهاي از بعد سرعت نظر از درصد 41و  32ساعت با داشتن فراوانی 
  .باشدمی غربی جنوب و غربی
 مربوط) متري  10در ارتفاع ( ساعت کیلومتر در  81/9همدان  فرودگاه ایستگاه در باد سرعت بیشترین چنینهم

 آرام بادهاي از بعد 23/17کیلومتر در ساعت با داشتن فراوانی  11/11 – 40/7سرعت  با باد و بوده فروردین ماه به
 .باشدمی غربی و غربی جنوب ایستگاه این در آن جهت و باشدمی غالب

 جا به کیلومتر در ساعت کافی است که براي جا 13/24 سرعت زمین روي از باریده تازه هايبرف برداشتن براي
 کیلومتر در ساعت بیشترین 45/80تا  18/32سرعت  .است بیشتري سرعت به احتیاج تر،قدیمی هايبرف کردن
 آن گیريوجهت برف حرکت مذکور مطالب به هتوج با. داراست بهمن شروع ناحیه به برف انتقال براي را راندمان
  .نیست منطقه غالب باد سرعت از متأثر
نقشه  و اراضی کاربري نقشه مطالعه مورد حوزه +ETMاي ماهواره تصاویر و هوایی عکسهاي از استفاده با
کاربري  نقشه از بهمن سقوط در گیاهی پوشش و بستر زبري ثیرأت مطالعه براي. گردید هتهی منطقه رفولوژيوژئوم

  ). 5شکل ( گردید  استفاده سامان حوزه اراضی
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  سامان آبخیز حوزه اراضی کاربري نقشه: 5 شکل

  
نگهداري  قدرت اندنشده پوشیده کامالً که زمانی تا بوته. دارند هابهمن سقوط روي مخلوطی اثر گیاهی پوشش

 بوته مورد در .آورندمی وجود به برفی پوشش در ضعیفی نقاط شدند، پوشیده برف توسط که وقتی اما دارند، را بهمن
       نگه دامنه روي را برف خوبی به باشند بیشتر برف ارتفاع حداکثر از آنها ارتفاع که صورتی در هاجنگل و زارها
ها با به قورب مربوط رویشی فرم بیشترین و اندگرفته قرار مرتعی کاربري در خطر مناطق اینکه به هتوج با .دارندمی
 به را پوشش کمترین فراوانی درصد 7/16 با گراسها و باشدمی ايدرختچه و ايبوته پوشش و فراوانی درصد 7/66

 به Rhamnusو  Amygdal usهاي درختچه که هاییبخش در خصوص به گیاهی پوشش لذا اند،داده اختصاص خود
 تشدیدکنندگی اثر است گراس از که پوشیده محدودي هايبخش در فقط و دارد کنندگیکنترل نقش خوردمی چشم
  .داشت خواهد
 وسعت و موقعیت بر کیدأت با حوزه رفولوژيوژئوم نقشه منطقه هوایی هايعکس بررسی و صحرایی بازدید با
     و سنگی زدگیبیرون هايرخساره در ) 6شکل (  شد هتهی سنگی هايرخساره پراکنش و کوهستانی مناطق
ت کند،نمی پیدا زیادي ضخامت برف پوشش هاصخره  موجب حرارت جذب با تیره سنگهاي که است آن امر این علّ

دیگري  اثر .گردد ایجاد ايقطعه ايبهمنه تشکیل جهت مناسبی يزمینه شودمی سبب امر همین. میشوند ذوب برف
 .دهندمی واریزه تشکیل و شده خرد بستن یخ اثر در که است آن دارند هابرونزدگی این که

از  باشند شده پوشیده برف توسط کامالً اگر اندزده بیرون زمین از نواري صورت به که سنگی هايبرونزدگی
 پایین، قسمت در معموالً که است حالی در این و کنندمی ممانعت گردد ایجاد آنها باالي است ممکن که حرکاتی
  کششی  نیروهاي ایجاد اندنشده قطع برونزدگی توسط که برف فوقانی هايالیه در امر همین .دارند ادامه حرکات

       گردد متمرکز است مدفون برف زیر در که سنگی نوار امتداد در هاشکستگی شوندمی سبب نیروها این .کندمی
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  ... از استفاده شناسایی مناطق بهمن خیز با

  
وهایی و هاتحتانک. ) 1388طاهري، و احمدي(   لغزش برف کاهش بر مثبتی اثر اندشده ایجاد دام عبور اثر در که سکّ

ی که جایی تا دارند  به واقدام کرده سازيشبیه مصنوعی طور به خاصی ماشین آالت توسط را حالت این توانمی حتّ
 لغزش مناسبی براي محلّ بودن مرطوب صورت در صاف و لخت هايزمین .نمود خاکی هايپشته یک سري ایجاد
 شود افزوده ناهمواري زمین بر هچ هر کهصورتی در یابد،می افزایش بهمن سقوط احتمال و شوندمی محسوب برف
 ایجاد برف زیرین دربخش هوا چرخشی جریان نوعی بعالوه. شودمی کمتر برف لغزش ساده، مکانیکی قانون یک طی
  .کندمی جلوگیري برف مرطوب شدن از آن تبع به و زمین و برف پوشش تماس محل در گرم هواي صعود از و شده

  
  سامان آبخیز حوزه ژئومورفولوژي واحدهاي نقشه : 5شکل 

  

  
  سامان آبخیز حوزه خطر با و بدون مناطق نقشه :6شکل 

  
شناسایی  سامان آبخیز حوزه در بهمن هايگذرگاه،میدانی بازدید انجام و القعرها خطَ و هاالراس خطَ به هتوج با
  ). 7شکل (  گردید
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  سامان آبخیز حوزه بهمن هايگذرگاه نقشه :7شکل 

  
 بازدید و اقلیمی عوامل گرفتن نظر در با و ژئومورفولوژي و اراضی کاربري شیب، جهت شیب، ارتفاع، هاينقشه
ها این الیهثیر آنها وزن دهی گردیده وضمن ترکیب أه به درجه تبا توجAHP در قالب مدل  بهمن هايگذرگاه میدانی

  . گردید تعیین آبخیز این حوزه هايبخش از کدام هر با هم نقشه میزان وقوع بهمن در
 گیاهی، پوشش و اراضی کاربري اقلیم، ثیرأت منطقه، رفولوژيوم مطالعه و مذکور هاينقشه تلفیق از بعد
  .شد ارزیابی خطر پر مناطق در بهمن وقوع خطر تشدید بر شناسی زمین و رفولوژيوژئوم
 این تاهمی تعیین منظور به. شد شناسایی سامان آبخیز حوزه در بهمن گذرگاه هفده ،7 شکل به هتوج با

  ). 8شکل (گردید  تلفیق هاجاده و مسکونی مناطق نقشه با مذکور نقشه باال تاهمی با هايگذرگاه انتخاب و هاگذرگاه
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  ... از استفاده شناسایی مناطق بهمن خیز با

  

  

  
  سامان آبخیز حوزه بهمن زیاد تاهمی با هايگذرگاه نقشه: 8 شکل

  
 و جاده گذرگاه شش سامان آبخیز حوزه در شده شناسایی بهمن گذرگاه هفده از که دهدمی نشان 8 شکل

 هاگذرگاه این کنترل براي الزم تمهیدات بایستی اندرکاراندست که دهندمی قرار ثیرأت تحت را مناطق مسکونی
  .انجام دهند

 
  نتیجه گیري
 اقدامات انجام و بهمن وقوع خطر بنديپهنه براي تقاضا است شده سبب جامعه، در ریسک پذیرش عمومی کاهش
 هايگذرگاه تعیین نیز و منطقه شناخت بهمن، وقوع از ناشی وارده از خسارات جلوگیري براي. یابد افزایش حفاظتی
 ساده چندان آن به دسترسی که شوندمی شروع جایی از هابهمن معموالً ولی. است ضروري بهمن سقوط و تشکیل
 بررسی مورد مناطق این اگر. باشد غافلگیرکننده و ناگهانی خیلی هابهمن شود وقوعمی باعث امر همین و نیست
تا به مقابله با  ریزان خواهد کرده واقع شود کمک شایانی به برنامهها مورد توجبرف در آن پوشش و گیرند قرار دقیق

  .بهمن نائل آیند
دهد که وضعیت ژئومورفولوژي منطقه بویژه عوامل تکنونیک ، زمین شناسی و سنگ یمطالعات انجام شده نشان م

ت با افزایش ارتفاع به علَ. شناسی از جمله عواملی هستند که در تجمع برف وتشخیص بهمن نقش اساسی دارند
در میان عوامل . شودونیز خطر وقوع بهمن نیز بیشتر میبیشتر شده گیري منطقه کاهش دما میزان برف

) درجه 45- 30(و شیبهاي بیشتر  کننداساسی را در  وقوع بهمن ایفا می ژئومورفولوژي شیب و جهت دامنه نقش
به هاي شیب که در اکثر اوقات روز در سایه وجود دارند چنین جهتو هم. بیشترین احتمال سقوط بهمن را دارند

ع زیاد آن بیشترین خطر را دارندعلت عدم ذوب برف و تجم .انی در وقوع بهمن را دارند یت فراوعوامل اقلیمی نیز اهم
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چنین افزایش برندگی احتمال وقوع و هم شوددرجه احتمال وقوع بهمن بیشتر می صفرکه در دماي باالتر از بطوري

شش گیاهی کم احتمال وقوع  بهمن را به مراتب در مقایسه با تراکم پویاهی باال،تراکم پوشش گ. بردبهمن را باال می
ثیر بسزایی در احتمال وقوع أته نماند که نوع پوشش گیاهی هم تناگف. شش گیاهی کم استر از مناطق باتراکم پوکمت

  .بهمن دارد
 آبخیز حوزه در بهمن هايگذرگاه آمیزيموفقیت طور به ژئومورفولوژي و اراضی کاربري شیب، هاينقشه تلفیق با
بهمن  هايگذرگاه شناسایی در جغرافیایی اطالعات سامانه باالي قابلیت دهنده نشان این. گردید شناسایی سامان
 مندرج در موارد مجموع، در .باشدنمی میسر امر این میدانی عملیات انجام بدون که است توضیح به الزم البته. دارد
  :گرددمی محسوب جاري مطالعه کاربردي هايتمزی از ذیل

ذینفع به خصوص اداره راهداري وپلیس  هايسازمان طرف از بهمن هايگذرگاه ينقشه کارگیري به امکان  -
 .راهنمایی و رانندگی

  .کاربردي صورت به بهمن هايگذرگاه دقیق تعیین -
  .احتمالی جانی و مالیهاي وگیري از خسارتلا و جهگاهبینی و احتمال وقوع بهمن در گذرپیش - 

،  :نمود اشاره ذیل مورد به توانمی ورمذک نقشه يعمده معایب از ضمناً
 بهمن هايگذرگاه از یک هر در گاهرسوب و گذرگاه بروزگاه، مناطق از یک هر سطح تعیین ضرورت  -
 به آتی، مطالعات بهمن در وقوع در عوامل از یک هر ثیرأت میزان گرفتن نظر در بدون بهمن هايگذرگاه تعیین  -
 اطمینان با را بهمن هايگذرگاه موثر عوامل از یک هر به وزن دادن با توانمی ها،گذرگاه تعیین کیفی بهبود منظور
  .داد قرار استناد مورد کشور خیزبهمن مناطق مدیریت در بیشتري
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  ... از استفاده شناسایی مناطق بهمن خیز با
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