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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  ا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

   )مديريت پايدار بالياي طبيعي(
  
  

   آبخيز در حوزةخيز  مناطق پرخطر بهمنمطالعات راهبردي براي تهيه نقشة
  )ي چالوس بررسي موردي جاده(

  2               سميه طاهري1حسن احمدي
  چكيده

خيز   برفسقوط بهمن در مناطق     يكي از اين باليا،      .است   طبيعي مختلفي بوده   خطراتمعرض    در هميشه،  زياددليل تنوع اقليمي      كشور ايران به  
ي    در جـاده   ويـژه   ايـن مـسئله بـه      .كرده است   هاي قابل توجهي را بر پيكرة اقتصادي و اجتماعي كشور تحميل            است كه درجاي خود، آسيب    

بـه بـار    غيرقابـل اغماضـي      جـاني و مـالي       هاي  تهرساله خسار هاي پرتردد كشور است تهديدي جدي محسوب شده و            چالوس كه از راه   
در ايـن   . سـزائي برخـوردار اسـت      هاين منطقه از اهميت ب    هاي مختلف     بخشتعيين ميزان خطرات بهمن در      اي براي     نقشهي    تهيهلذا  . آورد  مي

ي مورد مطالعه را از نظر ميزان خطري كـه            هاي مختلف منطقه    بخشتوان    است كه به كمك آنها مي       هائي پرداخته شده    مقاله به بررسي شاخص   
شناسي و زبري زمين،      هاي زمين   هاي توپوگرافي و شيب، شاخص       شاخص عبارتند از ها    شاخصاين   .دي نمود بن  كند تقسيم   منطقه را تهديد مي   

در اين بررسي احتمال سقوط بهمـن در        . اي اقليمي ه  هاي جهت جغرافيائي و ميزان پرتوگيري و شاخص         هاي پوشش گياهي، شاخص     شاخص
  .هاي اين جاده تعيين گرديده است هر كدام از بخش

  بهمن، جاده چالوس: هاي كليدي واژه
  
  مقدمه -1

از انـدازهاى بكـر و طبيعـى و     تـرين منـاظر و چـشم    بـديل   كرج از بـى -ور، محور چالوس هاى منتهى به شمال كش  ين گذرگاه در ب 
 جـاده بـا     ايـن  . جاده زيباى دنيا قـرار داده اسـت        10 كه اين عامل بسيار مهم جاده چالوس را در شمار            باشد  ميپرطرفدارترين مسيرها   

ى آن مـانع از     ساز  عدم رسيدگى و ايمن    وهاى زيادى براى گردشگران داشته باشد         هتواند جاذب   زيبا و منحصر به فرد خود مى       هاى جلوه
كند سقوط بهمن     ي پرتردد را تهديد مي      يكي از خطراتي كه به علّت شرايط خاص ژئومورفولوژي، اين جاده          . شود استفاده توريستى مى  

 براي جلوگيري از خسارات وارده، شناخت منطقه و نيز .است  تا كنون سبب ايجاد خسارات مالي و جاني بسياري بوده     اين امر . باشد  مي
شوند كه دسترسي به آن چندان سـاده      ها از جايي شروع مي      ولي معموالً بهمن  . هاي تشكيل و سقوط بهمن ضروري است        تعيين گذرگاه 

 مـستقيم   شـود كـه بررسـي    اين مـسأله سـبب مـي      . ها خيلي ناگهاني و غافلگيركننده باشد        بهمن شود وقوع   نيست و همين امر باعث مي     
ها استناد  هاي بهمن نشانه ي توقّف بهمن، بيشتر به بررسي آثار و ي گذر و منطقه     بويژه در منطقه  . هاي در حال حركت دشوار باشد       بهمن
اگر اين مناطق مورد بررسي دقيق قرار گيرند و پوشش         . ع بهمن اندك است   ي شرو   گردد و اين در حاليست كه اطالعات ما از منطقه           مي

همين مـسائل اسـت كـه بـه     . ريزان خواهد كرد تا به مقابله با بهمن نائل آيند      برف در آنها مورد توجه واقع شود كمك شاياني به برنامه          
  ت و از گذرگاه عبور ميكند براورد نمايند و يا ي برفي را كه بصورت بهمن در حركت اس دهد حجم توده ريزان اجازه مي برنامه

                                                 
 گروه احياء مناطق خشك و آوهستاني، -ي منابع طبيعي دانشگاه هتران استاد دانشكده -١

 ٢٢٤٩٣١٣: بع طبيعي دانشگاه هتران، تلفن دانشكده منابع طبيعي، پرديس آشاورزي و منا
 

 ي منابع طبيعي دانشگاه هتران ي دآرتي آخبيزداري، دانشكده  دانشجوي دوره -٢
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  ا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

   )مديريت پايدار بالياي طبيعي(
  

ي  با توجه به آنچه گفتـه شـد پـر واضـح اسـت كـه مـشاهده       . شود محاسبه كنند اي را كه بهمن در آن انباشته شده و متوقّف مي   گستره
اي مهمـي   هاي توسـعه  كه پروژه  با وجودي ي چالوس، تي نظير جاده  يحتّي در مناطق پر اهم    . باشد  پذير نمي   مستقيم بهمن به آساني امكان    

است، دسترسي مداوم و مكرّر در طول زمستان دشوار بوده و لذا اطّالعات موجود در اين مناطق هم كامـل نخواهـد      در آن تعريف شده   
 جـاي   شود صددرصد اعتماد و تكيه كرد چرا كه دقّت اطّالعات ايـن افـراد               هاي غير علمي افراد بومي نيز نمي        از طرفي به صحبت   . بود

  . استترديد
ها و سرنخهاي موجود روي زمين كه  ي عالئم فيزيكي و نشانه   ها عبور كرده و در عوض از همه         بنابراين الزم است از اين شكل بررسي      

 آنهـا   اند و رفتار    هايي كه در گذشته اتّفاق افتاده        بهمن شود تا به كمك آنها عملكرد     برداري    اند ليست   هاي تابستان آشكار شده     در طي ماه  
  .روشن گردددر آينده 

بيني نموده و در مناطق  هاي الزم سقوط بهمن را پيش از وقوع آن پيش           گيري توان در زمستان با اندازه      ساس مي  شناسايي اين مناطق ح    با
مكان وجود دارد در گام بعدي اين ا. خطرناك قبل از وقوع بهمن با جلوگيري از تردد وسايل نقليه از بروز اتفاقات ناگوار اجتناب نمود        

ا بر ايـن    لذ. با احداث موانع و تجهيزاتي از تشكيل بهمن در مناطق حساس جلوگيري نمود            هاي الزم     گيري   مطالعه و اندازه   به كمك كه  
  .هاي اساسي ارائه داد راه حلتوان  مي شناخت مسأله  و باها  يكسري شاخصدر نظر گرفتناساس با 

  ي مورد مطالعه منطقه -2
.  كيلومتر كه دو شهر كرج و چالوس را به هم مربوط مي كنـد        154ي كرج و به طول        اي است در داخل دره      د مطالعه، جاده  ي مور   منطقه
دهد كه زمين شناسي آن متعلّق به دوران سـوم و             ي جنوبي و شمالي ارتفاعات البرز را تشكيل مي          ي مورد مطالعه قسمتي از دامنه       منطقه

ي جنوبي، سنكلينال بزرگي      ي مورد مطالعه، سازندهاي ائوسن در دامنه        در منطقه . با نام كلّي توف است    متشكّل از تشكيالت آذر آواري      
هاي سيلتـستون، ماسـه سـنگ و گـاهي همـراه بـا             گذرد و شامل اليه     را بوجود آورده كه محور اصلي آن از ارتفاعات شمالي منطقه مي           

كنـد و بـصورت    ها را قطـع مـي   هاي آذرين بصورت دايك كه اليه زدگي ن بيرونهاي راديوالريت و ندرتاً شيل است و در فواصل آ     اليه
در اين بررسي به علّت شـرايط       . شوند  مي  هاي منفرد جدا از هم ديده       اند و گاهي نيز بصورت توده       ها قرارگرفته   بندي  سيل موازي با چينه   

تـا سـياه بيـشه ادامـه دارد بـه علّـت             )  كيلومتري كـرج   7(ن  خاص ژئومورفولوژي، زمين شناسي و اقليمي تنها بخشي از آن كه از بيلقا            
  .هاي سنگين و خطرناك مورد نظر بوده و دقيقاً مورد بررسي قرار گرفته است بهمن

  روش مطالعه -3
ي سـنگ      و نقـشه   50000/1ي زمـين شناسـي        ، نقـشه  10000/1ي توپـوگرافي      ، نقشه 20000/1هاي هوايي     اساس كار، بر تفسير عكس    

هـاي   نـواع گـذرگاه  ها، مناطق تجمـع بـرف و ا    وضعيت ناهمواري،هاي هوايي   ي عكس   با مطالعه . است   گذاشته شده  100000/1شناسي  
و سپس به علّت اينكه عكسهاي هوايي فصل زمستان كه نشانگر وضعيت برف در اين منطقـه باشـد                   ) 1جدول  ( بهمن مشخص گرديد  

بر اساس ايـن    . ، مطالعات تكميلي در فصل زمستان روي زمين انجام گرفت          شواهد در فصول ديگر سال      در دسترس نبود ضمن بررسي    
  .ي ژئومورفولوژي تهيه و مطالعات بعدي بر مبناي آن انجام گرديد مطالعات ابتدا نقشه
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  ا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

   )مديريت پايدار بالياي طبيعي(
  
  بحث نتايج و  -4

ها يـا      علل ايجاد بهمن   .توان ميزان خطرات بهمن در منطقه را تعيين نمود          ها مي    به كمك برخي شاخص    با توجه به مطالعات انجام شده     
  و ست به هر يك از منـاطق شـروع، گـذر           هستند ممكن ا    هاي فيزيكي كه بر روي زمين قابل مشاهده         ها و بسياري از رخساره      اثرات آن 

  :گيرند  و اقليمي قرار مي، پوشش گياهيهاي زميني  گروه شاخصسهشاخص ها در  اين .توقّف بهمن مربوط باشند
  

   زمينيهاي شاخص -4-1
   ساختماني يا تكتونيك شاخص -4-1-1

ترين عامل جهت چين خوردگي، تشكيل ارتفاعات و سپس تخريب و ايجاد گـسل رورانـده                  ترين و مشخّص    اين عامل به عنوان اصلي    
 .مطالعات انجام شده نشان مي دهد كه منطقه از سه زير واحد تشكيل يافتـه اسـت                . باشد  در واحدهاي مختلف ژئومورفولوژي مؤثّر مي     

بوده و به علّت شـرايط  % 77 تا 55 متر از سطح دريا قرار گرفته است شيب تند حدود 2500ي مرتفع كه در ارتفاعات باالي     ها  در ستيغ 
 طي بهـار    دهد كه      نشان مي  بررسي بهمن در ارتفاعات باال    . و فاقد پوشش گياهي است    سخت اقليمي عمل پدوژنز در آن انجام نگرفته         

ايـن  لبتـه  ا. هاي برف در امـان باشـد   شود كه از خطر بهمن يا سقوط توده  اي يافت نمي    ستاني نقطه و زمستان در سرتاسر ارتفاعات كوه     
اي را پيدا كرد كه احتمال وقـوع بهمـن             بتوان جايي را يافت كه وقوع بهمن در آن خيلي معمول نباشد و يا منطقه               امكان وجود دارد كه   

ي امـن در      يـافتن يـك نقطـه     اما در هر حـال      .  اواخر يك فصل بيشتر يا كمتر باشد       ها يكسان نبوده و در ابتدا، اواسط يا         ي زمان   در همه 
هاي فرسايش يافته است كه قسمت اعظم منطقه   واحد ديگر واحد يال.نهايت مشكلي است  كار بيهاي كوهستاني ارتفاعات باال و ستيغ   

ايـن واحـد از محـلّ گـسل     . اسـت  قرار گرفته% 45 تا 25هاي   متري از سطح دريا با شيب2500 تا 1700ي   پوشاند و در محدوده     را مي 
در انجـام شـده     هـاي     بررسـي . گـردد   هاي ساييده شده مشخّص مي      هاي مدور و با يال      اصلي شروع و به علّت فرسايش، به صورت قلّه        

 در اين محدوده  . دشو  مي  ها كاسته  تر برويم از تعداد بهمن      هرچه از ارتفاعات باالتر به ارتفاعات پائين      دهد كه      نشان مي  ارتفاعات متوسط 
اند كه اين مـسأله اهميـت بررسـي در ايـن منطقـه را دو چنـدان                   بوجود آمده  هاي خطرناكي      گذرگاه هاي خاص   تحت تأثير توپوگرافي  

 و يـا    ها  در اين محدوده مواد حاصل از تخريب دو واحد قبلي در پاي دامنه            . سومين واحد موجود در منطقه واحد آبرفتي است       . كند  مي
صـورت    اين واحد وسعت چنداني نداشته و اغلب به       . است  هاي زراعي فعلي گرديده     در نقاط مسطّح جمع شده و موجب تشكيل زمين        

هاي كشاورزي و باغات اغلب مربـوط بـه    باشد كه عناصر اصلي آن از تشكيالت كرج تشكيل يافته، ولي زمين سازند پليوپليستوسن مي 
  .رسد  احتمال وقوع بهمن در اين مناطق به كمترين مقدار خود مي.باشد يي وورم و جنگ ترويا م دوره

  
   سنگ شناسيهاي شاخص -4-1-2

ها، شكل زمين و يا توپـوگرافي منطقـه داشـته و بـه عنـوان يـك عامـل اصـلي                        عامل سنگ شناسي نقش اساسي در تشكيل ناهمواري       
بافـت، تخلخـل و سـيمان آن اسـت، هـم در ايجـاد               اين عامل بصورت فرسايش فيزيكي كه بسته بـه نـوع سـنگ،              . گردد  محسوب مي 

لعات انجام شده سه واحـد اصـلي        با توجه به مطا   . باشد  ي انواع رسوبات تخريبي و شيميائي مؤثّر مي         ناهمواريهاي محلّي و هم در تهيه     
 سـازند كـرج، تغييـر       در. هاي رسوبي در منطقه مشخّص گرديد       ي نسبتاً وسيع سنگ     و نيز محدوده  هاي آذرين     سازند كرج، سنگ  شامل  

  هايي  ها و در نتيجه تغيير ميزان فرسايش فيزيكي موجب ايجاد سطوح فرورفته و يا برجسته و گاهي موجب تشكيل پرتگاه جنس اليه
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  ا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

   )مديريت پايدار بالياي طبيعي(
  

كه سطح محدودي از  هاي آذرين نيز    سنگ. گردد كه اين امر در انباشتگي برف و تشكيل بهمن نقش اساسي دارد              هاي سخت مي    در اليه 
و همين برجـستگي هـا موجـب     اند ر امتداد شيب توپوگرافي ظاهر شده     هاي كم ضخامت د     بصورت برجستگي كنند     اشغال مي  منطقه را 

  .ها مي گردد تجمع برف در گذرگاه
  

  )شيب، جهت، ارتفاع( توپوگرافي هاي شاخص -4-1-3
 نمي دهنـد كـه       ها اجازه   زيرا اين شيب  گردد    بيشتر است، به ندرت بهمن ايجاد مي      )  درصد 120( درجه   50هايي كه شيبشان از       در دامنه 

هاي با شيب كمتـر      احتمال سقوط بهمن در دامنه    . ريزند  ها بالفاصله پس از ريزش از روي دامنه فرو مي           پوشش برف تجمع يابد و برف     
سـقوط بهمـن   هـاي برابـر، احتمـال     اي كه در اينجا مطرح است اينكه حتّـي در شـيب   نكته. نيز به شدت كم است   %) 58( درجه   30از    

  :علّت آنست كه عوامل مختلفي در ايجاد خطوط شكستگي در برف و ايجاد بهمن دخالت دارند. مساوي نخواهد بود
وقتـي شـرايط بـراي سـقوط     . يابد هاي محدب ميزان كلّ حركات خزشي و لغزشي برف به سمت پايين دامنه افزايش مي          در دامنه ) الف

هاي محدب كه در پوشش برف  نيروي كششي وجود دارد  برشي كم وجود دارد، ابتدا در دامنهاي با مقاومت     بهمن مناسب است و اليه    
  .گردد شكستگي حادث مي

علّـت ايـن امـر آن اسـت كـه      . كنـد  ها پوشش برف ضخامت زيادي پيـدا نمـي    سنگي و صخره  هاي بيرون زدگي    در رخساره   ) ب
اي   هاي قطعه   ي مناسبي جهت تشكيل بهمن      شود زمينه   ر سبب مي  همين ام . شوند  هاي تيره با جذب حرارت موجب ذوب برف مي          سنگ

 .دهند ها دارند آن است كه در اثر يخ بستن خرد شده و تشكيل واريزه مي اثر ديگري كه اين برونزدگي. ايجاد گردد

 حركـاتي كـه   اند اگر كامالً توسط برف پوشيده شـده باشـند از            هاي سنگي كه به صورت نواري از زمين بيرون زده             برونزدگي  ) ج
همين امر در . كنند و اين در حالي است كه معموالً در قسمت پايين، حركات ادامه دارند     ممكن است باالي آنها ايجاد گردد ممانعت مي       

ها در امتداد  شوند شكستگي اين نيروها سبب مي. كند اند ايجاد نيروهاي كششي مي هاي فوقاني برف كه توسط برونزدگي قطع نشده اليه
 .ر سنگي كه در زير برف مدفون است متمركز گرددنوا

. هاست   در ايجاد بهمن   ها  شاخص تأثيرگذارترين    توپوگرافي است كه جزء    هاي   شاخص  نيز از ديگر   جهت جغرافيائي و ميزان پرتوگيري    
ي لغـزش در    مـوالً پديـده   باشد و لـذا مع      تر مي   هاي جنوبي يا غربي قرار دارد ضخامت كمتري دارد و مرطوب            معموالً برفي كه در دامنه    

البته نبايد فراموش كرد كه اگر آب و هواي حاكم بر منطقه براي مدتي طوالني ابـري                 . دهد  ترين سطح آن رخ مي      عمق بهمن و در پائين    
هـاي سـرد      هاي جنـوبي شـاهد بهمـن        شود و در اينصورت ممكن است حتّي در دامنه          باشد، اثر جهت و ميزان پرتوگيري خيلي كم مي        

هاي برف مرطوب در زير       هاي جنوبي، وجود اليه     در دامنه  .نهايت خطرناكند   ها بسيار نادرند ولي بي      اگرچه اين بهمن  . ي هم باشيم  پودر
ه با حركـت    شود كه برف در سطح زمين بيشتر سر بخورد و لذا استفاده از تمهيدات حفاظتي مناسب جهت مقابل                    برف سبب مي    پوشش

در چنـين   . باشد معمـوالً خطـر ايجـاد بهمـن كمتـر اسـت              هاي شرقي يا شمالي كه پرتوگيري كمتر مي         نهدر دام . بهمن مفيد خواهد بود   
  .پيوندد هاي پودري خطرناكي به وقوع مي ها بهمن در اين دامنه. گردند هاي يخي با عمق زياد ايجاد مي هايي معموالً اليه دامنه

  .بخش مربوط به عامل ساختماني يا تكتونيك توضيحات الزم ارائه گرديددر مورد تأثير شاخص ارتفاع در تعيين خطر بهمن نيز در 
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  ا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

   )مديريت پايدار بالياي طبيعي(
  

   زبري زمين شاخص -4-1-4
  :دهند  قرار ميتحت تأثيربصورت زير فاكتورهاي مرتبط با زبري نيز حركت پوشش برف بر روي زمين را 

هـا را در      ي تـنش     و لذا كليـه    شوند  هاي لخت و صاف بويژه اگر مرطوب باشند محلّ مناسبي براي لغزش برف محسوب مي                زمين) الف
  .دهند پوشش برف افزايش داده و احتمال سقوط بهمن را افزايش مي

باشند و طي يك قانون مكـانيكي سـاده لغـزش             سنگهاي بزرگ در زبري بستر مؤثّر مي        هاي ناصاف و ناهموار، سنگها و تخته        زمين) ب
ايـن جريـان از   . رخشي هوا در بخش زيرين پوشش برف ايجاد گـردد        شوند نوعي جريان چ     بعالوه سبب مي  . سازند  برف را متوقّف مي   

در . ينـد ها كمتـر بـه حالـت مرطـوب درآ           شود برف   اين امر سبب مي   . كند  صعود هواي گرم در محلّ تماس برف و زمين جلوگيري مي          
كمتـر بـه   دهـد  رخ ترين اليه  هاي بزرگي كه در آن لغزش در عمق برف و در پائين سنگهاي بزرگ هستند، بهمن  مناطقي كه داراي تخته   

ها مواد كمتـري      هاي كوچك و سطحي ايجاد گردد كه اين بهمن          معموالً در برخي از اين مناطق تنها ممكن است بهمن         . دپيوند  وقوع مي 
  .كنند را با خود حمل كرده و مسافت چندان زيادي را نيز طي نمي

را  ايـن حالـت   توان  مثبتي بر كاهش لغزش برف دارند تا جايي كه حتّي مياند اثر  هايي كه در اثر عبور دام ايجاد شده         ها و سكّو    تختانك
  .نمودهاي خاكي   و اقدام به ايجاد يكسري پشتهكردهسازي  توسط ماشين آالت خاصي به طور مصنوعي شبيه

  
  هاي پوشش گياهي شاخص -4-2

هاي بلند وجود داشته باشد، در فصل زمستان ايـن گياهـان يـخ زده و بـه سـمت سراشـيبي دامنـه خـم            خيز گراس   اگر در مناطق بهمن   
گـاه   نهايت لغزنـده اسـت و لـذا تكيـه     كند كه هميشه مرطوب بوده و بي      اينحالت، فرشي با ضخامت كم ولي متراكم ايجاد مي        . شوند  مي

در صـورتي كـه     . شـود   برف شدت گرفته و خطر وقوع بهمن بـسيار زيـاد مـي            در نتيجه لغزش    . گردد  مناسبي براي برف محسوب نمي    
اند، پس از ريزش برف به شكل عمودي در داخل پوشش برف نفوذ كـرده و                  مانده  گياهاني كه خاصيت نرمش ندارند و بطور قائم باقي        

گردد به مراتب كمتر از مورد        گياهان ايجاد مي  به عبارت ديگر خطري كه در اثر بارش برف بر روي اين گونه              . دارند  آنرا بخوبي نگه مي   
اي گياهان علفي انعطاف پذير و بلند وجـود داشـته باشـد و در باالدسـت آن                    ي حائز اهميت آن است كه اگر در منطقه          نكته. قبل است 

، وضـعيتي شـبيه بـه    امـا عكـس اينحالـت   . باشـد  شود كه خطرناك مي ي محدب ايجاد مي چنين وضيتي نباشد حالتي شبيه به يك دامنه     
  . ي مقعر را پيش آورده و خطر كمتري وجود خواهد داشت دامنه

اند سبب اتّصال برف به دامنه  ها در زير برف مدفون نشده تا زمانيكه اين بوته. ي ديگري است هاي كوتاه، وضعيت به گونه در مورد بوته
در واقـع،   . يابد  شوند خطر بهمن به سرعت افزايش مي        مي  ط برف پوشيده  اما همينكه توس  . دهند  شده و احتمال وقوع بهمن را كاهش مي       

هايي از بـرف       يا نشست شديد در اليه      شود كه در اثر كوچكترين تغييرات وزني موجب ايجاد وارفتگي           نوعي جهش مكانيكي ايجاد مي    
كنـد كـه ايـن امـر      چرخش هوا را تـسهيل مـي  ي گياهان  گذشته از اين، وجود ساقه   . است  گردد كه پوشش گياهي در آنها نفوذ كرده         مي

اي از برف است كه مقاومت برشي آن بسيار پائين بوده و             اين بخش، اليه  . آورد  شرايط مطلوبي جهت ايجاد يك بخش عميق بوجود مي        
عـه صـورت نگيـرد    بايد توجه كرد كه احياء جنگـل هـم اگـر بـا مطال     . هاي برف قرار دارند     هاي كوتاه و بر فراز آن اليه        در زير آن بوته   

هاي مورد استفاده مشخّصاً از پوشش برف باالتر بوده           تواند خطرآفرين باشد و تنها در صورتي مفيد واقع خواهد شد كه ارتفاع نهال               مي
  .و از حداكثر ارتفاع برف بيشتر باشد
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ي آنها برف را بخوبي       بلندتر باشد، تنه  ) extH(توان گفت زماني كه ارتفاع درختان جنگل از حداكثر ارتفاع برف              ها مي   در مورد جنگل  
يابـد و   نشيند به نسبت كـاهش مـي   ي مورد مطالعه مقدار برفي كه كف جنگل مي هاي متراكم منطقه در جنگل. دارد مي  بر روي دامنه نگه   

 انبوهي برف روبرو خواهيم بود كه بـسته بـه           ي جنگلها غالباً با مقادير      با اين وجود در حاشيه    . شود  لذا سريعتر به برف خيس تبديل مي      
تر اسـت، غالبـاً اتّـصال         اين پوشش برف كه از برف مرطوب داخل جنگل خيلي عميق          . اند  ميزان پرتوگيري از ذوب شدن در امان مانده       

جهـت ايجـاد    در واقـع در چنـين حـالتي شـرايط           . آورد  ضعيفي با آن داشته و شرايط مناسبي براي لغزش و سرخوردن برف فراهم مي             
البته نبايد به غلط ايـن تـصور   . ي پائيني جنگل مطابقت دارد   ها دقيقاً با حاشيه     محلّ شكست اين بهمن   . گردد  اي مهيا مي    هاي قطعه   بهمن

ي توليد بهمن خطرآفرين است؛ بلكـه بايـستي بـه ايـن واقعيـت رسـيد كـه بهتـر اسـت در تمـام                            ايجاد شود كه وجود جنگل از جنبه      
  .كه امكان تجمع برف و ايجاد خط شكستگي وجود دارد جنگلكاري ادامه پيدا كنداي  محدوده

  
  هاي اقليمي شاخص -4-3

  :اين عوامل بر حسب اهميت عبارتند از.عوامي آب و هوايي نقش اساسي در تشكيل و سقوط بهمن دارند
  نزوالت آسماني -4-3-1

ي باعـث بوجـود     شار آن در روي طبقه هـاي تحتـان        هاي پودري شده و ف      هاي آبدار موجب تشكيل بهمن      ريزش برف جديد روي برف    
به طور كلّي باران از عواملي است كه سبب بروز          . هاي سريع يا آني نيز گفته مي شود         گردد كه به آن بهمن     اي مي  آمدن بهمن هاي قطعه   

  .گردد هاي فوري و آني مي بهمن
  باد -4-3-2

بـسته بـه    .  و يا از وزش چنين بادهايي در امان باشـد            داشته در زمان بارش برف، هر دامنه ممكن است در معرض وزش باد غالب قرار             
در جهات رو به باد، قطعات برف سخت . ها متفاوت بوده و ممكن است كم يا زياد باشد اين موضوع، سختي قطعات برف در اين دامنه

 و عليرغم شـكنندگي، ضخامتـشان خيلـي         ها، اين قطعات به آن سفتي نيستند        در مناطق باد پناه در زير گيلوئي      . ولي كامالً كم ضخامتند   
خطرناكترين . يابد  ي رو به باد دامنه گسترش مي        توانند تشكيل شوند و لذا ديواره       هاي برف در جهت باد مي        گيلوئي  بعالوه،. بيشتر است 

 تجمـع يافتـه بـر روي        هـاي   در اين قسمت اليـه    .  است كه در آن با تجمع برف روبرو هستيم          ي روبه بادِ گيلوئي     بخش، ديواره يا دامنه   
ي رو بـه      در دامنـه  . سـازد   ي برف را كامالً ناپايدار مي       اين مسأله توده  . باشند  گيرند كه ممكن است بخوبي مستقر نشده        هايي قرار مي    اليه

زدگـي و     در نتيجه شرايط جهت رشد گياهاني مناسب است كه در برابـر يـخ             . شود  باد، ضخامت برف كمتر است و برف زودتر آب مي         
در سمت بادپناه، ضخامت برف بيشتر اسـت و برفهـايي كـه توسـط بـاد              .  نياز دارند   ي رويشي طوالني    كمبود آب مقاومند ولي به دوره     

ي  آورد ولي دوره زدگي جلوگيري كرده و آب كافي براي گياهان فراهم مي         اين مسأله از يخ   . اند  اند در اين قسمت تجمع يافته       حمل شده 
ايـن  (باشـد     هاي شيب از نظر سقوط بهمن بسيار خطرناك مـي           ها و شكستگي    بطور كلّي وجود گيلوئي   . كند  تاه مي رويشي گياهان را كو   

  ).گردد  مشاهده مي80 و 78، 77، 67، 66ي  هاي شماره پديده در گذرگاه
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  ي حرارت درجه -4-3-3

اني هوا موجب كـاهش چـسبندگي        گرم شدن ناگه   .ي حرارت به همراه ساير عوامل در حركت برف و سقوط بهمن دخالت دارد               درجه
بنابراين درجه حرارت باال پس از ريزش برف سبب گرم شـدن            . رود  طبقات برف شده و عامل خطرناكي در حركت بهمن به شمار مي           

ي بـرف را   ي حـرارت خاصـيت پالستيـسيته    كاهش درجـه . گردد  هاي برف و ايجاد برف مرطوب و در نتيجه توليد بهمن آبدار مي              دانه
 و 22، 19،  7ي    هاي شـماره    گذرگاه(شود    اي مي   هاي ورقه   هائي كه شكستگي شيب وجود دارد سبب ايجاد بهمن          و در محل   هكاهش داد 
  ).هاي رو به شرق گذرگاه
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  ا
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  ي مورد مطالعه هاي بهمن در منطقه  مشخصات گذرگاه:1 جدول 
ش   فاع از سطح درياارت  ارتفاع از سطح دريا

  گذرگاه
درصد 
  حدباال  حدپايين  شيب

ش   )m(طول  جهت
  گذرگاه

درصد 
  حدباال  حدپايين  شيب

  )m(طول  جهت

1  60  1980  2050  WE 100  59  75  2550 3000  W  250  
2  65  2050  2530  WE  200  60  85  2600 3080  S 800  
3  50  1990  2070  WE  100  61  90  2500 2580  N  100  
4  55  2000  2500  WE  200  62  95  2550 2600  N  100  
5  65  2050  2550  WE  250  63  70  2600 2700  N  200  
6  54  2100  2460  WE  300  64  95  2600 2680  NW  100  
7  75  2300  3000  WE  200  65  90  2650 3000  E 600  
8  70  2200  2500  W 250  66  95  2600 2900  E  500  
9  80  2100  2600  W  300  67  95  2650 3000  E  600  

10  75  2250  2700  W  600  68  100  2500 2700  W  500  
11  75  2500  2850  W  500  69  100  2650 2900  W  600  
12  80  2200  2500  W  100  70  95  2600 2800  W  400  
13  75  2100  2300  W  500  71  90  2650 3000  NE 900  
14  60  2150  2200  W  100  72  95  2700  3200  W  550  
15  70  2100  2250  W  200  73  85  2800  2200  W  400  
16  85  2200  2700  W  650  74  80  2900  3300  W  450  
17  60  2150  2250  W  100  75  80  2700  3000  W  400  
18  90  2000  2800  W  800  76  95  2600  2900  S  800  
19  85  2200  3000  E 800  77  90  2600  2850  N  650  
20  70  2100  2200  W 150  78  85  2620  2740  N  450  
21  65  2150  2200  W 100  79  80  2700  2800  N  200  
22  95  2000  2200  E 50  80  80  2600  2680  N  150  
23  85  2100  2200  W 100  81  90  2620  2700  N  300  
24  90  2200  2250  W  200  82  65  2500  2760  W  200  
25  105  2100  2150  W  100  83  75  2600  2940  E  550  
26  95  2200  2250  W  250  84  70  2500  2580  E  100  
27  95  2150  2300  W 300  85  70  2500  2580  W  200  
28  100  2200  2300  N 100  86  75  2500  2580  E  200  
29  85  2200  2300  N  200  87  70  2400  2580  E  300  
30  80  2200  2350  N  100  88  70  2500  2640  E  400  
31  70  2250  2300  N  150  89  75  2300  3200  W  400  
32  75  2500  2550  E 100  90  65  2300  2380  W  100  
33  75  2500  2670  E 200  91  80  2200  2340  E  200  
34  80  2600  2670  N 50  92  75  2180  2280  E  250  
35  60  2600  2700  N 100  93  90  2120  2300  W  400  
36  65  2600  2720  N 150  94  65  2000  2200  W  150  
37  70  2700  2720  S 50  95  60  2000  2150  W  100  
38  75  2700  2720  S 50  96  60  1980  2100  W  250  
39  85  2800  3000  W 150  97  55  2000  2150  W  200  
40  90  2400  2600  NW 400  98  70  2100  2300  E  600  
41  90  2400  2600  W 350  99  80  2050  2300  E  500  
42  100  2500  2650  W  200  100  75  1960  2200  NW  300  
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43  105  2400  2550  W  350  101  70  1980  2100  W  400  
44  110  2400  2800  E  400  102  65  1980  2200  W  500  
45  110  2600  2900  E  450  103  70  1980  2250  W  600  
46  105  2600  3000  E  500  104  75  1960  2100  W  600  
47  110  2500  2700  E  400  105  75  1980  2100  W  500  
48  115  2400  2800  W  500  106  80  2000  2300  E  300  
49  90  2400  3000  W  600  107  65  2050  2100  W  1000  
50  95  2350  2900  W  600  108  75  2000  2150  N  300  
51  100  2500  2700  S 400  109  65  1940  2050  N  200  
52  80  2550  2750  S 350  110  70  1940  2050  N  50  
53  85  2400  2550  SW 200  111  75  1920  1980  N  200  
54  100  2300  2400  SW 100  112  80  1920  3000  N  300  
55  105  2350  2480  SW 150  113  85  2000  2200  N  400  
56  95  2500  2700  W 400  114  80  1940  2150  N  400  
57  90  2500  2700  W  400  115  90  1920  2200  N  600  
58  70  2600  2900  W  200    

  
  گيري نتيجه -5

دهد كه وضعيت ژئومورفولوژي منطقه بويژه عوامل تكتونيك و سنگ شناسي از جمله عواملي هستند كه                  مطالعات انجام شده نشان مي    
هاي كوهزائي سازند كرج با ايجاد يـك گـسل رورانـده بـر روي رسـوبات                    فعاليت. ر تجمع برف و تشكيل بهمن نقش اساسي دارند        د

ها و در نتيجه تغيير ميزان فرسايش فيزيكي موجب ايجاد سطوح فرورفته و يا برجسته و گاهي تـشكيل                     تخريبي بعلّت تغيير جنس اليه    
هاي آذرين نيز بصورت انواع  توده .باشد گردد كه اين امر در انباشتگي برف و تشكيل بهمن بسيار مهم مي           هاي سخت مي    دريابار در اليه  

هاي كـم ضـخامت در امتـداد شـيب سـبب تجمـع بـرف در                 بندي رسوبي قرار گرفته و با تشكيل برجستگي         دايك عمود بر جهت اليه    
  .شود ها مي گذرگاه

هاي   كنند كه نقش جهت بسيار حائز اهميت است بطوريكه دامنه           امنه نيز نقش مهمي ايفا مي     توپوگرافي، شيب و جهت د    در ميان عوامل    
ي بـروز بهمـن بـويژه         هاي جنوبي ضخامت برف چشمگير بوده و زمينه         شمالي و غربي از نظر بهمن خطر چنداني ندارند ولي در دامنه           

ادهاي غربي ضخامت برف افزايش يافته و احتمال سقوط بهمـن           هاي شرقي نيز به علّت وزش ب        در دامنه .هاي پودري فراهم است     بهمن
 پنج بخش قابل تفكيك اسـت كـه         )1ي    جدول شماره (هاي بهمن     بر اساس كلّ مطالعات صورت گرفته از نظر گذرگاه        . يابد  افزايش مي 

  :سه منطقه از نظر سقوط بهمن در اولويت قرار دارد
دهد به لحاظ وضعيت ژئومورفولوژي و شرايط آب و هـوائي، بهمـن          منطقه را تشكيل مي   % 40از بيلقان تا سد اميركبير كه حدود        ) الف

  .گردد تشكيل نمي
  .كند  گذرگاه بهمن است كه خطر چنداني توليد نمي6شود داراي  منطقه را شامل مي% 27از سد اميركبير تا دوآب كه حدود ) ب
هـاي خطرنـاك هـم      گذرگاه بوده كه در بـين آن گـذرگاه        33پوشاند داراي     يمنطقه را م  % 17ي ديزين كه      از دوآبي تا دوراهي جاده    ) ج

  .شود مي ديده
تـرين و     پوشـاند ولـي حـساس       ي مـورد مطالعـه را مـي         منطقـه % 6ي ديزين تا ورودي تونل كندوان، با اينكـه فقـط              از تقاطع جاده  ) چ

  راً بعلّت وضعيت ژئومورفولوژي خاص و وجود  گذرگاه است كه اكث37ترين بخش از نظر تشكيل بهمن بوده و داراي  خطرناك
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ع برف و تشكيل خت آب و هوايي بويژه باد جهت تجمالبرز ايجاد شده و شرايط سي جنوبي  ترين منطقه سنكلينال بزرگي كه در مرتفع
  .باشد بهمن مساعد مي

 گذرگاه كـه از نظـر سـقوط بهمـن خطرنـاك             8باشد ولي بجز       گذرگاه مي  38در خروجي تونل كندوان تا سياه بيشه با آنكه داراي           ) ح
  .كنند باشند بقيه خطر چنداني توليد نمي مي

 ممكن است ساالنه، هر پنج سال، ده سال، پنجاه سـال            اي منطقه ه  مشخّص شد كه هر يك از گذرگاه      اين بررسي   بر اساس   به طور كلّي    
هـاي    تـوان از آنهـا در تحليـل          زيرا مي  يادي برخوردار هستند  ها از اهميت ز      اين بررسي  .يا صد سال يكبار مورد هجوم بهمن قرارگيرند       

دهند كه اين جامعه شـبيه         تشكيل مي  "ي آماري   جامعه"گيرند يك     هايي كه تحت بررسي قرار مي        گذرگاه   مجموعه. آماري استفاده نمود  
ارتفـاع، ميـزان پرتـوگيري، وضـعيت     ( ي شروعـشان   باشد كه ممكن است با توجه بـه شـرايط منطقـه    هايي مي   ي كلّ گذرگاه    به جامعه 

هـاي مـذكور در نقـاطي         معموالً به منظور سهولت كار، بررسي     .  مواجه گردند  نوع روش كنترلي  با يك   ...) توپوگرافي، پوشش گياهي و     
شرايط آب و اي از  دهد كه مجموعه مي هاي مداوم و كامل به ما اجازه بررسي. باشند گيرند كه زمستان مناسب و ماليمي داشته       مي  صورت

هـا   شوند بررسي كنيم و بدانيم هر يك از اين شـرايط عامـل ايجـاد چـه سـهمي از بهمـن       هوائي و برفي را كه منجر به ايجاد بهمن مي       
  .شوند ها ايجاد مي ها انواع خاصي از بهمن ما بر اين باوريم كه در هر منطقه، با توجه به برخي موقعيت. است بوده

دهد كه براي ريزش مصنوعي برف كه نوعي فعاليت حفـاظتي موقّـت اسـت                 اي از اطّالعاتي را تشكيل مي       دهها بخش عم    بيني  اين پيش 
  .ها ادامه يافته و به مرور اصالح گردند لذا ضروري است اين بررسي. باشد مورد نياز مي

  و مراجعمنابع  -6
  بي فرسايش آ انتشارات دانشگاه تهران، احمدي حسن، ژئومورفولوژي كاربردي،-1
  .39ي  ي منابع طبيعي ايران شماره  احمدي حسن، بررسي وضعيت مناطق بهمن خيز، مجله-2

3- Manual of avalanche control, publication of  F.A.O 
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