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 چکیده

امروزه مطالعات برف و بهمن در سراسر دنیا پیشرفت چشمگیری داشته است و کشورهایی که با پدیده بهمن مواجه  می باشند مراکز 

مطالعاتی و اجرایی پیشرفته ای را در این خصوص تاسیس کرده اند. و سالیان طوالنی است که از دست آوردهای مطالعات و تحقیقات 

شور ایران علیرغم مواجه با پدیده برف در برخی از مناطق کشور ، هیچ مرکز مطالعات و تحقیقات رسمی آنها استفاده می کنند.در ک

در کشور یافت نمی شود. یکی از مسائل مهم در مطالعات بهمن ، نقشه خطر بهمن می باشد که مناطق بهمن خیز را در نواحی برفی 

بهمن بسیار متفاوت است. ولی بسیاری از محققان داخلی کشور این  دو و کوهستانی مشخص می کند. اما این نقشه با نقشه ریسک 

 نقشه را به اشتباه یکسان می پندارند. در این تحقیق سعی شده است تفاوت بین نقشه خطر بهمن و نقشه ریسک بهمن مشخص گردد. 

 خطر بهمن. ، مناطق  بهمن خیز، ریسک بهمن،HEVمدل  واژه های کلیدی:

مقدمه  -1  

ارزیابی ریسک بهمن یکی از مهمترین فعالیت ها در زمینه مدیرت بحران بهمن های برفی می باشد. هنگامی که بتوانیم یک منطقه را از 

 لحاظ بهمن های برفی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و آنچه را که در هنگام وقوع بهمن اتفاق می افتد را از قبل پیش بینی کنیم و میزان

ده و نوع آن را قبل از وقوع بهمن پیش بینی کنیم در واقع خواهیم توانست یک برنامه جامع و کامل تهیه کنیم تا درهنگام خسارات وار

وقوع بهمن جهت مدیریت بحران بهمن های برفی از آن استفاده کنیم. مطالعات برف و بهمن در سراسر دنیا پیشرفت های چشمگیری 

امروزه وقوع بهمن می .صصی فراوانی در این زمینه در مراکز معتبر علمی جهان انجام می پذیرد و فعالیت های علمی و تخ داشته است

از سال ها پیش مردم  تاسیسات و جاده ها محسوب شود. ،خانه ها وساختمان ها ی برای مردم،تواند به عنوان یک بحران در مناطق کوهستان
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اظت نحوه سکونت و ساخت و ساز ها ،چگونگی حف ه با این خطر طبیعی بوده اند.ساکن در مناطق کوهستانی مجبور به رویارویی و مقابل

[. 1]جنگل ها و طرح های کاربری اراضی سبب کا هش خطرات ناشی از وقوع بهمن در دهه های اخیر در مناطق کوهستانی شده است

ا و نمی شود بلکه برای مقابله با این پدیده روش هامروزه در دنیا برای مقابله با خطرات بهمن فقط به کاهش خطرات وقوع بهمن اکتفا 

می توان گفت اولین قدم در راه مدیریت بحران  شیوه های ارزیابی و مدیریت در زمان وقوع بهمن نیز افزایش چشمگیری داشته است.

اطق کوهستانی علیرغم همه فعالیت به هر حال رویارویی و مواجه با پدیده ای به نام بهمن در من [.2]دینامیک بهمن می باشد بهمن ،شناخت

ا بهمن و همچنین ب تداول بوده است. استراتژی مقالبههای انجام گرفته برای ساکنین مناطق کوهستانی از سالیان دور تا کنون امری عادی و م

و اصول  اولیه  انین کلیمدیریت بحران در هنگام مواجه با این پدیده در بسیاری از کشور های دنیا پیشرفت کرده است در صورتی که قو

هدایت مسیر حرکت بهمن و اجتناب از سکونت و یا  ،مل کنترل و جلوگیری از وقوع بهمنکه شا مورد این پدیده همچنان پابرجاست در

ریت دیامروزه در تمامی دنیا جهت م احداث هر گونه تاسیسات و ... در مناطق پر خطر در دوره های زمانی کوتاه و یا بلند مدت می باشد.

بحران در زمان وقوع بهمن فعالیت های زیادی انجام گرفته است و مهمترین مطالعات پایه ای و اساسی در این زمینه در کشور سوئیس 

انجام گرفته است که تقریبا اطالعات مهم و در خور توجهی از سراسر دنیا را دارا می باشد. فعالیت ها در زمینه مدیریت بحران بهمن در 

دو شیوه است اول اینکه مناطق بهمن خیز و پر خطر در مناطق کوهستانی شناسایی می شوند و همچنین دالیل وقوع بهمن مورد واقع به 

داث حبررسی قرار می گیرند و سپس  مدیریت در این زمینه انجام می شود که در چه مناطقی چه برنامه ریزی هایی برای رفت و آمد ،ا

در کشورهای خارجی از جمله کانادا، سوئیس ، فرانسه ، آمریکا و.. با پیشرفت علم و تکنولوژِی مسایل مربوط . تاسیسات و .... انجام پذیرد

به برف و بهمن نیز در سطح بسیار پیشرفته مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است و مراکز برف و بهمن در این کشورها سالیان زیادی 

در این خصوص به نتایج مهم و حائز اهمیت و پر کاربردی در این مسایل رسیده اند. که می  است که تاسیس گردیده و با انجام فعالیت

مختلف به بهترین نحو استفاده نمود. در ایران متاسفانه نسبت به این شاخه از  یتوان از دست آوردهای آنها با مراجعه به منابع و سایت ها

علوم کمتر توجه شده است و مطالعات و تحقیقات علمی در زمینه برف و بهمن و مسائل پیرامون آن نسبت به سایر رشته های علوم بسیار 

باعث آسیب پذیری شهرها نسبت به بالیای طبیعی شده  عدم توجه به مسائل و پدیده های طبیعی در توسعه شهری.محدود می باشد

لکه ب و... اغلب به عملیات مهندسی مربوط نمی شود،ها بناها و ساختمان  تاسیسات صنعتی، ،ب و آسیب منازل مسکونیتخری[. 3]است

گام وقوع بحران های طبیعی که در هن .]4[خسارات به علت مکان یابی و جایگزینی نادرست ساختمان ها و بناها بستگی دارد %09بیش از 

ناسایی مناطق پر خطر ش با ناهنجار های اجتماعی همراه می شود می بایست از قبل یک برنامه مدیریتی کار آمد ،تهیه و آماده گردد تا اوالً

صمیم گیری رسانی و.. بهترین ت،کوتاه ترین و امن ترین راه های دسترسی به مراکز امداد ان در استقرار مراکز امداد رسانیبتو شوند و ثانیاً

به طور کلی در  [.6]استقرار و پیدایش یک شهر بیش از پیش به شرایط محیطی و موقعیت جغرافیایی آن بستگی دارد [.5]را انجام داد.

زمینه ارزیابی ریسک بهمن در کشور ایران منابع مطالعاتی جامع و کاملی در دست نیست. ممکن است منابع مرتبط با این موضوع یافت 

 ده در این مقالهامید است روش ارائه ش شوند ولی منبع مطالعاتی کاملی که مستقیما به ارزیابی ریسک بهمن پرداخته باشد یافت نمی شود.

بتواند سر منشائی برای ادامه مطالعات درمناطق بهمن خیز کشور باشدو بتوان از این روش به عنوان پلت فرمی جهت ارزیابی ریسک بهمن 

 استفاده کرد.
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اهداف -2  

شناسایی نقشه خطر بهمن  -2-1  

شناسایی نقشه ریسک بهمن  -2-2  

و چگونگی تهیه آن در یک منطقه بهمن خیز اشاره کرد و بعد از آن به در این تحقیق سعی شده است ابتدا به معرفی نقشه خطر بهمن 

 معرفی نقشه ریسک بهمن و چگونگی تهیه آن اشاره می شود و با مقایسه این دو تفاوت این دو نقشه مشخص می گردد.

متر قرار دارند. جهت تهیه  2999ر از معموالً بهمن در مناطقی اتفاق می افتد که دارای برف دائمی می باشند. این مناطق در ارتفاع باالت

موثر در وقوع بهمن ها را مشخص کرد.عوانل موثر در وقوع بهمن ها را می  نقشه خطر بهمن در مناطق بهمن خیز ابتدا می بایست عوامل

  :شامل ،تقسیم کرد توان به سه نوع کلی

 .منطقه است یک  مربوط به شرایط محیطی توپوگرافی که  های زمینی و رپارامت -الف

 وقوع بهمن در مناطق برفی می شوند.انسانی که باعث عوامل  -ب

 عوامل اقیلمی که شامل تغییرات درجه حرارات ،بارندگی و.. می باشند.  -پ

 و پوشش و زبری ،رخساره های ژئومورفولوژیکی ،نوع پوشش های گیاهی ،ارتفاع ،جهت شیب ب،شی :عوامل زمینی شامل -2-2-1

 .باشدسطح زمین می

 ...انفجار معادن نزدیک به مناطق بهمن خیز و  ،هلیکوپترعبور ،کوهنوردان ،سواران سورتمه ،بازاناسکی :عوامل انسانی شامل -2-2-2

 .باشدمی

 .دمی باش ...و  ،پوشش های ابری ،باد ،تابش های خورشیدی ،تغییر درجه حرارت ،باران ،برف هایبارش :شامل اقلیمی عوامل -2-2-3

موثر  پارامتر های چرا که اوالً .توان همه این عوامل و پارامترها را با هم در نظر گرفتمسلماً برای تهیه نقشه خطر بهمن یک منطقه نمی

اینکه این پارامترها همگی از یک سنخیت و یک جنس نیستند تا بتوان همه آنها را در مدل سازی ها دخالت  باشند و ثانیاًبسیار زیاد می

بر اساس عوامل زمینی می باشد چرا که مهمترین نقش را در ایجاد بهمن  ،خطر ،پایه و در تهیه نقشه خطر بهمن اساس دارد بنابراین معموالً

اه هیچ گ ،بسیار کم ببه دلیل شی و دهها متر هم برف داشته باشیم، % 2با شیب مثالً یک دشت هموار  ،ها ایفا می کنند به عنوان مثال اگر 

 ،درصد ممکن است با بارش اندک برف بر روی برف های قبلی 49تا  39به  یک شیب نزدیک سقوط بهمن نخواهیم داشت ولی در 

باشد و به ها به صورت برف میمتر به باال بارش 2999 ارتفاعات در عموالًم. یا به عنوان مثالی دیگر، بهمن خطرناکی به وقوع بپیوندد

ها  فکنند و در اصطالح برف دائمی داریم که تجمع این برمانند و تجمع پیدا میخاطره سردی هوا در بیشتر روزهای سال برفها باقی می

کی شوند ولی در خطرنا های بهمن بروزباعث قوع بهمن بر روی هم و حجیم شدن آنها ممکن است در یک زمان با مهیا شدن شرایط و

های برف داشته باشیم معموالً برف ها فرصت دائمی نداریم و اگر بارش فمتر معموالً به خاطر گرمی هوا بر 2999ارتفاعات کمتر از 

قه توان گفت در هر منطپس می  هیچ گاه بهمن خطرناکی رخ ندهد. تجمع و انباشته شدن بر روی هم ندارند به همین خاطر ممکن است

ای اگر عوامل زمینی را مورد بررسی قرار دهیم می توانیم نقشه خطر بهمن را تهیه کنیم و در کنار آن با در نظر گرفتن عوامل اقلیمی و 

ود و دمای شگرم می بهمن ها را پیش بینی کنیم به عنوان مثال در روزهایی که هوا به ناگهان سایر موارد احتمالی دیگر عوامل انسانی و
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 فبر ه هایالیدر اثر ذوب برف ها و شل شدن  پر شیبرسد احتمال خطر خواهیم داشت که در مناطق هوا به چندین درجه باالی صفر می

بهمن به وقوع پر شیب ، ممکن است الیه های برف سنگین شده و در مناطق فیبه وقوع بپیوندد یا در اثر بارش های بر ،بهمن  ممکن است

را  بهمن رخ دهد همچنین عوامل انسانی پر شیبممکن است در مناطق الیه برف  یبارش های باران و تخریب پیوندها بپیوندد یا در اثر

 شویم یا مناطق حساس و پرخطر را خطر  در روزهای گرم به مناطق و... توانیم دخیل کنیم و مانع ورود اسکی بازان و کوهنورداننیز می

 .نیمک بررسیخطر بهمن را از پیش  و.. مانورهای نظامی ،نشان دهیم یا در صورت انفجار معادن نزدیک اسکی بازان و ... و به کوهنوردان

ی توانیم شناسایی کنیم و با دخالت دادن پارامترهای اقلیممناطق پر خطر بهمن را می ،توان گفت اگر عوامل زمینی را در نظر بگیریممی

 .بینی کنیمتوانیم خطر بهمن را در مناطق بهمن خیز از قبل پیشمی موثرامل انسانی در روزهای مختلف سال و عو

 

 AHPمدل  -3

فرایند تحلیل سلسله مراتبی یکی از سیستم های تصمیم گیری برای معیار های چند گانه می باشد که بر پایه دانش کارشناسی استوار و 

تحلیل سلسله مراتبی امکان فرموله کردن مساله و در نظر گرفتن معیار های مختلف در  .( طراحی گردیده است1099س ساعتی )توسط توما

در این فرایند می توان گزینه های مختلف را در تصمیم گیری دخالت داده و امکان تحلیل حساسیت روی . کمی و کیفی وجود دارد

همچنین  .ه قضاوت را آسان و دقت محاسبات را باال می بردپارامتر ها وجود دارد. تحلیل سلسله مراتبی بر مبنای مقایسات زوجی بوده ک

یکی از مزایای باالی این روش محاسبه نرخ ناسازگاری بوده که با مشخص شدن آن امکان تجدید نظر در قضاوت ها به وجود می آید. 

ن عیار ها را بیان می کند .در ایورودی روش تحلیل سلسله مراتبی ماتریس مقایسه زوجی بوده که درایه های آن میزان اهمیت نسبی م

روش مقایسه ها ،برای بدست آوردن وزن معیار ها و الویت های مربوط به کالس های مختلف معیار ها انجام می شود. تصمیم گیرنده 

فرایند تحلیل   .ل کندیابتدا باید همه عوامل مربوطه را ارزیابی و مقایسه نماید ، سپس نتایج را با یک مقیاس استاندارد به مقادیر کیفی تبد

 سلسله مراتبی شامل مراحل زیر می باشد:

 محاسبه نرخ ناسازگاری -3محاسبه وزن                 -2ایجاد سلسله مراتب                  -1

 

 نقشه خطر بهمن -4

من اینکه این ض .توانیم تمامی عوامل موثر زمینی را در نظر بگیریم چون بسیار متعدد و پیچیده هستندجهت تهیه نقشه خطر بهمن نمی 

می باشند به عنوان مثال شیب بر حسب درصد یا درجه می باشد ولی ارتفاع بر حسب متر و جهت شیب بر حسب نعوامل از یک جنس نیز 

بایست عوامل زمینی را محدود کرد و مهمترین و موثرترین آنها را که در میبنابراین می باشد ...و  ،جنوب ،الجهت های جغرافیایی شم

که در وقوع  عامل مهم و اساسی 5در اکثر مطالعات  .سایر پارامترها را نیز در بر می گیرند انتخاب کنیم و همچنینوقوع بهمن موثر هستند

این  به عنوان مهمترین عوامل زمینی در نظر می گیرند. گیرندفت سایر پارامترهای جزئی را نیز در بر میتوان گو می بهمن ها موثر هستند

مد نظر قرار  نیز باید این مسئله را ،گیاهیهای  پوشش ،رخساره های ژئومورفولوژیکی ،ارتفاع ،جهت شیب ،پنج عامل عبارتند از شیب

بسیار کارآمدتر از نقشه زمین شناسی خواهد بود چون مسئله اصلی ژئومورفولوژیکی منطقه داد که در مورد وقوع بهمن نقشه رخساره های 

متری از یک بسیار ک زبریسطح بستر است که در وقوع بهمن تاثیر دارد به عنوان مثال یک سطح بستر سنگی دارای  ها در وقوع بهمن

اده های ژئومورفولوژیکی به جای پارامتر زمین شناسی مورد استف سطح بستر با پوشش خاک است بنابراین در اینجا پارامترهای رخساره

همن را تهیه نقشه خطر ب موثر در وقوع بهمن ها، عوامل مدل و بایست از یک مدل استفاده کرد تا بتوان به وسیله اینگیرد حال میقرار می
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عوامل را در یک  همه این که بتوانیم، حال باید چه کنیمگردید این عوامل از یک جنس و جنسیت نیستند  بیان کرد همانطور که قبالً نیز

 به یک زبان واحد ،تنها راه چاره این است که همه این عوامل را به یک جنس و در اصطالح ؟مدل گنجانده و از آنها استفاده کنیم

تواند بسیاری از پارامترها را که از یک جنس نیستند با هم مقایسه کرده و نقش و تاثیر آنها را نسبت به که می اییهیکی از مدل درآوریم،

با استفاده از این مدل می توانیم نقشه  .می باشد AHP مدل دهمه این پارامترها را به یک زبان واحد ریاضی تبدیل کنهم بررسی کرده و 

ارامتر را تهیه نقشه هر پ ،حال پارامترهای مورد نظر برای تهیه نقشه خطر بهمن را در نظر گرفته .ه کنیمخطر بهمن را برای یک منطقه تهی

تر به طبقات جزئی بیبسیار متفاوت می باشد شنقش آنها در وقوع بهمن  می کنیم چراکهتر تقسیم به طبقات جزئی را هر پارامتر .میکنیم

هر  .گیردبه خود می وزن بسیار بسیار کمتر،  AHPدر روش دهی درصد در وزن 29نسبت به شیب درصد  2شیب مثالً  شود و تقسیم می

 زن دهیود و نسبت به هم با توجه به تاثیر آن در وقوع بهمن نشوتر تقسیم شده و همه این طبقات با هم مقایسه میجزئیطبقات پارامتر به 

بر اساس  پسس .شودمی بررسید و نسبت به هم تاثیرشان در وقوع بهمن نشوقایسه میپنج عامل موثر در وقوع بهمن نیز با هم مند. شومی

ه های وزن دار شده در الی به صورت وزن دار تهیه می شود.  GISوزن های بدست آمده نقشه های هریک از این پارامترها در نرم افزار 

که به ما نشان می دهد کدام مناطق از لحاظ  ،گردد حاصل می GISدر  وارد شده و از همپوشانی آنها یک نقشه خطر بهمن رنرم افزا

سقوط چاردهستند و ممکن است در اثر تغییرات و تاثیرات عوامل اقلیمی و انسانی  بهمنمستعد توپوگرافی شرایط زمینی و محیطی و 

ندی تقسیم ب ،و بهمن های خطرناک متوسطدارای خطربهمن  کم خطر،بهمن  ،به چهار طبقه بدون بهمن این نقشه  معموالً .بهمن شوند

ممکن  زمینی در چه مناطقی پس اکنون ما نقشه خطر بهمن را تهیه کرده ایم که به ما نشان می دهد با توجه به عوامل محیطی و  .می شوند

 یچگونهه است مکنم در دشتها ، و هموار نسبتاً ایین دست در مناطقاست بهمن های خطرناک داشته باشیم. به عنوان مثال در مناطق پ

ه به ادام در پیوندد.ب وقوع به محیطی شرایط به توجه با خطرناکی بهمن های است ممکن باالدست پرخطر مناطق در و باشیم. نداشته بهمنی

 .روش تهیه نقشه خطر بهمن( -1)شکل  می پردازیم و نهایتاً تفاوت بین این دو نقشه را بیان خواهیم کرد منبررسی نقشه ریسک به

 
طر بهمنخروش تهیه نقشه  - 1شکل   
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نقشه خطر بهمن در کوههای آلپ -2شکل  

 

  بهمن نقشه ریسک - 5
 

باشد نقشه ریسک بهمن در واقع به ما نشان می دهد چه مناطقی در هنگام وقوع بهمن ممکن این نقشه بسیار متفاوت از نقشه خطر بهمن می 

جم انبوهی ها به دلیل شیب زیاد و حتر و در کوهستاناست بیشترین خسارت را متحمل شوند به عنوان مثال فرض کنیم در مناطق مرتفع

اما در این مناطق به دلیل ارتفاع بسیار زیاد و کوهستانی بودن  .خطرناک ترین مناطق باشند ،دراطق در نقشه خطر بهمناین من ف،از بر

حتی ممکن است در هنگام وقوع بهمن کسی متوجه رخ داد آنهم  .ممکن است هیچگونه سازه و تأسیسات یا مکانی وجود نداشته باشد

اطق باشند ولی از نظر ریسک ممکن است چندان اهمیتی نداشته باشند و آسیبی به انسان و محیط شاید این مناطق خطرناک ترین من .نشود

برعکس ممکن است منطقه ای در نقشه خطر بهمن جزء مناطق با خطر متوسط باشد و یا حتی مناطقی با درجه  .دنرسانپیرامون آن نمی

خسارات ،وسط رخ دهدمتکانهای باشیم که حتی اگر یک بهمن دارای سازه ها و م ،اما ممکن است در این مناطق ،خطر پایین

در منطقه ای به جاده منتهی شود و بهمن ممکن است  .پس از لحاظ ریسک بسیار دارای اهمیت می باشد د.ناپذیری را وارد کنجبران

ایست بنابراین می ب .دانش آموز داشته باشد صد  ممکن است باعث تخریب یک مدرسه شود که چندد.باعث مدفون شدن خودروها گرد

یکی  ،دنقشه می بایست استفاده کر دو برای تهیه نقشه ریسک بهمن از .تهیه گردد که این عوامل را به ما نشان دهد ریسک بهمن  نقشه

ت که ن دهنده آن اسنقشه کاربری اراضی که نشا دیگری چه مناطقی دارای بهمن هستند و نقشه خطر بهمن که مشخص می کند اساساً

 است نممکگردد. مشخص نیز منطقه هر ارزش بایست می این از.پس ی در مناطق بهمن خیز واقع شده اندیچه مناطقی با چه کاربری ها

اد انسان هایی رخ دهد تعدبهمن قیمت اما اگر سیار گرانب مسکونی منزل یک به نسبت باشد ارزش کم بسیار ای سازه لحاظ از مدرسه یک

اخص برای ش دو نوعمی بایست از .افتد بسیار ارزشمندتر از منزل مسکونی گران قیمت می باشداز یک مدرسه جان آنها به خطر میکه 

یکی هم شاخص هایی که  جهت ارزش گذاری بر جمعیت یک مکان و یکی شاخص هایی .ارزش گذاری در این قسمت استفاده کرد

شد می بایست میزان بهمن را نیز مشخص کرد در هر ذکررا مشخص می کند عالوه بر آنچه که  ...ارزش هر سازه یا مکان یا تجهیزات یا 

رار در چه نوع دسته بهمنی ق ،و با چه ارزشی ،در نظر گرفت که هر منطقه و مکانی با چه تعداد جمعیت صیمنطقه و برای آن نیز شاخ
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که در مطالعات ریسک بهمن در کشورهای خارجی کاربرد قرار می گیرد. مدلی  ند مورد استفادهجهت انجام این فرای  HEVمدل .میگیرد

 اییه روش از استفاده با قسمت این در دهدمی نشان بهمن نقشه به توجه با را بهمن خطر میزان که HAZARDبه معنای   H.فراوانی دارد

 وزن نقشه یک و کنیممی درجه بندی را منطقه های بهمن AHP از استفاده با و کنیم می مقایسه هم با را منطقه های بهمن AHP قبیل از

می باشد با توجه به نقشه کاربری اراضی  (عنصر) ELEMANEبه معنای E  .کنیمبرای نقشه خطر بهمن تهیه می GIS در نرم افزار دارد

مناطق را بر اساس ارزش اقتصادی و جمعیتی نسبت  AHP مناطقی را که دارای ارزش بیشتری هستند مشخص میکنیم و با استفاده از روش

بر حسب میزان اهمیت برای استفاده در نرم  وزن دار  ،نقشه المان و یک کنیم کنیم و وزن دهی میبه هم می سنجیم و با هم مقایسه می

بت به اطق بهمن خیز واقع شده اند نسمجدداً با استفاده از نقشه کاربری اراضی حساسیت مکان هایی را که در من .کنیمتهیه می GISافزار

نگل تا یک ج ،به آنجا منتهی می شود بسیار خطر کمتری را متحمل شود بهمنممکن است یک زمین کشاورزی که  .هم می سنجیم

تایجی را به بار آورد که هزینه ناشی از آن بسیار بیشتر از نممکن است آسیب دیدن یک دکل برق در مسیر عبور بهمن کاشت  دست

کنیم که مناطق تهیه می GIS افزاردار دیگری برای استفاده در نرم  زنموارد دیگر باشد بنابراین با توجه به حساسیت مناطق مجدداً نقشه و

را در  ها این نقشه V نقشه E,نقشه ،Hنقشه .نقشه وزن دار داریم سه حال .دهی و مقایسه شده اند زنبر حسب بیشترین آسیب پذیری و

دهد در هنگام وقوع بهمن که به ما نشان می ،بر هم منطبق می کنیم و نقشه حاصل از آن نقشه ریسک بهمن خواهد بودGIS نرم افزار

دیریت ها را بر ترین متوانیم صحیحکدام مناطق از همه دارای بیشترین ریسک خطرپذیری میباشد با استفاده از نقشه ریسک بهمن می

 .م بسیاری از صدمات جانی و مالی به نحو صحیح جلوگیری کنیمحسب واقعیت انجام دهیم و از انجا

 در این مدل شاخص:

H:  به وسیله مدلAHP ، نقشه خطر بهمن منطقه یا همان نقشه پهنه بندی تهیه می شود 

E،جاده، باغ : به معنی عنصر ،عناصر یا همان سازه ها و تاسیساتی هستند که در منطقه خطر بهمن واقع می شوند وممکن است مدرسه ، 

 شوند. زمین کشاورزی و یا ... باشند این مناطق از طریق نقشه های کاربری اراضی شناسایی می

V:  ارزش هر مکان یا سازه می باشد.این ارزش گذاری برای مکان های مختلف متفاوت می باشد ممکن برای زمین های کشاورزی متر

 ارزش گذاری گردد برای مکان های مسکونی در واحد متر مکعب محاسبه گردد و.. ،گردد. برای جاده ها به طول و مترمربعی محاسبه 

 

 AHPاستفاده از  -6

، کنیم. GISنقشه های این پارامترها را وزن دهی و وارد نرم افزار   اکنون ما سه پارامتر داریم که می بایست با استفاده از روش تاپسیس

یا همان نقشه کاربری اراضی در  Eکه همان نقشه پهنه بندی خطر بهمن می باشد که به وسیله روش تاپسیس تهیه شد. دوم   Hاول پارامتر 

مقایسه کنیم و وزن دهی نماییم و یک نقشه وزن   این قسمت می بایست با توجه به اهمیت سازه ها و تجهیزات آنها را از روش تاپسیس

 بار در این قسمت مجدداٌ از نقشه کاربری اراضی استفاده می کنیم و این vتهیه کنیم. سوم  GISر دار کاربری اراضی جهت استفاده د

بر اساس ارزش اقتصادی هریک از کاربری ها انجام  می دهیم. اکنون سه نقشه وزن دار جهت هم   وزن دهی آن را به روش تاپسیس

وزن دهی  AHPحال این سه عامل از روش هایی مانند تاپسیس یا  یم.و رسیدن به نقشه ریسک بهمن دار در دست دار GISپوشانی در 

ک ایج نهایی در جهت ارزیابی در خصوص ریستمی شوندو با یکدیگر مقایسه می شوند و از ضرب این عوامل در یکدیگر می توان به ن

 ممکن است چه خساراتی را متحمل بهمن رسید و مشخص کرد که در هنگام وقوع بهمن چه مناطقی حتی اگر در مناطق کم خطر باشند

 شوند.
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نقشه ریسک بهمنتهیه  -3شکل  

 

 

 

 

قشه ریسک بهمن و شناسایی مناطق دارای ریسک زیادن -4شکل  
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 نتیجه گیری -7

کنند واژه خطر و ریسک را یکسان فرض می می دانند و اصوالًهمن را یکسان امروزه بسیاری از محققان نقشه خطر بهمن و نقشه ریسک ب 

امیانه ممکن است در اصطالح ع دارای مفاهیمی کامالً جداگانه هستند و در مفاهیم بسیار از هم متفاوت هستند ،در صورتی که این دو واژه

نشان  بهمن رنقشه خط رند.مفاهیمی متفاوت دااما به صورت تخصصی واژه ریسک و خطر کامالً  این دو واژه یکسان در نظر گرفته شوند

در آنجا ها اتفاق می افتد و آن را بر حسب میزان و بزرگی خطر بهمن تقسیم بندی می کنند ولی نقشه بهمن دهنده مناطقی است که 

حمل ممکن است بیشترین آسیب را مت...اقتصادی و  ه ای،ساز ،نشان دهنده مناطقی است که به لحاظ های مختلف جمعیتیبهمن ریسک 

تفاوت مابین نقشه ی خطر بهمن و نقشه ریسک بهمن جهت انجام امور مدیریتی صحیح و درست ، ند امید است با نگارش این نوشتارشو

 مشخص شده باشد
 

 منابع -8

1. Wilfried Haeberili and others.(2015),snow and ice –related hazards,risks, and disaters.Book.ELSEVIER.pp.712 

2  . David Mc- Clung, and others (2002), Canadian Avalanche Association, Revel stoke, British Columbia, Canada 

Guidelines for snow avalanche risk determination and mapping in Canada. pp 3-4 

ایجان شهر ماکو در آذرب در برابر سوانح طبیعی،نمونه موردی :توسعه فیزیکی ناپایدار شهرها و آسیب پذیری آنها »(،1391طالب زاده،میر حیدر ). 3

 ، مجله: مسکن و محیط روستا)سوانح(.«غربی

، مجله جغرافیا «نقش تنگناهای ژئومرفولوژِیکی در توسعه کالبدی کالنشهر تبریز به منظور کاربری بهینه» (،1301عابدینی،موسی و ابراهیم مقیمی ). 4

 .141-166شماره اول.صفحاتو برنامه ریزی محیطی ، 

 پیاده سازی الگوریتم های سلسله مراتبی /فازی جهت تعیین آسیب پذیری چند عامله هسته مرکزی شهرها،»(،1302حبیبی،کیومرث و همکاران ). 5

 .61-16، دو فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت بحران ، شماره دوم،صفحات.«تهران 6مطالعه موردی منطقه 

 .151-133مجله جغرافیا و توسعه.صفحات  (، کاربرد ژئومرفولوژِی در مکان گزینی شهرها و پیامدهای آن،1392)نگارش،حسین،. 6

شارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ت( کتاب برف و بهمن و روش های کنترل آن . ان1304احمدی، حسن و همکاران ). 1

 .214-164تهران.صفحات 

ارائه راهکارهای کنترل بهمن در مناطق بهمن خیز، با استفااده از پهنه بندی خطر بهمن: مطالعه موردی شهرستان  »(،1305همکاران ، )رجایی،علی،و . 9

 .1-9.صفحات دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری .سمیرم
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Abstract 

Today snow and avalanche studies have progressed dramatically throughout the world, and 

countries are experiencing avalanche phenomena have established advanced research and 

development centers in this regard. For many years, they have used their research and 

results. In Iran, despite the presence of snow in some parts of the country, no official 

observing centers have made in the country. One of the important issues in the avalanche 

studies are: the avalanche risk map that identifies avalanches in snowy and mountainous 

regions, but this map is very different from the avalanche risk map. Many domestic 

researchers find the two maps mistakenly the same. In this research, we have tried to 

determine the difference between avalanche hazard map and avalanche risk map. 

Key Words: HEV model .Avalanche zone. Avalanche risk Avalanche hazard. 
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