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  :بندي خطر بهمن مطالعه مورديدر پهنه سیستم اطالعات جغرافیایی کاربرد
  )مهاباد آذربایجان غربی(دره آفان 

  
  ، 2، حسین سلمانی1کاظم صابر چناري

دانشجوي دکتري آبخیزداري دانشگاه  و نخبگان، رشت، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد رشت، باشگاه پژوهشگران جوان1
  علوم کشاورزي و منابع طبیعی و کشاورزي

  
  
  

  دهیچک
هاي قابل توجهی بر پیکره اقتصادي و اجتماعی ساالنه آسیبخیز کشور برف هايحوزهسقوط بهمن در 

. گیردمورد توجه قرار نمیهاي آبخیز چندان مدیریت جامع حوزه بحث درکند، اما متاسفانه کشور وارد می
در این تحقیق با کمک برخی از . باشدخیزي آنها میهاي شناخت این مناطق تهیه نقشه بهمنیکی از راه

با ) ربایجان غربیمهاباد استان آذ(بندي خطر بهمن در دره آفان هاي توپوگرافی اقدام به پهنهشاخص
درصد مساحت  90نتایج نشان داد که بیش از . سیستم اطالعات جغرافیایی گردید افزاراستفاده از نرم

  .باشدمنطقه مورد مطالعه داراي خطر بهمن خیزي متوسط و زیاد می
  

  بندي خطر بهمن ، دره آفانبهمن، پهنه :يدیکل گانواژ

                                                        
 ١::k.saberchenari@gmail.com  
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  مقدمه -1
سیل،  هاي مرتبط بامحیطی از جمله بررسی هايیکی از علوم مفید و کارا در اغلب بررسی سیستم اطالعات جغرافیاییامروزه 
 مناطق در انسان هايفعالیت افزایش .باشدمی بندي خطر بهمنپهنهشناسی و نیز هاي مختلف، مطالعات اقلیمها، زمانرواناب

افزایش  سبب جامعه، در پذیرش ریسک عمومی کاهش همچنین اسکی، هايپیست تعداد افزایش و هاجنگل قطع کوهستانی،
 حامی هايسازه(شامل معیارهاي فنی  خطر تخفیف .است شده بهمن برابر در حفاظتی کارهاي و خطر بنديمنطقه براي تقاضا

 کاربري طراحی و) هاکردن جاده مسدود بهمن و هشدار هايسرویس(سازمانی  ،)جنگل کاشت(زیستی ،)بهمن شروع مناطق در
 اساسی و هزینه کم خطر،بی پایدار، روش یک عنوان به که آخر، هدف به یابی دست براي). 2007گروبر و بارتلت،(است  اراضی

یابی به براي دست .شوند مشخص و شناسایی خطر معرض در مناطق آن در که است هایینقشه تهیه به نیاز شود،می یاد آن از
 تعامل اي ازنتیجه صورت به هابهمن. کنیمبندي هاي موثر در وقع بهمن را شناسایی و اولویتاین نقشه ها باید ابتدا شاخص

از ). 1994فردستون و فسلر، (شودنامیده می بهمن مثلث را عامل سه این .دهندمی رخ زمینی عوارض و هوا و آب برف، پوشش
ه بندي خطر بهمن مورد استفاده قرارگرفتپهنهباشد که در این تحقیق نیز جهت جمله عوارض زمینی، عامل توپوگرافی می

 در که یابیممی مکتوب در هايگزارش و مقاالت ،هاکتاب مانند زمینه این انتشار یافته در علمی منابع به مراجعه با. است
 کشورهاي بیشتر و )1976، پرال و مارتینللی(سوئیس ،)2003مگینوي و گروبر،  و 1388دادخواه، ( آمریکا مانند کشورهایی

-دولت و محققان توجه مورد اجتماعی و بعد امنیتی در ايفرامنطقه حتی و اهمیت با ايمسئله به عنوان بهمن وقوع ،اروپایی
در واقع تنها مطالعه مدون مربوط . متاسفانه در ایران در این زمینه مطالعات اندکی صورت گرفته است .است این کشورها مردان

 .بهمن پرداخته است کنترل و مبارزه هايروش و چالوس جاده خیزمناطق بهمن بررسی بوده که به) 1365 و1364(به احمدي 
 خیزي حوزه هاي البرز مرکزي به این نتیجه رسیدند که بخشدر بررسی وضعیت بهمن) 1388رفعت زارع بیدکی و همکاران (

 آیندمی مجاور هايدامنه از که هاییبهمن گذرگاه یا توقفگاه خالل از و شده ساخته بهمن پرخطر مناطق در جاده این اعظم
آبخیز را در  حوزة در خیزبهمن پرخطر مناطق نقشۀ تهیه براي راهبردي مطالعات) 1388احمدي و طاهري ( .کندمی عبور
 کنند کهنتایج نشان داد که از بین عوامل توپوگرافی شیب و جهت دامنه نقش اساسی را ایفا می. ي چالوس انجام دادندجاده
بندي خطر بهمن در پهنه کاربرد سیستم اطالعات جغرافیایی بررسیهدف از این تحقیق . است اهمیت حائز بسیار جهت نقش

  .باشدمی) مهاباد آذربایجان غربی(دره آفان 
  

  هامواد و روش -2
   منطقه مورد مطالعه -2-1

از طرف شمال به دریاچه ارومیه و  منطقهاین . می باشد غربیاستان آذربایجانواقع در مهاباد در قسمت جنوب غربی شهرستان 
-هاي سقز و سردشت و از طرف مغرب به شهرستانشهرستان میاندوآب، از مشرق به شهرستان بوکان، از جنوب به شهرستان

در و شرقی  45و ْ 43شمالی و طول جغرافیایی َ 36و ْ 46در عرض جغرافیایی َ این منطقه. هاي پیرانشهر و نقده محدود است
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مات یاز نظر تقسمنطقه مورد مطالعه  .هاي بزرگ استان قرارگرفته استرود از رودخانهرود و زرینههاي سیمینهنهکنار رودخا
اقلیم آن  و نوع مات اقلیمی تابستانی در منطقه معتدل و مرطوب قرارگرفتهیتقس منطقه خیلی سرد و در می زمستانی دریاقل

  .است خشکنیمه
  
  روش تحقیق - 2-2
 به مربوط. مختلف اطالعات سایر و اينقشه اطالعات آوريجمع - .  این زمینه در موجود ايکتابخانه منابع از گسترده استفاده -

 )2002یامادا و همکاران، (محققان  توسط نیز دیگر مشابه موارد در که GISاز  استفاده با مرحله این در :مطالعاتی منطقه
  :شرح گردید بدین هایینقشه تهیه به اقدام ،است شده استفاده

   منطقه ارتفاعی نقشه طبقات تهیه - 2-2- 1
و  تعداد مبین نقشه این .شد تهیه) هیپسومتري(طبقات ارتفاعی  نقشه ،منطقه توپوگرافی هاينقشه کردناز رقومی پس

نیز حهت استفاده در ادامه کار ) Relief(همچنین الیه پستی و بلندي موضعی منطقه  .است منطقه ارتفاعی طبقات مساحت
  . تهیه شد GISدر نرم افزار 

 شیب جهات نقشه تهیه - 2-2- 2

  .شد تهیه منطقه شیب نقشه جهت GIS  نرم افزار از استفاده با و رقومی موجود، اطالعات از استفاده با  

  شیب نقشه تهیه -3-2-2
انجام گرفته تاکید بسیار  تحقیقات و در دارد مختلف مناطق در بهمن وقایع وقوع مهمی در بسیار نقش شیب عامل که آنجا از

 منطقه در موجود هايدامنه شیب رو تعیین این از .)2003مگینوي و گروبر، و  1377؛ دادخواه، 1380،احمدي(شده است
جدول ). 1شکل(نشان دهنده شیب دامنه به درجه است  1شکل شماره . گرفت صورت GISنرم افزار از با استفاده موردمطالعه

    .دارند) درصد 60تا 25(منطقه در محدوده در شیب مستعد بهمن 90دهد که بیش از نشان می 1شماره 

  پراکندگی طبقات شیب در منطقه - 1جدول 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 طبقات شیب درصد طبقات شیب )هکتار(شیب مساحت طبقات
46/189  1/2  5 -0  
4/368  26/0  12-5  
74/3705  2/40  30-12  

 15/4828  3/52  60 -30  
33/131  4/1  >60 
08/9223  جمع 100 
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  بندي مقدار شیب برحسب درجهطبقه - 1شکل
  

  تلفیق مطالعات -3-2
 بدین. خیز در منطقه مورد مطالعه استترین بخش تحقیق اطالعات گوناگون بدست آمده و رسیدن به نقشه مناطق بهمناصلی

 به اقدام ،دادمی اجازه خروجی نتایج مشاهده و درك سهولت نیز تا جایی که قابلیت نرم افزار و GIS افزارنرم  در ابتدا منظور
 مختلف هاينقشه قالب در که(بهمن  وقوع در مؤثر گوناگون شرایط انطباق میزان بررسی به منجر کار این .شد هانقشه تلفیق

 مناسبی نحو به تواندنمی شده ثبت هايداده نبود علت به کار ماهیت که آنجا از. شودواقعیات موجود، می با) است شده ارائه
مورد  منطقه در بهمن وقوع پدیده در منطقی هايبرداشت و تحقیق روند کیفی فهم در بیشتر ما تأکید رو نای ازباشد، کمی 

  .است مطالعه
  

  مطالعه مورد منطقه در خیزبهمن مناطق بندياولویت - 4-2
 وقوع در بیشتري احتمال که را مناطقی توانمی ،بهمن بروز در مؤثر عوامل سنجش معیارهاي سایر و مقدار ،شدت به توجه با

 GISهاي تهیه شده با استفاده از نرم افزار در این تحقیق با مدنظر قراردادن نقشه. بندي کرددارند را مشخص و طبقه بهمن
شد، در  این جدول امتیازدهی مربوط به عوامل   3روي نقشه نهایی و جدول  بندي مناطق مستعد بهمن ازاقدام به اولویت

  :از جمله نکاتی که در تشکیل این جدول قابل ذکر است عبارتند از. مختلف درج شده است
از بین عوامل موثر در وقوع بهمن پارامترهایی نظیر درجه شیب، جهت شیب، طبقات ارتفاعی و پستی و بلندي موضعی  -
  تهیه شد؛)  ل توپوگرافیعوام(
 این چه گر. شود گرفته نظر در کلی چارچوب هاي امتیازدهی کیفی یکروش در امتیازدهی از الگوگیري با است شده سعی -

 این در مطالعاتی معدود سوابق به توجه با و حاضر حال در ولی ،کند ارائه قبولی قابل الگوي قطع طور به تواندنمی مسئله
  باشد؛ تحقیق این در نظر مورد هدف راهگشاي تواندمی ،زمینه

 و دامنه شیب مانند دارد بهمن وقوع در بیشتري تأثیر عاملی که هر که است نحوي به دادن امتیاز نحوه و امتیازدهی دامنه -
 بین تناسب رعایت و مؤثر عوامل متفاوت وزن کردن لحاظ براي موضوع این ،بالعکس و باشد داشته بیشتري امتیاز ،برف ارتفاع

  ؛آنهاست
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. است عوامل تشدیدي یا تضعیفی اثر به وابسته بودن مثبت یا منفی نظر از امتیازدهی اساس گفت توانمی کلی بنديجمع در -
 هاشاخص بین در امتیاز بنديتقسیم براي اعشاري یا کسري اعداد از نباشیم مجبور باشد که نحوي به امتیاز مقدار شده سعی

   .باشیم داشته کار و سر صحیح اعداد با تنها و کنیم استفاده
با توجه به توضیحات مذکور دامنه امتیازدهی در نظر گرفته شده براي معیار توپوگرافی به صورت زیر در نظر گرفته شد 

  . ]1386احمدي، [)3و2(جدول
  

  آن بندياولویت و بهمن خیزي سنجش درجه معیارهاي ارزیابی - 2جدول
  کمترین امتیاز موجود در شاخص  بیشترین امتیاز موجود در شاخص  )مجموع امتیاز هاي شاخص(دامنه امتیاز دهی   معیار اصلی
  - 7  25  8- 63  توپوگرافی

  
  منطقه مورد مطالعه بهمن خیزي احتمال برآورد در مؤثر عوامل امتیازدهی دامنه -3جدول

  امتیاز  شاخص  معیار اصلی

  توپوگرافی

  مقدار شیب
  30-40  >30  زاویه شیب

50-
40  

60 -50  60>  

  +7  +14  +25  +25  +25  امتیاز

  مساحت
  <30  21-30  11-20 >10 هکتارمقدار به 

  +10  +7  +5  +2  امتیاز

پستی و بلندي 
 موضعی

 اختالف ارتفاع
  سانتی متر

50< 100 -50  100>  

  - 7  - 5  - 2  امتیاز

  جهت شیب
  شمال  جهت

شمال 
  شرقی  شرقی

جنوب 
  جنوب  شرقی

جنوب 
  غربی  غربی

شمال 
  غربی

  +2  +2  +2  +2  +2  +7  +8  +10  امتیاز
  

 2ها حداکثر مقدار بارش برف ها موجود در منطقه و کمبود آمار این ایستگاهالزم بذکر است که با توجه به کمی تعداد ایستگاه
هاي عوامل می دهد که دامنه امتیازها نشان بررسی جدول امتیاز. ایستگاه کامم و آفان به عنوان مبناي کار در نظر گرفته شد

تر در معیارهاي گوناگون با هم متفاوت است، که مسئله اوال مربوط به ماهیت عامل موثر هاي جزئیبنديمختلف و نیز تقسیم
، )1365و1364( این موضوع با استناد به منابع اطالعاتی مانند احمدي. هاي موجود استبنديدر بهمن و ثانیا تعداد تقسیم

  .و سایر محققان صورت گرفته است) 1386( احمديو ) 1377(دادخواه 
  
   نتیجه گیري -3

. خیزي منطقه مورد مطالعه تعیین شدهاي بهمنو براساس امتیازات استخراج شده از آن، کالس 3به دنبال استنتاج جدول 
، نقشه پهنه بندي خطر منطقه تهیه 4و با استفاده از جدول  GISهاي مستخرج از نرم افزار سپس با تلفیق نقشه). 4جدول(

  ). 2شکل(شد 
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  خیزيهاي بهمنتعیین کالس-4جدول 

  
  
  
 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نقشه پهنه بندي خطر بهمن منطقه مورد مطالعه -2شکل
  

  خیزي در منطقه مورد مطالعه هاي بهمنپراکندگی مساحت کالس - 5جدول 
  
  
  
  
  

  
  

خیزي داراي توان به این نتیجه رسید که منطقه مورد مطالعه از نظر خطر بهمنمی 5با توجه به نقشه تهیه شده و جدول 
و خطر زیاد  )احتیاط الزامی است(، خطر متوسط )داراي خطر ضعیف(، خطر به نسبت کم )بدون خطر(هاي خطر کم کالس

بنابراین با نظر به نتایج . دهندبوده که دو کالس آخر درصد مساحت بیشتري را به خود اختصاص می) نیاز به مراقبت زیاد(

  امتیاز دامنه کالس بهمن خیزي
 <30 )بدون خطر( کم 

31-80 )داراي خطر ضعیف( به نسبت کم   
130-81 )احتیاط الزامی است( متوسط  

131- 180 )نیاز به مراقبت زیاد ( زیاد   

  کالس بهمن خیزي درصد هر کالس در منطقه )هکتار(مساحت هر کالس
88/451  9/4  30> 
26/177  9/1  80-31  
88/5303  7/57  81-130  
88/3258  5/35  180 -131  
5/9191  جمع 100 
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، دانشگاه گنبد کاووس1392 اسفند، 8   

 

  

هاي واقع در منطقه مورد ههاي ارتباطی و روستابدست آمده انجام اقدامات پیشگیرانه به خصوص در مناطقی که به جاده
  .رسدبه نظر می شود، ضروريمطالعه منتهی می

  
  
  نابعم - 4
  .39بررسی مناطق بهمن خیز جاده چالوس، مجله منابع طبیعی ایران، شماره . 1364. احمدي، ح -1
  .40مجله منابع طبیعی ایران، شماره مبارزه و کنترل بهمن در جاده چالوس، . 1365. احمدي، ح - 2
  .جزوه درسی برف و بهمن، دانشگاه تهران. 1380. احمدي، ح - 3
جاده  بررسی موردي(آبخیز  هحوز در خیزبهمن پرخطر مناطق نقشۀ تهیه براي راهبردي مطالعات. 1388. و طاهري، س. احمدي، ح - 4
پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، دانشکده مرتع و ). چالوس ي

  .آبخیزداري
منابع  ،GISبا استفاده از تکنیک ) اصفهان فریدونشهر(پستان سه دره آبخیز حوزه خیزيبهمن بررسی .1386.م  ،نصريو . احمدي، ح - 5

  .33- 13): 1(60 ،طبیعی ایران
پنجمین همایش ملی علوم و . خیزي حوزه هاي البرز مرکزيبررسی وضعیت بهمن. 1388. و مهدوي، م. احمدي، ح. زارع بیدکی، ر -6

  .آبخیزداري، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، دانشکده مرتع و آبخیزداريمهندسی 
  .ص 304 ،تهران دانشگاه انتشارات ویلیامز، ناکسی و آرمسترانگ .آر بتسی ،بهمن کتاب ،ترجمه . 1377 .م دادخواه، - 7

8- Fredston, J. and Fesler, D., 1994. Snow Sense: A Guide to Evaluating Snow Avalanche Hazard. Alaska 
Mountain Safety Center, 116 pp. 
9- Gruber, U., and P. Bartelt, 2007, Snow Avalanche Hazard Modeling of Large Areas Using Shallow Water 
Numerical Methods and GIS, Environmental Modeling and Software 22, pp.1472-1481. 
10- Maggioni, M. and Gruber U., 2003. The influence of topographic parameters on Avalanche release 
dimension and frequency, cold regions Science and Technology, no. 37. Pp.407-419. 
11- Perla, R.I. and M. Martinelli, jr., 1976. Avalanche handbook, U.S. Dep. Agric., Agric. Handbook. 489, 238P. 
12- USDA, 1975. Avalanche protection in Switzerland, Translated by U.S. Army, 168P. 
13- Yamada, Y., Abe, O., Kosugi, K. and Watanabe, Sh., 2002. Avalanche release hazard map using GIS, www. 
rose-net.ac.ir. 
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