
 

 

  بهمن اجتناب ناپذیر است
                                                                                                       

که  بی می تواند باشدبهانۀ خوآیا این درستی دلیل و  مطلب کامال درست است. اماین ا "بهمن اجتناب ناپذیر است" همه می گویند

با دقیق ترین  هیچ کس حتی با تجربه ترین انسان ها بگوییماگر چه درست است  ؟آن از دست بدهیم جان خود را درهنگام وقوع

امری ماورای طبیعت  آن را نیزت دقیق حدس بزنند اما نباید به درستی و به صور نمی توانند وجود و ریزش بهمن را ،دستگاه ها

. مرگ سفید )وقوع بهمن( از خطرات آن نباشیمو به تحقیق و تفحص برای شناخت بهمن، درک آن و جلوگیری  به شمار آورد

مطالبی گونه ای کلی  د. مقالۀ زیر بهخود را بری می دانن ،مناطق بهمن خیز سانی را می گیرد که از درک بهمن دربیشتر دامن ک

را پیرامون این مهم به صورت ساده و کاربردی در اختیار شما قرار می دهد که نه تنها می تواند مقدمۀ کاملی برای آشنایی با 

بهمن در  .از بهمن آشنا می سازد پیشگیری و اجتناب پیش بینی، بهمن باشد بلکه خواننده را به شکل و زبانی ساده با علم کاربردی

ی اگرچه می تواند به معنی حرکت توده ای هم شکل )صرف نظر از این نوع مادۀ در حال حرکت( اطالق شود اما به گونۀ معن

صرف نظر از این که این تودۀ در حال حرکت یک  مشخص به توده ای از برف در حال حرکت به طرف پایین گفته می شود.

تی عظیم باشد که همه چیز را در جلوی راه خود همچون کوه، جنگل، حرک ی وحجمی چند ُتن یا با حرکتی چند متری حجم سبک

دارد.  بستگی دهد. قدرت منهدم کنندۀ بهمن به حجم تودۀ برف و سرعت حرکت آن میخانه،جاده مورد توجه، تاثیر و انهدام قرار

احتمال  .برای تشخیص خطر بهمن دو مورد اصلی را باید مورد توجه قرار دهیم: نخست، احتمال بهمن. دوم، خسارت بالقوۀ بهمن

در برف هنگام تجمع آب ستی از این عوامل اشاره می کنیم، در زیر به فهرو افزایش می یابد،  آمده وجودبه دالیل بسیاری ب بهمن

به وسیلۀ جریان باد،  وسیلۀ بارش برف، هنگام حمل برفتجمع برف بر روی برف به  هنگام،  شدن برفبه وسیلۀ باران یا آب 

از محرکی بر روی برف )افتادن تودۀ برف بر روی آن یا عبور جسمی، حیوانی، انسانی بر روی آن(، متاثر شده از  هنگام تاثیر

عیف بودن )این مهم می تواند به وسیلۀ ض بت به همدیگر دارندزاویۀ شیب، هنگامی که الیه های برف چسبندگی کم و ضعیف نس

ساختمان ذرات برف، شکل ذرات رویۀ برف یا قرارگیری الیۀ بهمن خیز بر روی الیۀ لغزندۀ قبلی باشد( همان طور که مالحظه 

ند و نامحسوس م نمی آیمی کنید بعضی از این موارد هویدا و آشکار می توانند باشند )مثال وجود شخص( و بعضی دیگر به چش

چسبندگی مابین الیه های برف بر روی یکدیگر( که به راحتی بدست نمی آیند. تنها تحقیق و تفحص هستند )مثال ضعیفی در 

نمی توان  اگر چه پیرامون مواردی که احتمال وقوع بهمن را افزایش می دهند شخص را در بازشناسی این عوامل توانا می سازد.

تج از بهمن را قبل از وقوع آن حدس زد اما تا جایی می توان حدس زد  که خسارت بالقوۀ بهمن پس از وقوع میزان خسارت من

چگونه به قعل ) اگر چه با احتسابی به صورت حداقل آن ( در می آید. عواملی که در این مهم تاثیر می گذارند به  قرار زیر است 

اندازۀ محلی که بهمن از آن محل آغاز می شود( شکل مسیر حرکت بهمن  : شکل سرازیر شدن بهمن )چگونگی محل آغاز آن و

را  بر روی آن یعی کوهستان ) با حدس و گمان شکل تودۀ برف)که مشخص کردن این مهم با حدس وگمان همراه است( شکل طب

 گی به موارد زیر دارد،ز بهمن بستاحتمال نجات ا. حرکت احتمالی بهمن و چگونگی حرکت گروه نسبت به (پیش بینی می کنیم

آب و هوا، وضعیت و طبیعت برف، موقعیت طبیعی منطقه، آشنایی، تخصص، تجربه و مهارت افراد گروه در نجات همدیگر. 

توجه داشته باشید که درموارد باال فرض را بر این گرفته ایم  که هر یک از افراد گروه کاری را به انجام نمی رساند که به ضرر 

د خطر برای فرد دیگری در گروه می شود. همیشه بی شک عبور از منطقه ای بهمن خیز باعث ایجاد بهمن می دیگری و ایجا

این بهمن به  هیچ یک از اعضای گروه خسارتی وارد نمی کند اما باز هم  باید به باور داشته و مطمئن باشیم که شود، اگرچه 

آب و شود، بهمن و خسارت بالقوۀ آن با توجه به موارد زیر کم یا زیاد می احتمال شدت از موارد بوجود آورندۀ آن اجتناب ورزید.

ثیر آن عوامل و چگونگی تا .هوای محلی، وضعیت و طبیعت برف، مسیر بهمن و شکل طبیعی منطقۀ بهمن، شکل و ترکیب گروه

کم یا زیاد از هم متاثر و به هم مربوط همۀ مواردی که در باال آمد به مقدار  و دائمی اما نسبی است،ها بر یکدیگر امری پایدار 

هستند. عواملی چون شکل و ترکیب گروه، مسیر بهمن و شکل طبیعی منطقه، آب و هوای محلی، وضعیت، طبیعت و ساختمان 

برف، بر روی خسارت بالقوه و احتمال بهمن تاثیر مستقیم می گذارند ، خطربهمن برای شخص یا گروه نیز متاثر از میزان 

القوه و احتمال بهمن است ، احتمال نجات از بهمن نیز در ارتباط مستقیم با خطر بهمن قرار دارد که در جای خود با خسارت ب

خود )وضعیت امن یا  پایانی باال به هر گونه که وضعیتدر همۀ مراحل  خسارت بالقوه و احتمال بهمن ارتباطی تنگاتنگ دارد.

از منطقه و مسیری که عبور از آن ممنوع . ه موارد زیر هم در همه حال توجه کردباید همزمان ب تشکیل دهد بازخطرناک( را 

است و مسئولین محلی به خاطر خطر بهمن آن را بسته اند اگر در موقعیت امداد، نجات و اورژانس به سر نمی برید، مامور 

. هرگز تنها به کوهستان نروید. عبور نکنید تیدد نیستید و گروه از سه نفر کمتر یا بیشتر از پنج نفر هسنجات، اورژانس یا امدا

پیوسته به روز، اطالعات خود را مورد بازبینی قرار دهید. همواره به روز باشید.آخرین تغییرات محلی ومسیری را که قصد 

دهید که در  عبور از آن را دارید مد نظر قرار دهید.مسیر برنامه را دقیقا به صورت کتبی به چندین دوست کامال مطمئن اطالع

اثر دیر کرد شما در بازگشت بی درنگ گروه امداد را به منطقه اعزام دارند. مغز خود را به کار بیندازید و هشیار باشید. 

همدیگر را گول نزنید واز خود به دروغ قهرمانی با تجربه نسازید و تصویری با تجربه تر از تجربۀ حقیقی خود در مورد 



 

 

گران به جا نگذارید. این تصویر و تصور غلط در نزد یکدیگر در بعضی مواقع موقعیت را بسیار پر کوهستان و بهمن در نزد دی

و  مام شود. هرگز نگذارید که رویای قهرمانیت اید به مرگ و جراحات ناخواستۀ همگانخطر و حساس خواهد ساخت. امری که ش

د شما را به کام مرگ ببرد یا حادثه ای را به ارمغان بیاورد ادعا و به رخ کشیدن اطالعات و تجربه ای که نزد گروه وجود ندار

در زیر  ل امتیاز با توجه به جمع امتیازکهکه کمترین خسارت آن آسیب به دیگران برای تمای روزهای عمر ایشان باشد.اما جدو

پاسخ  های آورده شدۀ زیر شبه راحتی پس از این که به پرس دمی شود. به وسیلۀ این جدول وکاربرد سادۀ آن می توانی آورده

قرار  در کدام درجهوضعیت بهمن را گفتید، امتیاز ها را با هم جمع کنید و سپس به راحتی و به سرعت  ببینید که این امتیازها 

در برنامه هایی که در  ،را می توانید با خود هستند. این جدول ساده ی از خطر نسبت به بهمنموقعیت و گروه در چه می دهند

به  .تصمیم بگیرید خطر نسبت به بهمن موقعیتهایکوهستان اجرا می کنید همراه کنید و بر مبنی قرار گیری در هر کدام از 

 پرسشها پاسخ گفته، بعد امتیازها را با هم جمع کنید، سپس ردیف این امتیاز را در ردیف جدول و موقعیت را نسبت به بهمن بیابید

راست مجموع را به با احتساب مقدار خطا یک تا دو عالمت به چپ یا بید که امتیاز و محاسبۀ جدول زیر تقریبی است و توجه کن

و جدول کاربردی زیر، به عنوان یک وسیلۀ کاربردی آسان پرسش ها حساب آورید  که امتیاز شما به واقعیت نزدیک تر باشد.  

سان تر بتوانید تصمیم بگیرید و مسیری بی خطر را در کوهستان بیابید. پیشگیری از به شما کمک خواهد کرد که در هنگام بهمن آ

توضیح می دهیم.در زیر سه وضعیت راهنما را در ارتباط با جمع امتیاز ها  بهمن، مهمترین بخشی ست که باید به آن توجه کرد.  

ه  در منطقه یا مسیر مورد نظر اجتناب کنید مگر بهتر است از اجرای برنام ـ موقعیت سیاه، موقعیت بسیار خطرناک است.1  

ر از منطقه یا مسیر ضروری مجبور به عبوکه به دالیل بسیار  این که  راهنمایی حرفه ای و با تجربۀ بسیار طوالنی باشید

هم درجه که اگر بیشتر از شما تجربه ندارند حداقل کمتر از شما تک تک افراد  گروهی همپا، به همراهی موردنظر باشید 

 نیستند. 

 

 

 

توجه و احتیاط بسیار ضروری است. از مناطق و مسیر بالقوه پر خطر جدا خودداری  ز،موقعیت حساس است.قعیت قرمـ مو2

یان مسیر نفر را کامال تحت نظر داشته باشید. . در محل آغاز و پاو مسیر بهمن خیز یک به یک بگذریدکنید. در عبور از منطقه 

 و قبل از رسیدن نفر از یک محل امن به یک محل امن دیگر. دستور حرکت نفر بعدی را ندهید یا نفر بعدی آغاز به عبور نکند.

 

 

 

کامال بی خطر است. توجه می گوییم بی خطر به نظر می رسد نه این که موقعیت سبز، موقعیت بی خطر به نظر می رسد. ـ 3

ریزش ، توجه کنید که خطر بهمن هرگز در هیچ کجا به صفر نمی رسد. توجه کنید که موارد  بالقوه در منطقه یا مسیر عبور

توجه کنید.نه آگاها بهمن را افزایش ندهد. مغز خود را به کار بیندازید و کامال هشیار باشید و به همۀ عالئم موجود در برابرتان  

 

 

تجزیه و تحلیل درک بهمن و وجود آن را برای شخص ممکن می سازد. روش کار به این صورت است  های زیرپاسخ به پرسش

این امتیاز  که اگر پاسخ به پرسش مثبت است به  آن امتیاز مربوط به آن را که در روبروی این پرسش قرار داده است می دهیم.

. ما برابر می شود به دنبال رقمی می گردیم که با جمع امتیاز در زیر مربوط به آن،ها را با یکدیگر جمع زده و سپس در ردیف 

و به این وسیله به صورتی ساده و کاربردی در زمانی بسیار کوتاه وضعیت خود را نسبت به بهمن در شرایطی که در آن قرار 

به بهمن را ارزیابی کنیم و بتوانیم آگاهانه تصمیم داریم می سنجیم. به این وسیله به صورتی ساده می توانیم موقعیت خود نسبت 

این  کنید که توجهتا بتوانیم به منطقه مورد نظر برویم یا از مسیر دیگری، مسیر عبور خویش را انتخاب و عبور کنیم.  بگیریم.

کم یا بیش  ،زدۀ سخت شیب کمتر یا شیب جنگل انبوه یا شیب یخدرجه و بیشتر تعیین گردیده است. جدول در ارتباط با شیبی سی

رسد.هیچ وقت احتمال بهمن به صفر نمی خطر احتمال بهمن را به صفر می رساند اگر چه همواره باید به یاد داشته باشیم  که  



 

 

خ به پرسشهای زیر به شما امکان می دهد که جدول درزیر این پرسشها را مورد استفاده قرار دهید. اگر پاسخ به هر پرسش پاس

است به آن امتیاز آن را که در روبروی آن قرار دارد بدهید. جمع امتیاز بدست آمده را در جدول امتیازها بکار ببریدمثبت "بلی"   
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برای درک بیشتر پرسش های باال الزم است که به توضیح بیشتر پیرامون هر کدام از پرسش ها بپردازیم تا بتوانیم موقعیت 

می تواند همگان را در . این مهم مشخص کنیم  بهتر بهمن در کوهستانشخص یا گروه را نسبت به مکان، زمان و شرایط وقوع 

 اعطا کند. این مهم را در این جا دنبال کرده،و پاسخ صحیح به این مهم را توانایی تشخیص به همگان  و مهم یاری داده انجام این

ها و جدول کاربردی پرسششما را در بکارگیری  ،این توضیح، به صورت کلی اما کافی خواهیم پرداخت. به توضیح پیرامون آن

باال، به عنوان یک وسیلۀ کاربردی آسان کمک خواهد کرد که )در هنگام بهمن( آسان تر بتوانید تصمیم بگیرید و مسیری بی 

نیم. . هرگز آن را فراموش نکن بخشی ست که باید به آن توجه کنیمخطر را در کوهستان بیابید. پیشگیری از بهمن، مهمتری  



 

 

اینک برای درک بیشتر این پرسش ن ناخت و پیشگیری از بهمتوضیح پرسش ها و امتیازها و جدول ساده وکاربردی شه در ادام

 ها و آشنایی بیشتر با مطالبی که در این پرسش ها  آمد به توضیح بیشتر پیرامون آنها می پردازیم. 

باران باریده است؟ یا در دو روز گذشتهآپرسش اول،   

در اثر باران که بر سطح برف می بارد الیه های برف نه به شکل یکدست بلکه به صورت پراکنده، در جایی بسیار پر آب، در 

و سنگینی در الیه های مختلف برف می شود  یجایی کمتر، آب را به خود می گیرند. این آب در سطوح مختلف برف باعث سبک

را بوجود می آورد. این  سطوح به وسیلۀ این سنگینی نا مساوی  اجزا تشکیل دهندۀ سطوح مختلف برفکه در نتیجه شکستگی 

هر یک به سویی به صورتی نامساوی کشیده می شوند که در نتیجه جدایی سطوح از یکدیگر را بوجود آورده و تولید بهمن می 

برد و چسبندگی و اصطحکاک اجزا آن را نسبت به یکدیگر کم  بستگی اجزا برف را نسبت به یکدیگر از بین می ،ند. مسلما آبنک

که  می کند. در این حال الیه های آب باران در بین سطوح برف در اثر تغییر دمای هوا به الیه های لغزندۀ یخی تبدیل می شوند.

ین الیه ها را به زیر فرو می نبود چسبندگی در بین الیه های برف باعث لیز خوردن الیه ای بر روی الیه ای دیگر می شود و ا

بوجود می آید. به ویژه اگر این بارش سنگین بالفاصله بعد  باران سنگیناز بهمن ها در هنگام  بارش به همین دلیل بسیاری ریزد. 

 از بارش سنگین برف بوجود بیاید. این بهمن به وسیلۀ شکل مسیر کوه هدایت می شود. به این صورت مسیر آن را می توان پیش

یا ، ریزش باران پس از بارش برف بوجود می آیدان طور که در باال گفتیم با بهمن همکرد. توجه کنید که این امکان وقوع بینی 

در هنگامی که تودۀ برف از آب باران کامال خیس و اشباع می شود، صورت می پذیرد. به طور خالصه  باید بگوییم که در 

خسارت بالقوۀ آن تغییری نمی کند.ورت زیادی افزایش می یابد. حتمال بهمن به صصورت ریزش باران در دو روز گذشته ا  

 پرسش دوم، آیا در سه روز گذشته بارش برفی را داشته ایم  که مقدار بارش آن بیش از بیست سانتی متر بوده است؟

ع بهمن افزایش می یابد. این مهم به آمار و تجربه نشان می دهد که پس از بارش سنگین برف بیش از بیست سانتیمتر، امکان وقو

این خاطر است که باالترین الیه برف یعنی الیه برف آخرین بر روی الیه های زیرین، هنوز زمان کافی برای نشستن خود بر 

ر روی الیۀ زیرین خود را نیافته است و در واقع این الیۀ آخرین سنگین که بستگی بسیار ضعیفی با الیۀ زیرین خود دارد بسیا

مستعد آن است که به وسیلۀ وزن خود به طرف زیر فرو افتد. تحکیم، تقویت، استحکام الیه های جدید برف و چسبندگی بین 

کریستال های جدید برای مدتی معین از چند ساعت تا چند روز) که بستگی به رطوبت و دمای هوا دارد و دمای برف از آن تاثیر 

باعث می شود که قبل از این که این الیه ها فرصت کنند که به اندازۀ کافی به هم بچسبند  می گیرد ( بطول می کشد که همین امر

و همدیگر را دریابند وقوع بهمن صورت بگیرد. به این صورت احتمال ریزش بهمن های خودبخود با افزایش برف و عمیق شدن 

ر احتمال بهمن را افزایش می دهد که از چند آن ارتباط نزدیک دارد. به صورت خالصه بارش برف بیش از بیست سانتی مت

تغییری نمی یابد. شرایط  ساعت تا چند روز باید به این مهم توجه کرد. خسارت بالقوۀ بهمن در این  

 پرسش سوم، آیا در پنج روز گذشته باد شدید، برف را با خود به هر سمتی )به این طرف و آن طرف( برده است؟

 وجود صخره و دیگر برآمدگی های طبیعی را از محل های باز به محل هایی بادر کوهستان به صورت مستمر باد شدید برف 

می سازد. این حمل برف توسط باد که  در طول زمان بارش برف و بعد از آن  به صورت انبوهی )کپه(برده در پشت این موانع 

از سطح برف کم می کند اما در جایی دیگر از سطح برف بر روی جایی دیگر  را درجاییجریان دارد اگرچه خطر ریزش بهمن 

از سطح برف فشار اضافه وارد می کند و باعث بهمن می شود. در تمامی هنگامی  که اجزا تشکیل دهندۀ آن با الیۀ زیرین 

پوسته  بی اسقرار باقی می مانند. به همین چسبندگی کامل  ندارند )این ناپایداری می تواند تا چند روز طول بکشد( . این الیه ها پ

دلیل بعد از وزیدن شدید باد، حمل برف وانبوه کردن آن در جایی احتمال ریزش بهمن افزایش می یابد و به همین دلیل شانس فرار 

می دهند،  از آن هم توسط شخص کم می شود چرا که دور تا دور او را این انبوه کوچک وبزرگ برف که اسقرار ندارند، تشکیل

هم عامل بوجود آوردن بهمن هستند هم اسکی باز یا کوهنوردی را که در صدد فرار از بهمن است در میان خود گیر می اندازنند 

)به اصطالح پا یا اسکی در آن فرو رفته و گیر می کند(. توجه داشته باشید که این عدم استقرار پنهان می تواند برای مدت 

ف آورده شده با باد نشست پیدا کرده باشد، باقی مانده و دچار دگردیسی، تغییر شکل بشود و بازشناسی آن طوالنی به ویژه اگر بر

را برای فرد مشکل و غیر ممکن سازند. به طور خالصه باید بگوییم که با وجود باد شدید احتمال وقوع بهمن افزایش می یابد و 

کشد. خسارت بالقوۀ بهمن افزایش می یابد. شدن شرایط جوی طول می از آن تا عوضمدت این افزایش خطر تا چند روز بعد   

 

 

 

 

 



 

 

 پرسش چهارم، آیا درجۀ حرارت هوا، باالتر از صفر درجه است؟

افزایش می یابد  فر درجهبه باالی ص به صورت ناگهانی  بهمن در هنگام بارش برف نیز می تواند در موقعی که درجۀ حرارت

چگونگی قرار گیری تودۀ برف چگونگی ثیر مستقیم آن نیست که باعث وقوع بهمن می شود بلکه این گرمی هوا و تااتفاق بیفتد. 

تاثیرپذیری این تودۀ برفی را از این گرمی هوا معین می کند. برای مثال بطور کلی گرم شدن هوا باعث استقرار یافتن برف نوع 

تقرار و افزایش عدم استقرار الیه های اشباع شده از آب پودری بر روی شیب می شود. در صورتی  که همین گرما باعث عدم اس

اگر درجۀ هوا باالتر از صفر شود این به این معنی نیست   "توجه، می شود که گاه باعث ریزش بهمن های کامال عمیق می شود.

مهم ممکن است حدس و اق می افتد این بهمن به دلیل گرمی هوا اتفتودۀ برف باید عدم استقرار یابد" از طرف دیگر وقتی  که

و کوه های همجوار و مقایسه با شیب مورد نظر و موقعیت مشابه آنها اقدام به  بسیاری از روی  شیب، ارتفاعاتتخمین زده شود )

به زبان ساده اگر از کوه کناری یا مقابل کوهی که شما قصد عبور از آن را دارید  پیرامون منطقۀ مورد نظر می کنند( حدس

ر شده است پس در این شرایط گرمای آنی و یکدفعه که باعث بهمن در کوه و منطقۀ همجوار شده است بی شک بهمنی سرازی

است به آن بی توجهی نشان ندهید. به  صورت  شود. این مطلب بسیار ساده  و آشکارباعث بهمن در کوه مورد نظر شما نیز می 

 خالصه در درجۀ حرارت باالی  صفر درجه و گرمای آنی و یکدفعه احتمال بهمن و خسارت بالقوۀ آن افزایش می یابد.

 پرسش پنجم، آیا دید کم، تاریکی، مه غلیظ در منطقۀ مورد نظر حاکم است؟

فزایش می دهد. چرا که نخست این که مسیر درست و بی خطر را نمی توان دید کم، تاریکی، مه غلیظ احتمال ریزش بهمن را ا

باز شناخت و دیگر این که  اگر  بهمن بوقوع پیوست عملیات امداد و نجات اگر غیر ممکن نباشد  بی شک با مشکالت بسیاری 

نتوان دید مسلم است که انواع  و اقسام مواجه خواهد شد. مسلم است اگر در اثر تاریکی، دید کم، و مه غلیظ از چند متر جلوتر را 

خطر، شخص و گروه را تهدید خواهد کرد. مسیر به غلط انتخاب خواهد شد و با وقوع بهمن غیر ممکن است که به موقع بتوان 

د در تاریکی، مه و دید کم می تواند به غلطاندن تودۀ برف منجر شو یشخص  یا گروه درگیر در بهمن را نجات بخشید. هر حرکت

که این مهم بنوبۀ خود می تواند باعث آغاز بهمن عظیمی گردد. دیگر این که  اگر در این شرایط تاریک و مه گرفته دچار بهمن  

نخواهیم داشت. توجه کنید دید در کوهستان می تواند به اندک زمانی به وسیلۀ  را شوید حتی کمترین  شانس فرار از مسیر بهمن

صورت خالصه دید کم، تاریکی، مه غلیظ، احتمال وقوع بهمن را بتدریج )هر چه در برابرمان بیشتر مه گرفتگی تغییر یابد. به 

 تاریک و مه گرفته شود( بیشتر می شود. خسارت بالقوۀ بهمن هم بتدریج رشد می کند و افزایش می یابد.

ا بیشتر( است؟پرسش ششم و هفتم، آیا عمق برف موجود در کوهستان بین بیست تا چهل  سانتی متر )ی  

برف هنگامی عمیق خوانده می شود که بیست تا چهل سانتی متر پایمان در آن فرو برود و خیلی عمیق است هنگامیکه از چهل 

سانتیمتر عمیق تر است. برف عمیق می تواند برف تازه، برف خیس و برف خشک، برف با ساختمان فشرده یا از هم جدا، تکه تا 

در همۀ انواع باال صرفه نظر از نوع آن عمق جا پای شخص نشان دهندۀ میزان برف با عدم  باشد. شده برف پیر و قدیمی و کهنه

. وع حالت چسبندگی یا پیوستگی نداشته باشداستقرار بر روی الیه های زیرین تودۀ برف است. وقتی این حالت برف عمیق هیچ ن

و لنگر گونه  پای را در بر گرفته  س با الیه های زیرین سفت وحرکت بر روی این برف گاه راحت و روان، گاه به واسطۀ تما

بدست می آید و گاه از دست می رود. به همین دلیل این فشار بر روی الیۀ برف به گاه  ،، کل حرکت و تعادل الزمبه این صورت

ار می آورد و آن ا زیر خود فشبرف را در زیر پا به علت وزن نفر جمع و فشرده می کند و به الیۀ جلو ی ،علت وزن بر روی آن

شود. وقتی بر روی برف راه می رویم باید بسیار  کنندۀ بهمنبا فشار به زیر و جلو می برد و به این وسیله می تواند آغازرا 

مراقب باشیم که این الیه در حال حرکت، الیه های دیگر را نیز با خود به حرکت وا ندارد که کل سطح زیر پای فرد همه با 

یگر شروع به حرکت کند، شخص کوهنورد یا اسکی باز را بر سطح بزرگی ازبرف شناور کند به طرف زیر و جلو با خود یکد

ببرد. توجه داشته باشید که گاه این الیه در باالی سر فرد می تواند حرکت کند و آغاز دهندۀ بهمن شود. توجه کنید که بزیر کشیدن 

ه سوی پایین کوه می کشد، بسیار کوهستان، فرد را در میان خود، شناور به زیر و جلو بی سطح مفرد به این هنگامیکه تما

به طور خالصه د ربرف خیلی عمیق احتمال بهمن و خسارت بالقوۀ آن افزایش می یابد.خطرناک می تواند باشد.   

آیا برف خیس است؟  پرسش هشتم،  

ی گرم طوالنی در تودۀ برف انباشته شود( عدم استقرار تودۀ برف را وجود آب در تودۀ برف )که می تواند توسط باران یا هوا

موجب می شود که این مهم باعث ضعیفی چسبندگی اجزا الیۀ تودۀ برف بر روی الیه های زیرین آن می شود و مسلما شرایط 

ز ریزش باران باشد. ا سقوط و ریزش این الیۀ رویین را به زیر و ایجاد بهمن را فراهم می سازد. اگر آب حاصله در برف

بدون مقدمه اتفاق می افتد. شیب های مختلف بوقوع می پیوندد و  تقریبا در فرصتی کوتاه از ریزش باران در شکل وریزش بهمن 

از طرف دیگر اگر آب در برف از طریق آب شدن برف بهاری بوجود آید. ایجاد بهمن بی مقدمه و در یک جا منحصر نمی شود 

وناگون هم از نظر زمان هم از نظر فاصلۀ جغرافیایی اتفاق می افتد. مسلما پرشیب ترین و گسترده ترین شیب بلکه به فواصل گ



 

 

در بعضی مواقع در هنگام صبح به وقوع می پیوندد. توجه کنید اگر چه ممکن است برف نخست بوجود آورندۀ بهمن می شوند و 

نباید به منطقۀ خطر وارد شد. وقتی در میان این منطقۀ خطر قرار بگیریم  کامال سالم ومستقر دیده شود گول آن را نباید خورد و

بسیار سخت است که بتوانیم ارزیابی درستی از آن داشته باشیم. بهترین عمل این است که با خیس بودن برف خود را در معرض 

ثر پروسۀ آب شدن برف در بهار قرار ندهیم. بطور خالصه د ربرف خیس چه در اثر باران چه در ا خیز خطر در شیب بهمن

بالقوۀ بهمن نیز افزایش می یابد. احتمال بهمن به صورت زیادی افزایش می یابد. در این هنگام که برف خیس است  خسارت  

باشد؟ که برف در جایی عمیق و در جایی کمپرسش نهم، آیا برف بادخورده موجب شده است   

آن طرف برده می شود، در جایی برف جمع و توده می شود و درجایی دیگر زمین وقتی که به وسیلۀ باد، برف به این طرف و 

تودۀ برف در جایی در جایی برف  شاید چندین برابر  بدون برف و به اصطالح کچل می شود. این موضوع باعث می شود که

رار داریم چقدر است کامال مشکل دیگر باشد. به همین دلیل فهم و درک این مطلب که آیا خطر ریزش بهمن در شیبی که در آن ق

است. چرا که برف درنزد شما همان  خصوصیت را در جایی د یگر کوهستان ندارد. مواردی که بوجود آورندۀ بهمن هستند در 

رشیب مورد نظر که از طریق وقوع بهمن د یک شیب یک دست و تابع یک شرایط نیستند. اطالع کافی از چگونگی شیب و سابقۀ

د کمک بسیاری در درک و فهم بهمن و آگاهی از وقوع آن در شیب مورد نظر یات افراد محلی بدست می آید می توانمطالعۀ تجرب

پیدا کردن مسیر در شیبی  مملو از سطح برف باد خورده بسیار مشکل می شود و ضرورت  تجربۀ کافی رهبری در چنین باشد. 

ته در منطقه ضروری است. به طور خالصه برف بادخورده  احتمال مناطقی و اطالع کافی از سابقۀ محلی و بهمن های گذش

  تغییری نمی یابد. همان خسارت بالقوۀ بهمن است و ریزش بهمن را افزایش می دهد و خسارت بالقوۀ بهمن در این شرایط

 پرسش دهم، آیا برف در جایی انباشته شده است و تولید تودۀ برفی آویزان )نقاب برفی( کرده است؟

که نمایندۀ حرکت برف و انتقال آن به  ست انباشتگی برف، نقاب برفی، آویز، سقف، کالهک و قرنیز آشکارترین شکل برف

اگر به تازگی بعد از برف در منطقه را روشن می سازند. وسیلۀ باد شده است که بسیار آسان به چشم دیده می شوند و وضعیت 

ته و می توانند با افتادن بر روی سطح برف از باال بوجود آورندۀ بهمن شوند. انباشتگی باد شدید بوجود آمده باشند استقرار نداش

برف ، نقاب برفی، آویز، سقف، کالهک و قرنیز ضمن اینکه می توانند در اثر  افتادن عامل ایجاد و ریزش بهمن باشند خود نیز 

را برای شخص و گروه درگیر  با آن بوجود آورند. به طور در اثر افتادن و ریزش از باال می توانند بالقوه خطرات گوناگونی 

،قرنیز احتمال وقوع بهمن و خسارت بالقوه به مقدار زیاد افزایش می یابد.شته، نقاب برفی، آویز، سقفبرف انبا با وجود خالصه  

( ضعیف و شکننده است؟ "آخرین الیه" در زیر الیۀ زیرین الیۀ رویین )پرسش یازدهم، آیا الیۀ زیرین نزدیک به خاک   

لۀ  چوبدست این الیه های به وسینگران کننده باشند که  بسیارالیه های ضعیف که از چسبندگی ضعیف برخوردارند می توانند 

مورد آزمایش و مشاهده قرار می گیرند. با یک چوبدست کوهنوردی یا اسکی می توان این آزمایش را به انجام رساند. ضعیف 

. ی زیرین برف برسدچوبدست  را به صورت عمودی در برف فرو ببرید، به آرامی به صورتی که گل )سبد( چوبدست به الیه ها

اگر الیه رویین برف سخت است، چوبدست را سروته کنید و دستۀ آن را در سطح برف فرو ببرید. حال چوبدست  اسکی  را به 

آرامی بیرون بکشید به صورتی که بتوانید مقدار مقاومت برف را در دسته یا گل )سبد( چوبدست احساس کنید. توجه کنید که این 

مجاور شیبی که بر روی آن حرکت می کنید انجام دهید که خود این آزمایش باعث ایجاد بهمن و سرازیر آن  آزمایش را در شیب

و خطر برای همراهان شما در گروه نشود. اگر گل یا دستۀ چوبدست در برف با مقاومت وارد شود و این  مقاومت رو به افزایش 

اگر گل چوبدست اما برود(، حجم برف استقرار دارد و استوار است.  در برابر شما رود )یعنی از راحتی به سمت مقاومت برف

سخت با مقاومت برف در مقابل آن وارد برف شود )یعنی الیۀ رویین سخت باشد و در برابر ورود گل یا دستۀ  چوبدست مقاومت 

قرار و پیوستگی را نشان می دهد که این تجربه حجم برف بدون استمانند و شل وارد شود، ما این الیه بشکند و به الیه شکرکند( ا

)در زیرالیۀ زیرین الیۀ  شیب موردنظر را مستعد برای ریزش بهمن می سازد. به طور خالصه اگر الیۀ زیرین نزدیک به خاک

( ضعیف و شکننده باشد احتمال ریزش بهمن به صورت زیاد افزایش می یابد،خسارت بالقوه تغییری نمی کند."آخرین الیه" رویین  

امروز در منطقۀ مورد نظر بهمن روی داده است؟ آیارسش دوازدهم،پ  

این مطلب کامال آشکار است که ریزش بهمن در یک  منطقه در مجاور یکدیگر در یک فاصلۀ چند ساعته تا چند روزه به وقوع 

گرفته است  نشان داده می می پیوندد. با وقوع یک بهمن که در اثر باران، گرم شدن یا آب شدن برف یا بارش برف  صورت 

برای این  شود که شیب های مجاور آن هم مستعد ریزش بهمن هستند که باید این مهم را در یک سلسله کوه به معنی زنگ خطری

. به ویژه اید به عنوان خطرناک در نظر گرفته شوندبه حساب آورد. پس سلسله شیب های در جوار همدیگر ب مهم و اجتناب از آن

معموال در شرایط گوناگون برف  بهمن در اثر باد وسرازیر شود.  دفعتا و بی آن که کسی یا چیزی عامل آن شده  باشداگر بهمن 



 

 

و فواصل گوناگون در یک سلسله کوه همجوار صورت می گیرد. به طور خالصه اگر امروز در منطقۀ مورد نظر بهمن روی 

بی تغییر باقی می ماند. نه کم ونه زیاد یعنی اما خسارت بالقوه آن داده است احتمال بهمن به صورت زیاد افزایش می یابد  

یا دیروز و پریروز در منطقۀ مورد نظر بهمن روی داده است؟پرسش سیزدهم، آ  

بهمنی که در چند روز گذشته صورت پذیرفته است می تواند دو شکل و صورت خطر را گوشزد کند. صورت اول اگر بهمن به 

مل برف به وسیلۀ باد صورت پذیرفته است می تواند از عدم استقرار برف و وجود خطری حاکی باشد که دنبال ریزش برف و ح

هنوز وجود دارد، در این صورت یک شیب می تواند امن باشد در صورتی که در جوار آن در شیب مجاور می تواند بسیار 

داشته باشد که مسلما ممکن است به سادگی د و دنباله چندین روز به طول بکشناپایدار و خطرناک باشد. این حالت می تواند 

مراقب را هم به همراه داشته باشد، او را به خطرکردن محتاط و افرادمخالفت و عدم صبر، مراقبت و توجۀ بسیاری از افراد حتی 

عدم استقرار و ایجاد صورت دوم، اگر بهمن مشاهده شده نتیجه گرمای حاصله از آفتاب بهاری باشد، افزایش بی دلیل بکشاند. 

ها که در ارتفاعات پایین ر روی شیب، در پرشیب ترین دامنه بهمن را باید در امتداد روز و گرم شدن بیشتر هوا و تودۀ برف ب

یخزده بعد از نیمه به صورتی دوباره  در شب یخ زده برف در آن نتظار داشت. جایی کهتر هستند و در شیب های جنوب شرقی ا

به صورتی ضعیف صورت می پذیرد یا اصال صورت نمی پذیرد. عدم  قبل در شباما وقتی یخ زدن  .قرار می یابدشب شکل و 

. در بهار پس از یک شب ابری و روز آفتابی باید کامال منتظر بعد را موجب می شود استقرار تودۀ برف در روی شیب در صبح

وع حرکت در صبح زود به معنی بی خطر بودن حرکت در منطقه نیست. و آگاه از خطر ریزش بهمن بود. به یاد داشته باشید شر

از طرفی دیگر حرکت دیر صبحگاهی در ضلع جنوبی کامال نادانی ست. به طور خالصه اگر دیروز و پریروز در منطقه مورد 

تغییری نمی یابد. نه زیاد،بد اما با این شرایط خسارت بالقوۀ آن نه کم و نظر بهمن روی داده است، احتمال بهمن افزایش می یا  

 

سش چهاردهم، آیا تودۀ برف، شکاف و ترک برداشته است؟پر  

بیشتر و درجایی  نشانۀ این است که استقرار برف بواسطۀ انقباض و انبساط در جایی چسبندگی و پیوستگی تودۀ برفشکاف در 

و به سادگی این عدم  ندو در جایی دیگر استوار نیستالیه ها، رویه و زیره های مختلف به یکدیگر در جایی استوار  کمتر دارد.

استقرار می تواند همراه با عدم استواری سطح کلی برف باعث آغاز بهمن گردد. این مهم می تواند دارای دو موقعیت باشد. 

می شود،  است، گاه صدای شکنندگی آن کم یا زیاد، اینجا و آنجا در زیر پا شنیدهموقعیت اول شکاف و ترک در برف خشک 

و به این معنی است که برف چسبندگی و پیوستگی الزم برای شکل تخته ای شدن را دارد. اما  حکایت از عدم استقرار آن دارد

کامال اسقرار ندارد و با قرار گیری جسمی سنگین بر روی آن )همچون حیوان یا آدم ( تولید بهمن می کند. موقعیت دوم شکافی 

می افتد. وقتی که خزیدن برف سریع اتفاق می افتد که باعث کمتر شدن چسبندگی و پیوستگی الیه  است که در برف خیس اتفاق

ر از ت، عمیق ها به یکدیگر می شوند. استقرار هر الیه بستگی به الیه های پایین تر در شیب و در دامنۀ شیب )نه الیه های زیر

در شیب استوار باشند، شاید تا چند روز اگر چه شکاف در برف وجود ست که اگر الیه های پایینتر آن( دارد. این به این معنی 

طور ایجاد بهمن کند. ب شدن بیشتر تودۀ برف می تواندهمین حالت با خیس شدن و سنگین دارد اما بهمن روی نمی دهد. اما 

قوۀ آن بدون تغییر است.افزایش می دهد خسارت بالحتمال وقوع بهمن را بسیار دارد اه تودۀ برف، که شکاف و ترک برخالص  

بهمن است؟ قد سنگ، صخره، موانع طبیعی در مسیر حرکتپرسش پانزدهم، آیا منطقۀ مورد نظر فا  

شکل وشیب خاص، موانع طبیعی  اگرچه بهمن درهر جایی اتفاق می افتد اما در جاهایی به علت این که منطقه مورد نظر دارای

غیره است، اتفاق نمی افتد. یا نفر حرکت را بر روی این سطح به واسطۀ وجود ایستگاه های طبیعی مانند ، درخت و یخسنگ،

در  و در مجموع حرکت بر روی این سطح را کم خطر تر می سازد.غیره، ایستگاه به ایستگاه دماغه های سنگی ، تخته سنگ و 

را افزایش می دهد. در بدترین حالت با گاه ها ، شانس سالم ماندن نفر ه این ایستموقع وقوع بهمن مسلما فرار از بهمن و رسیدن ب

پناه گرفتن پراکندۀ اعضای گروه در ایستگاه های مختلف تعداد افراد گرفتار در دام بهمن به این صورت کمتر می شود.این به این 

ن مدفون شده اند بیشتر خواهد بود. در این نوع بهم ن به واسطۀ این که تعداد کمتری درمعنی است که در نتیجه تعداد نجات دهندگا

برای مثال  همۀ موانع طبیعیقه را بپوشاند. اگر چه بهمن های عظیمی به وجود نمی آید که همۀ سطح منط معموال برف از سطح

ر باشند بطور نمی توانند بالقوه مطمئن و با استقراتک درختان یا صخره های تنها به ویژه در هنگامی که بهمن پودری می آید 

خسارت بالقوۀ آن افزایش می یابد.بدون تغییر اما نه کم و نه زیاد، خالصه در منطقۀ فاقد سنگ و موانع طبیعی احتمال بهمن   

 

 



 

 

 

 پرسش شانزدهم، آیا منطقۀ مورد نظر دارای قطع، برش، و پرتگاه )که راه فرار از بهمن را غیر  ممکن می سازد( است؟

شخص را با خود برده به این پرتگاه پرت می کند یا به این صخره  ،بهمندر موقع  ،، پرتگاهتودۀ برف در باالی یک صخره

سیلۀ بهمن به یک صخره خواهد کوفت. این مهم همچنین عملیات نجات را سخت و غیر ممکن خواهد ساخت. اگر قربانی به و

، از آنجایی که پایین دتمام شو صورت محدب )تو رفته( باشد که به در جایی حرکت بهمن در پای آن دفن بشود یا و برخورد کند

قرار می گیرد مسلما عملیات نجات را با مشکالت فراوان همراه با فشار، ترین نقطۀ بهمن است و کل توان وحجم بهمن در آنجا 

گر این که در که به عمق کامل بهمن نمی رسد. دی بودبسیار کوتاه خواهد  فرد سونداژ همراهمیلۀ  این که  نخست .خواهد ساخت

بسیار به هم فشرده است و عملیات برداشتن برف نیز بسیار مشکل خواهد شد. مناطق باز با پرتگاه  ، برفبهمنانتهایی  این نقاط

پیش از این که به این )و صخره در همه حال خطری بالقوه دارند که در حد بسیار باالیی قرار دارد. همیشه با یک بازدید مقدماتی 

توجه و خاصی انجام دهید که این  داشته باشید و این کار را با وسواس و دقت (ی گذاریدمنطقه باز با پرتگاه وصخره گام م

را نادیده بگیرید و به دام این بهمن بیفتید، در  مهمی خواهد داشت. چرا که اگر این قبل از اتفاق )بهمن ( ارزش بسیار باالی مراقبت

میان این بهمن دیگر زمانی برای فکر کردن نخواهید یافت . به طور خالصه منطقه ای باز که دارای قطع و برش وپرتگاه است 

یابد.  بسیار افزایش میخسارت بالقوۀ این بهمن و همچنین د احتمال بهمن که راه فرار از بهمن را غیر ممکن می ساز  

ن عبور می کند، گذشته یا می گذرد؟آرد نظر محلی است که کمتر کسی از پرسش هفدهم، آیا منطقۀ مو  

 رفت و آمد بر روی شیب برفی باعث درجۀ معینی از استقرار برف بر روی آن می شود چرا که وزن انسان بر روی برف باعث

یش می دهد، بندهای میانی الیه های برف را افزایش می دهد و سطح به هم فشرده شدن آن شده، چسبندگی و پیوستگی آن را افزا

مسلما وجود ندارند والیه های برف  ی مابین الیه هاتودۀ برف استقرار بیشتری می یابد. درمحلی که کسی نگذشته است این بندها

امداد و نجاتی نیز در دسترس وجود این پیوستگی ها را ندارند. دیگر این که در منطقه ای که کسی در آن رفت وآمد نمی کند  

که این مهم خطر بهمن را خودبخود به صورت بالقوه افزایش می دهد. افزایش بالقوه ای که سهم بیشتر آن نه بر روی خود  ،ندارد

رد  بهمن بلکه به علت فقدان عملیات نجات و امداد بعد از وقوع بهمن است. به طور خالصه در محلی که کمتر کسی از آن می گذ

افزایش می یابد. به مقدار زیادی و همانطور نیز که در باال به آن اشاره کردیم خسارت بالقوۀ آن نیزل وقوع بهمن احتما  

 پرسش هیجدهم، آیا منطقۀ مورد نظر محلی است که دارای شیب های تند سی درجه یا بیشتر است؟

برای کشیدن تودۀ برف به زیر کشش نیروی چه شیب کوه بیشتر باشد،  قوۀ جاذبۀ زمین، موتور به زیر افتادن بهمن است. هر

بیشتر می شود. برای مثال این کشش در شیب چهل وپنج  درجه دو برابر کشش در شیب بیست درجه است. همچنین در شیب 

و قدرت بیشتری  بیشتر برای مثال اسکی باز چون لبۀ اسکی را باقدرت بیشتری بر روی سطح برف فشار می دهد، برش بیشتر

و  قرار می دهدفشار  تحتیش را بر روی سطح شیب و تودۀ برف ایجاد می کند. مقدار بیشتری از تودۀ برف را در زیر پای خو

این تودۀ برف به نوبۀ خود فشار بیشتری  به سطح زیرین خود وارد می کند. همچنین این تودۀ فشرده شده یا بریده شده در زیر پا 

شیب زودتر حرکت می کند و به طرف پایین کشیده می شود و در آخر موجب بهمن گشته، شانس فرار از آن بر روی سطح پر 

را بسیار کاهش می دهد. بهمن هایی که بر روی شیب سی تا چهل درجه صورت می گیرند، خطر ناک ترین بهمن ها هستند. 

در امن و امان و ما  ی درجه بهمن به وقوع نمی پیونددز ستوجه داشته باشید که این مهم به معنی این نیست که در شیب کمتر ا

ت کردن تودۀ برف در سطح پرشیب هستیم. گاه بهمن در شیب بسیار کمتر از سی درجه آغاز می شود و بعد باعث فشار و حرک

.یابدایش می احتمال بهمن و خسارت بالقوۀ آن افزو تندتر می شود.بطور خالصه در محلی با شیب تند سی تا چهل درجه  تر  

 پرسش نوزدهم، آیا منطقۀ مورد نظر که از آن می گذریم در باالی خود دارای شیب تند سی  درجه یا بیشتر است؟

( اگر بهمن از شیب بیش از سی درجه در باالی منطقه ای که می گذرید شروع به دنبال هم بواسطه نیروی وابسته )زنجیره ای

)یا با شیب کمتری( که شخص یا گروه از آن می گذرد به حرکت واداشته و با خود می شود مسلما تودۀ برف را در محل صاف 

برد. توجه کنید  که اگر در محل صاف قرار داشته باشید و برف را قطع کنید و به تودۀ برف )که در باالی این محل صاف یعنی 

ما فشار بیاورد بی شک بهمن در محل شما و در شیب سی درجه قرار دارد ( اجازه دهید که به زیر کشیده شود و به محل ش

بهمن را در شیب های اطراف حدس زده واز آن  بدنبال آن در زیر محل شما بوقوع می پیوندد. این به این معنی است که همواره

انجام بهمن از این شیب های سی درجۀ اطراف آغاز و به محل شما می رسد. در همه حال باید محاسبات الزم را برحذر باشید، 

دهیم که در میان این بهمن ها در محل گروه قرار نگیریم. درکوهستان با استفاده از نفشه "به مقیاس یک به بیست و پنج هزار" 

یعنی نقشه ای که در آن  یک سانتی متر برابر با دویست و پنجاه متر است توجه کنید که در جایی که در باالی محل شما در نقشه 

به هم دیگر نزدیک می شوند، در آن جا این شیب تند به نمایش گذاشته شده است. خود را در جایی قرار  است و  خط فاصل نقشه



 

 

یی کند. ندهید که در محاصرۀ این شیب های بیشتر از سی درجه باشد و بهمن را به محل صافی که شما در آن قرار دارید راهنما

بدون تغییر باقی ست. آن ، خسارت بالقوها افزایش می دهدتر احتمال بهمن رشیب تند سی درجه و بیشبه طور خالصه   

 پرسش بیستم، آیا منطقۀ مورد نظر که از آن می گذریم به شکل شیبی محدب است؟

بر روی شییبی محدب، کشیده شدن تودۀ برف در دامنۀ پایین تر، سریع تر از باالی آن اتفاق می افتد. انقباض وکشش مشخص در 

می شکند توسط نیروی جاذبه به زیر کشیده می شود و تولید بهمن می کند. پس الزم ودۀ برف، که برف روی سطح شیب را ت

است که درگذر از منطقۀ بهمن  خیز مناطق محدب را هم به وسیلۀ چشم و هم به وسیلۀ نقشه مورد شناسایی قرار داده از آن 

به مقیاس یک به بیست و پنج هزار" یعنی نقشه ای که در آن  یک سانتی متر برابر با دوری کنید. درکوهستان با استفاده از نفشه "

ب قرار می گیرد. به طور خالصه در دویست و پنجاه متر است توجه کنید که در کجا مسیر عبور شما در این محل های محد

خسارت بالقوه بدون تغییر باقی می ماند.احتمال بهمن افزایش می یابد اما  است دارای شیبی محدبکه شما  منطقۀ مورد نظر  

 پرسش بیست ویکم، آیا افراد گروه فاقد دانش و تجربۀ کافی برای کار کردن با وسایل پیشگیری،نجات و امداد هستند؟

در طبیعت کوهستان بسیار مهم است که مسیر درست را انتخاب کرد اما از آن مهم تر این است  که این مسیر درست را دنبال  

نه جلو و پیرامون اطراف خود را ، لوی اسکی های خود نگاه می کنند، اسکی بازان غیر حرفه ای پیوسته به ج ،د. در عملکر

 را از نقطه نظر روش اسکیونۀ خودبخود ساده ترین مسیر جلوی اسکی خود باشند. این اسکی بازان مبتدی به گ ه نگرانبی آن ک

اک ترین مسیرها از نظر بهمن و خطرهای مربوط به آن باشد. این خطر همان طور که انتخاب می کنند حتی اگر این مسیر خطرن

تا به جلو و پیرامون  )و نگران آن است( نگاه می کند خود جلوی اسکی نها بهبه  آن اشاره کردم به واسطۀ این که شخص ت

دن او از این خطر را نیز از او باز می انداخته، شانس رها شخیز بهمن  منطقۀ دام بی شک شخص را به اطراف خود در مسیر،

دارد. پس ضعف وعدم مهارت در روش کار و استفادۀ حرفه ای از وسایلی که بکار می بریم می تواند خود عامل افزایش خطر 

ز ه بر تجربۀ تابستانی خود ادر آن هنگام که کوهنورد با تکی .صورت می گیرد نیز یکنید این اشتباه در کوهنورد باشد. توجه

جلوی پای خود می نگرد، هرگز سر خود را بلند نمی کند که پیرامون اطراف خود را به دقت بنگرد و ی مشخص  تنها به مسیر

از بهمن از پیش طراحی مسیری درست را انتخاب کند. توجه داشته باشیم که حتی در بی خطر ترین شیب ها باید یک راه فرار 

بریم که بهمن  ما را نگیرد و با را از جلوی مسیر آن به کناری ب ر بهمن بیاید چگونه خوداین به این معنی است که اگشده باشد. 

احتمال وقوع بهمن و خسارت بالقوۀ آن را افزایش می دهند. ،خودهمراه نکند. به طور خالصه اعضای گروه فاقد دانش الزم  

بیست ودوم، آیا افراد گروه فاقد آمادگی بدنی و فیزیکی هستند؟پرسش   

نداشتن آمادگی بدنی و فیزیکی مسلما عکس العمل سریع الزم را از انسان در انجام هر ورزشی خواهد گرفت که در لحظات 

به مصیبت بینجامد. برای مثال یک گروه کوهپمایی یا اسکی سفری  حساس و حیاتی به ویژه در کوهنوردی و اسکی می تواند

ست قبل از آب شدن یخ بهاری برف )وسنگین شدن آن که آمادگی برای سریع در حرکت به واسطۀ آمادگی جسمانی ممکن ا

سرازیر شدن بهمن را در خود دارد( از محل حساس وخطرناک بگذرند اما یک گره تنبل و آهسته در حرکت به علت عدم آمادگی 

که گروه سریع دو ساعت  بدنی و فیزیکی در همان ساعت درست در جایی قرار بگیرند که با خطر جدی بهمن روبرو باشد. جایی

پیش از آن جا گذشته بودند بدون آن که در معرض خطر بهمن قرار بگیرند. ساده است با یک حساب سرو انگشتی درک می کنیم 

گروه را افزایش می دهد، در زمان وقوع بهمن و درگیر شدن با آن در جایی که باید و آمادگی که آمادگی فیزیکی و بدنی سرعت 

گروه را افزایش می دهد و شانس نجات افراد به این  و توانایی جنگید مسلما آمادگی فیزیکی و بدنی سرعت با گذشت زمان

صورت افزایش می یابد. گروهی که آمادگی فیزیکی دارند نه تنها شانس بیشتری خواهند داشت بلکه کمک های بیشتری را به 

کمتری برخوردار هستند. آمادگی فیزیکی گروهی در همه حال به از شانس و امکان  خواهند کرد. بر عکس گروه تنبل یکدیگر

در گروه وابسته است. چرا که سریع ترین فرد گروه به آهستگی آهسته ترین فرد گروه  ازۀ ضعیف ترین آمادگی فیزیکی فرداند

به ویژه در  ،زیکی افرادحرکت می کند. به این مهم توجه کنید و گروهی یکدست را روانۀ کوهستان کنید. این امر، آمادگی فی

 کمک وامداد مهم است. به طور خالصه عدم آمادگی بدنی و فیزیکی احتمال بهمن و خسارت بالقوۀ بهمن را افزایش می دهد.

 

 پرسش بیست و سوم، آیا افراد گروه در منطقه همه وسایل پیشگیری، نجات و امداد به همراه دارند؟

می زند. چرا که با گذشت زمان  گونه که همه می دانیم سرعت در عمل حرف اول رابرای نجات افراد درگیر در بهمن همان 

شانس نجات به صورت تساعدی کمتر و کمتر می گردد. نمی توان به انتظار کمک نشست و افراد در زیر بهمن را به حال خود 

دامن طبیعت اسیر نشده اند بسیار اهمیت  رها کرد که به مرگ تدریجی از بین بروند. در این جاست که نقش افراد همراه که  در

پیدا می کند و تنها راه نجات دیگر افراد است. در این موقع چه آنانی  که اسیر بهمن هستند و چه آنانی که ازاین مهلکه جان سالم 



 

 

تاده را از کم به کمتر و بدر برده اند اگر فاقد دستگاه نفریاب در بهمن " ترانسی ور" باشند مسلما شانس این افراد در دام بهمن اف

چه بسی به کمترین حد ممکن آن خواهد رساند. مسلم است بدون نفریاب در بهمن "ترانسی ور" میلۀ سونداژ و بیلچه تقریبا هیچ 

هم بتواند جایگزین بیلچۀ بهمن از سر اجبار باشد باز هم به  ی اگر تبر و اسکی ها  یا وسایل دیگر همراهکاری نمی توان کرد. حت

ترمی(ایشان را لت نداشتن نفریاب وقت کافی نخواهیم داشت که قربانیان را پیدا و نجات دهیم. بی شک بی هوایی، سرما )هیپوع

خیز نیست. . توجه کنیم همراه داشتن وسایل بهمن به معنی کامل کردن ایمنی شما در منطقۀ بهمن هالک و از پای در خواهد آورد

تنها شانس نجات را به معنی افزایش می  ،این وسایل به شما ارفاق نخواهد کرد.بلکه این وسایلبه علت همراه داشتن بهمن تنها 

اد افرروز کنید. به طور خالصه با  پیوسته به در بارۀ آن د. وسایل بهمن را همواره به همراه داشته باشید و اطالعات خود رانده

د اما خسارت بالقوۀ بهمن به این صورت افزایش می یابد.کن ی نمیتغییرفاقد وسایل نجات در بهمن، احتمال وقوع بهمن   

 پرسش بیست و چهارم، آیا افراد گروه در منطقه از پنج نفر بیشتر یا از سه نفر کمتر هستند؟

ز نظر تعداد نفرات آن در ایمنی گروه نزدیک دارد. گروه بزرگ یا کوچک اامنیت گروه بی شک با تعداد اعضای آن ارتباط 

بیشتر  نیز تقیم می گذارند. برای مثال اگر تعداد نفرات در گروه  زیاد باشد. میزان وزن اضافه بر تودۀ برف زیر پاتاثیر مس

خواهد بود. همچنین در هنگام  اسکی از آن جایی که هر کس خط و مسیر خود را در برف بر جای می گذارد مسلما هر کس به 

و برقراری  آن بر روی شیب کوهستان کمک خواهد کرد. از طرفی اگر گروه با  سهم خود به عدم استقرار تودۀ برف، ایستادگی

( استفاده کند و نفرات تک نفرات زیاد بخواهد از یک نقطۀ )ایستگاه یا استراحت گاه ( امن به نقطۀ دیگر به شیوه انفرادی )تک

ا به انجام برسانند. در پرسش شمارۀ بیست گروه عبوری امن را داشته باشند بی شک ساعت ها وقت خواهد گرفت که این مهم ر

آب موجود در و دو به این مهم  اشاره کردیم )به ویژه در بهار و فصل آب شدن برف و سنگین تر شدن توده های برف به علت 

که آن را مستعد بوجود آمدن بهمن می سازد.( بی شک گروه به علت دیر کرد و آهستگی در حرکت خطرات بیشماری را برف 

رکت در  منطقۀ بهمن خیزی قرار می ویژه در منطقۀ بهمن خیز بوجود خواهد آورد. چرا که این گروه به علت آهستگی در ح به

که گروه سریع تر چند ساعتی زودتر از آن محل گذشته است. حال از طرفی دیگر اگر اصل گذشتن تک تک )عبور تنها(  گیرد

معرض خطر قرار داده ایم. باز از طرفی دیگر اگر افراد گروه از سه نفر کمتر  را رعایت نکنیم مسلما همۀ افراد گروه را در

نفرات کافی برای پیشگیری، نجات و امداد افراد  ،در صورت وقوع بهمن د امااگر چه سرعت حرکت گروه افزایش می یاب باشند

سارت بالقوۀ بهمن را افزایش می دهد. را به همراه نخواهد داشت. به صورت خالصه گروه بیش از پنج نفر احتمال بهمن و خ

 گروه کمتر از سه نفر احتمال بهمن را تغییری نمی دهد . درصورتی که خسارت بالقوۀ بهمن را افزایش می دهد.

 پرسش بیست و پنج، آیا اعضاء گروه در منطقه فاقد تمرین امداد و نجات در بهمن هستند؟

ربهمن را به سرعت نجات بخشید. حال اگر نجات از شانس بود که بتوان قربانیان دوش باید بسیار مهارت داشت و در عین حال خ

بیرون کشید باز باید )شاید( با مطالبی  از جمله تنفس مصنوعی،   قربانی را از زیر برف بتوان بهمن هم به خوبی انجام شود و

به آگاهی و انجام این کمک ها باشیم تا مجبور ماساژ قلب، مبارزه با سرما )هیپوترمی( و شکستگی عضالت و غیره در گیر و 

و  در اثر این مطالب . بسیاری از افرادی که از زیر تودۀ برف و بهمن بیرون کشیده می شوندقربانی کمک کنیم به شخص بتوانیم

ن شخص از که ذکر شد جانشان پیوسته در خطر است. پس به زبان ساده اگر امداد مصدوم بهمن متکی بر پیدا کرد ضرورت ها 

میان تودۀ برف و سپس  کمک های اولیه ) به شکل و شیوۀ الزم ( بعد از پیدا کردن نفر نباشد مسلما شانس زنده ماندن قربانی را 

کمتر و کمتر کرده است. بنابر این به طور خالصه صدمۀ بهمن به افراد همراه برا ی گروهی که فاقد این مهارت ها است از 

بهمن بدون تغییر خواهد بود اما خسارت بالقوۀ  وقوع ن دانش و مهارت مسلط است بیشتر است. احتمالگروهی که کامال به ای

.به واسطۀ فقدان دانش کافی )پیرامون نجات و امداد در بهمن که شامل مراقبت های ایمنی و پزشکی ست(افزایش می یابدبهمن   

م برای پاسخ گویی و مشخص کردن امتیاز های مربوط به این در اینجا توضیح کلی و مختصر پیرامون بیست و پنج پرسش الز

پرسش ها پایان می یابد. همان طور که در آغاز این مقاله هم به آن اشاره کردیم با دادن امتیاز به هر پرسش و جمع این امتیاز ها  

مقالۀ آمده است خواهید توانست که و هماهنگ کردن این امتیاز ها با جدول ساده و کاربردی پیشگیری از بهمن که در قسمت اول 

تا اندازۀ زیادی تصویری کلی از منطقه یا مسیری را که در صدد عبور از آن هستید در برابر خود مجسم کرده و درصورت 

 خطر از پا گذاشتن در این منطقه یا مسیر خودداری کنید. به همان گونه که پیش تر بارها به آن اشاره کرده ایم پیشگیری از بهمن

 بهترین راه حل در میان  راه حل های دیگر در ارتباط با وقوع بهمن در کوهستان است. بی شک راه حل دیگری وجود ندارد.

برای آشنایی بیشتر و کسب دیگر اطالعات مهم و الزم در ارتباط با بهمن و دانش و روش نوین اسکی می توانید به مطالعه و 

 کسب دانش پیرامون این مهم در صفحۀ پرسش و پاسخ مدرسۀ اسکی سبز بپردازید. به امید دیدار در پیست اسکی، پیروز باشید

 

https://www.facebook.com/groups/TheGreenSki/
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