
 

1 

 



 

2 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 های طرح سیمرغ ایرانشناسی طبیعی کوهمخاطره

 ماموسسُ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1399تیر 

 

 

 سمانه نگاه، نیما فریدمجتهدی، حسین نظر، رضا زارعی، عماد روحانی تهیه کنندگان:

 فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ایران

 هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان گیالن



 

3 

 

 اشاره

که مشغول باشد، کوهستان  یرشته ورزش نیا یهانورد در هر نوع از شاخهکوه کی تِیو فعال نیو محلِ تمرباشگاه 

 طیشرا یگریو د ستین شیرایقابل پ یادیآن است که تا حدود ز یعیطب طیهم شرا گاهیجا نیاست. فرق بزرگ ا

که  یعیطب یهااز مولفه یبرخ لِیدلبه است که ییایجغراف یاست. کوهستان از معدود واحدها یمناطق کوهستان ژهیو

در  بیعامل ش مثال وجودِ ِعنوانهمچون جلگه است. به ییایجغراف یواحدها گریمتفاوت با د یطیشرا یدارد دارا

از  گرید یبرخ دیدر تشد نکهیا ایاز مخاطره است و  یبه وجود آورنده انواع خاص ای خود ِیخودکوهستان، به

 ،یلغزش، روانه گل زش،یهمچون ر یکیژئومورفولوژ یهادهیمثال پدعنوانِهم دارد. بهو م یاسمخاطره ها، نقش اس

  ست.ا یعیو طب یعامل هندس نیبهمن رخدادشان منوط به وجود ا

 ردیگیقرار م یعیطب یهااز مخاطره یاریکوهستان ناخوداگاه در معرض بس ۀور در عرصنورد با حضکوه کی نیبنابرا

نورد و کوه تیبر فعال تواندیبه سه شکل م یعیهای طبباشد. مخاطره رگذاریتاث یبر و تواندیمکه به اشکال گوناگون 

صدمه -ب ،ینوردبرنامه کوه هیبه سرانجام رساندن موفق  -الفداشته باشد  ریبرنامه تاث کیدر  یکوهنورد نیهمچن

نورد را نشانه کوه کیزندگی  یتح ایو  تیر مختلف موفقوَسه مسئله به صُ نیفوت. هرکدام از ا-جراحت و ج ای

هستند که  لیدخ یادیز یهامولفه ،احتمالیت بدور ماندن از صدما ایصعود و  کیانجام موفق  یرفته است. برا

اصول  تیو رعا ییافزاکه تجربه و دانشطورهمان یلمقدمه کوتاه است. و نیها خارج از حوصله ابه آن اختنپرد

 ۀمحل مسابق نیزم ایصعود موفق دارد، شناخت از باشگاه  کیمخاطرات و انجام  مهم در کاهش اثر ینقش یفن

 است.  یاتیمهم و ح یامر ،دنهیاست که به آن گام م یهمان عرصه کوهستان نجای، که در اکوهنورد

تر راحت یادیصعود را تا اندازه ز یرهایاز مس ییایامروزه امر شناخت جغراف یناوبر یهااستفاده از راهنما و سامانه

هر کوهستان با توجه به  یعیعرصه طب حال،نیکاهش داده است. باا ینوردکوه یهاتیفعال در خطا را بیکرده و ضر

 یهانسبت به مخاطره یصرف شناخت نظر نیمختص به خود دارد، بنابرا یاشناسنامه ،مختلف یعیطب یهایژگیو

شناخته  یسامانه کوهستان کیبحران در  ایره مخاط کیدر برون رفت از  ییحل نهاموجود در کوهستان، راه یعیطب

را به وجود  یعیهر سامانه طب طیمح ،ییوهواآب طیشرا ،یژئومورفولوژ ،یشناسنیزم ،یعیطب ییای. جغرافستیشده ن

برنامه موفق  کی یدر اجرا یمختلف نقش موثر یهاکوه یعیطب یهابا شناسنامه مخاطره ییآشنا نی. بنابراآوردیم

  د.دار

 یهامخاطره نهیدر زمنسبت به مستندسازی  ،رانیدر ا بارنیاول یبرا و منسجم پژوهش به شکل مشخص نیادر 

 اقدام شده است.  (سُماموس) ،یسامانه کوهستان کی یعیطب

است. با  رانیا یهاکوه مرغیگانه طرح س 31از قلل  یکی نیو همچن النیکوه استان گ نیترسُماموس، مرتفع کوه

در  رانیا یهاکوه ییایو کوهنوردان با جغراف رانیبا مردم ا شتریدر آشنا شدن هرچه ب ونیفدارس کردیبه روتوجه 

گام در مجموعه  نیاول عنوانِ مطالعه به نیابه آن،  یگردشگر-یورزش کردیرو طیشرا نیو همچن مرغیسملی طرح 

 نیقلل ا هیبق یبرا ینسجم و کاربردبه شکل م یمطالعات نیاست چن دیانجام شده است. ام مرغیس طرح یهاکوه

مورد  ،ینینچنیا یالگو نیاول بتواند به عنوانِ دیپژوهش شا نیانجام شود. ا ران،یمهم ا یهاکوه گرید نیطرح و همچن

ر نوردِ متخصص که اتفاقاً دافراد کوه عیها قرار گرفته تا با تجمباشگاه نیکشور و همچن ینوردکوه یهائتیاستفاده ه
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و  ستیبدون لغزش ن یکار پژوهش نیا یا. همچون هر مطالعهردیصورت پذ یهامطالعه نیچن ستند،یکشور کم ن

 .شود ترو کاربردی دتریمف یگام، منجر به انجام مطالعات نیاول عنوانِاست به دیام

 

 سمانه نگاه، نیما فریدمجتهدی، حسین نظر، رضا زارعی، عماد روحانی                      

 1399تابستان                                                              
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 مقدمه
ساکنان مناطق  یبرا زیرا ن یادیهمواره مخاطرات ز یعیطب یهاعرصه نیتراز جذاب یکیعنوان به هاکوه

جهان موجب شده  یهاکوه یگگسترد .ندینمایم جادیبکر و گردشگران ا عتیو البته عالقمندان طب یکوهستان
 یعارضه ارزشمند در سطح کره خاک نیاز ا یرینظها، با تنوع کمآن یبه رغم محدود بودن شکل ساختار یحت
ساکنان مناطق  تیمناطق از اولو نیاز سفر به ا شیبا مخاطرات کوهستان پ ییآشنا رونیا از .میرو شوهروب

 . دیآیو مسافران به شمار م یکوهستان

ها موجب ها و کوهدامنه سمتِمردم به کردیرو یشهر یمعضالت زندگ شیو افزا ینیباتوسعه شهرنش نینهمچ
حوادث  شیتوام با افزا طیمح نیاز خطرات ا یآگاهشده و متاسفانه نا یشهر یارتفاعات به فضا لیتبد

فضا  نیر را در ادایپا یامکان توسعه گردشگر عتیخسارت به طب نیبا کمتر توانیاست، که م یکوهستان
 .کردفراهم 

 ،یهمگان ییمایآموزش کوهپ ،یمناطق کوهستان یها اختصاصنقشه ایافزارها نرم دیتول من،یا یرهایمس یطراح
 یتلخ برا ییکمتر شاهد رخدادها شودیاست که موجب م یو... ازجمله اقدامات یو محل یبوم یراهنما تیترب

 .میاشمرتبط با کوهستان ب یهاعالقمندان رشته

قله  ۳۰کشور همچون  یهاکوه مرغیدر طرح س یریپس از قرارگ النیکوه استان گ نیماموس بلندترکوه سُ قله
مخاطرات  ییدر طرح شناسا نهیگز نیعنوان نخستبه رونیقرار گرفته. از ا اریتوجه بس ها موردِاستان ریمرتفع سا

 .باشدیو مطالعه م یمورد بررس رانیا یهاکوه

الگو توسط  عنوانِکتاب به نیا میدواریارزشمند ام گزارش نیا سندگانیاز پژوهشگران و نو ینقدردا ضمن
از  یامجموعه جادیشاهد ا کینزد یاندهیها مورد توجه قرار گرفته در آاستان ریو عالقمندان سا شمندانیاند

 .میباش کشور تفعقلل مر ریو البته سا مرغیطرح س یهاکتب و مقاالت مرتبط در مورد کوه

 

 یزارع رضا                                                                             

 رانیا یورزش یو صعودها ینوردکوه ونیفدراس سیر                                                                       
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 کنندگانتهیه
 
 سمانه نگاه*

 های جویواشناسی کوهستان و مخاطرهمتخصص ه
 مدرس هواشناسی کوهستان

 نیما فریدمجتهدی*

 وهوای کوهستانزیست و آبپژوهشگر در زمینه محیط
 مدرس هواشناسی کوهستان

 حسین نظر*

 مدرس کوهنوردی
 های ایراندبیر طرح سیمرغ کوه

 رضا زارعی*

 الیا نوردیممدرس کوهنوردی و ه
 صعودهای ورزشی ریس فدراسیون کوهنوردی و

 سیدعماد روحانی*

 و راهنمای کوه سُماموسمدرس پزشکی کوهستان 

 

 :تهیه

 فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ایران

 استان گیالنهیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی 
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 بخش اول

 کوه سُماموس جغرافیای

 

 موقعیت جغرافیایی

ستان گیالن هم شرقی، در شرق ا جغرافیایی طول 50°23 َ 03"شمالی و  فیاییجغرا عرض 36°50 َ 26"این کوه با موقعیت
ر مت 3703ع رتفاماموس با اآباد واقع شده است. سُمرز با استان مازندران و در میان شهرهای رامسر، چابکسر و رحیم

ل، شت در شمااهردوستاهای جوماموس است. رسُ ماموس و پیلِسُ های کوچِترین کوه گیالن و دارای دو قلّه به ناممرتفع
، درّه، سدهغربی و روستاهای نمکوبجؤرده در جن کوه درغرب، یاسور، ویشکی،، کاکرود و پرچگوابرلیما، لیما

ی و مناطق ها سرای گالشده این روستاها،برشرقی آن قرار دارند. عالوهماسر و جؤرده در شرق و جنوبرودبار،گرسجنت
کالم، بن، میاناند. سراهای گالشی چون لپاسر، داغوله، ریزینههای این کوه واقع شدهها و یالدامنه ییالقی معروف بر روی

ماموس های جنوب و شرق کوه سُ خانی از مجموعه ییالقچاک و هفتپشت، لزنهلش، سیخانی، سرچاک، تک، مینازاردره
چال، سرا، جؤرکالم، علمکونهسان، جُومههای راشه، ونهز ییالقتوان اشمالی از غرب به شرق می ۀچنین در دامنهستند و هم

کوه، پشته، کلپشته، روگانی، سوتهالت، کیالشسروار، سوسوالت، سهدشت، اسلبن، زونوگویه، چنارچال، دورگهتلهاسپی
 سرا، زرکموس نام برد. مین

خونی در چشیمه و ملیجیهکشت، روزگلیی چشیمه، پولدشت در جواهردشتوان از ناصرههای معروف این کوه میاز چشمه 
درّه و گییاش در نمیک رود دلیجیان، برتیل در جیواهرده رامسیر،چشمه و چشمه لپاسر در لپاسیر، آسیماندشت،  سیاهدورگه
رای شیان داهایی وجود دارد که به دلییل شکلماموس، صخرهکوهستانی سُ ۀسر نام برد. در تودچشمه در حوالی توکهگهسامان

هیا اشیاره شیده اسیت. ایین شوند که در بخش مرتبط به آنهای ویژه گیالن محسوب میهای سنگشهرت هستند و از جاذبه
تلیه در تله و نقارهماموس، گیشیهسیُ  ۀسر در حیوالی قلیها عبارتند از  شیرکش در مسیر جواهردشت به توکهها و صخرهسنگ
 غربی روبارکش.ماموس و شمالسُ ۀشرق قلّکش در غربی چنارچال و شیرالرأس جنوبخط
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 .)تهیه: نگارندگان(کوه البرزکوه سُماموس در رشته تیموقع( 1شکل)              

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 .)تهیه: نگارندگان(کوه البرزکوه سُماموس در رشته تیموقع( 2شکل)
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 یباال یمناطق ارتفاع نیّ مب یبا رنگ صورت مناطق. النیارتفاعات شرق استان گ اموس درمنفرد سُم یتوده کوهستان تیموقع( 3شکل)

 .)تهیه: نگارندگان(متر است 1700

 .)تهیه: نگارندگان( نیکاسپ یایکوه سُماموس به سمت در کیتوپوگراف مرخین( 4شکل)
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 .)تهیه: نگارندگان(ماموسکوه سُ  بینقشه ش( 5شکل)

 .)تهیه: نگارندگان(النیکوه سُماموس در استان گ ییایجغراف تیموقع( 6شکل)
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 صعود این کوه عبارتند از: ۀمسیرهای عمد

 رامسر (ردهؤج)مسیر جواهرده -1
ی کیه از روسیتای ترین مسییرهعمید دم. جیواهرده.محله. بامسی. جیرکوه. سیلمل. فییلرامسر. مسیر روستای جواهرده. الت

کنید. غربی ایین روسیتا عبیور میهای جنیوبیرد، مسیری است که از دامنهگماموس مورد استفاده قرار میسُ جواهرده به قلّۀ
در شیرق قلّیه « کندسیی»محله یا آبشار روسیتا آغیاز و سیپا بیا صیعود از پیاکوب بیه ابتدای مسیر از پارک جنگلی صیقل

شیرقی کشییده جنوب -بیغرماموس با جهت شمالسُ کوچ ۀکه از قلّ کند در روی یالی قرار داردرسد. سیمی« رجهبرارهسه»
و ماموس سیُ  غربی کیوچی ییال شیمالماموس وجود دارد. ادامهکند دو مسیر عمده برای رسیدن به قلّه سُشده است. از سی

 ییا ادامیۀ ماموس،سیُ  ۀنظامی به سوی پای قلّه و صعود از مسیر پاکوب به قلّی رسیدن به جادۀ نظامی و در ادامه عبور از جادۀ
 ۀنظیامی. مسییر دیگیر بیا فیرود بیه درّ گیری و قرارگیرفتن در جیادۀو سپا ارتفاع« آورچشمهپیش»مسیر پاکوب به سمت 

شیرقی کیه از جنوب-غربیپاسر سوار شدن بر یال شمالپاسر و از لَدشت و سپا به سمت لَرود و رسیدن به محل باغچالک
 و رسیدن به قلّه. ماموس تا لپاسر امتداد یافته استسُ پیلِ

 رهای صعود از آبادی جؤرده )جواهرده( به قله سُماموس )تهیه: نگارندگان(.مسی (7شکل)

 رودسر (ردشتؤج) مسیر جواهردشت-2

خورالت، جواهردشیت. از روسیتای جواهردشیت بیه جیدان، چاشیتکالچای، بعد از سه راهی واجارگاه، سیاهکلرود، سَ 
ت شیاره بیه سیممیورد اخونی، جداشدن از یال سمت جنوب بر یالی که از حوالی قلّه تا روستا کشیده شده و عبور از هاله

سیر، توکهساکون، جؤرساکون، شیرکش، هیاگردی واگیردی، جیردرّه، جیرمالنگه، خشکهمسیر پاکوب، شیری راست و ادامۀ
 ماموس.سمت شرق تا قلّه سُ ماموس بهالرأس اصلی سُسر، قرارگرفتن بر خطتوکهجؤر
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 ر صعود از جؤردشت )جواهردشت( به قله سُماموس از دو مسیر دره و یال )تهیه: نگارندگان(.مسی(8شکل)

 )رودسر( روَشکِمسیر جؤرده اِ-۳
ماموس است. برای رسیدن بیه قلّیه از ایین مسییر، ابتیدا بیه شیهر سُ یب هموارترین مسیر صعود به قلّۀاین مسیر از لحاظ ش 

الت، درازالت، جیرکیل، گرمابدشیت، مسییر از روسیتاهای تیول شویم. ادامیۀر میشکوَاِ ۀآباد رفته وارد جادکالچای و رحیم
ر به سیمت شیمال شکوَچاک، ویشکی، جیرده، جؤرده، از روستای جؤرده اِارکم، شاهراج، قاضیدشت، پایینکیارمش، بارگاه
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دشیت، جیرچشیمه منیسیه، ، نیسر، روسیکانی، هربوچیاکپاسر را دنبال کرده و پا از عبور از چاکمسیر پاکوب به سمت لَ
گییریم کیه از ار میشرقی قرجنوب -غربیجؤرچشمه منیسه، جیر گردبن چشمه، جؤر گردبن چشمه، لپاسر، روی یال شمال

 رسیم.ماموس میسُ ۀچون دوبندک، گردبن، لزناچاک به قلّهای پاسر کشیده شده است و با عبور از محلماموس تا لَسُ قلّۀ

ر )عکا: نیما فریدمجتهدی(.شکوَه قله ُسماموس از جؤرده اِ ( مسیر صعود ب9شکل)  

  رودبار)جنت رودبار(مسیر جنت -4
بار(. )جنت رود رودباردهمسیر رامسر به تنکابن. جاده هریا. لیماک. گانگسر. پیازکش. داالخانی. ایزکی. اکراسر. جن

 ماموس.   وی قله سُسرودبارکش. به  رود. باغ دشت.سراش در سرشاخه اصلی چالکدره. جاده خاکی مسیر مانمک
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.)تهیه: نگارندگان( ماموس در استان گیالنسُکوهستانی  تودهنقشه موقعیت  ( 10)شکل  

 توپوگرافی 

متر البرز  3000ترین فاصله با دریای کاسپین را در میان قلل باالی متر، نزدیک 3703این توده کوهستانی با ارتفاع 

. نزدیکی این کیلومتر است 24آن در خط مستقیم از کوه به خط ساحلی دریای کاسپین   که فاصلهطوری. بهدارا است

خیلی زیاد این توده به سمت دریا در یک فاصله کوتاه و تغیرات شدید دهنده شیب توپوگرافی کوه به دریا، نشان

های غرب مازندران و دخانهرو های منشعب این کوه خط تقسیم آب بین حوضهیال .ارتفاعی در این محدوده است

. توده کوهستانی باشندرود و... میرود، کاکرود، خشکهرود، چالکرود، صفاموش، اژدهارود، سُشرق گیالن مثل پل

ر در محل شکوَاِ-آبادشرقی جاده رحیمتوان از جنوباست، محور عمومی آن را می 1ماموس یک تاقدیا مرکبسُ

آب معدن )جواهرده در محل پارک جنگلی صفارود -غرب جاده رامسرتا شمال روددشت در دره پلروستای گرماب

قله اصلی . سمت جنوب است. محور این تاقدیا شکل قوسی دارد که تحدب آن بهکرد( پیگیری قرار دارد

ها گسل از انواع مختلف و با جهات . این تاقدیا مرکب توسط دهماموس در راس قوس جای گرفته استسُ

گیری توپوگرافی این . این مسئله در شکلاستگون به صورت عمود یا به موازات محور تاقدیا شکسته شده گونا

ماموس که با جهت ترند. گسل راندگی سُ، از بقیه مهم. در این میان دو گسل راندگیدارد توده کوهستانی نقش مهمی

و ضه سموش یک پرتگاه گسلی به وجود آورده است الیه حوغربی در منتهیشمال-غربی در یال شمالی -شرقی 

شرق است که تا شرق امتداد یافته و شرقی، جنوب –غربیگسله شوئیل که یک گسل راندگی با راستای غرب، شمال

است. های کرتاسه شده های ژوراسیک بر روی سنگدر جنوب این کوه کشیده شده است و سبب جای گرفتن سنگ

. گیری توپوگرافی این کوه استگذار در شکلماموس از دیگر عوامل تاثیرسی کوه سُشناجنا سازندهای زمین

                                                           

  آورند.های مجاور، دچار فروافتادگی یا برافاراشتگی شوند، به ترتیب ناودیا مرکب یا تاقدیا مرکب را به وجود میای از چین.چنانچه مجموعه1
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های کنگلومرای جواهرده ر( از سازندشکوَمشرف به جاده اِماموس )غربی کوه سُ، جنوبوسعت بزرگی از دامنه غربی

و  ود و جواهرده برونزدهاگوابر، کاکرهای لیما، لیماشکل گرفته است. در بسیاری از مناطق همچون اطراف روستا

های ژوراسیک و اند. عالوه بر کنگلومرا، رخنمون وسیع آهکشناسی تشکیل شدههای سنگی این واحد چینهپرتگاه

ویژه در ماموس، بههای غربی کوه سُالراس دامنههای عظیم سنگی در تمامی ستیغ خطدهنده پرتگاهکرتاسه، شکل

. وجود ماموس استرود و حتی تمامی دامنه جنوبی توده سُچال و شمال کاکبوآبدارپو، چال، ترشرق روستاهای لیما

این سازندهای آهکی در جنوب و انحالل ناشی از خورندگی آب بارش و همچنین ذوب برف، سبب ایجاد اشکال 

ها ارنماموس شده است. نمود عینی این اشکال ژئومورفولوژیکی، کانحالل آهکی )کارستی( در جنوب کوه سُ

های عریان سنگی است. عالوه بر این دو دره کانیونی عمیق در انداز غالب سطح زمین در بخشهستند، که چشم

 پاسر قابل مشاهده است. اشکور به لَ هدامنه جنوبی این کوه شکل گرفته است، که در مسیر روستای جؤرد

.)تهیه: نگارندگان(ماموسسُتوده نقشه توپوگرافی  (11شکل)  
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.چابکسر، جهت دید از شمال به جنوب -ماموس از حوالی روستای چایجان در مسیر کالچای(نمائی از تاقدیا س12ُ)شکل  

 شناسیزمین

 ای های کنگلومرایی  ضخیم الیه تا توده، شامل ردیف ضخیمی از سنگکوهستانی این توده شناسیاولین توالی چینه

های اصلی این واحد در اطراف رخنموناست. ( سازند جواهردهمیانی )ژوراسیک–باالمربوط به دوره تریاس

گرمابدشت روستای  رود در جنوبلرودبار رامسر و همچنین در دره پُجنت روستای روستاهای جواهرده و غرب

خاکستری های آهکیماموس واحدی از سنگکوه سُدامنه شمالی دشت و در جنوب روستای جواهر شود.مشاهده می

خاکستری تا  هایسنگ آهک تبدیل بهگرمابدشت  روستای که در شمال شودمیمشاهده  روشن تا خاکستری

معروف  به واحد کربناته ، واست کرتاسه زیرین–مربوط به دوره  ژوراسیک میانی، این واحد شودمیخاکستری تیره 

ماموس از این سازند های کوه سُو بیشترین گسترش را در محدوده مورد مطالعه دارد و بدنه اصلی و یال است

از  وای است یک بخش تخریبی کربناته خاکستری مایل به سبز تا قهوه واحد تخریبی کربناته. اندتشکیل شده

غربی دره  بخشسوی شمال در هدر منطقه جواهردشت ب، ای تشکیل شدهماسه آهکسنگ و سنگهای ماسهالیه

 (زیرینکرتاسه–میانیمربوط به دوره ژوراسیک)کربناته ستای گرمابدشت درون واحد رود و نیز در شمال روخشکه

های آتشفشانی ای از سنگمجموعه (دشتجواهر روستای) ماموسهای شمالی کوه سُدر دامنه. پراکنده است

 (باالییدوره کرتاسهبوط به مر)بازالت تا بازالت  ترکیب آندزی با بیشتر وجود دارد کهخاکستری تا سبز تیره رنگ 

های گیاز ویژ ،ها وجود داردهای گسلی و صخرههای ریزشی که در زیر پرتگاهای و سنگهای واریزهمخروطه. است

خوردگی در است. روند همگانی چین های شاخص آن روستاهای کاکرود و جواهردهاز نمود دوران کواترنر است که

های خوردگی در واحدشمار، شدت چینپر ساختیتاثیر فازهای زمین دلیلِ  بهقی است. شرجنوب–غربمنطقه، شمال

های خوردگیخوردگی در ارتباط با گسلش است. از چینهای گوناگون، متفاوت است. چینای، با سنچینهسنگ

، پاسرتاقدیا لَ سرا ا سیپشت، ناودیماموس، ناودیا سیتاقدیا و ناودیا سُ کوشکو، تاقدیاتوان از میمنطقه 

 دشت نام برد.ناودیا جواهر

 

 



 

17 

 

 
 جواهرده(. 1:100000شناسی منطقه )منبع: نثشه زمین شناسی ( برشی از نقشه زمین13شکل)

 شناسیآب

داشتن قلل مرتفع و نزدیکی به دریای کاسپین ، بارش برف در فصل سیرد ، )شیروع رییزش  ماموس به علتِتوده سُ

ی فیراوان ایین منطقیه هاز برف برای تغذیه رودخانهمشاهده شده است( دارای منابع مناسب و کافی ابرف از مهر ماه 

شیدن سینگ و ذوبشناسیی بیه وییژه آهیک و ماسهزمیندر ضمن وجود رسوبات و سیازندهای دوران دوم   .است

های فیراوان پیر آب هزمینیی و چشیمهیای مناسیب آب زیرتدریجی برف در این منطقه سبب به وجود آمیدن ذخیره

ها رودخانه کوچیک این منطقه دارای ده .ها عالوه بر بارش باران و برف موثر استشود که در تغذیه دبی رودخانهمی

شان و وسعت حوضه آبریزشان و عمق پیشروی در کوهسیتان دارای ها با توجه به منبع تغذیهرودخانه .و بزرگ است

متیری تغذییه  2000 -500های کیه از منیاطق ارتفیاعی عموماً رودخانه .است صلیهای دائمی، نیمه دائمی و فجریان

های کیه از رودخانیه .شیان بیاران اسیتجریاندائمی و فصلی اسیت و منبیع تغذییه های نیمهدارای جریان ،شوندمی
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  .جریان دائمی اسیت شوند، دارایها تغذیه میگیرند از منابع برف و چشمهمتری سرچشمه می 2000ارتفاعات باالی 

رود، رود، آچیاموش، خشیکه(، سُدومین رود بزرگ گیالن) رودلپُ ،ماموسهای کوه سُرودخانههای ترین حوضهمهم

 شند. بارود میرود و کاکرود، اژدهارود، زیلهرود،  چالکرود، صفاکوکو

 پوشش گیاهی و جانوری

که عناصر متشکله  .دهندمرطوب حوزه دریای کاسپین را تشکیل میهای انبوه و های منطقه بخشی از جنگلجنگل

 1800 ها آغاز و  تا ارتفاع ( است. پوشش جنگلی منطقه از کوهپایهبرگ )خزان کنندههای پهنها اکثرا از گونهآن

های اغلب گونه .(مرکبات و چای پوشیده شده است هایمتری توسط باغ 500های تا دامنهمنطقه ادامه دارد )

های ( و لیلکی جزو گونهشب خاابریشم )های منطقه مانند انجیلی، لرک، آزاد، خرمندی، گلجنگل ۀدهندتشکیل

های جنگلی منطقه را از نظر استقرار در مناطق و . تیپباشندشناسی میگیاهی ذخیره و باقیمانده از دوران سوم زمین

 –، بلوطای غیر باتالقی شامل شامل بلوطستانهای جلگهتیپ تقسیم نمود توان بدین صورت ارتفاعات مختلف می

فرد مشاهده بهرود یکی از جوامع طبیعی شمشماد منحصر. در حوضه رودخانه خشکهاستممرزستان و شمشادستان 

های جنگلی تیپ  .مانده در مناطق جنگلی گیالن است. این جامعه شمشماد از محدود جامعه شمشماد باقیشودمی

 900ها پا از جلگه یعنی از مرز باالی تیپ جنگلی باتالقی شروع شده تا ارتفاع این تیپ  شامل ارتفاعات پایین

های تیپ  .ممرزستان است–ممرزستان، بلوطستان و بلوط–متری گسترش دارد و شامل جوامع انجیلستان،  انجیلی

، ممرزمتری از سطح دریا گسترش دارند عبارتند از 1200تا   900تفاع  ها که در اربند، این تیپجنگلی میان

، افرا ، ملچ، توسکای ییالقیهای چون ممرزکه شامل گونههای جنگلی مناطق مرتفع تیپ .ممرزستان–راشستان، راش

 –لوط و جامعه کچفای بهای فوقانی و حد نهایی جنگل شامل نوعی ممرز بنام لور همراه گونهتیپ .و شیردار

شد به صورت باماموس پوشیده از پوشش مرتعی میهای شمالی سُمتری به باال در دامنه 1800ارویستان. از ارتفاع 

اما در  .شودمی «گون»زارهای آلپی  به ویژه ، پوشش گیاهی تبدیل به بوتهشودتدریجی که به ارتفاع افزوده می

مرال، شوکا، بزن، پاژن، ای غلبه دارد. بودن و دریافت بارش کمتر پوشش بوته دلیل خورتاب، بههای جنوبیدامنه

دری، عقاب طالئی از ای، پلنگ، قرقاول، کبکقهوهجنگلی، شنگ، خرسگراز، گرگ، شغال، روباه معمولی، گربه

 باشند.جانوران این محل می

 ماموسجغرافیای ناهمواری توده کوهستانی س  

ماموس دارای الراس اصلی کوه سُماموس است، خطسُ ماموس و پیلِسُ های کوچِو قله به نامماموس، دارای دکوه سُ

ر برفراشته شده و شکوَرود از شرق روستای سجیران اِراس از دره پلالشرقی است. این خطجنوب-غربیلجهتی شما

ماموس با ارتفاع سُ ت، قله پیلِرود امتداد یافته اسکرودبار در دره چالشرقی روستای جنتبا همین چهت تا شمال

غربی به سمت اند، از شمالالراس قرار گرفتهالراس قرار دارد. از قللی که در این خطمتر بر روی این خط 3703

(، 3335) سر(، توکه2807) (، گیشه تله2864) تله(، نقاره2898) بنریزینه (،2777) پشتتوان از سیجنوب می

به توضیحات توجهاین، بابر(، نام برد. عالوه3167) ( و دوبندک3269) (، گردبن3476) چاک (، لزنه3703) ماموسسُ

ای منتهی های صخرهماموس، پا از یک بخش به نسبه هموار به ستیغهای جنوبی و غربی کوه سُداده شده دامنه
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مشاهده است. بنابراین به سمت  ای در حوالی روستاهای سجیران، لیما، کاکرود قابلههای صخرشود. این ستیغمی

 (، الیه2757) (، سرخ تله2710) حال قللی چون کشکیاینشرق و جنوب یالی به اطراف کشیده نشده است. با

( را 3171) خانی(، هفت2408) (، کلمجاره3082) گردن(، اوره3132) تله(، آلونشین2283) (، مشاپشته3054)

ها از شده است. این یال یال امتدا یافته است که هر دویال به سمت شرق کشیدهماموس دو توان نام برد. از کوه سُمی

شمال شرقی از شمال –متر منشعب شده است. یک یال با جهت جنوب غربی  3476ماموس به ارتفاع سُ قله کوچِ

(، 2392) کژَماموس، وَسُ ین کشیده شده است و شامل قلل کوچِسمت دریای کاسپروستای جواهرده رامسر به

میلی امتداد یافته است. این یال، میان آب ( است که تا حوالی کوه ایل1718سر)(، چاله2076(، پشتاور)2395سر)ارک

غربی جنوب–غربیدهد. یال دیگری با جهت شمالرود را با صفارود تشکیل میرود و آچیهای خشکرودخانه

رود و صفارود رامسر است. قللی بر روی این کوه قرار ی چالکهاامتداد یافته است. این یال، میان آب میان رودخانه

های عظیم پرتگاه دشت در روی این یال قرار دارد.رهخَ (. دشت2666ِگردن )سرر(، ل2916َ) برارهدارند عبارتند از سه

ی، شناسی آهکدلیل وجود سازندهای زمینماموس بههای غربی و جنوبی توده سُالراس دامنهسنگی در تمامی خط

سازندهای آهک به سن دوران ژوراسیک و  کرتاسه در دامنه جنوبی سبب توسعه  ۀسنگی، کنگلومرای است. غلبماسه

ها دره ترین آنکه از معروفهستیم.  نیونیهای عمیق کگیری دره، شاهد شکلانحالل آهک در این محدوده شده

ای های صخرهماموس به پرتگاههای سُهای از دامنهن بخشبه لپاسر است. بنابرای سی کالدر مسیر پا سرا لیشی

ماموس است. بنابراین از های به نسبه هموار در جنوب قله سُها و زمینرغم وجود یالشود، این مسئله علیختم می

داغوله که در محل کالم طوری. بهکندنه را برای بیینده تداعی میگوماموس حالتی فالتکوهستانی سُ ۀدید کلی  تود

های ماموس در کف این عارضه فالت گونه، چندین دریاچه فصلی از زهکشی آب قلهغربی قله اصلی سُدر جنوب

کوهی که همگی ارتفاع باالی کننده این عارضه کم شیب میان. قلل محصورآیداطراف در فصل بهار به وجود می

 .متر دارند 3000
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 بخش دوم

اموسهای کوه سُممخاطره  

 نوردی کوه سُماموسکوه طبیعی موثر بر هایمخاطره

گیرد، بنابراین در هر دو نوردی مورد توجه قرار میکوهماموس از دیدگاه های طبیعی کوه سُدر این بخش مخاطره
 نوردان پرداخته شده است. های موثر بر عملکرد کوهتحلیل، فقط به مخاطره های موردِگونه مخاطره

 ییوهواآب-الف

 یتندر یهاتوفان-1-الف

 (ی)دره نورد یناگهان یهاالبیس-2-الف

 صاعقه-۳-الف

 بهمنبرف و -4-الف

 باد گرم )باد گرمش(-5-الف

 (یافق دی)کاهش د یمه آلودگ-6-الف

 کوالک-7-الف

 تگرگ-8-الف

 سرد( ی)بهمن هوا دیشد یهاخبندانی-9-الف

 گردوخاک-1۰-الف

 (UVاشعه ماورابنفش )-11-الف

 های ژئومورفولوژیکیطرهمخا-ب

 ریزش-1-ب

 یروانه گل-2-ب

 توفان تندری-1-الف
است و شامل  کافی رشد پیدا کرده و به بلوغ رسیده ۀیک توفان تندری عمدتاً ابر کومولونیمبوسی است که به انداز

های همرَفتی قوی درون ابر است. ممکن است یک توفان تندری فقط شامل رعدوبرق باشد. گاهی یک توفان جریان
. یک توفان ممکن است تنها یک ابر کندی، بادهای سطحی جَستی با بارش سنگین و تگرگ تولید میتندر

ای تبدیل شود. در ای خوشهکومولونیمبوس منفرد باشد یا چندین توفان تندری ممکن است به شکل مجموعه
های تندری، د. توفانهای تندری تشکیل خواهد شد که ممکن است کیلومترها گسترش یابمواردی، خطی از توفان
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شود گیرند. بنابراین تولد یک توفان تندری اغلب زمانی آغاز میهوا شکل می عودهای همَرفتی هستند که با صتوفان
که یک بسته هوای در کند. مادامیکه هوای گرم و مرطوب در محیطی که دارای ناپایداری شرطی است صعود می

 شود.می عمالای اطراف آن است، یک نیروی شناوری رو به باال به آن اتر )چگالی کمتر( از هوحال صعود، گرم

 گستره مکانی ریسک*

ماموس امکان ای از منطقه ناهمواری کوه سُگیری در هر ناحیهتوفان تندری با توجه به ذات و سازکار شکل
در اثر واداشت ه، حال، با توجه به نقش صعود از شیب در گسترش و تقویت این پدیدگیری دارد. بااینشکل

 ترند.ها، امری رایجهمه جبهه های مرتفع کوه سُماموس درگیری آن در دامنهکوهستان، شکل

 گستره زمانی ریسک*

اواخر وقت هر روز شکل  های تندری بیشتر در فصل گرم و به ویژه دربا توجه به ذات گرمایی این پدیده، توفان
 گیرند.می

 

 )عکا: نیما فریدمجتهدی(.ماموس خرداد در کوه سُ 9ای کومولونیمبوس نوع ( توفان تندری و ابره14شکل)
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)عکا: نیما فریدمجتهدی(.ماموس خرداد در کوه سُ 9( توفان تندری و ابرهای کومولونیمبوس نوع 15شکل)  

 
گیری ابر کومولونیمبوس )منبع: سنجنده مودیا(.شکل (16شکل)  

 سیالب ناگهانی-2-الف
گردان زیادی به این تودۀ نوردان و طبیعتهای کوه سُماموس سبب جذب درهونی مهمی در دامنههای کنیوجود دره

های ناگهانی اندازد، سیالبهای که جان درهنوردان را به خطر میاست. یکی از خظرناکترین پدیدهکوهستانی شده
رخداد این پدیده به ویژه در یک های طبیعی سُماموس است. ترین مخاطرههای ناگهانی یکی از مهماست. سیالب

 ای داشته است.دهه اخیر افزایش قابل توجه
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های ساعت و غالباً در طی سه ساعت از بارش سنگین )یا عوامل دیگر( آغاز شود. سیالب 6سیالبی که در طی 
های از توفانشیدلیلِ بارندگی شدید ناتوانند توسط تعدادی از عوامل ایجاد شوند اما بیشتر اوقات بهناگهانی می

های گِل )جریان رونده گِل( اتفاق تواند از شکستن سد یا خاکریز و یا لغزشهای ناگهانی میتندری است. سیالب
بیفتد. شدت بارش، مکان و توزیع بارش، کاربری اراضی، نوع ناهمواری، نوع پوشش گیاهی، نوع خاک و محتوای 

ناگهانی به سرعت اتفاق بیفتد و جایی را که ممکن است اتفاق  هایکنند که چگونه سیالبخاک همگی تعیین می
سازد. مناطق شهری نیز در بازه زمانی کوتاه، مستعد سیالبی شدن هستند و گاهی اوقات بارش )از بیفتد متاثر می

منطقه خواهد شد. سطوح  ۀتر و شدیدتر از بیرون شهر یا حومشهری باعث سیل سریع ۀهمان توفان( در یک منطق
 دهد و آب خیلی سریع به نقاط پست جاریغیرقابلِ نفوذ در مناطق شهری اجازه نفوذ آب به داخل زمین را نمی

افتد که مردم در برابر آن محافظت شوند. اگر در حال تر از آن اتفاق میشود. سیالب ناگهانی خیلی سریعمی
ها یا محل شود. اگر افراد در خانهجاد میجابجایی با حرکت سریع و زیاد آب مواجه شوند شرایط خطرناکی ای

، یا باعث آسیب به اموالشان شود ها را به دام بیندازدسرعت باال رود و آن بهکارشان بمانند ممکن است سطح آب 
پذیر است. اگر امکان بدون اینکه فرصتی برای محافظت از دارایی خود داشته باشند. وقوع سیالب ناگهانی هرجایی

ها و نهرهای جریان ایم،گرفتهای که در آن قرار ی باالی سر انسان اتفاق بیفتد یا حتی در باالدست منطقهبارش شدید
های شهر و توانند در خیابانهای ناگهانی همچنین می. سیالبهای مواج مبدل شوندتواند به سیلمعمول می

 ها رخ دهد.زیرگذرهای بزرگراه
رسان محسوب های بسیار پرخطر و آسیبهای ناگهانی که اتفاقاً از سیلسیل مشکل اصلی این است که حالبااین

تواند دهند که با قرارگیری در کنار جغرافیای جهانگردی و گردشگری، میشوند، در مناطق و فصولی رخ میمی
، 1377د سال ماه مردا 9ها، سیل روز سیل اینترین و دردآورترین شرایط نامطلوبی را به ارمغان بیاورد. مخرب

( 1393همکاران، و)فریدمجتهدی نفر  30ماسولۀ گیالن بود. هرچند تفاوت معناداری میان ارقام تلفات ناشی از آن، بین 

 ( موجود است.1383:2همکاران، ونفر)علیجانی  54و 
ها درهم اندرکنش بین آن ها وپیچیدگی روابطِ مؤثر در این سیل های ناگهانی فصولِ گرم،در رخداد سیالب متأسّفانه

های سنگین و ناگهانی این فصل و همچنین عوامل انسانی سو به ذات رخداد بارشتنیده است. این امر هم از یک
است. شرایط شده در این زمینه، بارها به آن تأکید شده رهای منتشکه در بسیاری از گزارششود. امریمربوط می

های همرَفتی است و از سویی افزایش فراوانی و تداوم بیشتر از نوع بارش های این فصل کهجوی مؤثر در بارش
های ناگهانی ، سبب افزایش توان خطر رخداد سیالبها شدهپدیدۀ خشکی که سبب کاهش نفوذپذیری خاک حوضه

اربری تر کرده، تغییر کها را پررنگحال آنچه وضعیت رخداد این سیلاست. بااینکوهستانی شده ایهدر حوضه
وسازهای نامتناسب، های طبیعی، ساختهای آبریز، تغییر هندسی در آبراههاراضی، کاهش پوشش گیاهی حوضه

آبریز را متفاوت، حساس و  هایباشند که شرایط حوضهها و... میرویۀ شن و ماسه از بستر رودخانهبرداشت بی
منجر به خسارات عمده و 1397که در خردادسال  های ناگهانیاین بخش، یک مورد از سیل در اند.شکننده کرده

باشند، ولی هولناک ای ساده میرغم اینکه در ظاهر، پدیدهها علیگونه سیلشود. اینتلفات جانی شد، بررسی می
 بوده، برای رخداد نیاز به ترکیبی از عوامل جغرافیایی، جوی و... دارند.
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 سکیر ی*گستره مکان

 یهاجمله حوضهدامنه کوه سُماموس امکان وقوع دارد. از زیآبر یهااز حوضه یاریبسدر  یناگهان یهاالبیس

 رخداده است.  97مانند سیالب ناگهانی دره کاکرود، خرداد کوه سُماموس قرار دارند.  یغرب یهاکه در دامنه یونیکن

 

 سکیر ی*محدوده زمان

رخداد این  .دنافتو تیر ماه اتفاق میدر خرداد  ژهیبا توجه به ذات خود در فصل گرم، به و یناگهان یهاالبیس

های زمانی کمتر از چند ساعت و طی ساعات در بازه های همرفتی و عمدتاًگیری ناپایداریها ناشی از شکلسیالب

هایی ها، ماهیت رگباری و شدیدشان توأم با پدیدههای این نوع بارشپیوندد. از ویژگیوقوع میهعصر و غروب ب

 د رعدوبرق و تگرگ است.مانن
 
رود با رود در استان گیالن است. رودخانه پلهای کوچک رودخانۀ پلاز زیرحوضهکاکرود یکی آبریزحوضۀ  

: (. این حوضه در 1396داخلی استان گیالن است )فریدمجتهدی،  ۀترین رودخانکیلومترمربع بزرگ 1741مساحت 
رود در جنوب و حوضه آسمان ونینیآبریز ک ۀمستقل آن است. حوضزیرحوضه  8رود جزء کرانه راست رودخانۀ پل

 کیلومترمربع است. 2/19اند. مساحت حوضۀ کاکرود آبریز لبزادره در شمال آن قرار گرفته

 های حوضۀ رودخانه کاکرود.برخی ویژگی( 1جدول)

 

 واحد رقم ويژگی

 كيلومترمربع 2/19 مساحت

 كيلومتر 4/19 محيط

 درصد 30 شيب

 درصد 75-1 ازه شيبب

 دقيقه 30 زمان تمركز

 ثانيهمترمكعب  215 حداكثر دبي جريان در زمان سيل

 
بزرگی  های نامتقارن است. بخشدرصدی است. کاکرود جزء حوضه 30حوضه کوهستانی دارای میانگین شیب  این

نگ و...( دورۀ ژوراسیک و سجوش، ماسه)شامل سنگ از منطبق بر سازند جواهرده از حوضه در مناطق شمالی
ضخیم الیه دورۀ ژوراسیک  ایتودهها الراس( منطبق بر آهکهای جنوبی و شرقی حوضه )مناطق مرتفع و خطبخش

سنجی اطالعاتی در زمینه آبدهی آن در دست است. رودخانه دارای جریانی دائمی بوده ولی به دلیل نبود ایستگاه آب
متر است. سیل میلی 34متر و بارش ماه خرداد، ماه رخداد سیل، میلی 669ا نیست. بارش ساالنه حوضه برابر ب

میلیارد ریال خسارت و همچنین رخداد لغزشی عظیم در منطقه  150نفر،  4منجر به مرگ  ی،از این توفان تندرناشی
 دست را ازبین برد.شده که راه ارتباطی مناطق پایین
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د. های آبریزی وجود دارنکوهستانی دیگر، حوضه ۀهمچون هر تود ماموس،غربی تودۀ کوهستانی سُ ۀدامن در
(، لبزا 2یدآب )(، سف1موش ). سُهاوان از این رودخانهتماموس، میهای جاری در دامنه غربی کوه سُازجمله رودخانه

 ( و... نام برد.5رود )(، آسمان4کرود )(، کا3دره )

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها )تهیه: نگارندگان(.قایسه با دیگر حوضهموقعیت حوضه کاکرود در م (17) شکل  

 (سُماموسکرود اشکور گیالن )خرداد کا 25چرایی رخداد سیل 

ترین واداشت های تندری کوهستان نشان دادیم که این پدیده محلی و خطرناک، با کوچکدر توضیح توفان هرچند
دیگر،  ۀود، اما همچون هر پدیدشهای ناگهانی و خطرناک میهای محیطی منجر به ایجاد سیالبو تحریک

 ها و عوامل مختلفی است.های ناگهانی متاثر از مولفهگیری سیالبشکل
 عامل جوی -الف

، ناپایداری در مناطق کوهستانی البرز در ترازهای میانی جو تقویت شد. ناپایداری 1397خرداد  25عصر روز در
های رگباری شدید شد. این تودۀ درون جو و وقوع بارشناشی از این سامانۀ میان مقیاس موجب رشدِ عمیق ابر 

مسیر، جهتِ حرکت سامانه سبب  ۀ. در ادامشد النرود در گیپل ۀالراس اصلی البرز، وارد درهمرفتی با گذر از خط
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کوهستانی  ۀسوی سُماموس، بلندترین کوه گیالن حرکت کند. ورود و نزدیکی این سامانه به تودشد که این سامانه به
 رودرود، کاکهای آسماندره سمتِکم بهماموس، از جهت جنوبی بود. برخورد این سامانه ورودش به کوهستان، کمسُ

ای است که فضای کافی برای نفوذ و تکامل رود، درۀ کنیونی و بسیار تنگ است. اما دره کاکرود، درهآسمان ۀبود. در
گیری آن، ای از این توفان تندری به داخل حوضه و ارتفاعبانهتدریجی این سامانه برای آن وجود داشت. با نفوذِ ز

، و بارش رگباری آن های حوضه برخورد کرددیوارهمتری( به  3000در انتهای حوضه )ارتفاعات  یاین توفان تندر
 مترمیلی 7/16دقیقه،  10همراه با تگرگ و باران آغاز شد. شدت بارش تگرگ و رگبار به حدی بود که ظرف مدت 

 بارش از نوع تگرگ و باران بارید.
ه های بارش تگرگی، از دیدگااز ویژگیکاکرود، از نوع تگرگ بود، یکی ۀشده در مناطق باالدست حوض دهیبار بارش
ا یکسان، ب از زمانی مشخص و در یک برهۀ زمانیب این است که این حجمِ عظیمِ یخ باقی مانده در محیط، بعدسیال

ذوب  حجم آب، با توجه به زمان مواقع این سیاریها خواهند کرد. در بذوب، حجم عظیمی آب را راهی آبراهه
ور این . اما حضخواهد کرد یاصل یهاراهیکسان، به شکل انفجاری، حجم آب عظیمی با قدرت تخریب باال وارد آب

ن تنها آبارش  وماموس، و تحریک کوهستانی سُ ۀتوفان تندری کوهستانی ناپایدار در منطقه و برخورد آن با تود
 رخداد بود. اینجنبه هواشناسی 

 

ای بودن نقطه دهد.مایش میماموس، اوج فعالیت این تودۀ تندری کوهستانی را نتصویر شدت بارش در تودۀ کوهستانی سُ (18شکل)
های تندری کوهستانی بارش تگرگ های بسیاری از توفانماموس. راز خسارات و سیلبارش تگرگ در البرز غربی در دامنه جنوبی کوه سُ

 است.
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در منطقه  یصورت محلهب دیشد یلیبازتابش خ. بازتاب قابل مالحظه را در محدوده شرق و غرب  maxdBZمحصول  ( 19شکل)

در حدود  دیوقوع بارش شد( (SRIمحصول شدت بارش). (یاز ابر همرفت یناش یتوفان تندر تیو فعال تیتقو ،یریکوچک )شکل گ
ساعت  ساعت در ارتفاعات شرق قابل مالحظه بوده  میحدود ن یبارش فقط برا زانیم نیا.دهد  یدر ساعت را نشان م متریلیم 100
 است

 شرایط هندسی حوضه -ب

کوچک و بزرگ وجود  ۀزیرحوض 8ماموس، کوهستانی سُ ۀهای غربی تودجغرافیایی، در کرانه و دامنهدیدگاه  از
دره قرار رود و لَبزاهای آبریز آسمانکاکرود در میان حوضه ۀحوضها است. از آندارد که زیرحوضه کاکرود یکی

مناسبی برخوردار است. برخالف  و حجم خوبدیگر از ضریب نفوذِ  ۀگرفته است. این حوضه، برخالفِ دو حوض
های کنوینی هستند، حجم گسترششان در داخل دلیل اینکه از نوع درهشناسی، و بهدلیل زمیندو حوضه دیگر که به

از دالیلی بود که شکل حوضه کمک موثری در گفته یکیهای پیشکوهستان کم است. این ویژگی در میان حوضه
های شیب و فراهم کرد. نگاهی به نقشه گرید ۀکاکرود برخالفِ دو حوض ۀخل حوضامکان نفوذ توده تندری با به دا

 کند.فراهم می لیس جادیتوپوگرافی حوضه، یکی دیگر از دالیل اهمیت شرایط ژئومورفولوژیکی این حوضه را در ا
شیب  درصد است. نکته جالب توجه اینکه 70الی  30هایی از بزرگی از مساحت این حوضه شامل شیب بخش

ای پرشیب است. نمودِ ، منطقهدهد که این حوضهدرصد است، این مسئله نشان می 30متوسط حوضه برابر با 
بر  باالدست این حوضه منطبق هایالیه حوضه است. تمامی بخشهای منتهیها و پرتگاهظاهری این مسئله، دیواره

دلیِل . بههای آن استشکل آبراههی در سیل دارد. . دومین مسئله این حوضه، که اهمیتی زیادهای قائم استپهنه
 های نامتقارن است.کاکرود ازنوع رودخانه ۀشناسی و توپوگرافی ناشی از آن، حوضشرایط زمین
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یدمجتهدی(.های حوضه )عکا: نیما فرالیه بلندینما از منتهی-کاکرودِ اشکور ۀنمایی از اختالف ارتفاع در حوض (20)شکل  

دلیل شرایط ای بوده که بهرود در شمال و لَبزادره درجنوب، این حوضه تنها حوضهآسمان-ی همجوارهاحوضه میان
ب این فوذ مناسندلیِل عمق متفاوت ژئومورفولوژیکی امکان نفوذِ هوای مرطوب و ناپایدار را فراهم کرد. بنابراین به

یل که، این دو حوضه همجوار به دلحالیشد. در حوضه فراهم نهوای ناپایدار به ای ۀحوضه، شرایط برای نفوذِ تود
های نامتقارن ها وجود نداشت. دره کارکرود، از نوع درهاند، امکان نفوذ در آنهای کنیونی بودهاینکه از نوع دره

 .ستنی نشناسی و توپوگرافی، دارای تقاردلیل زمینهای آن، برخالف معمول، بهاست. یعنی اینکه، شبکه آبراهه
 ها تاثیر زیادی دارد.خیزی این گونه حوضهشدت در سیلمسئله، به همین
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)عکا: نیما فریدمجتهدی(. ( تصاویری از خسارت سیل کاکرود21شکل)  
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ی از کف دره قرار گرفته است. متر 4آبِ سیل در ارتفاع رود اشکور در ارتفاعات رودسر استان گیالن. داغسیل در دره کنیونی آسمان( 22)شکل 

ها، احتمال خطر مرگ باالیی گونه درهمتر، هرگونه جریان سیالبی در این 2های کنیونی، مانند این دره عرضی بسیار کم دارند، در اینجا کمی بیش از دره

 توردان دارد.دره را برای
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 رعدوبرق -3-الف   

ای کیه تیرس ناشیی از کند. پدیدهتواند تجربه نورد میه یک کوههایی است کترین مخاطرهاز خوفناکرعدوبرق یکی

کند. همچنیین آمیار آید را تداعی مینور و صدایِ رعدِ آن، هراس از کشته شدن توسطِ نیرویی که از آسمان فرود می

شیود، همگیی میکران آسمان نازل ای که از فضای بیعنوانِ مخاطرهمترقبه بودن و تسلط همه جانبه آن بهتلفات، غیر

این پدییده کیه گردان قرار داده است. نوردان و طبیعتهای جوی شاخص برای کوهرا در زمرۀ مخاطرهدر کنارهم، آن

بانی جوی کدهای مربیوط بیه خیودش را دارد. های جوی است و در دیدهای الکتریکی جو و از مخاطرهجزو پدیده

الکتریکی است که نیور تولیید  ۀر سریع در هواست و همین تخلیدر واقع آذرخش یک تخلیۀ الکتریکی شدید و بسیا

ابیر بیه زمیین منتقیل  ابری به ابر دیگر، از ابر به هوا و از ازآذرخش ممکن است به یک ابر محدود شود و یا  کندمی

کل سیو قیوی شیهای باالسو و پایینهای همرفتی قوی مانند درون ابرهای کومولونیمبوس جریان. درون جریانشود

 کنند. در اثر ایین برخوردهیاهای یخ با یکدیگر برخورد میهای آب، تگرگ و کریستالقطره گیرند در این شرایطمی

بارهای الکتریکیی منفیی و مثبیت در ابیر از یکیدیگر جیدا  .دیآبارهای الکتریکی به روش مالش در ابر به وجود می

ماننید. هیای مییانی و بیاالتر میکنند و بارهای مثبیت در بخشیتر ابر سقوط مشوند. بارهای منفی به بخش پایینمی

 کنند.آن به روش القای مغناطیسی به سطح زمین بار مثبت القا می نهای پاییو الیه هایی از کفِ ابربخش

شوند که لحظه به لحظه بارشان بیشتر به این ترتیب مجموعۀ ابر، هوا و زمین به یک خازن بسیار بزرگ تبدیل می

در زییاد قیشود و بنابراین اختالف پتانسیل دو قطب آن در حالِ افزایش است. باالخره مقدار این بار الکتریکیی آنمی

رسید. مییدانِ الکتریکیی حاصیل از چنیین میلیون ولت می 100تا  10شود که اختالف پتانسیل بین ابر و زمین به می

را بیه رسیانا عادی نارساناست در یک سییر خیاي ییونیزه و آنتواند هوا را با اینکه در حالت اختالف پتانسیلی می

 کییرسانا از ابر تا زمین ایجاد شیود بارهیای الکتری ۀهای یونیزکند. به محض اینکه چنین سیری از مولکولتبدیل می

هیزار آمپیر از هیوای  30کنند و در عرض یک ده هزارم ثانیه جرییان وحشیتناکی در حیدود به طرف هم حرکت می

کنید و بیه تیابش وا گیذرد، آن را گیرم میجریان شدیدی از هیوا میدهد. الکتریکی رخ می ۀگذرد و تخلیزه مییونی

 .کنددارد و تابشی که یک مسیر نورانی بین ابر و زمین ایجاد میمی

تریکیی را شود و این مقاومت بخشی از انرژی الکهای آن روبرو میهر جریانی ضمن عبور از ماده با مقاومت اتم اما

میلیون  10توانید تخمین بزنید این جریان در ولتاژ الکترومغناطیا می ۀکند. با استفاده از اصول اولیبه گرما تبدیل می

 – ثانییه هیزارم ده یک –دارد. چنین توانی حتی در مدت زمان ناچیز  واتمیلیارد  100ولت، توانِ گرماییِ در حدودِ 

 30ر آذرخیش بیه مسیی در هیوا دمیای شودمی باعث گرما این. کند ایجاد ژول یونمیل 10 حدود در گرمایی تواندمی

واقعیی.  ارکند و این یعنی یک انفجیبرابر می 100هزار درجه سلسیوس برسد. این افزایش انفجاری دما حجم هوا را 

صوت و بیه کند که با سرعت در هوای اطراف ایجاد می shock waveانبساط سریع و شدید هوا یک موج ضربتی 

 نامند.را رعد میرسد و آنشکل تندر به گوش می
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 سکیر ی*گستره مکان

های  با سامانههای شمالی، غربی و شرقی عمدتاًدر دامنهماموس امکان رخداد دارد. منطقه سُ یدر تمام دهیپد نیا

های همرفتی گرم و مرطوب هبا سامان افتد و در دامنه جنوبی عمدتاًجوی که همراه با جبهه سرد هستند اتفاق می

 امکان وقوع دارند.

 سکیر ی*محدوه زمان

که  یداریناپا یجو یهااز سامانه یدر فصل گرم باشد و چه ناش یهمرفت یمحل طیاز شرا یها ناشرعدوبرق نیا چه

 دهیپد نیا یریگشکل طیشرا حال،نیاست. باا تیدر تمام فصول قابل رو دهیپد نیا ند،یآیدر فصل سرد به منطقه م

 یهادر ماهگیری ابرها با گسترش قائم عمیق درون جو، ها و نیاز به شکللزوم همرفتی بودن سامانه لِیبه دل

 است. شتریب تا تیر، بهشتیارد

 بهمنبرف و -4-الف

کند. تودۀ برف ضمن طرفِ پایین سقوط میها بهبهمن عبارت است از حرکت تودۀ بزرگ برف که بر روی دامنۀ کوه
طرِف پایین حمل کند. بهمن یک پدیدۀ منقطع بوده و ویژه مناطق کت ممکن است یخ، خاک، سنگ گیاهان را بهحر

همجواری توده کوهستانی در جوار دریای  (.166: 1382)بیرودیان، کوهستانی پرشیب و دارای برف سنگین است 
داد بارِش هم شرایط را برای رخگیری بارش برف در همکاری باکاسپین سبب شده که دو سازوکار عمده شکل

است. عملکرد سازوکار کوهساری بارش، در همراهی با جهت وزش های سنگین در این منطقه فراهم کردهبرف
غربی کوه شرقی و شمالهای شمالی، شمالیای از بارش در دامنهزا، سبب شده حجم قابلِ توجههای بارشسامانه

سُماموس حجم بارش برف بسیار کمتر است. این مسئله در همراهی با شرایط  های جنوبیسماموس ببارد. در دامنه
 گیری مناطق مستعد رخداد بهمن را فراهم کرده است. شیب زیاد در مناطق مرتفع کوه سُماموس شرایط شکل

 برف کوری سکیر ی*گستره مکان

ی در طی سال و بویژه در دامنه ها متری به باال که میزان برف روی زمین به مدت طوالن 2500عمدتا از ارتفاع 

شمالی، غربی و شرقی می باشد با توجه به افزایش آلبیدو)سپیداری( سطح، امکان وقوع این پدیده  و آسیب به 

 چشم بیشتر است.

 

 برف کوری سکیر ی*محدوه زمان

گر متغیر بوده و روی ...  عوامل جوی هستند که از سالی به سال دیبرف، میزان بارش برف، دمای هوا وآغاز بارش 

ماندگاری برف روی زمین تاثیرگذارند. اما آنچه مسلم است از اواخر مهرماه تا اواسط بهار بواسطه بارش برف و 

تجمع آن روی زمین، پوشش سطحی کامال یکدست و بصورت برف است، طی روزهای آفتابی و با هوای صاف، 

 .افتدت تابش مستقیم خورشیدی پدیده برف کوری اتفاق میمیزان آلبیدو )سپیداری( طی ساعات میانی روز و تح
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 بهمن سکیر ی*گستره مکان

ده ر بشدت باال را در آن به یزیخبهمن طیشرا ،نیبا بارش برف سنگ یدر همراه یتوده کوهستان نیا یتوپوگراف

مناطق  ن مسلط بهآ یبهمن شمال یهابهمن در کوه سُماموس، داالن زشیر یدو منطقه عمده برا انیم نیاست. در ا

 . ستا یتوده کوهستان نیا یغرب یهادامنه نیمرتفع جواهردشت و همچن

 بهمن سکیر ی*محدوه زمان

 نهیشیب م،یریر نظر بگدرخداد بهمن در کوه سُماموس را  یفراوان یبرا یزمان ایمقا میاگر بخواه یکلطوربه

وجود  بهمن، و جادیا در یجو طیشرا رییذات متغ لیبه دل حالنیاکوه، در فصل سرد سال است. با نیا یهابهمن

ر اواخر رفت. دگآن در نظر  ی وقوعرا برا یاصماه خ توانی، الزماً نمایجاد بهمنچون باد گرم در  یمحرک دهیپد

 یدما یصعود ریس لی( احتمال رخداد بهمن به دلبهشتیارد-نیفصل گرم و بهار )فرورد لیفصل سرد، اسفند و اوا

 .ابدی یم شیهوا افزا

 

 
ماموس )عکا: محسن گازور(.( پوشش برف سنگین در س23ُشکل)  
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های برف )عکا: محسن گازور(.گیری چینهشکل( 24شکل)  

 

 

 

 

 

 

 

های برفی در کوه سُماموس )عکا: محسن گازور(.( نقاب25شکل)  
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نقاب برفی در کوه سُماموس )عکا: محسن گازور(. (26شکل)  

ماموس )منبع: مودیا(.پوشش برف در کوه سُ ( وضعیت27شکل)  
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ماموس.های بهمن در دامنه شمالی کوه سُداالن( 28شکل)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( داالن بهمن.29شکل)  
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 ماموس )تهیه: نگارندگان(.( مناطق مستعد وقوع بهمن در کوه س30ُشکل)

 Foehn باد گرم )گرمش(-5-الف

که شود. زمانیها ایجاد میپشت به باد کوه ۀاست که تحتِ شرایطی خاي در دامنباد وزش هوای خشک و گرمی گرم

کند، در صورت داشتن رطوبت کافی، اشباع شده و پا ها صعود میسمتِ قله کوهدر دامنه رو به باد، هوای مرطوب به

هستان در دامنه پشت شود و با گذر از عرض کومی شکاز تشکیل ابر و ریزش جوی رطوبت خود را از دست داده، خ

تر و دررو خشک، هوای نزولی گرمصورتِ بیکند. بنابراین در نتیجه نزول هوا بهطرفِ دره یا دشت نزول میبه باد، به

های (. چون وضعیت1388، عزیزی،1379وهمکاران،تر از هوای اولیه در دامنه رو به باد خواهد بود )کاویانیخشک

. اندگذاری شدهوسیله مردم بومی شناسائی و نامشوند این بادها عمدتاً بهگونه بادها میینگیری اای منجر به شکلمنطقه

در آند، « زوندا»در آفریقای جنوبی، باد « بِرگ»در نیوزلند، « کانتنبری نور ویستر»در راکی، « چینوک»در آلپ، « فون»مانند 

های جوی متداول در کوهستان البرز و ها و مخاطرهاز پدیده. در کشور ما یکیهای جنوب کالیفرنیادر کوه« آناسانتا»

ترین باد ها رایجشود که در میان آنهای متعدد خوانده میویژه در فصول سرد سال است که در زبان محلی به نامتالش به

 گرمش است.

 سکیر ی*گستره مکان

 یهاالراسو خط هاالیو  یغرب ،یجنوب یها. دامنهدهدیقرار م ریتاثنوردان را تحتِباد گرم، به دو شکل کوه گستره

 رینه تنها تحت تاث یباد گرم قرار دارند. در دامنه شمالیا سرعت باالی وقوع  یتند ریتاث ِ تحت میآن، به شکل مستق



 

38 

 

 از اثر کوهستان بر باد در یچرخش ناش ریآن قرار دارند بلکه تحت تاث یباد گرم و تندافزایش دمای قابل مالحظه 

نوردی تاثیرات منفی رخداد باد گرم در دامنه شمالی بیش از سایر دامنه ها در مقوله کوه عمدتاً است. زیدامنه بادپناه ن

  آزاردهنده و خطرناک است.

 سکیر یزمان محدوده*

سپا  ز،ییرخداد آن مربوط به فصل پا یفراوان نیشتریب، باد گرم در رشته کوه البرز یریگتوجه به سازکار شکل با

یش ذوب برف ناشی از هرچند در ابتدای بهار نیز با توجه به حجم باالی برف در کوهستان و افزا زمستان است.

های ناگهانی به علت ذوب وقوع بهمن و یا سیالب ،منتظره دما در منطقه، اثر ثانویه رخداد باد گرمشباالرفتن غیر

 ت.های برفی اسزیاد برف و همچنین امکان شکسته شدن نقاب
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ماموس و سیاالن )منبع: مودیا(.ای ابر لنتی کوالر در دامنۀ شمالی کوه سُ( تصویر ماهواره31شکل)  

 مه آلودگی )کاهش دید افقی( -6-الف
های متداول در هواشناسی است که به دلیل تنوع آن، در بسیاری از نقاط دنیا قابلِ مشاهده است. به از پدیدهمه یکی

 نیا نیترو فراوان نیزتریبرانگاز چالش یکی دهیپد نیا ا،یدن یاز مناطق کوهستان یاریبس وقوع در یفراوان لیدل
از قرارگرفتن در  یاکه خاطره افتی توانیرا م یگردعتیا طبینورد است. کمتر کوه ینوردکوه نهیدر زم دهیپد

باشند. مه ریز مایع در داخل جو می هایو احتماالً گم شدن نداشته باشد. عامل ایجاد آن قطرک یآلودگمه تیموقع
 نگیرد، سرد شدن هوا و کاهش دمای آبه دو شکل کلی شکل می ابری است که کف آن در سطح زمین قرار دارد و
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مه با  ۀشبنم و یا تبخیر آب و مخلوط شدن آن به نسبت با هوای خشک است. در مواردی پدید ۀتر از نقطبه کم
هواشناسی  های نامبرده شده در منابعشود. عمده مهر باران ریزه، باران و... دیده میهای دیگر هواشناسی نظیپدیده

 .، مه یخیای، مه تبخیری، مه فراشیبی، مه یخ زن، مه جبهه، مه فرارفتی: مه تابشیعبارتند از

 

از دامنه کوچِ  رود. سمت چپ: مه در حینِ صعودنفوذ مه کوهستانی. سمت راست: نفوذ مه در دره چالک (32شکل)
 سُماموس )عکا: نیما فریدمجتهدی(.

 سکیر ی*گستره مکان

اگرچه انواع مختلفی از مه شامل مه فرارفتی، مه یخزن، مه فراشیب، مه تشعشعی کف دره می تواند در قله سماموس 

 نیکاسپ یایدر ینه آبکوه سُماموس با په یتوجه به همجوار باوقوع بپیوندد اما هو یا دامنه ها و دره های اطراف آن ب

را از  یریرپذیتاث نیشتریکه ب یمنطقه است. مناطق نیمه در ا نیترمه غالب نیا ،یمه کوهسار یریگو سازکار شکل

مناطق  رند،یگیقرار م ریکه تحت تاث یکوه سُماموس هستند. ارتفاع مناطق یو غرب یشرق ،یشمال یهامه دارند، دامنه

 ست.ا یمتر 2000 یال 500 یارتفاع

 سکیر ی*محدوده زمان

 یها. در فصول سرد همراه با سامانهشودیهم در فصول گرم و هم در فصول سرد در منطقه مشاهده م دهیپد نیا

 افتدیعصر و شب، اتفاق م یهاساعت یفصول گرم، غالبًا در ط یو در ط یشمال یهاانیجر ژهیوو  به داریناپا یجو

رطوبت جو  ر،یتبخ شیو به تبع آن افزا یدیخورشتابش  شیبا توجه به افزاتابستان  یهااست در ماه یهیو بد

سُماموس  یشمال یهااز دامنه یدر منطقه حاکم است. توده هوا یشمال یهاانیغالباً جر کهیو از آنجائ افتهی شیافزا

وقوع مه  یمکان یکوهستان شاهد فراوان یکیبا توجه به واداشت مکان یمتر 2000صعود کرده و غالباً تا ارتفاع 

دلیل کاهش دید افقی و هیکی دیگر از اثرات ثانویه این مخاطره عالوه براحتمال انحراف از مسیر ب .میهست یکوهسار

 ها و یا قرارگرفتن روی نقاب برفی و سقوط است.ها و پرتگاهعمودی، احتمال سقوط در یال
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کوه البرز )تهیه: نگارندگان(.الی رشتههای شمگیری و توسعه مه کوهساری در دامنهشکل (33شکل)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های جنوبی این کوه در بیشتر مواقع شمالی و غربی کوه سُماموس. دامنه-نفوذ مه از سه جهت شرقی( در این تصویر 34شکل)
 سال مُبری از مه هستند )تهیه: نگارندگان(.

 کوالک-7-الف
ها، ترین این نوع پدیدها کاهش دید افقی است. یکی از کشندههای مرتبط بترین پدیدهاز خطرناککوالک، یکی

ای که همیشه در طول تاریخ، بسیاری را یا به کام مرگ فرستاد و یا کیلومترها از مبدا یا مقصد دورکرده است. پدیده
های برف های است که به دلیل وزش باد شدید بر پشتطورکه از اسم آن پیدا است، پدیدهکوالک )برف وزان(، همان

شود. اما، بسیاری از ما، بارش برف همراه با باد شدید را نیز آید. یعنی برفی که در اثر باد، وزیده میوجود میبه
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ی به نام بوران نیز وجود دارد. تعریفی دیگری که منابع سازمان هواشناسی انوردی، واژهنامیم. در کوهکوالک می
به وسیله باد،  نیبرف برخواسته از سطح زم»ست، مضمونی به همین شکل دارد جهانی در زمینه کوالک ارائه کرده ا

تواند از برف انباشته روی زمین شکل بگیرد دهد، کوالک برف هم میکه دید افقی را کاهش می متری، 2تا ارتفاع 
  «.باد شدید برداشته یا وزیده شود لهوهم برفی که در حال بارش است، اما باید به وسی

 ویژهطقه بهمالحظه در منطقه و وزش بادهای شمالی تند و همچنین وزش باد گرمش در من جم برف قابلِوجود ح
ست. اکرده  ماموس مساعددر کوه سُکوالک  گیری پدیدۀمنطبق بر فصل سرد است، شرایط را برای شکل که دقیقاً

ه جه است کابل توماموس امری مهم و قبنابراین در برخورد با پدیدۀ کوالک در زمان وزش بادهای شدید در کوه سُ
 نوردان در صعودهای فصل سرد مورد توجه ویژه قرار گیرد. باید توسط کوه

 سکیر ی*گستره مکان

 ترین عوامل اصلیباد، سرعت  هیعامل ثانو نیو همچن روی زمین کوالک، الزام وجود برف یریگسازکار شکلدر 

اوت باش ند متفف زمان و میزان بارش برف و تجمع برف پشته میتواوقوع این پدیده است. اگرچه در سالهای مختل

 2500 یباال تفاعاتاراز ماه آبان که شاهد نشست کامل برف در منطقه آن هم در  شتریب دهیپد نیااما رخداد 

 یرفب یهاشتهو پ یوشش برفپ یخرداد دارا یمنطقه مورد مطالعه تا حوال نکهیتوجه به ابا ،محتمل است ،میباشیم

. در شودیمحسوب ممنطقه  زیبرانگمخاطره یجو یهادهیاز پدتا خرداد ماه  حداقل  بنابراین قابلِ توجه است، 

 کنند،یم متاثر منطقه هم از جهت شمال و هم از جهت جنوب منطقه را دیشد یبادها میرژ نکهیضمن، با توجه به ا

 ژهیبه و ،یپوشش جنگل لیبه دل یترم 2000حال، تا ارتفاع  نیا بامسئله متاثر هستند.  نیها از ادامنه یتمام نیبنابرا

 یر تمامد 2500 یارتفاع باال یکم است. مناطق دارا دهیپد نیخطر وقوع ا یو غرب یشرق ،یدر مناطق شمال

 قرار دارند.  ادیخطر کوالک ز ریکوه سُماموس در منطقه تاث یهادامنه

 

 سکیر ی*محدوده زمان

 ه، رفتاررد اشارمدت مو یپوشش در ط نیا یماندگار نیو همچن بهشتیارد تا منطقه از آبان یزیختوجه به برف با

 .دهدیفصل بهار در منطقه رخ م یزمستان و ابتدا ز،ییدر فصول پا شتریب ،کوالک یزمان
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)تهیه: نگارندگان(. مناطق متاثر از کوالک در کوه سُماموس یبندپهنه( 35شکل)  

 تگرگ-8-الف

های های جوی کوهستان است که در شرایط بارشزو مخاطرهانگیز و جهای جوی هراسی از پدیدهتگرگ یک

گردان از معدود افرادی هستند که به نوردان و طبیعتافتد. کوههمرَفتی شدید و از ابر کومولونیمبوس اتفاق می

مدت زمان رخداد و اغتشاش ناشی از آن، شوند. های باز، به ویژه کوهستان مواجه میفراوانی با این پدیده در محیط

های تندری خطرناک است. توفان یهادهیهای ناگهانی ناشی از آن، از پدسیل ۀحال، پدیدمدت است. بااینکوتاه

های ترین پدیدهاز مهمواسطۀ ناپایداری شدید جو بوده و در برخی موارد یکیهای جوی بهترین مخاطرهاز مهمیکی

های تندری با بارش تگرگ همراه نیستند و های تندری، تگرگ است. تمامی توفانراه با توفانهم آمیزمخاطره

 .(1393:94متغیرهای متنوعی در رخداد این پدیده تأثیرگذار هستند )غفاریان و همکاران،

از چند های تگرگ کند. قطر ذرههای جامد با قطرهای متفاوت ریزش میصورتِ رگباری و ذرهها بهبارش این

ای( است. ها از ابرهای کومولونیمبوس)بارا کومهریزش این بارش متر هم گزارش شده است.سانتی 6متر تا میلی

متر یا بیشتر میلی 50الی  5ها به قطر آن کههایی از یخ است های کوچک یا تکهتگرگ، ریزش جوی به شکل توپ

کند. بارش تگرگ معموالً همراه با های غیرمنظم ریزش میکهصورتِ مجزا یا متراکم و به شکل ترسد. تگرگ بهمی

شود. خسارات آن نیز زیاد می ۀآن، دامن ۀخسارت به محصوالت کشاورزی است و در صورت زیاد بودن انداز

کنند. تگرگ در های ورزشی مقایسه میهای سکه و توپتگرگ را با اندازه ۀعمومی انداز ایهمعموالَ در گزارش

شود. شود و اندازۀ آن با افزایش گسترش قائمِ سلول توفان زیاد میها یافت میباالیی و میانۀ بیشتر توفان هایقسمت
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قوی در هوای سرد و حرکِت  سویزده و یا یک بلور یخی است. حرکت باالشروع تشکیل تگرگ از یک قطرۀ یخ

ای صورت الیهدهد. دراینهای مختلف حرکت میسمتِ باال و پایین و در ترازسو در هوای گرم، ذرۀ یخ را بهپایین

گیرد. برای تشکیل تگرگ تعداد زیادی از های یخ روی سطح قطره جمع شده و ساختار الیۀ تگرگ شکل میاز ذره

دقیقه در ابرهای سلوِل توفان باقی بمانند.  10تا  5ها باید شوند. این قطرههای اَبَر سرد در کنار یکدیگر جمع میقطره

متر، قطرۀ یخ باید در توفان تندری که جریان باالرو قوی دارد، سانتی 5تر از ها با سایز بزرگی تشکیل تگرگبرا

ای های عمودی شدید و مکرر هوا در ابرهای باراکومهقرار گیرد. رشدِ شدیدِ تگرگ، حاصلِ حرکت

در پایین جو و صعود ابرهای مرطوب و)کومولونیمبوس( است. شرایط ایجاد و ریزش تگرگ، وجود هوای گرم

های تندری از توفانانباشته با ارتفاع و سرمای زیاد توام با تداوم شرایط حداکثری ناپایداری هوا است. در تعداد کمی

از نقلبه 1377:428اند )بایرز،ترین حالت ابر، بدون تگرگها حتی در مناسبآن زرسد و بسیاری اتگرگ به زمین می

طورکلی رخداد (. پدیدۀ تگرگ از تغییرهای زمانی و مکانی زیادی برخوردار است. به1393:158ران،کمالی و همکا

 (.1394:117های دیگر است )درگاهیان و همکاران،آن در نواحی کوهستانی بیشتر از مکان

 (نیمرخ دره، دما و کمپینگبهمن هوای سرد )-7-الف

ها هستند. در صورت وجیود از این عوامل، نیمرخ درهتانی مؤثرند. یکیعوامل زیادی در شرایط دما، در مناطق کوهس
ها، تر در دامنیهدسیتای از عوامل محیطی، دمای قلل کوهستانی نسبت بیه منیاطق پاییندلیلِ مجموعهیک جو آرام به

ود پوشیش ها، ضخامت کمترِ سیتون جیو، وجیکمتر است. این دالیل شامل وجودِ جوِ رقیق در حوالی قلل کوهستان
تر باشد که شرایط را برای کاهش سریعبرف )در برخی مناطق کوهستانی دائمی و در برخی موارد فصلی( و غیره می

کند. با سرد شدن بیشتر هوا در مناطق مرتفع، این هوا دست فراهم میها نسبت به مناطق پاییندما، در حوالی قلل کوه
کند. بنیابراین هیوای سیطحی سیرد و تر و گودتر پیدا میارتفاعاطق کمبه اصطالح سنگین شده و میل به ریزش به من

شیود. تیدریج انباشیته میآیید و سیرانجام در کیف دره بهچگال در طول شب، آرام آرام، از سراشیبی دامنه پایین می
گرمِ تپه که های میانی، درجه حرارتِ دامنه شود. در عرضبنابراین کف دره سردترین نقطه نسبت به اطراف خود می

کند. بنابراین در نیمیرخ ییک ها، کمتر به زیر صفر نزول میشود، در مقایسه با کف درهنیز نامیده می کمربند گرمایی
دلیل تجمع هیوای ها، بهبر سرمای موردِ انتظار در قلۀ کوه درۀ کوهستانی در یک آسمان صاف و جوی پایدار، عالوه

گیری میه، در گیرد. نشانۀ چنین شیرایط دمیایی، شیکل)سردچاله(، شکل میسرد در کف دره، یک هستۀ هوای سرد 
داد آن درمنیاطق نیوردان در حیینِ صیعود، شیاهد رخهای عمیق است که کوهاواخر شب، یا اوایل صبح در کفِ دره

ه ای از رخداد بهمن هوای سیرد در راسیتای نیمیرخ عرضیی در، نمونه(39)شکلرو دست هستند. تصویر پیشپایین
ماموس مرتفیع ترین کیوه است که منجر به کاهش شدید دما و خسارات عمده به باغداران در شمال کشیور شید. سیُ

های کوهستانی منفرد، توسط تعیداد زییادی دره زهکشیی استان گیالن است، این کوه همچون بسیاری از قلل و توده
از ایین رخیداد گیالن را سفیدپوش کرد. پا ، برف سنگین و فراگیری مناطق مختلف استان1386شود. در زمستانمی

و پایان بارش، هوا صاف شد. آلبدوی باالی برف تازه نشسته در طول روز، بازتابش شبانه تیابش درییافتی، پاییداری 
موش،جوی، ارتفاع منطقه و... سبب شد، چند روز پا شرایط از  از اتمام برف بهمن هوای سردی در راستای درۀ سیُ

به اینکه در این مناطق عمییق و همیوار توجهازیر شود و خود را به مناطقِ عمیقِ کف دره برساند. باقلۀ سماموس سر
طی سالیان، مرکبات کاشت شده بود و سرما نقش و اثر منفی بر مرکبات دارد. شاهد خسیارات زییادی بیه محصیول 

ه این تصویر، خود گواهی بر اهمیت مرکبات و حتی از بین رفتن درختان دیرزیست مطقه در کف دره بودیم. توجه ب
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اند، به دلیل دور بیودن از شیرایط دمیایی سیردِ چین قرار گرفتهحال، درختانی که در باالی خطاین مسئله است. بااین
 کف دره از خسارت به نسبه کمتری برخوردار بودند.

 
 سکیر ی*گستره مکان

و ارتفاع،  بیجهت ش ب،یکوه از جمله ش نیا یندسه یهاییژگیسُماموس، و یتوده کوهستان یکیتوپوگراف طیشرا

 هستند.  دهیپد نیکوه مستعد رخداد ا نیا یشمال یها دره

 سکیر ی*محدوده زمان

های سرد سال در ماه دهیپد نیوقوع ا لیپتانس نیشتریدر منطقه، ب خبندانیدما و  انهیو رفتار ماه میتوجه به رژ با

 .باشد، میاست سمان صاف و طی شب هایی که آ و بهمن ید ویژههب

 

 

های با هوای صاف و پایدار، نیمرخ دره و نیمرخ دمایی برای یک دره در امریکا با شرایط توپوگرافی خاي، در شب (36)شکل 
 سردترین مکان دره در کف آن قرار دارد.

 

 
 (. Program Cometشکل دره در مکان قرارگیری کمربند گرمایی تاثیر دارد )منبع:  (37)شکل 

باشد و بسته به شکل دره، عمق دره، نکته حائز اهمیت آن است که موقعیت و ارتفاع کمربند گرمایی مقدار ثابتی نمی
های محیط، فصل، عرض جغرافیایی ارتفاع دره از سطح تراز دریا، پهنای دره، تغییرهای فشار هوا، شکل ناهمواری

تواند بسته به شرایط متفاوت باشد و برآورد مقدار واقعی گرمایی می تواند متغیر باشد. تخمین ارتفاع کمربندو... می
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 گیری سردچاله است.پذیر نیست. آنچه مسلم است کف دره محل تجمع هوای سرد و مکان شکلو دقیق آن امکان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.رندگان(نقشه موقعیت ریزش هوای سرد در دامنه شمالی کوه سُماموس در حوضه سُموش )تهیه: نگا (38شکل)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تبتوس و امیرگوابر  حوالیزدگی شدید درختان مرکبات کهنسال در (ریزش هوای سرد در حوضه آبریز سموش و یخ39شکل)
 )عکا: نیما فریدمجتهدی(.
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نقش ارتفاع گرفتن از کف دره در دوری از اثرهای شدید یخبندان در کف دره و دامنۀ مجاور )عکا: نیما  (40شکل)
هدی(.فریدمجت  

 گردوخاک-10-الف

دورتر از منطقه  یهاابانیگردوخاک در ب دیتول یاصل یهامتأثر از کانون ،منطقۀ شمالگردوخاک به  نفوذ و گسترش

شوند، کانون گردوخاک های البرز از دو کانون گردوخاک متاثر میکوههای صورت گرفت رشتهوهشمطابق پژاست. 

غربی است و الگوی دیگر که شامل یافته از مناطق غربی و جنوبرشهای گستغرب منشاء که شامل گردوخاک

 کوه البرز است. شرقی نسبت به رشتههای گسیل شده از مناطق شمالگردوخاک شرق منشاء که شامل گردوخاک

اک است. گردوخ رودان و...(جزیره عربستان، میان)شبه انهیخاورم ۀخشک منطقوگرم یهاابانی، شامل بکانون اول
به همراه  و کنندیجو نفوذ م یو فوقان یانیم یبه ترازها قیعم یجو یهاو سامانه انیکانون، توسط جر نیاز ا یناش

کوه رشته یجنوب هایدامنه ط،یشرا نی. واضح است در اکندمیعبور  رسد و از آنمی کوهستان البرز به هاانیجر نیا
به منطقه  دهیرس گردوخاکدارند.  را در امتداد حرکت توده گردوخاک یریرپذیتأث نیشتریب البرز و مناطق مرتفعِ آن

و  نیترزدانهیر ،یمسافت طوالن یط لیبه دل انه،یخاورم یهاابانیگردوخاک در ب دیتول یهاکانون ازیناش رانیشمال ا
ان عبور از مناطق جو، قدرت و تو یو فوقان یانیم یدر ترازها یجو یهاانیسوار بر جر نیهستند، بنابرا نیترسبک

الراس اصلی البرز و قلل مهم آن های رسیده به قلل منطقه منطبق بر خطارتفاع عبور این گردوخاک کوهستان را دارد.
  است.

ترکمنستان و  یشامل صحرا نیکاسپ یایگرم شرق در یهاابانیب یتوده گردوخاک رو گر،ید یدر الگو، کانون دوم
 انیجو به منطقه جر نیریز یهاهیدر ال یقو یشرقشمال یهاانیشده و توسط جر دیتولکانون دوم،  عنوانِقره قوم به

 یایپهنه در یبا عبور از رو میطور مستقگردوخاک به تودهاست که در سازوکار دوم،  نیا تی. نکته حائز اهمابدییم
های شمالی دامنه ط،یشرا نیدر ا گریدعبارت. بهسازدیمانند کوهستان البرز را متأثر م یو بدون حضور مانع نیکاسپ
مناطق  نیتراز مهم ریخا یهادهه یهستند که ط انهیم یایآس یهاابانیاز ب یریپذبیدر خط مقدم آس کوه البرزرشته

 مواجه هستند.  یجهان شیو گرما ییزاابانیهستند که با چالش ب ایدن
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شود، یکی به دلیل کاهش نوردان میاطره برای کوههای ورودی به منطقه به دو صورت منجر به ایجاد مخگردوخاک
حجم گردوخاک  نیشدن ا یاسپرنودران، تنگی نفا و.... های کوهدید افقی و دیگری، ابعاد بهداشتی و تاثیر بر ریه

جو مملو از  نیا ن،ی. بنابراکندیرا از گردوخاک اشباع م منطقهجو  یفوقان یدر جو منطقه، از ارتفاع باال، ترازها
   کند.دان نفوذ میرنوهای کوهریهبا تنفا به  ن،یریزدانه با فرونشست به جو زیر یهاگردوخاک

 سکیر ی*گستره  مکان

 2000ارتفاع  یاز مناطق باال یشان، بخش بزرگلیو گس یریگغرب منشاء با توجه به سازکار شکل یهاگردوخاک

گردوخاک شرق  دهی. در پدشوندیمتاثر م دهیپد نیاز ا یوبو جن یغرب یهادر دامنه ژهیدر کوه سُماموس به و یمتر

 .کندیرا متاثر م یدر دامنه شمال ژهیبه و یمتر 2000 یال 100 یمسئله مناطق ارتفاع نیمنشاء ا

 سکیر ی*محدوه زمان

با  یاهگردوخاک تاعمد کند،یمتاثر م ماموس و دامنه های اطراف آنراتوده سُدر فصل گرم سال  شتریب دهیپد نیا

و شدت  امکان وقوع که،درحالی ،شوددر منطقه مشاهده می فصل بهاراکثر فصول بویژه در ی ایران، منشاء مناطق غرب

 است.بیشتر تابستان  یهابا منشاء ترکمنستان در ماه یهاگردوخاک

کوه البرز( )تهیه: نگارندگان(.های گسیل گردوخاک به شمال ایران )رشته( کانون41شکل)  
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توده گردوخاک نفوذی از غرب بر روی رشته کوه البرز و کوه سُماموس )نقطه قرمز()منبع سانجنده مودیا(.( 42شکل)  

 

 

 

 

 

 

 

 

های شمالی کم ارتفاع رشته کوه البرز)منبع: مودیا(.و گسترش گردوخاک به دامنه نفوذ (43شکل)  
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شکل)
44

ک در کوه سُ
ک گردوخا

( محدوده ریس
س )تهیه: نگارندگان(.

مامو
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)عکا: نیما فریدمجتهدی(. 1397 وریشهر23اء در گردوخاک شرق منشماموس ( کوه س45ُشکل)  

  تابش ماورای بنفش-11-الف

به تر از نور مرئی، ولی بلندتر از پرتو ایکا.با طول موجی کوتاه ای از امواج الکترومغناطیسی استفرابنفش گستره

ای کامالً اتفاقی با گونهپرتو فرابنفش به بیانی دیگر انرژی آن کمتر از پرتو ایکا، ولی بیشتر از نور مرئی است

دانشمند آلمانی، یوهان 1801آفتاب کشف شد. در سال  میدر مقابلِ نور مستقمشاهده تغییر رنگ و تیرگی امالح نقره

های فرابنفش، که نامرئی هستند، عامل اساسی در تیرگی صفحات ویلهلم ریتر  بر اثر مشاهداتش توجه کرد که تابش

معمولی در مقابل  اینامید. هو« پرتوهای شیمیایی»باشند. او در آن زمان این پدیده را می کاغذ آغشته به کلرید نقره

دهد. ها را از خود عبور نمیای مات عمل کرده و آنصورِت شیشهتر از آن بهو پاییننانومتر  200های طول موج

که مثاًل عنصری مانند حالیاست، درعلت این امر به لطف قابلیت بسیار باالی جذب تابش فرابنفش توسط اکسیژن 

توان گفت که هوا یا جو در مجموع میکند. ای شفاف عمل میمانند شیشه UV کامالً برعکا، در برابر نیتروژن

کند. همین واکنش است که کره نسبت به عبور تابش امواج خیلی کوتاه و مضرِ فرابنفش، بسیار سختگیرانه عمل می

دارای طول  شیدیاست. پرتوهای فرابنفش خورا و بسیاری از جانداران قابلِ سکونت ساخته هخاکی را برای انسان

 :شوندنانومتر هستند و به سه نوع تقسیم می 400تا  100موج 

 بندی انواع اشعه فرابنفش بر حسب طول موج.محدوده تقسیم (2)جدول

UVC UVB UVA UV 

 تر(طول موج)نانوم 400-315 315-280 280-100
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توسط الیۀ ازن،  UVB درصد پرتوهای 90و تقریباً  UVC گذرد تمام پرتوهاینور خورشید از جو زمین می وقتی

پذیرد. بنابراین کمتر توسط جذب زمین، تأثیر می UVA شود واکسیدکربن جذب میبخارآب، اکسیژن و دی

برای انسان سودمند  UV کم پرتو ر. مقداباشندمی UVB و UVA رسند شامل پرتوهایکه به زمین می UV پرتوهای

مدت در معرض تابش فرابنفش ممکن است ضروری است. اما قرارگرفتن طوالنی D و برای تولید ویتامین است

 .ایمنی انسان داشته باشد ۀاثرهای بد و مزمنی را بر سالمت پوست، چشم و سامان

 UV شاخص جهانی

تا بیش از  0دهد. مقدار این شاخص از در سطح زمین نشان میرا  UV خورشیدی، سطح پرتو UV جهانی شاخص

های مختلف روز برحسب شرایط جوی، فصل، زاویه تابش، طول و عرض جغرافیایی و باشد و در ساعتمی 10

معمول، طی ساعات ظهر و  رایطرسانی آن بیشتر است. در شتر باشد میزان آسیبارتفاع متغیر است و هرچه بزرگ

 .رسدبیشترین مقدار خود می بعدازظهر به

 سکیر ی*گستره مکان

متری به باال، با توجه به تغییر پوشش گیاهی از جنگلی به مرتعی )کاهش سایه و قرار گرفتن  1800تقریبا از ارتفاع 

در معرض مستقیم تابش خورشیدی( و همچنین رقیق شدن جو، میزان اشعه فرابنفش و مخاطره های ناشی از آن 

و آسیب به پوست و چشم افزایش می یابد. نکته دیگر آنکه افزایش میزان اشعه فرابفش با افزایش  شامل سوختگی

 ارتفاع، رابطه مستقیم دارد و هرچه میزان صعود افزایش یابد آسیب های ناشی از این پدیده بیشتر است.

 سکیر ی*محدوه زمان 

بعدازظهر، میزان اشعه فرابفش در  4صبح تا  10ات عمدتا در روزهای آفتابی طی فصول بهار و تابستان و بین ساع

 باالترین میزان خود قرار دارد که با آسیب به پوست و چشم انسان همراه است.

 یکیژئومورفولوژ یهامخاطره-ب

 زشیر-1-ب

در  یسنگ یها. وجود پرتگاهنیزم ۀجاذب یرویتند بر اثر ن بیش یسنگ مادر بر رو یهاآزاد قطعات و تکه حرکت

منشاء  نیاز مخاطرات زم یکیآن،  ی( در پای)شن سنگ یسنگ زهیوار دهیپد جادیمختلف کوه سُماموس ا یهاهجبه

و جؤردشت در  رکولیکوه، جپَرچ ریمسپژوهش،  نیمطرح شده در ا یرهایمس انیدر کوه سُماموس است. در م

  .کوه اِشکوَر استَپرچ ریمس رها،یمس نیاز خطرناکتر یکی نهیزم نیمتاثر شود. در ا دهیپد نیاز ا تواندیم یمقاطع

 یروانه گل-2-ب

ها به دامنه نییپا یها به سواز ذوب برف ینفوذ آب ناش ایها و دامنه یباران رو زشیکه بر اثر ر یگل یاتوده حرکت

  .به همراه دارد یمسکون یو نواح یکشاورز یرا برا یعاتیو گاه ضا افتدیم انیجر
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راشه سر ارتفاع  یالقییبه جنگل توساسان منطقه  رکولیج یچِ سُمام )سماموس کوچک( از روستاقله کو ری(مس46)شکل

(یقنبر ثمیعکا: م) 2400 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

راشه سر ارتفاع  یالقییبه جنگل توساسان منطقه  رکولیج یماموس کوچک( از روستاقله کوچِ سُمام )سُ  ری(مس47)شکل

(یقنبر ثمیعکا: م) 2400 . 
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بندی مسیرهای عمدۀ صعود به قله سُماموس )تهیه: نگارندگان(.طبقه (3جدول)  

شمالی جبهه جبهه غربی جبهه جنوبی  جبهه شرقی 
جهت جغرافیایی  مسیر صعود 

 )جبهه( 

 نام مسیر مسیر جواهرده رامسر مسیر جواهردشت رودسر مسیر پرچ کوه رودسر مسیر جورده اشکور

شت رودسرجواهرد پرچ کوه رودسر جؤرده رودسر کمپ-آخرین آبادی جواهرده رامسر   

کمپ )متر(-ارتفاع آبادی  19۰۰ 21۰۰ 19۰۰ 2۰۰۰  

باد گرم،  توفان تندری، صاعقه،

 گردوخاک

برف، یخبندان، کوالک، 

باد گرم، تگرگ،  بهمن، مه،

  ، ریزشصاعقه، توفان تندری

 برف، یخبندان، کوالک، بهمن، مه،

باد گرم، تگرگ، صاعقه، توفان 

، ریزشریتند  

برف، یخبندان، کوالک، بهمن، 

باد گرم، تگرگ، صاعقه،  مه،

 توفان تندری

عمده مخاطره جوی  

 سختی مسیر راحت مشکل مشکل راحت

 


