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 چكيده

وقوع خشكسالي هاي اخير و كاهش شديد منابع آبي از يك سو و نقش و اهميت نزوالت برفي در تغذيه منابع آبهاي زير زميني  در مناطق 
ري را به عمل آورد. حفظ دان و با اعمال تمهيدات الزم و مناسب، از منابع موجود حداكثر بهره بركوهستاني ايحاب مي كند كه به طريق ممك

. با عنايت به . مفيد واقع گردد  آبهاي سطحي و تالش در جهت بيشتر نفوذ دادن آبهاي ناشي از ذوب برف  به خاك مي تواند در اين ارتباط موثر 
از اهميت زيادي  در نواحي كوهستاني د مديريت بر منابع برفيشونوهستاني به شكل برف نازل مي اطق كمناينكه بخش اعظم بارندگي ها در 

 برخوردار است. استان چهار محال و بختياري يكي از مناطق برفگير كشور بوده و نزوالت برفي در آن نقش بسيار زيادي در وضعيت منابع آبي 
در تحقيقي كه در  دارد. )ودخانه هاي خروجي از آن به ويژه رودخانه هاي كارون و زاينده رودر تامين  كننده آب مناطق مركزي و جنوبي كشور (

سال مورد بررسي قرار گرفت و نتايج ارزشمندي بدست  6وضعيت ميزان انباشت و ذوب برف در مدت يكي از مناطق اين استان صورت گرفت 
، متر 250رقوم ارتفاعي به ميزان وده است. نتايج نشان داده است  كه با افزايش آمد. از جمله موارد بررسي شده، مدت زمان ماندگاري برف ب

روز افزايش مي يابد. بر اساس اين نتيجه مي توان با اعمال روش هاي محتلف و  تله اندازي و   25تا  20مدت زمان ماندگاري برف بر روي زمين 
روي  بربرف را  ي مدت زمان بيشتر  ،تقال آنها به مناطق پست تر توسط وزش بادتثبيت برف در محل نزول آنها و جلو گيري از جالجايي و ان

 زمين نگهداشت و شرايط ذوب تدريجي و نفوذ كامل آب هاي حاصل به خاك را فراهم نمود.
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1Bمقدمه 

متأثر از ميزان ، در اين قبيل مناطق موجود منابع آبي د.نبرف نازل مي شو به شكل گي هاخش اعظم بارندب مرتفعو  در مناطق سرد، كوهستاني 
 در اين قبيل مناطقموجود منابع آب  وضعيت بيالن آبي و رژيم آبدهي و مي شونداز ذوب برف تغذيه  حاصلاز طريق آبهاي  اٌغالببارش برف بوده و 

 .آنها بستگي داردسطوح آبگير و تغذيه  و روي زمينبر  آنو يا ماندگاري برف  سرعت ذوب ميزان و به
(نسبت مقدار بـرف  نوع ريزش هاي جوي با تغييراستان چهار محال و بختياري،  چونطق كشور همنام بسياري ازدر  اخير هاي خشكسالي وقوع     

 آنمانـدگاري   بـر كاهش ريـزش بـرف    طييعتاٌ .يافته است چشمگيري كاهش يا به عبارتي ضريب برف مقدار ريزش برفو  همراه بوده به كل بارش)
 روز 90 در برخي از سال ها به كمتـر از  )84-90(اندازه گيري متوالي در طول هفت سالبرف است. به طوري كه مدت ماندگاري  داشتهمنفي ير ثتا

ر به كاهش آبـدهي منـابع آب و تغييـر    هاي زير زميني شده و منجمنابع آبميزان و مدت ماندگاري برف موجب كاهش تغذيه كاهش در سال رسيد. 
به حد بسيار ناچيز و نزديك به صفر  رودخانهبسياري از  آبدهي ها و قنوات بسياري خشكيده و چشمه رژيم آبدهي آنها گرديد. در طي سالهاي اخير

 و در حال حاضر احداث شده اي استانرودخانه هرع پرورش ماهي در حاشيه امز تعداد زيادي در سال هاي اخير اين در حالي است كه است. رسيده
ا و دوام قـ ب طبيعتـا  هزار تن ماهي قزل آال مقام اول كشور در توليد ماهيان سردابي را به خود اختصاص داده اسـت.   17ش از ياين استان با توليد ب

وم خشكسـالي و  ابستگي دارد. تد رودخانه هاباالخص به يكنواختي رژيم آبدهي  ي جاري در آنرودخانه هاهاي جاري در  به آب اين مزارع توليد در
. لـذا بـراي   ممكن است تهديدي جدي براي اين قبيل واحدهاي توليدي باشدو تغييرات شديد رژيم آبدهي در طول سال بدهي رودخانه ها آكاهش 

شرايط جغرافيـايي و اقليمـي   اطقي مشابه با راهكارهاي مناسب اعمال گردد. در من بايستي لي ها،اتداوم اين خشكس احتمال مقابله با اين پديده و با
انباشـت   در صورتي كه مديريت مقتضي بـر  بخش اعظم بارندگي ها در فصل زمستان و بصورت برف نازل مي شود. كه استان چهارمحال و بختياري

موجبات نفـوذ  و گردد ن ميبر روي ز برف هاي انباشتهآن صورت پذيرد و فرايند ذوب تدريجي جايگزين ذوب سريع ذوب  فرايند برف در ارتفاعات و
 خواهد شد.  اكممطمئنا رژيم پايدارتري بر رودخانه ها ح فراهم گردد تدريجي آن به خاك

ماندگاري برف بر روي زمين ارتباط مستقيم با شدت ذوب برف داشته و شدت ذوب برف نيز به دماي محيط(دماي هوا، دمـاي سـطح زمـين) و         
دماي سطح زمين نيز به جنس و رنـگ آن وابسـته    شيب و ارتفاع منطقه و ز) بستگي دارد. از طرفي دماي محيط به جهتتداوم گرما(طول مدت رو

در شرايط مشابه گرمتر از سطوح روشن  و طبيعتاٌ مي نمايندخورشيد را جذب  تابشناشي از  گرماياست. معموال اجسام تيره و كدر مقدار بيشتري 
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سرعت  هاي متراكم و انباشته برف ،اشته برف نيز در اين فرايند بي تأثير نبوده و به دليل پايين بودن سرعت انتقال گرما. تراكم و عمق انبگردندمي 
 ذوب كمتري خواهند داشت.

شـترك دو  ارتفاعات چري در محدوده استان چهار محال و بختياري يكي از نواحي كوهستاني و برفگير در اين استان است. اين ناحيه در مرز م      
نتخـاب و بـا انـدازه    اسي مدت زمان ماندگاري برف بر روي زمين، ربراي برزيرحوضه از زير حوضه هاي كارون شمالي يعني بازفت و كوهرنگ بوده و 

 گيري و برداشت آمار و اطالعات در هفت سال متوالي اين موضوع مورد بررسي دقيق قرار گرفت. 
 

3Bسابقه تحقيق: 
ف مي باشد. برف از چگالش توده هاي هواي مرطوب در طي صعود و در شرايطي كه درجه حـرارت كمتـر از نقطـه انجمـاد     يكي از اشكال بارش، بر
  وقوع بارش برف در مناطق سردسير و كوهستاني بيش از ساير مناطق است. .]1باشد صورت مي گيرد[

% از سـطح  10% سطح زمين بارش فصلي برف دارد و حدود 30از % نيمكره شمالي در اواسط زمستان پوشيده از برف است. بيش 60بطور متوسط  
 ].2زمين به طور دائم از برف و يخ پوشيده شده است

 بهار فصول در اعظم رواناب قسمت برف ذوب از حاصل جريان و شود مي نازل برف صورت به بارندگي از اي عمده بخش كوهستاني هاي حوضه در
 در و بوده مؤثر زيرزميني هاي تغذيه سفره و كشاورزي و آشاميدني آب منابع تامين در برف ذوب از حاصل رواناب دهد. مي تشكيل را تابستان و

 ].3باشد[ مي ب مخر هاي سيالب بروز منشاء موارد برخي
ا، روانـاب بـرف   برف يكي از مؤلفه هاي اصلي سيكل هيدرولوژي در بسياري از حوضه هاي آبريز كوهستاني دنيا است. در اين  قبيـل حوضـه هـ        

مخزن  بخش اصلي جريان رودخانه ها به شمار مي رود. پيش بيني رواناب برف به برنامه ريزي و مديريت مؤثرتر و كارآتر منابع آب از جمله مديريت
 ].4و هشدار سيل كمك مي كند[

برف نقش مهمي در ايجاد رواناب سـطحي،   بخش عظيمي از بارش ها در حوضه هاي جنوب غربي ايران بصورت برف است و آب حاصل از ذوب     
 ].  5[تغذيه آبهاي زير زميني و ايجاد سيل را باعث مي شود

در حوضه هاي كوهستاني و برفگير، ذوب برف و رواناب ناشي از آن عامل مهم تغييرات رژيم جريان به شمار مي آيد و سـهمي مهـم در توليـد          
ني جريان رواناب ناشي از ذوب برف با توجه به وضعيت اقلـيم در عرصـه هـاي گونـاگوني كـاربرد دارد. از      جريان و منابع دارد. پيش بيني توزيع زما

 ].7و  6[ جمله در تأمين آب شرب، كشاورزي و صنعت، مديريت مخازن توليد برقابي، پيش بيني  خشكسالي، كيفيت آب و غيره
شود، عمق آب معادل برف است. عمق آب معادل برف به  يوجه و پرداخته متبه آن  يبرف كه معموالً در مطالعات برف سنج يژگيهاياز و يكي     

با خط كش اندازه  را ارتفاع برف بدين صورت است كه آب معادل برف تازهتعيين عمق  ياز روشها يكي دارد. يا جرم مخصوص برف بستگيتراكم 
كيلوگرم بر  100عموماٌ ميانگين دانسيته برف تازه برابر  گردد. يبر آورد م برفعمق و آب معادل  ،يو سپس با استفاده از رابطه تقريب نموده يريگ

  ].8ميليمتر است[ 1سانتيمتر برف تازه  1متر مكعب پذيرفته شده است. بنابراين آب معادل 
مقدار متوسط . شده است يرياندازه گ 91/0كهنه در ارتفاعات، تا  يبرف ها يو برا 004/0تازه  يخيل يبرف ها يب تراكم برف برايضر      

 يم 3/0-6/0شود در حدود يانجام م يريبهار، عمل اندازه گ يكه در حوال ييبرف ها يو برا 1/0 تازه در حدود يبرف ها يضريب تراكم برا
گرم در هر  200ا ت 50در حدود  يدارد كه در مورد برف تازه، رقم يمقدار آب حاصله از ذوب برف به وزن مخصوص برف بستگ         ].9باشد[

مانده باشد، وزن  ين باقيزم يكه برف به مدت چند روز رو ياست. در صورت يميليمتر بارندگ 25متر برف معادل يسانت 30تر و بطور متوسط هر يل
 ].1رسد[ يگرم در ليتر م 300مخصوص آن افزايش و تا 

     
 مو اد و روشها:

 يژگيهاي حوزة كارون شماليو
در محدودة  رودخانه كارونبرفگير حوزة شمالي  نقاطكه يكي از  حوزه هاي كوهرنگ و بازفت)ي مرزنقطه يق ارتفاعات چري(براي انجام اين تحق

 استان چهار محال و بختياري است انتخاب گرديد.
رودخانه كارون را  يهااز سرشاخه  يباٌ قسمت اعظميتقر رودخانه كارون بزرگ و حوزة آبخيز از يبخش حوزة آبخيز شمالي رودخانه كارون    

قرار گرفته  º51،  47'تا    º49،34' يو طول شرق º32، 40'تا  º31،18'دهد و از نظر جغرافيايي در فاصله بين عرض شمالي   يتشكيل م
حوزة شرق به از استان اصفهان را در بر گرفته و از شمال، شمال شرق و  يو قسمت كوچك يارياست. اين حوزه بخش اعظم استان چهارمحال و بخت

 يرودخانه خرسان از سرشاخه ها حوزة آبخيزكارون بزرگ، از جنوب به  يبه حوزه رودخانه دز از سرشاخه ها يزاينده رود، از شمال غرب آبخيز
بالغ  ارونمساحت حوزة آبخيز شمالي رودخانه ك گردد. يرودخانه كارون بزرگ محدود م حوزة آبخيزاز  ييكارون بزرگ و از جنوب و غرب به بخشها

 ].10دهد[ يل ميدرصد حوزه كارون را تشك 23بوده كه  كيلومتر مربع 14476بر 
 



 
 

 روش تحقيق
و تحليل  بر ميزان ماندگاري برف را بررسي ارتفاع نقاط برف سنجي به گونه اي انتخاب گرديد كه بتوان تاثير آن، با توجه به هدفن تحقيق يدر ا
بر اين  دو عامل فيزيكي تاثير گذار زمين و جهت شيب يارتفاع رقومامل موثر در ذوب برف دماي محيط بوده و مهمترين ع با توجه به اينكه .نمود

با توجه به اين كه در نيمكره شمالي و  قرار گرفت. در اين مقاله تأثير اين دو عامل بر ذوب برف و يا ماندگاري آن مورد بررسيلذا  ،مي باشندمولفه 
به عنوان يكي از تيمارها و غربي  جنوبجهت  شيب درلذا  مي نمايندجنوبي انرژي خورشيدي بيشتري را دريافت  در فصل زمستان شيب هاي

لحاظ  (دماي مختلف)به عنوان تيمار ديگر لحاظ گرديد و در هر شيب سه رقوم ارتفاعي متفاوت شرقي جهت شمال شيب در شيب مخالف آن يعني
ق با انجام بازديدهاي صحرايي و در نظر گرفتن امكانات موجود، سه نقطة در شيب شمالي(در محدودة حوزة پس از انتخاب محل تحقي از اين رو شد.

برف سنجي مناسب  انجامبراي  نقطه) 7(جمعاً الرأس دو حوزه سه نقطة درشيب جنوبي(در محدودة حوزة بازفت) و يك نقطه در خط ،كوهرنگ)
متري مدرج شده با آرايش مربعي به فاصله  3 يتعداد چهار اشل چوب دازه گيري مقدار برف،ان يبرا در هر موقعيت .)1تشخيص داده شد(شكل

 ارتفاع اختالف يدارا نسبت به همارتفاعي  رقوم كه از نظر برف سنجي به گونه اي انتخاب شوند نقاط تالش شده بودمتر نصب شد.  30حدود 
 به منظور فراهم نمودن ساير شرايط برفسنجي اختالف ارتفاع يكنواخت نبوده است. هر چند به دليل كوهستاني بودن و .باشند يتقريباٌ مساو

اختالف ارتفاع نقاط در هر كدام از كه  گرديدكنترل  يبرف سنجنقاط  يرقوم ارتفاع )GPSاب جغرافيايي(يت يبه كمك دستگاه موقع همچنين
اندازه گيري ارتفاع برف  و هافتيتداوم بصورت هفتگي شروع و  يدانيم يدهايبازد ،بارش برفن ياولبا شروع  .متر بوده است 100 حدودا جهات 

بعنوان عمق برف ها اشل هر كدام از ميانگين عمق برف در موقعيت نصب  .گرديدانجام انباشته شده بر روي زمين با قرائت اشلهاي نصب شده 
تعيين ميزان دما در هر موقعيت برف سنجي، آمار دماي روزانه ثبت شده در  و منطقهبراي تعيين گراديان حرارتي  د.شمنظور  جايگاهانباشته در آن 

ين شبكه ايستگاههاي هواشناسي واقع شده در مخدوده استان جمع آوري و بررسي الزم بر روي آن انجام گرديد. و با ايجاد روابط هميستگي و تعي
روز  424منطقه تعيين گرديد. بدين ترتيب، شيب حرارتي مربوط به  بهترين رابطه همبستگي، شيب حرارتي روزانه براي روزهاي مختلف در

سال اجراي طرح بررسي و تعيين گرديد و فراواني  6)از روزهايي از سال كه پوشش برف در سطح منطقه وجود داشته است در طول 84-90(سال
تايج اندازه گيري زمان تقريبي پسروي برف در جهات نشان داده شده است. همچنين ن 1و بصورت نمودار  1مقادير بدست آمده به شرح جدول 

 ارائه گرديد. 2جغرافيايي و رقوم ارتفاعي مختلف در جدول شماره 
 

2Bنتايج 
 مشاهدات و نتايج بازديد هاي ميداني نشان داده است كه شروع ريزشهاي جوي در منطقه اجراي طرح همراه با ريزش برف بوده واولين ريزش برف 

يل آبان ماه شروع و گاهاٌ تا اواخر فروردين ماه تداوم داشته است. به دليل تغيير شرايط جوي در طول فصل بارندگي، به ويژه از نظر در منطقه از اوا
است. تغييرات درجه حرارت و يا قطع بارش و طوالني شدن زمان بين دو بارش متوالي، معموالٌ و به تبع آن ميزان انباشت برف داراي نوسان بوده 

ميزان  ندر مجموع از زمان شروع ريزش برف تا اواسط اسفند ماه روند انباشت برف بصورت صعودي و سپس با گرم شدن هوا و فزوني يافتولي 
 ذوب برف نسبت به مقدار ريزش برف، ميزان انباشت برف سير نزولي يافته و به تدريج از ضخامت برف كاسته مي گردد. 

 
 بحث و نتيجه گيري:

اده است كه در منطقه مورد مطالعه همانند ساير مناطق، شدت سرعت ذوب برف با افزايش ارتفاع رابطه عكس دارد به عبارتي سرعت نتايج نشان د 
ده و پسروي خط برف در ارتفاعات پايين تر نسبت به ارتفاعات باالتر زيادتر بوده و هر چه ارتفاع افزايش يابد از سرعت پسروي خط برف كاسته ش

نيز به وضوح نشان مي دهد كه با افزايش ارتفاع به ميزان  2ندگاري برف در ارتفاعات باالتر بيشتر مي گردد. نتايج ارائه شده در جدول در نتيجه ما
روز ديرتر گرديد يعني اينكه با افزايش ارتفاع به ميزان  20و  24)، زمان پسروي در دو شيب جنوبي و شمالي به نرتيب 2700تا  2450متر( 250
روز بيشتر بوده است و اين به معناي ذوب تدريجي تر برف در  20روز و در شيب جنوبي  24متر مدت ماندگاري برف در شيب شمالي  250

ها مناطق مرتفع و نواحي كوهستاني و نفوذ آب حاصله به خاك و افزايش تغذيه منابع آبهاي زير زميني و يكنواخت تر شدن رژيم آبدهي رودخانه 
صاف هر چه بتوان برف هاي باريده را در مناطق مرتفع تر نگهداري نمود موجبات ماندگاري بيشتر آنها فراهم  شده و به ذوب است. با اين او

تدريجي و نفوذ كامل آن در خاك منجر خواهد گرديد. عالوه بر اين سرعت پسروي در شييهاي جنوبي بيش از شيب هاي شمالي است چرا كه 
نيز مشخص است.  عليرغم اهميت مناطق مرتفع در حفظ منابع آب  2هاي جنوبي هستند و اين موضوع در جدول شيبهاي شمالي سردتر از شيب

سطحي به شكل برف و ذوب تدريجي آنها، متأسفانه در نواحي كوهستاني به دليل وزش شديد باد، بخش قابل توجهي از برفهاي انباشته در 
مي گردند و اين پديده در مورد برف تازه بيشتر اتفاق مي افتد و اين بر خالف خواسته ماست چرا  ارتفاعات به سمت نواحي پست تر جابجا و منتقل

كه كه هر چه مقادير بيشتري از برف هاي نازل شده در نواحي مرتفع حفظ شوند تأثير بيشتري بر منابع آب خواهدنمود. با اين اوصاف در صورتي 
دن برف از مناطق مرتفع به مناطق پست تر جلوگيري به عمل آورد و برفهاي انباشته شده را در محل بتوان با اعمال روش هاي مناسب از جابجا ش



نزول آنها تثبيت نمود مي توان سرعت ذوب برف را كند نمود. براساس بررسي صورت گرفته توسط تهيه كننده اين مقاله در مواقعي از سال تا 
و اين گوياي نقش بسيار مهم  ]11)در سطح حوضه شمالي رودخانه كارون ذخيره مي شود[ميليارد متر مكعب آب بصورت منجمد(برف 3حدود 

 نواحي كوهستاني اين 
 

 
 دهد. يكوهرنگ و بازفت را نشان م يو حوزه ها يگردنه چردر  ينقاط برف سنجق و يمحل تحق تيموقع –) 1شكل(

 



 
 متر) 2650و رقوم يشيب شمال(ياز نقاط برف سنج يكينصب شده در  يدو مورد از اشلها –) 2شكل(

 
 
  

 )1384-90روز( 424فراواني شيب حرارتي در طي  -1جدول 

 فراواني گراديان حرارتي

گراديان 
 فراواني حرارتي

گراديان 
 فراواني حرارتي

-0.025 1 -0.015 5 -0.008 63 
-0.022 1 -0.014 4 -0.007 70 
-0.021 1 -0.013 4 -0.006 89 
-0.02 2 -0.012 10 -0.005 60 

-0.019 1 -0.011 14 -0.004 32 
-0.017 1 -0.01 21 -0.003 18 
-0.016 1 -0.009 22 -0.002 4 
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 )1384-90روز( 424فرواني شيب حرارتي روزانه در طي  – 1نمودار 
 

 زمان پسروي برف در جهات جغرافيايي و رقوم ارتفاعي مختلف -2جدول

 
 

 جهت
 شيب

 رقوم ارتفاعي
 (متر)

 سال
زمان پسروي 

 برف

متوسط زمان 
 پسروي

 جهت
 شيب

 رقوم ارتفاعي
 (متر)

 زمان پسروي برف سال
متوسط زمان 

 پسروي

جنوب 
 غربي

2440 

فروردين 5 85-84  

 اسفند 28

شمال 
 شرقي

2480 

فروردين 20 85-84  

فروردين  5  

فروردين 15 86-85  86-85 فروردين 18   
اسفند 25 87-86  87-86 اسفند 27   
اسفند 21 88-87  88-87 اسفند 26   
اسفند 21 89-88  89-88 اسفند 23   
اسفند 29 90-89  90-89 فروردين 2   

2650 

فروردين 26 85-84  

فروردين 10  2590 

85-84 فروردين 24   

فروردين 10  

فروردين 20 86-85  86-85 فروردين 20   
اسفند 25 87-86  87-86 اسفند 28   
اسفند 29 88-87  88-87 اسفند 27   
فروردين 6 89-88  89-88 فروردين 2   
فروردين 13 90-89  90-89 فروردين 10   

2735 

فروردين 31 85-84  

فروردين 18  2680 

85-84 ارديبهشت 15   

فروردين 29  

ارديبهشت 1 86-85  86-85 هشتارديب 11   
فروردين 4 87-86  87-86 فروردين 18   
فروردين 9 88-87  88-87 فروردين 31   
فروردين 8 89-88  89-88 فروردين 12   
فروردين 25 90-89  90-89 فروردين 24   



سئوال اساسي اين مقاله است؟ نگارنده بر اين  استان در در منابع آب كشور مي باشد. چگونه موجبات نگهداري برف در ارتفاعات را فراهم نماييم
 عقيده است كه با اعمال تمهيدات به شرح ذيل مي توان به اين هدف نائل شد.

 تله اندازي برف  -1
 متراكم نمودن برف -2
 حفظ پوشش گاهي سطح خاك -3

 تله اندازي برف   -1
دار بوده و با كاهش ارتفاع بر ميزان دما افزوده خواهـد شـد بـر    گراديان حرارتي، مناطق مرتفع تر از دماي پايين تر برخور با توجه به     

رو در صورتي كه برف باريده را بتـوان در   اين اساس ميزان ذوب روزانه برف در مناطق مرتفع تر كمتر از مناطق پست تر مي باشد. از اين
ق كوهستاني بسيار شـديد بـوده و بـر اثـر     شدت وزش باد در مناط از طرف ديگرنگهداشت به اين هدف كمك خواهد نمود.  محل ريزش

و موجب تسريع در ذوب برف مي گردد.  گشتهارتفاعات باال به سمت ارتفاعات پايين تر منتقل موجود در برف  مقادير زيادي  از وزش باد
را در منـاطق سـردتر    تي بـرف ن تر جلوگيري كرد يابه عبارييلذا در صورتي كه بتوان از انتقال برف هاي انباشته در ارتفاعات به اراضي پا

اين كار بـا تلـه انـدازي بـرف در ايـن       نگهداشت خودبخود تاخير الزم در ذوب برف ايجاد شده و ذوب تدريجي را به دنبال خواهد داشت.
بشـته  متر  ارتفاع بـرف ان  20متر و طول   2در يك مورد احداث مانع از جنس توري هاي فلزي به ارتفاع  قبيل مناطق ميسر خواهد شد.

با ايجاد موانع مصنوعي نظير ديواره، بادشكن و غيره مي توان بخش اعظم تادروبه برف را مهـار و در   متر رسيد. 4در پشت آن به بيش از 
 پشت موانع ايجاد شده به تله انداخت.

برف در زير اشـكوب آنهـا بـه    گياهان به ويژه گونه هاي درختي و درختچه اي بصورت طبيعي به مثابه يك مانع عمل نموده و با تجميع  
 ماندگاري برف كمك زيادي خواهد نمود

 
 متراكم نمودن برف -2

اكم باشد وزش باد توان جدا كردن و جابجا نمودن برف را نخواهد داشت. بنـابر ايـن يكـي ديگـر از راهكـار هـاي       ردر صورتي كه برف مت
كننده و يا پخش آب بصورت باران مصنوعي بـه كمـك هواپيمـا     پخش مواد متراكم نگهداري برف در ارتفاعات ايجاد تركم در برف است.

 موجب ايجاد اليه سخت بر روي برف و مانع از جابجا شده آن خواهد شد.
 
 

 حفظ پوشش گياهي سطح خاك -3
دماي پوشش گياهي از دماي خاك سطحي كمتر بوده از اين رو در زمان ريزش برف، سفيدي برف بر سطوح با پوشش گياهي زودتر  

بنابر اين با حفظ پوشش گياهي در عرصه حوضه هاي ان مي شود و اين حالت حاكي از ذوب كمتر برف و ماندگاري بيشتر آن است نماي
آبخيز به ويژه در نواحي كوهستاني مي توان دوام برف را افزايش داد. از طرفي در صورتي كه پوشش گياهي از گونه هاي درخني و 

  ندازي ناشي از تاج گياهي مقدار ماندگاري به مراتب بيشتر خواهد شد.درختچه اي باشند به دليل سايه ا
 

 ر و تشكر:يتقد
 يم ينموده اند صميمانه تشكر و سپاسگزار يرا يار تهيه كننده مقاله ييكه در نصب تجهيزات و انجام عمليات صحرا يدر پايان از همكاران عزيز 

 م.ينمائ
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