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ﭘﺪﯾﺪه ﯾﺨﺒﻨﺪان ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺧﺴﺎرات ﮔﺴﺘﺮدهای را در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده ای اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪو
وﺳﻌﺖ ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از وﻗﻮع ﯾﺨﺒﻨﺪان در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﺎورزی ،آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ،ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻮﺧﺖ ،اﻧﺮژی،
ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ؛ اﻋﻢ از ﭘﻞﺳﺎزی و ﺟﺎدهﺳﺎزی و ﺧﻄﺮات ﺟﺎدهای ،ﻟﺰوم ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﯿﻖ
اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺴﺎرات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آن ﺿﺮوری ﻣﯽﺳﺎزد.
آﮔﺎﻫﯽ از زﻣﺎن آﻏﺎز و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺨﺒﻨﺪان ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮی در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت راﻫﺪاری زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ،اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﭘﻠﯿﺲ
راه و آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ راﻧﻨﺪﮔﺎن دارد .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮزﯾﻊ زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﭘﺪﯾﺪه ﯾﺨﺒﻨﺪان و اﺛﺮات آن ﺑﺮ
اﯾﻤﻨﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده ای ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎی روزاﻧﻪ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  119اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﯿﻨﻮﭘﺘﯿﮏ در
ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎی  1368-77ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﺨﺒﻨﺪان اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎی
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ رواﺑﻂ و ﺑﺮآورد اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع در ﮐﻠﯿﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ،ﻋﻤﻠﯿﺎت درونﯾﺎﺑﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯽ و زﻣﺎﻧﯽ
آﻏﺎز و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺨﺒﻨﺪان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ رﻗﻮﻣﯽ ارﺗﻔﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
و ﻣﻌﺎدﻻت آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺎﺑﻌﯽ از ارﺗﻔﺎع و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،در ﺑﺨﺶ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻔﺼﻼً ﺑﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ..

واژهﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی :ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺟﺎده ای ،ﯾﺨﺒﻨﺪان ،اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ،ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﮑﺎﻧﯽ و زﻣﺎﻧﯽ و درون ﯾﺎﺑﯽ

 .1ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﭘﺪﯾﺪه ﯾﺨﺒﻨﺪان ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺧﺴﺎرات ﮔﺴﺘﺮدهای را در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی

ﺟﺎدهﺳﺎزی و ﺧﻄﺮات ﺟﺎدهای ،ﻟﺰوم ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﯿﻖ ﺑﺮ

ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ

روی اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺴﺎرات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺿﺮوری

ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﯾﻊ در ﻣﻘﺪار اﻧﺮژی رﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد،

ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻮ ،ﻧﻘﺶ ارﺗﻔﺎع در ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ دارای

در ﻣﺎﻫﻬﺎی ﺳﺮد ﺳﺎل دارای ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺳﺖ.

اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای اﺳﺖ و ﻋﻤﻼً ﻣﯽﺗﻮان ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﯿﻦ ارﺗﻔﺎع و

وﺳﻌﺖ ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از وﻗﻮع ﯾﺨﺒﻨﺪان در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﯾﺨﺒﻨﺪان در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ

ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﺎورزی ،آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ،ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻮﺧﺖ ،اﻧﺮژی،

اﺳﺘﻔﺎده از آن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ ،ﯾﺨﺒﻨﺪان و ﺳﺮﻣﺎﻫﺎی ﺑﺤﺮاﻧﯽ را

ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ؛ اﻋﻢ از ﭘﻞﺳﺎزی و

ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺮد.
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ﮐﻤﺎﻟﯽ و ﺣﺒﯿﺒﯽ ﻧﻮﺧﻨﺪان
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ رﺧﺪاد ﯾﺨﺒﻨﺪان ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ وﻗﻮع

اﺷﻤﯿﺪﻟﯿﻦ و دﯾﺘﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯽﺗﻮان

آن و ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ

روزﻫﺎی اﻧﺠﻤﺎد ـ ذوب ﮐﻪ از ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ را

آﻣﺎری ﯾﺨﺒﻨﺪان ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﻮع دﻣﺎی

ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﮐﺮد ] .[6آﻧﺎن درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ روزﻫﺎی اﻧﺠﻤﺎد ـ

ﺧﺎص در ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ،از روﻧﺪ و ﺗﮑﺮار ﻣﻌﻨﯽداری ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و

ذوب ﺑﺎ دﻣﺎی ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ارﺗﺒﺎط دارد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎﺑﻌﯽ از

از ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪی ﺧﺎﺻﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎی آن

ارﺗﻔﺎع و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺤﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .واﺗﮑﯿﻨﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ

ﻣﯽﺗﻮان رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﻮ را از ﻗﺒﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد] .[1از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ

ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻓﺼﻞ ﯾﺨﺒﻨﺪان ،ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻣﺎﻫﺎی روزاﻧﻪ ،ﺷﺮوع

ارﺗﻔﺎع زﯾﺎد ﺟﺎدهﻫﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ و ﺗﻔﺎوتﻫﺎی اﻗﻠﯿﻤﯽ در ﻃﻮل

و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺨﺒﻨﺪانﻫﺎ را در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮد .وی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از

ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﺸﻤﺎری را در ﻣﺎهﻫﺎی ﺳﺮد ﺳﺎل ﺑﺮای

ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻃﻮل ﻣﺪت ﻓﺼﻞ

راﻫﺪاران و ﮐﺎرﺑﺮان ﺟﺎدهﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽآورﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ دوره ﺳﺮد

ﯾﺨﺒﻨﺪان در ﺣﺪود دو روز در ﻫﺮ دﻫﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ

ﺳﺎل و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار

ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﺳﺖ].[7

ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .آﮔﺎﻫﯽ از زﻣﺎن آﻏﺎز و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺨﺒﻨﺪان ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮی

از ﻣﯿﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺪود در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ،ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ

در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت راﻫﺪاری زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ،اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﭘﻠﯿﺲ راه،

ﮐﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ ] [8اﺳﺖ]ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻋﻠﯿﺰاده .[1373وی ﺑﺎ

آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ راﻧﻨﺪﮔﺎن و ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻤﻞ و

اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر  60ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻬﺮان ،اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺳﺮﻣﺎ و ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎی

ﻧﻘﻞ در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ ،دارد.

اوﻟﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ ﯾﺨﺒﻨﺪان را در ﭼﻬﺎر آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻋﻠﯿﺰاده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر دﻣﺎی ﺣﺪاﻗﻞ روزاﻧﻪ ﭘﺎﻧﺰده اﯾﺴﺘﮕﺎه

 .2ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ

ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎی

اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ،

اوﻟﯿﻦ وﻗﻮع ﯾﺨﺒﻨﺪان ﭘﺎﯾﯿﺰه و آﺧﺮﯾﻦ ﯾﺨﺒﻨﺪان ﺑﻬﺎره )زودرس ﭘﺎﯾﯿﺰه

آﺳﺘﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺤﺮاﻧﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﺪودهﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و

و دﯾﺮرس ﺑﻬﺎره( از ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺎﻣﺎی دو ﭘﺎراﻣﺘﺮی ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .وی

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﺎدهای در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﺳﺘﻮار

ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﻨﺎ آﻏﺎز و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺨﺒﻨﺪانﻫﺎ را در ﺳﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ

ﺑﻮده اﺳﺖ ]2و.[3

ﮐﺮده اﺳﺖ].[8

ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﺎم وﺷﺎو ] [4ﺳﺮیﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎی آﻏﺎز و

ﮐﻤﺎﻟﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ دوره آﻣﺎری ) 1998ـ 120 (1951

ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺨﺒﻨﺪان ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل و ﺳﺮیﻫﺎی دﻣﺎﻫﺎی ﮐﻤﯿﻨﻪ و ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ

اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ در اﯾﺮان ﺗﺎرﯾﺦ آﻏﺎز ﯾﺨﺒﻨﺪانﻫﺎی زودرس ﭘﺎﯾﯿﺰ

ﻣﻄﻠﻖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺗﻮزﯾﻊﻫﺎی ﮐﺮاﻧﻪای )ﮔﻤﺒﻞ ـ ﭘﯿﺮﺳﻮن ﺗﯿﭗ 3

و دﯾﺮرس ﺑﻬﺎره را ﺑﺮای آﺳﺘﺎﻧﻪﻫﺎی ﺣﺮارﺗﯽ  12ﮔﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب و

و …( ﺑﺮازش ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ

ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل  14ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎی آن را

ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎی وﻗﻮع ﯾﺨﺒﻨﺪان ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻮده و از ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﺗﺒﻌﯿﺖ

ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ ].[9

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ واﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر،

در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﯿﻨﻮﭘﺘﯿﮑﯽ ،ﺑﺮاﺗﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﺑﺮ روی اﻟﮕﻮی

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی آﻣﺎری ﻣﻌﺘﺒﺮی ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﺑﺎ در

ﺳﯿﻨﻮﭘﺘﯿﮑﯽ ﯾﺨﺒﻨﺪانﻫﺎی ﺑﻬﺎره در اﯾﺮان اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ

دﺳﺖ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ،اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺷﺮوع ﯾﺨﺒﻨﺪان در ﻓﺼﻞ

ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﭘﺮ ﻓﺸﺎر از ﻋﺮضﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ )ﺳﯿﺒﺮی

ﭘﺎﯾﯿﺰ و ﺧﺎﺗﻤﻪ آن در ﺑﻬﺎر ﺑﻌﺪی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺖ.

و اروﭘﺎی ﻣﺮﮐﺰی( در ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ

ﺗﺎم و ﺷﺎو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮیﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎی آﻏﺎز

ﯾﺨﺒﻨﺪانﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﻨﺪ و ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ از

ﯾﺨﺒﻨﺪان در ﭘﺎﯾﯿﺰ و ﺧﺎﺗﻤﻪ آن در ﺑﻬﺎر از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻋﺮضﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ )ﺣﻮاﻟﯽ درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ( ،در ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ

آﻧﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ،راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ارﺗﻔﺎع و وارﯾﺎﻧﺲ

ﻋﻘﺮﺑﻪﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﯾﺨﺒﻨﺪانﻫﺎی ﻣﻼﯾﻢ و ﻧﯿﻤﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﻨﺠﺮ

دﻣﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ارﺗﻔﺎع و

ﻣﯽﮔﺮدد][10

وارﯾﺎﻧﺲ دﻣﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ داری وﺟﻮد ﻧﺪارد].[4

ﺑﺎ ﮔﺬر از ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺎم و ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻠﯽ ﯾﺨﺒﻨﺪان  ،ﻟﺰوم ﺑﺮرﺳﯽ

روزﻧﺒﺮگ و ﻣﺎﯾﺮز وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﺤﻞ را ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ

ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯽ ﯾﺨﺒﻨﺪان در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ

ﻋﻮاﻣﻞ در وﻗﻮع ﯾﺨﺒﻨﺪان ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ].[5

ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎ ،ﺟﺎدهﻫﺎ و ﻣﺤﻮرﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .رﯾﺰش ﺑﺮف و
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ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﮑﺎﻧﯽ و زﻣﺎﻧﯽ ﯾﺨﺒﻨﺪان در اﯾﺮان و ﻧﻘﺶ آن در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده ای
ﯾﺨﺒﻨﺪان در ﺳﻄﺢ ﺟﺎدهﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی در ﮐﺎﻫﺶ اﺻﻄﮑﺎک ﺑﯿﻦ

اﻟﻒ( ﺗﻌﺪاد ﺗﺼﺎدﻓﺎت درﻫﻨﮕﺎم رﯾﺰش ﺑﺮف و ﯾﺨﺒﻨﺪان از ﺳﻄﺢ

ﺳﻄﺢ ﺟﺎده و ﺗﺎﯾﺮ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎ دارد .در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه از

ﺟﺎده ﺧﺸﮏ 3 ،ﺗﺎ  20ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮاﺳﺖ )ﺷﮑﻞ.(1

ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻣﺸﮑﻞ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺷﺪت ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ

ب( راﺑﻄﻪای ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﻤﮏﭘﺎﺷﯽ و ﺗﻌﺪاد ﺗﺼﺎدﻓﺎت وﺟﻮد ﻧﺪارد.

راﻧﻨﺪﮔﺎن از راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ج( ﺗﻌﺪاد ﺗﺼﺎدﻓﺎت در ﺟﺎدهﻫﺎی ﻧﻤﮏﭘﺎﺷﯽ ﺷﺪه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺟﺎدهﻫﺎی

روزﻫﺎی زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ دﻣﺎی زﯾﺮ ﺻﻔﺮ درﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎرش ﺑﺮف

ﻧﻤﮏﭘﺎﺷﯽ ﻧﺸﺪه در ﻃﯽ ﻣﺎهﻫﺎی ﻧﻮاﻣﺒﺮ و ﻓﻮرﯾﻪ 52% ،و در ﻣﺎﻫﻬﺎی

ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﭼﻮن ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﻮدروﻫﺎ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺮ

ﻣﺎرس و آورﯾﻞ و اﮐﺘﺒﺮ 22% ،ﺟﺎدهﻫﺎی ﻧﻤﮏ ﭘﺎﺷﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﻮده

ﺗﺼﺎدﻓﺎت و اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری راﻫﻬﺎ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل

اﺳﺖ.

دارد .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮفروﺑﯽ ،ﻣﺼﺮف ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﻤﮏ ﺑﻪ

ﻻرﺳﻮن و ﺑﺮآد ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺼﺎدف ) 1977و  (1973را ﺑﺮای

ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﺟﺎدهﻫﺎ ﺑﻌﺪ از رﯾﺰش ﺑﺮف ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ

ﺗﻌﺪادی از راهﻫﺎی ﺑﺮﻓﮕﯿﺮ و ﯾﺨﺒﻨﺪان ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در آن

ﺷﻮد.

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی دﻣﺎ ،ﺑﺎرش ،ﻋﻤﻖﺑﺮف و ﺗﻐﯿﯿﺮات آن ،ﻣﺎه ﺳﺎل ،روز ﻫﻔﺘﻪ

ﺗﻌﺪاد ﺗﺼﺎدﻓﺎت راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎرش ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت
دارد .ﻻرﺳﻮن و ﺑﺮاد ﻣﻌﻘﺘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم
رﯾﺰش ﺑﺎران ﺑﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﻣﺎی ﻫﻮا اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻌﺪاد ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ دﻣﺎی ﺻﻔﺮ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد و ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.
ﺗﻌﺪاد ﺗﺼﺎدﻓﺎت در ﺟﺎدهﻫﺎی ﯾﺨﺒﻨﺪان و ﺑﺮﻓﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
دﻣﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد در ﻃﯽ ﺷﺐ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﺳﺎﻋﺎت روز اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ رﯾﺰش ﺑﺮف و ﯾﺨﺒﻨﺪان )ﺑﺪون
ﺷﺮاﯾﻂ ذوب( ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺪاد آن در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ و روز وﺟﻮد
ﻧﺪارد].[11
آﻧﺪرﺳﻮن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﻤﮏ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺳﻮاﻧﺢ ﺟﺎدهای
ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  1970-74ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯿﺲ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮد،
ﭘﺮداﺧﺖ وﻧﺘﺎﯾﺞ زﯾﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد]:[11

وﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ] .ﻧﻘﻞ از ﻣﺮﺟﻊ [11
آﻧﻬﺎ در ﺳﺎل  1981ﮔﺰارﺷﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺟﻮی ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎده و ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎده ای در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ،اراﯾﻪ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ دادهﻫﺎی آﻣﺎری ﺳﺎلﻫﺎی  1973-77اﺳﺘﻮار ﺑﻮد.
آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻣﺎر ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺟﺎدهﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ :ﮔﺮوه  A؛ ﺟﺎدهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻣﺴﺘﺎن ﻧﻤﮏﭘﺎﺷﯽ
ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﮔﺮوهB؛ ﺟﺎدهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻧﻤﮏﭘﺎﺷﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ و
ﮔﺮوه C؛ ﺟﺎدهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﮏﭘﺎﺷﯽ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.
ﺟﺎدهﻫﺎی در ﻣﻌﺮض ﯾﺨﺒﻨﺪان وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﮏﭘﺎﺷﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ دو
ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﺟﺎدهﻫﺎ ﺗﺼﺎدف دارﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً دﻟﯿﻞ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
راﻧﻨﺪهﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﯾﺨﺒﻨﺪان ﺟﺎدهای ﮐﻪ ﻧﻤﮏﭘﺎﺷﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﺨﺒﻨﺪان ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .در
ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻞ ﺗﺼﺎدﻓﺎت در ﻣﺎﻫﻬﺎی ﻣﺎرس و آورﯾﻞ از ﻣﺎﻫﻬﺎی اﮐﺘﺒﺮ،
ﻧﻮاﻣﺒﺮ ،دﺳﺎﻣﺒﺮ ،ژاﻧﻮﯾﻪ ،ﻓﻮرﯾﻪ و ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ].[11

ﺷﮑﻞ  .1رﯾﺰش ﺑﺮف ﺳﻨﮕﯿﻦ ،دﯾﺪ ﮐﻢ ،ﯾﺨﺒﻨﺪان و ﺷﻦرﯾﺰی
ﺳﻄﺢ ﺟﺎده در ﮔﺮدﻧﻪ اﺳﺪ آﺑﺎد ﻫﻤﺪان )ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  45ﺟﺎده ﻫﻤﺪان ﺑﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه(][3
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ﮐﻤﺎﻟﯽ و ﺣﺒﯿﺒﯽ ﻧﻮﺧﻨﺪان
در اواﯾﻞ دﻫﻪ  90اداره ﻣﻠﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺳﻮﺋﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت

 1-1-2ﺧﺎکﻫﺎی ﺣﺴﺎس در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﺨﺒﻨﺪان

راﻫﺪاری زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی و وﺿﻌﯿﺖ

ﺧﺎﮐﻬﺎی ﺣﺴﺎس در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﺨﺒﻨﺪان ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻣﺎﺳﻪ ﺧﯿﻠﯽ رﯾﺰ داﻧﻪ،

ﺟﺎدهای ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻣﺸﺎﻫﺪات دﻗﯿﻖ و اﻃﻼﻋﺎت

ﻻی ،و ﺧﺎک رس ﺑﺎ داﻧﻪ ﺧﻤﯿﺮی ﮐﻤﺘﺮ از  12ﻣﯿﮑﺮون ].[14

ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ،ﻧﻮع ﻋﻤﻠﯿﺎت راﻫﺪاری در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎدهای را

ﺣﻔﺮهﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺎﮐﻬﺎ ازﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد .از اﯾﻦ زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎده )ﺧﺸﮏ ،ﺗﺮ و ﯾﺨﺒﻨﺪان(

ﺗﺎ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﻮﯾﯿﻨﮕﯽ در آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ

ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم رﺧﺪاد ﺗﺼﺎدﻓﺎت ،در ﻓﻮرم ﻫﺎی ادارۀ ﭘﻠﯿﺲ آﻏﺎز ﺷﺪ.

اﻧﺪازهای رﯾﺰ داﻧﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدن ﺣﻔﺮهﻫﺎی آﻧﻬﺎ

ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﺎﻋﺘﯽ ،روزاﻧﻪ و ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ

ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی داﺷﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ در روزﻫﺎی ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ

در ﺟﺪول ) (1اﻧﺪازه ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺧﺎکﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﺨﺒﻨﺪان ﻧﺸﺎن داده

ﺟﻮی و ﺟﺎدهای ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﺮاﻓﯿﮏ

ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺪول ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺷﻦﻫﺎ و

دارﻧﺪ].[11

ﻣﺎﺳﻪﻫﺎی ﺗﻤﯿﺰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﺨﺒﻨﺪان ﺣﺴﺎس ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺎکﻫﺎ

ﺳﺮوﯾﺲ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻮی  -ﺟﺎدهای ﮐﺸﻮر ﻓﻨﻼﻧﺪ ﺳﻪ وﺿﻌﯿﺖ
ﻣﺘﻔﺎوت را ﺑﺮای ﺟﺎدهﻫﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ]:[12
 ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ -ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻄﺮﻧﺎک

ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮد را در ﻫﻨﮕﺎم ذوب ﺷﺪن ﯾﺦﻫﺎ
ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻻیﻫﺎ از ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ از
ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﻮرم در اﺛﺮ ﯾﺨﺒﻨﺪان ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺎکﻫﺎ در ﻣﻮﻗﻊ
ذوب ﺷﺪن ﯾﺦﻫﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از دﺳﺖ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﺟﺪول .1درﺟﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺧﺎﮐﻬﺎ

 -1ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی :ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ رﯾﺰش ﺑﺮف در ﺳﻄﺢ

در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﺨﺒﻨﺪان][14

ﺟﺎده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻤﺎدی ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد.
 -2ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ :رﯾﺰش ﺑﺮف ﻣﺪاوم و ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﯾﮏ ﻣﺪت

رده ﺑﻨﺪی ﺧﺎک

ﻣﯿﺰان ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
اﺷﺘﻮ

ﯾﻮﻧﯿﻔﺎﯾﺪ )ﻣﺘﺤﺪ(

ﻏﯿﺮ ﺣﺴﺎس

A-1 , A-3

GW, GP, SW,SP

ﮐﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ

A-2

GM, GC

ﮐﻢ ﺗﺎ زﯾﺎد

A-2

SM, SC

ﻣﺘﻮﺳﻂ

A-7

CH, OH

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ زﯾﺎد

A-6

CL, OL

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد

A-4 , A-5

ML, MH

ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪ دﻣﺎ ،ﮐﺎﻫﺶ دﯾﺪ و ﻟﻐﺰﻧﺪﮔﯽ در
ﺳﻄﺢ ﺟﺎده ،ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 -3ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻄﺮﻧﺎک :ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎرانﻫﺎی ﯾﺦزده ﺳﺒﺐ
ﻟﻐﺰﻧﺪﮔﯽ ﺳﻄﺢ ﺟﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت راﻫﺪاری از
آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﺮد ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮان ﺑﺮف ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺟﺎده را
ﺑﺮفروﺑﯽ ﻧﻤﻮد.

 1-2ﯾﺨﺒﻨﺪان و اﺛﺮات آن ﺑﺮ روﺳﺎزی ﺟﺎدهﻫﺎ

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از

اﺻﻮﻻً ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﺨﺒﻨﺪانﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﺟﺎدهﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ

اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﺎکﻫﺎی ﻏﯿﺮ آﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ،%3

ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮد ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺪﯾﺪه ﯾﺨﺒﻨﺪان
اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ ] .[13اﯾﻦ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 ﻫﻮای ﺳﺮد زﯾﺮ ﺻﻔﺮ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد، ﺧﺎک ﻧﺴﺒﺘﺎً رﯾﺰ داﻧﻪ ﮐﻪ دارای ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﻮﯾﯿﻨﮕﯽ زﯾﺎدی ﺑﺎﺷﺪ)ﺧﺎﮐﻬﺎی ﺣﺴﺎس ﯾﺎ ﺧﺎﮐﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﺑﯿﺶ از  3%داﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎ ﻗﻄﺮ
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از  0/02ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ(،
 -ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در ﻋﻤﻖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  3ﻣﺘﺮ.
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داﻧﻪﻫﺎی ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از  0/02ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ دارﻧﺪ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ دو ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﻪ ﯾﺨﺒﻨﺪان ﺣﺴﺎﺳﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎکﻫﺎی ﺣﺴﺎس در
ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﺨﺒﻨﺪان ﺑﻪ  4ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ F1, F2 , F3, F4
ﻣﻮﺳﻮﻣﻨﺪ .در اﯾﻦ ردهﺑﻨﺪی ﺧﺎک  F1ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺧﺎک  F4ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ را داراﺳﺖ .ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻦ ﺧﺎکﻫﺎ در ﺟﺪول  2آورده
ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ اراﯾﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ].[14
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ﺟﺪول .2ﮔﺮوهﺑﻨﺪی ﺧﺎکﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ

1
ﻣﻨﻈﻮر از روش ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﯾﺒﻮل )  ( P = m × 100اﺳﺘﻔﺎده

در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﺨﺒﻨﺪان][14

ﮔﺮدﯾﺪ )در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ  mﺷﻤﺎره ردﯾﻒ و  nﺗﻌﺪاد داده ﻫﺎ اﺳﺖ .در

n +1

ﮔﺮوه

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﺎک

اﯾﻦ راﺑﻄﻪ داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻌﻮدی ﻣﺮﺗﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ

F1

ﺧﺎکﻫﺎی ﺷﻨﯽ ﺣﺎوی  3ﺗﺎ  20%ﻣﻮاد رﯾﺰﺗﺮ از  0/02ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ

آﻧﻬﺎ ﺷﻤﺎره ردﯾﻒ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع

F2

ﺧﺎکﻫﺎی ﻣﺎﺳﻪای ﺣﺎوی  3ﺗﺎ  15%ﻣﻮاد رﯾﺰﺗﺮ از  0/02ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد )ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺣﺘﻤﺎل %75

ﺧﺎکﻫﺎی ﺷﻨﯽ ﺣﺎوی ﺑﯿﺶ از  20%ﻣﻮاد رﯾﺰﺗﺮ از  0/02ﻣﯿﻠﯿﺘﺮ

و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺪ ﻧﻈﺮﺑﻮده اﺳﺖ( .ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل ،دادهﻫﺎی ﻣﻮرد

F3

ﺧﺎکﻫﺎی ﻣﺎﺳﻪای ﺣﺎوی ﺑﯿﺶ از  15%ﻣﻮاد رﯾﺰﺗﺮ از  0/02ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻮزﯾﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ

ﺧﺎکﻫﺎی رﺳﯽ ﺑﺎ داﻧﻪ ﺧﻤﯿﺮی ﺑﯿﺶ از 12

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر

ﻻی و ﻻیﻫﺎی ﻣﺎﺳﻪ دار
F4

ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﺘﺎﯾﺞ درﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ،اﺳﺘﺨﺮاج دادهﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس

ﻣﺎﺳﻪ رﯾﺰ داﻧﻪ ﻻیدار ﺣﺎوی ﺑﯿﺶ از  15%ﻣﻮاد رﯾﺰﺗﺮ از 0/02

ﻣﺎهﻫﺎی ﺷﻤﺴﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ از ﻣﺪل

ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺧﺎکﻫﺎی رﺳﯽ ﺑﺎ داﻧﻪ ﺧﻤﯿﺮی ﮐﻤﺘﺮ از 12

رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽداری ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺘﻔﺎده و رواﺑﻂ

 .3ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻧﺪ )ﺟﺪول.(3

در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﯾﻤﻨﯽ

ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ رواﺑﻂ و ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎﺑﻌﯽ از

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﻌﯿﯿﻦ آﺳﺘﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺤﺮاﻧﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ

ارﺗﻔﺎع و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ )ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل  (75%در ﮐﻠﯿﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ،

دادهﻫﺎی ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ در ﮔﺴﺘﺮه ﮐﺸﻮر ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ.

ﻋﻤﻠﯿﺎت درونﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﻫﺮ ﯾﮏ

آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ از ﺑﺨﺶ

1
از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ رﻗﻮﻣﯽ ارﺗﻔﺎﻋﯽ
1000000

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﻘﯿﺎس
زﻣﺎﻧﯽ دادهﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ دادهﻫﺎی ﺳﺎﻋﺘﯽ روزاﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﯾﺪﺑﺎﻧﯽﻫﺎی
 GMT 21 ،18 ،15 ،12 ،9 ،6 ،3 ،0در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎی 1368-77
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  119اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﯿﻨﻮﭘﺘﯿﮏ اﺳﺖ .اﻧﺘﺨﺎب دوره
آﻣﺎری ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدن دادهﻫﺎ )روش ﻣﺎﮐﻮس(Y

 y=(4/3 × T × log10 × R)2+ﺑﻮده اﺳﺖ).در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ R

ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻐﯿﺮ در دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ  100ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﻘﺪارآن دردوره
ﺑﺎزﮔﺸﺖ دو ﺳﺎل و  Tﻣﻘﺪار  Tstudentدر ﺳﻄﺢ اﻋﺘﻤﺎد 90
درﺻﺪ ﺑﻪ درﺟﻪ آزادی y- 6اﺳﺖ ﮐﻪ  yﺣﺪاﻗﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺗﻌﺪاد
داده ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﺖ(.

ﮐﺸﻮر

در ﻣﺤﯿﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
2

ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از روشﻫﺎی ﮐﺮﯾﺠﯿﻨﮓ و
 IDWﮐﻪ ﻣﺘﺪاولﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ روشﻫﺎ ﺑﺮای درونﯾﺎﺑﯽ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ .ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﮑﺎﻧﯽ و زﻣﺎﻧﯽ آﻏﺎز و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﮔﺴﺘﺮه ﮐﺸﻮر ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﮑﻞﻫﺎی
 4اﻟﯽ  6اراﯾﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.

 .4ﻧﺘﺎﯾﺞ

ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻏﺎﻟﺐ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎ ،ﻗﺒﻞ از ﻣﻬﺮ

از آن ﺟﺎ ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ در ﻣﻮرد زﻣﺎن آﻏﺎز و ﺧﺎﺗﻤﻪ وﻗﻮع

ﻣﺎه ﯾﺨﺒﻨﺪان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،از اﯾﻦ رو اول ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

ﯾﺨﺒﻨﺪان در ﺳﻄﺢ ﺟﺎده ﻫﺎی ﮐﺸﻮر از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮﺧﻮردار

ﻣﺒﻨﺎ )روز اول( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﺎﺑﻘﯽ روزﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻤﺎرش

اﺳﺖ ﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺮاج و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﺨﺒﻨﺪان )ﻫﻮا و

ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ در ﯾﮏ اﯾﺴﺘﮕﺎه اوﻟﯿﻦ دﻣﺎی ﺻﻔﺮ درﺟﻪ

ﺳﻄﺢ ﺧﺎک( ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل  %75ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺎی آﻏﺎز و ﺧﺎﺗﻤﻪ آﻧﻬﺎ

ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد در روز  75رخ داده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻌﺎدل  14آﺑﺎن ﻣﺎه اﺳﺖ و ﺑﻪ

ﺑﺮآورد ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ رواﺑﻂ و ﻣﻌﺎدﻻت آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎﺑﻌﯽ از ارﺗﻔﺎع

ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﮔﺮ آﺧﺮﯾﻦ دﻣﺎی ﺻﻔﺮ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه

و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻧﺪ.

در روز  255رخ داده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاﺑﺮ  13اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول  3ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺮ را ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ:

ﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﺨﺒﻨﺪان )آﻏﺎز و ﺧﺎﺗﻤﻪ دﻣﺎی

 -زﻣﺎن آﻏﺎز ﯾﺨﺒﻨﺪان :ﺑﻪ ازای ﻫﺮ  1000ﻣﺘﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ارﺗﻔﺎع،

ﺻﻔﺮ درﺟﻪ ﺳﻄﺢ ﺧﺎک و ﻫﻮا( و آﻏﺎز و ﺧﺎﺗﻤﻪ رﯾﺰش ﺑﺮف ﺑﺮای

 44روز و ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﯾﮏ درﺟﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ 4 ،روز

ﮐﻠﯿﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﺷﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ

زودﺗﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
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ﮐﻤﺎﻟﯽ و ﺣﺒﯿﺒﯽ ﻧﻮﺧﻨﺪان
 -ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺨﺒﻨﺪان :ﺑﻪ ازای ﻫﺮ  1000ﻣﺘﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ارﺗﻔﺎع 30 ،روز

 2-4ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺨﺒﻨﺪان

و ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﯾﮏ درﺟﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ 5 ،روز ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ  3ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺨﺒﻨﺪان در اﮐﺜﺮ ﺟﺎده ﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ

ﻣﯽاﻓﺘﺪ.

ﮐﺸﻮر )زاﮔﺮس ،اﻟﺒﺮز ،ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ،ﮐﻮهﻫﺎی ﮐﺮﻣﺎن و ارﺗﻔﺎﻋﺎت

 آﻏﺎز ﯾﺨﺒﻨﺪان ﺳﻄﺢ ﺧﺎک :ﺑﻪ ازای ﻫﺮ  1000ﻣﺘﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ارﺗﻔﺎع، 37روز و ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﯾﮏ درﺟﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ 5 ،روز
زودﺗﺮ روی ﻣﯽدﻫﺪ.
 ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺨﺒﻨﺪان ﺳﻄﺢ ﺧـﺎک :ﺑـﻪ ازای ﻫـﺮ  1000ﻣﺘـﺮ اﻓـﺰاﯾﺶارﺗﻔﺎع 28 ،روز و ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﯾﮏ درﺟﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ،
 4روز ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
 ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎی ﯾﺨﺒﻨﺪان :ﺑﻪ ازای ﻫﺮ  1000ﻣﺘﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ارﺗﻔﺎع، 60روز و ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﯾﮏ درﺟﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ 8 ،روز
ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد.

ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﺧﺮاﺳﺎن( در ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .در
ﮐﻮﻫﭙﺎﯾﻪﻫﺎی اﻟﺒﺮز ،زاﮔﺮس ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺎنﻫﺎی اﺻﻔﻬﺎن ،ﺗﻬﺮان ،ﺳﻤﻨﺎن،
ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮاﺳﺎن ،ﮐﺮﻣﺎن و ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ،ﮐﻬﮑﯿﻠﻮﯾﻪ و
ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ و اﯾﻼم زﻣﺎن ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺨﺒﻨﺪان ،اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه اﺳﺖ .در ﺟﻨﻮب
ﺧﺮاﺳﺎن ،ﺟﻨﻮب اﯾﻼم ،ﺷﻤﺎل ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎی ﺧﺰر،
ﺟﻨﻮب ﻓﺎرس و ﮐﺮﻣﺎن و ﺷﻤﺎل ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه
زﻣﺎن ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺨﺒﻨﺪان اﺳﺖ .در ﭼﺎﻟﻪ ﻟﻮت ،ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس و
درﯾﺎی ﻋﻤﺎن ،در دی ﻣﺎه آﺧﺮﯾﻦ ﯾﺨﺒﻨﺪانﻫﺎ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ

 -ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎی ﯾﺨﺒﻨﺪان ﺳﻄﺢ ﺧﺎک :ﺑﻪ ازای ﻫﺮ  1000ﻣﺘﺮ

اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﻪ ﻧﺪرت اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ و ﺑﯿﻦ زﻣﺎن

اﻓﺰاﯾﺶ ارﺗﻔﺎع 73 ،روز و ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﯾﮏ درﺟﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺮض

آﻏﺎز و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺨﺒﻨﺪان ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک اﺳﺖ .ﺑﺮ

ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ 10 ،روز ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد.

اﯾﻦ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ ﯾﺨﺒﻨﺪان ﻫﺎی ﺑﻬﺎره ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎﻋﺚ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﺷﺪن

 -ﻃﻮل دوره ﯾﺨﺒﻨﺪان :ﺑﻪ ازای ﻫﺮ  1000ﻣﺘﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ارﺗﻔﺎع72 ،

راﻧﻨﺪﮔﺎن و راﻫﺪاران ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﻄﺮ آﻓﺮﯾﻦ اﻧﺪ.

روز و ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﯾﮏ درﺟﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ 9 ،روز ﺑﻪ
ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد.

 3-4آﻏﺎز ﯾﺨﺒﻨﺪان ﺳﻄﺢ ﺧﺎک

 -ﻃﻮل دوره ﯾﺨﺒﻨﺪان ﺳﻄﺢ ﺧﺎک :ﺑﻪ ازای ﻫﺮ  1000ﻣﺘﺮ اﻓﺰاﯾﺶ

ﺷﮑﻞ  4ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ

ارﺗﻔﺎع 65 ،روز و ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﯾﮏ درﺟﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ،

ﮐﺸﻮر ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه زﻣﺎن آﻏﺎز ﯾﺨﺒﻨﺪان ﺳﻄﺢ ﺧﺎک اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ

 9روز ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﻤﻮل اﯾﻦ زﻣﺎن درﻗﻠﻞ ﻣﺮﺗﻔﻊ دﻣﺎوﻧﺪ و ﺳﻬﻨﺪ و ﺳﺒﻼن،
ﻣﺮداد ﻣﺎه اﺳﺖ .زﻣﺎن آﻏﺎز ﯾﺨﺒﻨﺪان ﺳﻄﺢ ﺧﺎک در ﻣﺮﮐﺰ و ﺷﻤﺎل

 1-4آﻏﺎز ﯾﺨﺒﻨﺪان

ﺧﺮاﺳﺎن ،ﺳﻤﻨﺎن ،ﺗﻬﺮان ،ﻗﻢ ،ﻗﺰوﯾﻦ ،دﺷﺖ ﻣﻐﺎن ،اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ 2ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد در ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ

ﮐﺸﻮر ،ﻓﺎرس ،ﮐﺮﻣﺎن ،ﯾﺰد ،اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻬﺮﻣﺎه ،و در ﺣﻮاﺷﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ

ﮐﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ اﻟﺒﺮز ،زاﮔﺮس ،ارﺗﻔﺎﻋﺎت آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،ﺷﻤﺎل ﺧﺮاﺳﺎن،
ﯾﺨﺒﻨﺪان از ﻣﺎﻫﻬﺎی ﺷﻬﺮﯾﻮر و ﻣﻬﺮﻣﺎه آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ در ﻧﻮاﺣﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺮﺗﻔﻌﯽ ﭼﻮن ﻗﻠﻞ دﻣﺎوﻧﺪ ،ﺳﻬﻨﺪ و ﺳﺒﻼن ،آﻏﺎز ﯾﺨﻨﺒﺪان
ﺑﺴﯿﺎر زودﺗﺮ و در ﻣﺮداد ﻣﺎه روی ﻣﯽدﻫﺪ .در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﮐﭙﻪ داغ و
ﺑﯿﻨﺎﻟﻮد ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺣﺘﯽ در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﺰﻣﺎن اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ زﻣﺎن آﻏﺎز ﯾﺨﺒﻨﺪان ﻣﻬﺮﻣﺎه اﺳﺖ اﻣﺎ در ﮐﻮﻫﭙﺎﯾﻪﻫﺎی
اﻟﺒﺮز و زاﮔﺮس زﻣﺎن آﻏﺎز و ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺨﺒﻨﺪان آﺑﺎن و اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه اﺳﺖ.
در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰی و ﺷﺮﻗﯽ در آذرﻣﺎه و در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ و ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺸﻮر در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه آن ﻫﻢ

ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و ﻋﺮض ﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎی ﺧﺰر ،آﺑﺎن
ﻣﺎه ﺑﻮده و در ﻧﻮاﺣﯽ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر ،آذرﻣﺎه آﻏﺎز ﯾﺨﺒﻨﺪان
ﺳﻄﺢ ﺧﺎک اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ وﺟﻮد دارد و آن اﯾﻦ
ﮐﻪ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﯾﺨﺒﻨﺪان ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﺨﺒﻨﺪان ﻫﻮا ،زودﺗﺮ
ﻓﺮا ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺨﺒﻨﺪان ﺳﻄﺢ ﺧﺎک ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع و
ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ از دﻗﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮد ،ﻟﺬا از ﺗﺠﺰﯾﻪ و
ﺗﺤﻠﯿﻞ آن ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮوز ﯾﺨﺒﻨﺪان ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻓﻮق ﺷﺒﮑﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪهای از راﻫﻬﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ

ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس در ﭘﻬﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮده ای از ﺷﺒﮑﻪ راﻫﻬﺎی ﮐﺸﻮر ﮐﻪ از

ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻏﺮب و ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،از اﯾﻦ رو

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻌﺐ اﻟﻌﺒﻮر و ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ راﻫﺪارﺧﺎﻧﻪ

آﮔﺎﻫﯽ از زﻣﺎن ﯾﺨﺒﻨﺪان ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﻋﻤﻠﯿﺎت راﻫﺪاری

ﻫﺎ را در ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺗﺠﻬﯿﺰ و آﻣﺎده ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﮐﺮد.

زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﺳﺎل دوم ،ﺷﻤﺎره دو ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1384

132

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﮑﺎﻧﯽ و زﻣﺎﻧﯽ ﯾﺨﺒﻨﺪان در اﯾﺮان و ﻧﻘﺶ آن در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده ای

ﺟﺪول  .3رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎی اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر
ﺿﺮﯾﺐ

ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎی
ﻣﻌﺎدﻻت

ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ

ﺑﺮآورد ﺷﺪه
آﻏﺎز ﯾﺨﺒﻨﺪان

ارﺗﻔﺎع *  – 0/0438ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ * *y = 274-4/13

%67

ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺨﺒﻨﺪان

ارﺗﻔﺎع *  + 0/0295ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ * y = -17/4-4/45

%76

آﻏﺎز ﯾﺨﺒﻨﺪان ﺳﻄﺢ ﺧﺎک

ارﺗﻔﺎع *  – 0/0371ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ * y= 264-4/92

%69

ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺨﺒﻨﺪان ﺳﻄﺢ ﺧﺎک

ارﺗﻔﺎع *  + 0/0278ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ * y = 22 /5+3/75

%61

ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎی ﯾﺨﺒﻨﺪان

ارﺗﻔﺎع *  + 0/0597ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ * y = -301+8/44

%83

ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎی ﯾﺨﺒﻨﺪان ﺳﻄﺢ ﺧﺎک

ارﺗﻔﺎع *  + 0/0734ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ * y= -336+9/99

%86

ﻃﻮل دوره ﯾﺨﺒﻨﺪان

ارﺗﻔﺎع *  + 0/0728ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ * y = -303+9/13

%74

ﻃﻮل دوره ﯾﺨﺒﻨﺪان ﺳﻄﺢ ﺧﺎک

ارﺗﻔﺎع *  + 0/0646ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ * y = -239+8/58

%70

* :Yﻣﻌﺮف ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎی اﻗﻠﯿﻤﯽ در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ .2ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﮑﺎﻧﯽ و زﻣﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﯾﺨﺒﻨﺪان در ﮐﺸﻮر
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ﮐﻤﺎﻟﯽ و ﺣﺒﯿﺒﯽ ﻧﻮﺧﻨﺪان

ﺷﮑﻞ  .3ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﮑﺎﻧﯽ و زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺨﺒﻨﺪان درﮐﺸﻮر

ﺷﮑﻞ  .4ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﮑﺎﻧﯽ و زﻣﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﯾﺨﺒﻨﺪان ﺳﻄﺢ ﺧﺎک در ﮐﺸﻮر
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 -8ﻋﻠﯿﺰاده  ،اﻣﯿﻦ ]و ﻫﻤﮑﺎران[ ) " (1379ﻫﻮا و اﻗﻠﯿﻢ ﺷﻨﺎﺳﯽ"

 .5ﻣﺮاﺟﻊ
1- Bettencourt, M.L. (1968) "Frost in Portugal:.
Agroclimatological
methods",
Paris,
UNESCO, pp 293-295.
 -2ﺣﺒﯿﺒﯽ ﻧﻮﺧﻨﺪان ،ﻣﺠﯿﺪ )" (1378ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی اﻗﻠﯿﻤﯽ
ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﺮدد و ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎده ﻫﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎر

ﻣﺸﻬﺪ  ،داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ.
 -9ﮐﻤﺎﻟﯽ ،ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ]ﻫﻤﮑﺎران[ )" (1380ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﻫﺎی
زﯾﺎﻧﺒﺨﺶ ﺑﺮ ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان و ﺗﻬﯿﻪ اﻃﻠﺲ اﻗﻠﯿﻤﯽ آن" ،
ﺗﻬﺮان ،ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﺟﻮ.

ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺆﺛﺮ)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺟﺎده ﻫﺮاز( " ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ اﻗﻠﯿﻢ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻬﻠﻮل ﻋﻠﯿﺠﺎﻧﯽ،

 -10ﺑﺮاﺗﯽ ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ )" (1375ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺳﯿﻨﻮﭘﺘﯿﮑﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ
ﯾﺨﺒﻨﺪان ﻫﺎی ﺑﻬﺎره اﯾﺮان" رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮی اﻗﻠﯿﻢ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺗﻬﺮان،

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻬﺮان.

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس.
 -3ﺣﺒﯿﺒﯽ ﻧﻮﺧﻨﺪان ،ﻣﺠﯿﺪ )" (1383آب و ﻫﻮا و اﯾﻤﻨﯽ ﺟﺎده
ﻫﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ اﯾﺮان"رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮی اﻗﻠﯿﻢ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ
ﻗﺎﺳﻢ ﻋﺰﯾﺰی ،ﺗﻬﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
4- Thom, H.C.S and Show, R.H. (1958).
Climatological analysis of freeze data for
Iowa, Monthly. Weather Review, 8 b (7).
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 -13ادﯾﺒﯽ ،ﻫﺎدی و ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ ،ﺣﻤﯿﺪ )" (1373ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪی اﯾﺮان از
ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮآب و ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺮ روﺳﺎزی راه" ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،ﺗﻬﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان.
 -14ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،اﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪ )" (1377روﺳﺎزی راه و ﻓﺮودﮔﺎه" ﭼﺎپ
دوم ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
 -15ﻋﺎﻣﺮی ،ﻣﺤﻤﻮد ]و ﻫﻤﮑﺎران[ ) " (1372ﻋﻠﻞ ﺧﺮاﺑﯽ روﺳﺎزی
راه در ﺷﯿﺐ ﻫﺎی ﺗﻨﺪ" ،ﺗﻬﺮان ،دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
وزارت راه و ﺗﺮاﺑﺮی.

ﭘﺎﻧﻮﯾﺲﻫﺎ:
1- Weibull Probability
2. Kriging
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