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  بررسی توزیع مکانی و زمانی یخبندان در ایران
 *و نقش آن در حمل و نقل جاده ای
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 چکیده
 وکند ایجاد می جاده ای  حمل و نقل مختلف از جملههای ای را در زمینه  ساله خسارات گستردهمهپدیده یخبندان ه

، ، انرژی، تهیه و توزیع سوخترسانی آبهای مختلف از جمله کشاورزی، وسعت خسارات ناشی از وقوع یخبندان در بخش
دقیق ه  لزوم شناخت و مطالعای،  خطرات جاده وسازی سازی و جاده اعم از پل، حمل و نقل؛ های صنعتی   فعالیت،انگردیجه

  .سازد ضروری میآن این پدیده را به منظور مقابله با خسارات احتمالی 
ی در مدیریت عملیات راهداری زمستانه، اقدامات ایمنی پلیس مؤثرآگاهی از زمان آغاز و خاتمه یخبندان نقش بسیار 

  برو اثرات آن پدیده یخبندان  توزیع زمانی و مکانیمطالعه ا هدفقیق ب در این تح. آمادگی بیشتر رانندگان دارد وراه
 در  ایستگاه هواشناسی سینوپتیک119 مربوط به  هواشناسی روزانههای  به تجزیه و تحلیل دادهای جادهایمنی حمل و نقل 

 وشده  هر یک محاسبه ع  احتمال وقویخبندان پس از استخراج اطالعات مربوط به .پرداخته شد 1368-77های  طول سال
 بین متغیرهای مورد مطالعه با ارتفاع و عرض جغرافیایی ایستگاههای ارتباط تعیین به رگرسیون مدل با استفاده از

 .مربوط به کل کشور محاسبه گردیدمعادالت  شد و پرداخته برگزیده
مکانی و زمانی های  تعیین محدوده یابی و ندر کلیه ایستگاه ها، عملیات دروبرآورد احتمال وقوع  پس از محاسبه روابط و 

 نتایج این تحقیق براساس محاسبات انجام شده .شدانجام  با استفاده از نقشه رقومی ارتفاعی کشورآغاز و خاتمه یخبندان 
 . .و معادالت آنها بر پایه تابعی از ارتفاع و عرض جغرافیایی، در بخش نتیجه گیری این مقاله مفصالً بیان گردیده اند

 
  درون یابی وتوزیع مکانی و زمانی، احتمال وقوع ، یخبندان،حمل ونقل جاده ای :دیی کلهایهواژ

 
 مقدمه .1

 های ای را در زمینه  ساله خسارات گستردهمهپدیده یخبندان ه
علت ه این پدیده که ب. دکن حمل و نقل ایجاد میمختلف از جمله

 ،شود  منطقه ایجاد میسطحرسیده به انرژی  مقدار در کاهش سریع
 .  سرد سال دارای فراوانی بیشتری استماههایدر 

های مختلف از  وسعت خسارات ناشی از وقوع یخبندان در بخش
، ، انرژی، تهیه و توزیع سوخترسانی آبجمله کشاورزی،

سازی و  اعم از پل، حمل و نقل؛ های صنعتی   فعالیت،جهانگردی

دقیق بر ه  شناخت و مطالع لزومای،  خطرات جادهسازی و جاده
 مقابله با خسارات احتمالی ضروری ایروی این پدیده را بر

 نقش ارتفاع در سطح زمین دارای ،با توجه به ساختار جو .سازد می
توان ارتباط منطقی بین ارتفاع و  می ای است و عمالً اهمیت ویژه

 با ین ترتیبه ا بد وکر برقرار  را یخبندان در هر منطقههای ویژگی
  یخبندان و سرماهای بحرانی را،ها بینی استفاده از آن پیش

  .ساماندهی کرد
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 نظم حاکم بر وقوع براساس ، یخبندانرخدادهواشناسی   بینی پیش
 بینی که پیش  در حالی،پذیرد یط طبیعی منطقه انجام میاآن و شر

آماری یخبندان بر مبنای این نظریه استوار است که وقوع دمای  
داری برخوردار بوده و   از روند و تکرار معنی،ک محلخاص در ی

های آن  که با تحلیل دادهکند   میاز قانونمندی خاصی تبعیت
از آنجا که  .]1[کرد بینی توان رفتارهای جو را از قبل پیش می

های اقلیمی در طول  های کوهستانی و تفاوت ارتفاع زیاد جاده
های سرد سال برای اه را در مبیشماریمسیرهای ارتباطی مشکالت 

 دوره سرد به این علتد، نآور ها به بار می راهداران و کاربران جاده
سال و متغیرهای اقلیمی مربوط به آن بیشتر مورد توجه قرار 

ی مؤثر آگاهی از زمان آغاز و خاتمه یخبندان نقش بسیار .اند گرفته
ه، در مدیریت عملیات راهداری زمستانه، اقدامات ایمنی پلیس را

ی با شبکه حمل و عآمادگی بیشتر رانندگان و کلیه افرادی که به نو
  .نقل در ارتباط هستند، دارد

 

 پیشینه تحقیق  .2
 ،انتخاب متغیرهای اقلیمی مورد استفاده در تحلیل و بررسی

های آنها بر نتایج مطالعات و  های بحرانی و تعیین محدوده آستانه
استوار های اخیر  ای در سال  هواشناسی جادهپژوهشگرانتحقیقات 
 . ]3و2[بوده است 

های آغاز و  های زمانی تاریخ  سری[4]براساس نظریه تام وشاو 
 بیشینه و کمینههای دماهای   و سریلما نرخاتمه یخبندان با توزیع

 3بل ـ پیرسون تیپ مگ(ای  های کرانه مطلق ساالنه با یکی از توزیع
نشان دادند که آنها  در این تحقیق .می شوندبرازش ) …و 

 ت تبعیلمانراز توزیع  های وقوع یخبندان تصادفی بوده و تاریخ
 ،به همین دلیل استفاده از میانگین وانحراف معیار. کنند می

 با در .آیند شمار میه  برای مطالعه بیهای آماری معتبر شاخص
 احتمال وقوع شروع یخبندان در فصل ،دست داشتن این دو عامل

 . قابل محاسبه استبعدیتمه آن در بهار پاییز و خا
های آغاز  های زمانی تاریخ شاو همچنین نشان دادند که سری تام و

. یخبندان در پاییز و خاتمه آن در بهار از یکدیگر مستقل هستند
آنان با استفاده از ضریب همبستگی، رابطه بین ارتفاع و واریانس 

 د که بین ارتفاع ودما را مطالعه کردند و به این نتیجه رسیدن
 .]4[ وجود نداردنی داریواریانس دما رابطه مع

روزنبرگ و مایرز  وضعیت توپوگرافی محل را بیش از سایر 
  .]5[دانند  میمؤثرعوامل در وقوع یخبندان 

توان   معتقدند که با میانگین و انحراف معیار میدیتراشمیدلین و 
را  می کنند یتتبع از توزیع نرمال که روزهای انجماد ـ ذوب

آنان دریافتند که روزهای انجماد ـ . [6] کرد بینی بررسی و پیش
و به صورت تابعی از ذوب با دمای میانگین ماهانه ارتباط دارد 

واتکینز به منظور پی بردن به  .کند ارتفاع و موقعیت محل تغییر می
 شروع ،تغییرات بلند مدت فصل یخبندان، با تحلیل دماهای روزانه

وی با استفاده از . انگلستان مطالعه کرد ها را در تمه یخبندانو خا
گرسیون خطی به این نتیجه رسید که طول مدت فصل رمدل 
یابد که همین  در حدود دو روز در هر دهه کاهش مینیخبندا

 .]7[کاهش با افزایش دما قابل توجیه است
 ترین در داخل کشور، قدیمیمحدود از میان مطالعات انجام شده 

وی با . ]1373به نقل از علیزاده[است ]8[کار مربوط به هاشمی 
های   وقوع سرما و تاریخل ساله تهران، احتما60استفاده از آمار 

خرین یخبندان را در چهار آستانه حرارتی با استفاده از آاولین و 
  .توزیع نرمال بررسی کرده است

زده ایستگاه علیزاده با استفاده از آمار دمای حداقل روزانه پان
های  تاریخده است که یجه رسین نتیبه اهواشناسی استان خراسان 

زودرس پاییزه ( هاولین وقوع یخبندان پاییزه و آخرین یخبندان بهار
وی . کند از توزیع گامای دو پارامتری تبعیت می)  بهارهدیررسو 

 بینی ها را در سه آستانه پیش بر همین مبنا آغاز و خاتمه یخبندان
 .]8[ده استکر 

 120 )1951 ـ 1998 (کمالی و همکاران با بررسی دوره آماری 
های زودرس پاییز  ایستگاه هواشناسی در ایران تاریخ آغاز یخبندان

 گانه انتخاب و 12های حرارتی   بهاره را برای آستانهررسیدو 
  راهای آن  سطح احتماالتی محاسبه و منحنی14  نرمالرای توزیعب

 .]9[ دانهکردترسیم 
ای بر روی الگوی  در زمینه مطالعات سینوپتیکی، براتی مطالعه

مطابق با . های بهاره در ایران انجام داده است یخبندان سینوپتیکی
سیبری ( های باالتر عرض های پر فشار از  سیستم،نتایج این تحقیق

 های ساعت به در جهت حرکت عقربه )و اروپای مرکزی
جایی از هد و بر عکس جابنانجام ر میهای شدید و فراگی یخبندان
 در جهت حرکت ،) مدیترانهحوالی دریای( تر ینیهای پا عرض
های مالیم و نیمه فراگیر منجر  های ساعت به یخبندان عقربه
 ]10[دگرد می

 با گذر از موضوع عام و بسیار کلی یخبندان ، لزوم بررسی 
 که اینآید   مکانی یخبندان در این بخش پیش میهایپایگاه
برف و ریزش  .هستندها و محورهای ارتباطی   جاده،ها پایگاه
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ی در کاهش اصطکاک بین مؤثرها نقش  سطح جادهدر یخبندان 
در مناطقی که این پدیده از . ها دارد سطح جاده و تایر اتومبیل

یابد که   شدت میهنگامیفراوانی بیشتری برخوردار است مشکل 
 .  شرایطی آگاهی نداشته باشند رانندگی در چنینازرانندگان 

روزهای زمستانی با دمای زیر صفر درجه به همراه بارش برف 
ها، افزایش خطر  مشکالتی چون کاهش سرعت متوسط خودرو

تصادفات و افزایش هزینه مدیریت و نگهداری راهها را به دنبال 
روبی، مصرف مقدار قابل توجهی نمک به  عالوه بر برف. دارد

تواند مفید واقع  ها بعد از ریزش برف نیز می یی جادهمنظور بازگشا
 .شود
 تصادفات رابطه مستقیمی با نسبت بارش به درجه حرارت تعداد
معقتد بودند که مقایسه تصادفات به هنگام  داالرسون و بر. دارد

 است ی هواریزش باران با زمانی که بارندگی نباشد وابسته به دما
دهد که  دفات هنگامی رخ میتصاتعداد که حداکثر  طوریه ب

.  است همراهگراد و یا کمتر بارندگی با دمای صفر درجه سانتی
های یخبندان و برفی همزمان با افزایش   تصادفات در جادهتعداد

 برابر بیشتر از  دودر طی شبتعداد این . یابد دما افزایش می
بدون (برف و یخبندان ریزش  شرایط اما در .استساعات روز 

 شب و روز وجود  تعداد آن در هنگامتفاوتی بین) ذوبشرایط 
 . ]11[ندارد

ای  جاده  سوانحبر تعدادآندرسون به بررسی اثرات کاربرد نمک 
 ، بودکه توسط پلیس گزارش شده 1970-74 های سالن یب

 :]11[ورددست آه  ونتایج زیر را بپرداخت

 سطح ازبرف و یخبندان ریزش  هنگام تصادفات درتعداد) الف
 .)1شکل( است برابر بیشتر20 تا 3 ،جاده خشک

 .نداردوجود  تعداد تصادفات  وپاشی  مقدار نمکنای بی رابطه) ب
های  پاشی شده مشابه جاده نمک های جاده تصادفات در تعداد) ج

و در ماههای  52 %،های نوامبر و فوریه پاشی نشده در طی ماه نمک
پاشی نشده بوده های نمک جاده 22% ،مارس و آوریل و اکتبر

 . است
را برای ) 1973 و 1977 ( یک شاخص تصادف الرسون و برآد
ند که در آن کردیر و یخبندان بررسی فگهای بر تعدادی از راه

، روز هفته  سالبرف و تغییرات آن، ماه ، بارش، عمقدمارهای یمتغ
 ]11نقل از مرجع [ .شد   در نظر گرفتهایام تعطیل نیهم چنو

 در ارتباط با همبستگی بین شرایط ی گزارش1981 در سال آنها
 هیارا ، در فصل زمستانجاده ایجوی، شرایط جاده و تصادفات 

. بوداستوار  1973-77های  های آماری سال ند که بر پایه دادهکرد
 گروه سهها را به  جادههای مورد مطالعه،  ل سامطابق آمارآنها 

پاشی   نمکستان در زمهایی که جاده ؛A  گروه: ندکردتقسیم 
 و اند پاشی شده  نمکزیی در بهار و پاهایی که  جاده؛Bگروه ،اند شده

  .اند پاشی نشده هایی که نمک  جاده؛C گروه 
 دوباشند شده پاشی  یخبندان وقتی که نمک در معرضهای  جاده

آن این است که  احتماالً دلیل  کهها تصادف دارند برابر دیگر جاده
 پاشی شده استای که نمکندان جادهها متوجه یخبراننده

در . کنندنمی شوند و سرعت خود را با شرایط یخبندان تنظیم نمی
 ، ماههای اکتبرازمجموع کل تصادفات در ماههای مارس و آوریل 

 .]11[ سپتامبر کمتر است و فوریه، ژانویه، دسامبر،نوامبر
 
 

 
  ریزیشن، دید کم، یخبندان و  ریزش برف سنگین.1شکل 

 ]3[) جاده همدان به کرمانشاه45کیلومتر ( گردنه اسد آباد همدان درسطح جاده 
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 سوئد شروع به عملیات حمل و نقل ملی  اداره90در اوایل دهه 
راهداری زمستانه با تکیه بر مشاهدات شرایط جوی و وضعیت 

  اطالعاتگیری از مشاهدات دقیق و  با بهره ونمودای جاده
را  ای دست آمده، نوع عملیات راهداری در شرایط مختلف جادهه ب

) خشک، تر و یخبندان(  شرایط جادهثبت زماناز این . دکر تعیین
. آغاز شد پلیسفورم های ادارۀ  در ،تصادفاترخداد به هنگام 

نیز ساعتی، روزانه و ماهانه  مربوط به ترافیک آوری اطالعات گرد
یرا که در روزهای تعطیل شرایط ز داشتی مؤثر در این امر نقش
ک یبر تراف بیشترین اثر خود را ،ای نامساعد جوی و جاده

 .]11[دندار

سه وضعیت  ای کشور فنالند جاده - سرویس اطالعات جوی
 :]12[تده اسکر تعریفها  متفاوت را برای جاده

 عادی شرایط -
  شرایط نامناسب-
  شرایط خطرناک-
 
که ریزش برف در سطح هستند انگر زمانی بی: عادیشرایط  -1

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

غزندگی در د و لی، کاهش د دما شدیدتاف طوالنی و به تبع آن
  .، باعث ایجاد شرایط نامناسب می شوندسطح جاده

زده سبب  ی یخها باران که هستندطی یشرا :شرایط خطرناک -3
از توان با عملیات راهداری  شوند و نمی لغزندگی سطح جاده می

سطح جاده را  برف سنگیننتوان  که زمانییا  دکرظت فحام هاآن
 . روبی نمود برف

 
 ها روسازی جادهن بر آو اثرات خبندان ی 2-1
باید سه عامل با ها  ی سطح جادهها الً برای ایجاد یخبندانواص

 در صورت نبود حتی یک عامل پدیده یخبندان .دیکدیگر عمل کنن
 :این سه عامل عبارتند از. ]13[افتد  اتفاق نمی

 ،گراد فر درجه سانتیصهوای سرد زیر  -
 باشد زیادیی گینیخاک نسبتاً ریز دانه که دارای خاصیت مو -
های با قطر   دانه3%خاکهایی که دارای بیش از  خاکهای حساس یا(

 ،)یمتر هستند میل02/0کوچکتر از 
 . متر3منابع آب زیرزمینی در عمق حداکثر  -
 

 حساس در برابر یخبندان های  اکخ 2-1-1
 ریز دانه، خیلی ماسه : ازنداکهای حساس در برابر یخبندان عبارتخ

 .]14[ کرونیم 12  و خاک رس با دانه خمیری کمتر از ،الی
 هستند به اندازه کافی کوچک وسک  این نوع خاکها ازیهایهحفر
 سوی دیگر به در آنها برقرار شود و از گیینی خاصیت موتا

 آنها هایحفره ریز دانه نیستند که به علت کوچک بودن ایاندازه
 .غیر قابل نفوذ باشند

ها در برابر یخبندان نشان داده   حساسیت خاکاندازه) 1 (در جدول
و  هان ش،شود  جدول مشاهده میدر اینکه  همان گونه. شده است

ها  این نوع خاک. نیستندهای تمیز در برابر یخبندان حساس  ماسه
ها   ذوب شدن یخهنگام مقاومت خود را در بیشترین بخشمعموالً 

ترین مصالح از  خطرناکاز ها  الی از طرف دیگر. کنند نیز حفظ می
ها در موقع  این نوع خاک. نقطه نظر تورم در اثر یخبندان هستند

از دست به مقدار قابل توجهی ت خود را ها مقاوم ذوب شدن یخ
 .دهند می
 

 حساسیت خاکهادرجه  .1جدول
 ]14[ در برابر یخبندان

 رده بندی خاک
 میزان حساسیت

 )متحد(یونیفاید  اشتو
 A-1 , A-3 GW, GP, SW,SP غیر حساس

 A-2 GM, GC کم تا متوسط

 A-2 SM, SC کم تا زیاد

 A-7 CH, OH متوسط

 A-6 CL, OL متوسط تا زیاد

 A-4 , A-5 ML, MH زیاد متوسط تا خیلی

 
حکایت از ند در این زمینه صورت پذیرفته امطالعات فراوانی که 

 ،%3های غیر آلی که بیش از   که تمام خاکدناین مسئله دار
  برابر دو کم و بیشدارند میلیمتر 02/0های به قطر کوچکتر از  دانه
ای حساس در ه بر اساس این مطالعات خاک . یخبندان حساسندبه

 ,F4 , F3, F2 F1شوند که به   گروه تقسیم می4برابر یخبندان به 
 بیشترین F4 کمترین و خاک F1بندی خاک  هد این ر در.موسومند

آورده  2 دولجها در  مشخصات این خاک. استحساسیت را دار
 .]14[ند ه شده ایشده که توسط گروه مهندسین ارا
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  از نظر حساسیت ها بندی خاک هور گ.2جدول
 ]14[در برابر یخبندان

 مشخصات خاک گروه

F1 میلیمتر02/0 مواد ریزتر از 20% تا 3های شنی حاوی  خاک  

F2 میلیمتر02/0 مواد ریزتر از 15% تا 3ای حاوی  های ماسه خاک  

 
F3 

  میلیتر02/0 مواد ریزتر از 20%های شنی حاوی بیش از  خاک
  میلیمتر02/0 مواد ریزتر از 15%ای حاوی بیش از  اسههای م خاک

 12های رسی با دانه خمیری بیش از  خاک

 
F4 
 

 های ماسه دار الی و الی
 02/0 مواد ریزتر از 15%دار حاوی بیش از  ماسه ریز دانه الی

 12های رسی با دانه خمیری کمتر از  خاک میلیمتر

 
  مواد و روش ها. 3

ایمنی   برمؤثرور بررسی شرایط آب و هوایی در این تحقیق به منظ
های بحرانی، به تجزیه و تحلیل  حمل و نقل و تعیین آستانه

 .پرداخته شددر گستره کشور های هواشناسی  داده

از بخش ضر آمار و اطالعات هواشناسی مورد استفاده در تحقیق حا
مقیاس . اندشدهخدمات ماشینی سازمان هواشناسی کشور تهیه 

های  های ساعتی روزانه مربوط به دیدبانی ها شامل داده دادهزمانی 
0 ،3 ،6 ،9 ،12 ،15 ،18 ،21 GMT1368-77های   در طول سال 

انتخاب دوره . است ایستگاه هواشناسی سینوپتیک 119مربوط به 
 Y)روش ماکوس( ها آماری بر اساس آزمون کافی بودن داده

+2)R× 10log×T× 3/4=(    y بوده است.) در این رابطهR  
 سال به مقدارآن دردوره 100نسبت مقدار متغیر در دوره بازگشت 

 90 در سطح اعتماد Tstudent مقدار Tبازگشت دو سال و 
 حداقل قابل قبول تعداد y است که -y 6درصد به درجه آزادی

 ).استزیه و تحلیل داده ها برای تج
 قبل از مهر ،هابراساس مطالعات اولیه انجام شده در غالب ایستگاه 

شهریور ماه به عنوان اول  از این رو ،شود ماه یخبندان مشاهده می
در نظر گرفته شد و مابقی روزها به ترتیب شمارش ) روز اول(مبنا 
برای مثال اگر در یک ایستگاه اولین دمای صفر درجه . شدند
 آبان ماه است و به 14 معادل ، رخ داده باشد75گراد در روز  سانتی

گراد مشاهده شده  همین ترتیب اگر آخرین دمای صفر درجه سانتی
 . اردیبهشت ماه خواهد بود13 برابر ، رخ داده باشد255در روز 

آغاز و خاتمه دمای  (یخبندانپس از استخراج اطالعات مربوط به 
برای  ریزش برفآغاز و خاتمه و ) اصفر درجه سطح خاک و هو

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

100( 1منظور از روش تعیین احتمال ویبول
1
×

+
=

n
mP(  استفاده

 در.  تعداد داده ها استn شماره ردیف و mدر این رابطه (گردید 
ند سپس به  می شواین رابطه داده ها به صورت صعودی مرتب

آنها شماره ردیف اختصاص می یابد و در نهایت احتمال وقوع 
 %75الزم به ذکر است که در این مرحله احتمال (محاسبه می شود 

های مورد  پس از تعیین احتمال، داده). مد نظربوده استو بیشتر 
بندی شدند تا توزیع زمانی هر یک  انه تقسیمیمطالعه به صورت ماه

الزم به ذکر است که در تحقیق حاضر به منظور . دتعیین گرد
ها بر اساس  تسهیل کاربرد نتایج درمراکز تحقیقاتی، استخراج داده

 در تحقیق حاضر از مدل .ه استهای شمسی انجام گرفت ماه
داری بین متغیرهای مورد مطالعه  معنیارتباط  تعیین برایرگرسیون 

 استفاده و روابط رگزیدهبایستگاههای  با ارتفاع و عرض جغرافیایی
 ).3جدول( شدندمربوط به کل کشور محاسبه 

 ه صورت تابعی ازپس از محاسبه روابط و معادالت متغیرها ب
در کلیه ایستگاه ها، ) 75%با احتمال ( ارتفاع و عرض جغرافیایی

های هر یک  ها و تعیین محدوده یابی و ترسیم منحنی عملیات درون
ز نقشه رقومی ارتفاعی ها با استفاده ا از شاخص

1000000
 کشور 1

 . شددر محیط سیستم اطالعات جغرافیایی انجام 
و  2های کریجینگ شایان ذکر است که در این مطالعه از روش

IDWیابی   برای درونهاترین و معتبرترین روش  که متداول
ین پس از تعیین روابط ب .، استفاده گردیدهستندمتغیرهای اقلیمی 

متغیرها به تعیین توزیع مکانی و زمانی آغاز و خاتمه هر یک از 
 های  شکلدر قالبپارامترها در گستره کشور پرداخته شد و نتایج 

 .انده شدهیارا 6  الی4
 
 نتایج. 4

 زمان آغاز و خاتمه وقوع در مورداز آن جا که آگاهی و شناخت 
برخوردار  سیارییخبندان در سطح جاده های کشور از اهمیت ب

هوا و (های مربوط به یخبندان   دادهتحلیلاست پس از استخراج و 
 تاریخ های آغاز و خاتمه آنها شدند% 75با احتمال ) سطح خاک

ارتفاع به صورت تابعی از سپس روابط و معادالت آنها . دشبرآورد 
 .ندمحاسبه شدو عرض جغرافیایی 

 :رفتمطالب زیر را نتیجه گتوان  می3بر اساس جدول 
 ، متر افزایش ارتفاع1000به ازای هر : زمان آغاز یخبندان  - 
 روز 4 ، روز و به ازای هر یک درجه افزایش عرض جغرافیایی44

 .افتدمی اتفاق زودتر
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 روز 30 ، متر افزایش ارتفاع1000به ازای هر : خاتمه یخبندان  - 
یق  روز به تعو5 ،و به ازای هر یک درجه افزایش عرض جغرافیایی

 .افتدمی

 ، متر افزایش ارتفاع1000به ازای هر : آغاز یخبندان سطح خاک  - 
 روز 5 ، روز و به ازای هر یک درجه افزایش عرض جغرافیایی37

 .دهد زودتر روی می

 متـر افـزایش   1000بـه ازای هـر   : خاتمه یخبندان سطح خـاک   - 
 ،ی روز و به ازای هر یک درجه افزایش عرض جغرافیای          28 ،ارتفاع

 .افتد  روز به تعویق می4

 ، متر افزایش ارتفاع1000به ازای هر : تعداد روزهای یخبندان  - 
 روز 8 ، روز و به ازای هر یک درجه افزایش عرض جغرافیایی60

 .شود  میافزودهبه تعداد روزها 

 متر 1000به ازای هر : تعداد روزهای یخبندان سطح خاک  -
یک درجه افزایش عرض  ای هر روز و به از73 ،افزایش ارتفاع

 .شود  میافزوده روز به تعداد روزها 10، جغرافیایی

 72 ، متر افزایش ارتفاع1000به ازای هر : طول دوره یخبندان  - 
 روز به 9 ،روز و به ازای هر یک درجه افزایش عرض جغرافیایی

 .شود  میافزودهتعداد روزها 
 متر افزایش 1000 به ازای هر: طول دوره یخبندان سطح خاک  - 

 ، روز و به ازای هر یک درجه افزایش عرض جغرافیایی65 ،ارتفاع
 .شود  میافزوده روز به تعداد روزها 9
 
  آغاز یخبندان4-1

شود در نواحی کوهستانی   مالحظه می2همان طور که در شکل
جان، شمال خراسان، کشور از جمله البرز، زاگرس، ارتفاعات آذربای

البته در نواحی . دشومیآغاز ای شهریور و مهرماه یخبندان از ماهه
یخنبدان   آغاز،بسیار مرتفعی چون قلل دماوند، سهند و سبالن

در ارتفاعات کپه داغ و . دهد بسیار زودتر و در مرداد ماه روی می
بینالود خراسان شمالی و حتی در ارتفاعات بزمان استان سیستان و 

های  هرماه است اما در کوهپایهبلوچستان نیز زمان آغاز یخبندان م
 . استماه و اسفند  یخبندان آبان پایانالبرز و زاگرس زمان آغاز و 

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 

 .به ندرت شاهد بروز یخبندان هستیم
گسترده ای از شبکه راههای کشور که از بر این اساس در پهنه  

راهدارخانه د بای میکنندمناطق صعب العبور و کوهستانی عبور می
 .خدمات رسانی کرد  تجهیز و آمادهها را در مهرماه

  خاتمه یخبندان4-2
 جاده های مناطق کوهستانیخاتمه یخبندان در اکثر  3مطابق شکل 

 کرمان و ارتفاعات های زاگرس، البرز، شمال غرب، کوه(کشور 
در . افتد در فروردین ماه اتفاق می) شمال و جنوب خراسان

های اصفهان، تهران، سمنان،   استانشاملهای البرز، زاگرس  کوهپایه
هایی از استان فارس، کهکیلویه و  مرکز خراسان، کرمان و بخش

در جنوب .  اسفندماه است،بویراحمد و ایالم زمان خاتمه یخبندان
جنوب ایالم، شمال خوزستان، سواحل دریای خزر، خراسان، 

 بهمن ماه ،جنوب فارس و کرمان و شمال سیستان و بلوچستان
فارس و  چاله لوت، سواحل خلیجدر . استزمان خاتمه یخبندان 

کنند که  ها را تجربه می دی ماه آخرین یخبنداندر  ،دریای عمان
و بین زمان  دنافت البته در این نواحی به ندرت این شرایط اتفاق می

 بر .استبسیار اندک زمانی فاصله  آغاز و خاتمه یخبندان معموالً
این اساس آخرین یخبندان های بهاره معموال باعث غافلگیر شدن 

 .د و معموال خطر آفرین اندنرانندگان و راهداران می شو
 
  آغاز یخبندان سطح خاک4-3

کوهستانی  گویای این واقعیت است که در اکثر مناطق 4شکل 
البته . کشور شهریور ماه زمان آغاز یخبندان سطح خاک است

مطابق معمول این زمان درقلل مرتفع دماوند و سهند و سبالن، 
در مرکز و شمال زمان آغاز یخبندان سطح خاک . استماه مرداد 

خراسان، سمنان، تهران، قم، قزوین، دشت مغان، استان های غربی 
 و در حواشی مناطق ، اصفهان مهرماهکشور،  فارس، کرمان، یزد،

 آبان ،بیابانی و عرض های پایین تر هم چنین سواحل دریای خزر
 آذرماه آغاز یخبندان ،ماه بوده و در نواحی ساحلی جنوب کشور

به هر طریق یک نکته مهم وجود دارد و آن این . سطح خاک است
دتر  زو، نسبت به یخبندان هوا،زمان شروع یخبندان سطح زمینکه 

 .فرا می رسد
که رابطه بین خاتمه یخبندان سطح خاک با ارتفاع و  اینعلت به 

 لذا از تجزیه و ،برخوردار نبودزیادی عرض جغرافیایی از دقت 
 .  شدچشم پوشیتحلیل آن 

 مناطقای از راهها در  های فوق شبکه پیچیده نقشهبر اساس 
 این رو ازند، اکوهستانی غرب و شمال غرب کشور توسعه یافته

 در عملیات راهداری مهمیآگاهی از زمان یخبندان نقش بسیار 
 . داشتخواهدزمستانه 
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  با ارتفاع و عرض جغرافیایی در سطح کشوراقلیمیروابط بین متغیر های . 3جدول 

 
 ضریب

 همبستگی
 معادالت

 پارامتر های

  برآورد شده

 آغاز یخبندان y* = 274-13/4*  عرض جغرافیایی – 0438/0* ارتفاع  67%

 خاتمه یخبندان y = -4/17-45/4* عرض جغرافیایی  + 0295/0* ارتفاع  76%

 آغاز یخبندان سطح خاک y  =264-92/4*  عرض جغرافیایی – 0371/0* ارتفاع  69%

 خاتمه یخبندان سطح خاک y  =22/ 5+75/3* عرض جغرافیایی  + 0278/0* ارتفاع  61%

 تعداد روزهای یخبندان y = -301+44/8* عرض جغرافیایی  + 0597/0* ارتفاع  83%

 تعداد روزهای یخبندان سطح خاک y =-336+99/9* عرض جغرافیایی  + 0734/0* ارتفاع  86%

 طول دوره یخبندان y = -303+13/9* عرض جغرافیایی  + 0728/0* ارتفاع  74%

 ول دوره یخبندان سطح خاکط y = -239+58/8* عرض جغرافیایی  + 0646/0* ارتفاع  70%

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

 
 
 

 
 

 
  توزیع مکانی و زمانی آغاز یخبندان در کشور.2شکل
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 توزیع مکانی و زمانی خاتمه یخبندان درکشور.  3شکل 

 
 
 

 
 

 توزیع مکانی و زمانی آغاز یخبندان سطح خاک در کشور. 4 شکل
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