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چکيده

ب��ا هدف تحليل آماري ويژگيه��اي يخبندان در زاگرس مركزي با تاكيد بر منطقه لرس��تان و چهارمحال
و بختي��اري ،دادههاي دماي حداقل روزانه  14ايس��تگاه هواشناس��ي ( س��ينوپتيك و كليماتولوژي) در منطقه
مورد استفاده قرار گرفت .بر اساس اين دادهها تاريخ زودترين و ديرترين شروع و خاتمه يخبندان و طول
دوره يخبندان محاس��به شد .نتايج پردازش نشان ميدهد كه يخبندان در شمالغرب لرستان و شمال شرق
چهارمحال و بختياري زودتر از بقيه نقاط شروع و در شمال و شمالشرق چهارمحال و بختياري و شمال غرب
و ش��رق لرس��تان ديرتر خاتمه مييابد .طول دوره يخبندان نيز در اين مناطق بيش��تر از ساير نقاط ميباشد.
عليرغم اينكه تاريخ ش��روع اولين يخبندان در ش��مال اس��تان لرس��تان با شرق اس��تان چهار محال و بختياري
همزمان اس��ت ولي خاتمه يخبندان در ش��رق چهار محال و بختياري ديرتر از شمال استان لرستان ميباشد.
مناطق شمالي و شرقي چهارمحال و بختياري نيز از فراواني باالي تداوم روزهاي با شدت يخبندان بين صفر
تا  -10درجه سلسيوس نسبت به ساير نقاط برخوردارند .مناطق داراي بيشترين فراواني تداوم يخبندان يك
 ،دو و هفت روز به باال در ش��مال غرب لرس��تان ،شمال و شمال ش��رق چهارمحال و بختياري ميباشد .عالوه
بر آن نتايج نشان ميدهند كه تغيير پذيري تاريخ شروع يخبندان بهطور قابل مالحظه اي از تاريخ خاتمه آن
بيشتر است .بيشترين ريسك و عدم اعتماد به تاريخ ميانگين شروع اولين يخبندان در ايستگاههاي شهر كرد،
بروجن ،عدل دزك ،امام قيس و خرمآباد ميباش��د .لذا الزم اس��ت احداث ش��بكه ايستگاههاي هواشناسي در
مناطق كوهس��تاني ش��مالغرب و شرق لرستان و شمال ،شمال شرق و شرق چهارمحال و بختياري در اولويت
قرار گيرند.
واژههای كليدي :يخبندان جادهاي ،فراواني و شدت يخبندان ،لرستان و چهارمحال و بختياري ،تحليل آماري يخبندان
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ميباشد ،كه حدود  150سال پيش به رشته تحرير در آمده است و

 .1مقدمه

در آن ش��رايط فيزيكي و هواشناختي موثر در يخبندانهاي ديررس

رخداد مخاطرات اقليمي ج��زء ويژگيهاي اقليمي هر منطقه از

بهاره ناش��ي از تابش انرژي س��طح زمين به همراه آسمان صاف و

زمين محسوب ميش��ود .اين مخاطرات نتيجه رفتارهاي نابهنجار

بادهاي آرام ذكر شده است [.]6

اقليمي اس��ت ك��ه عمدتا از ماهي��ت تصادفي برخ��وردار بوده و

همچنين مطالعه در زمينه اثر يخبندان بر سطح جادهها نشان داده

از اي��ن رو ،امكان پيشبيني آن با مش��كالت جدي مواجه اس��ت

اس��ت كه ريزش برف و يخبندان در س��طح جادهها نقش موثري

[ .]1يخبن��دان با پايينآمدن دما و نزول آن به يك آس��تانه بحراني

در كاهش اصطكاك بين س��طح جاده و تاي��ر اتومبيلها دارد .در

مش��خص ش��روع ميش��ود و با اثراتي كه در س��طح زمين ايجاد

مناطقي كه اين پديده از فراواني بيش��تري برخوردار است ،مشكل

ميكند ،زندگي انس��انها ،فعاليتهاي عمراني و زيربنايي را تحت

هنگامي ش��دت مييابد كه رانندگان از رانندگي در چنين شرايطي

تاثير قرار ميدهد [ .]2رخداد س��رما و يخبندان از مهمترين عوامل

آگاهي نداشته باشند .روزهاي زمستاني با دماي زير صفر به همراه

خسارتزا بر ش��بكه حملونقل كشور خصوص ًا در فصل زمستان

بارش برف مشكالتي چون كاهش سرعت خودروها،افزايش خطر

ميباش��د و محورهاي مواصالتي كش��ور را در اين ايام با خطري

تصادف��ات و افزايش هزينه مدي��رت و نگهداري راهها را به دنبال

جدي روبهرو ميس��ازد [ ]3با توجه به س��اختار جو ،نقش ارتفاع

دارد .ع�لاوه بر برفروبي،مصرف مقدار قاب��ل توجهي نمك به

در سطح زمين داراي اهميت ويژهاي است و عم ً
ال ميتوان ارتباط

منظ��ور بازگش��ايي جادهها بعد از ريزش برف ني��ز ميتواند مفيد

منطق��ي بين ارتفاع و ويژگيهاي يخبندان در هر منطقه برقرار كرد

واقع شود [.]5

و ب��ا اس��تفاده از آن پيشبينيها ،يخبندان و س��رماهاي بحراني را

تعداد تصادفات رابطه مس��تقيمي با نس��بت ب��ارش به دما دارد.

س��اماندهي كرد [ .]4لذا الزم اس��ت ابتدا اين پديده شناخته شده

الرس��ون و براد معتقد بودند كه مقايسه تصادفات به هنگام ريزش

و س��پس تحلي��ل و نهايتا كنترل گ��ردد .در اين مقال��ه به مطالعه

ب��اران بازماني كه بارندگي نباش��د وابس��ته به دماي هوا اس��ت،

خصوصيات و ويژگيهاي يخبندان دو استان لرستان و چهارمحال

بهطوريك��ه حداكث��ر تعداد تصادف��ات هنگام��ي رخ ميدهد كه

و بختياري كه از مناطق كوهستاني ايران ميباشند ،پرداخته شده و

بارندگي با دماي صفر درجه س��انتيگراد و يا كمتر همراه اس��ت.

نگاهي مبتني بر مديريت ريسك يخبندان در منطقه به مسئوالن امر

تعداد تصادفات در جادههاي يخبندان و برفي همزمان با افزايش دما

جهت برنامهريزيهاي منطقهاي و ملي ارايه مينمايد [ .]3از آنجا

افزايش مييابد .اين تعداد در طي شب دو برابر بيشتر از ساعات روز

كه ارتفاع زياد جادههاي كوهس��تاني و تفاوتهاي اقليمي در طول

اس��ت .اما در ش��رايط ريزش برف و يخبندان (بدون شرايط ذوب)

مسيرهاي ارتباطي مشكالت بيشماري را در ماههاي سرد سال براي

تفاوتي بين تعداد آن در هنگام شب و روز وجود ندارد [.]7

راهداران و كارب��ران جادهها به بار ميآورند ،اين دوره و متغيرهاي

آندرسون به بررسي اثرات كاربرد نمك بر تعداد سوانح جادهاي

اقليمي مربوط به آن بيشتر مورد توجه قرار ميگيرند .آگاهي از زمان

بين سالهاي  1970-74كه توسط پليس گزارش شده بود ،پرداخت

آغ��از و خاتمه يخبندان نقش موثري در مديريت عمليات راهداري

و درياف��ت كه تعداد تصادف��ات در هنگام ريزش برف و يخبندان

زمس��تانه ،اقدامات ايمني پليس راه ،آمادگي بيشتر رانندگان و كليه

از س��طح جاده خشك 3،تا  20برابر بيشتر است .همچنين در اين

افرادي كه به نوعي با ش��بكه حملونقل در ارتباط هستنددارد [.]5

تحقيقات مش��خص شد كه رابطهاي بين مقدار نمكپاشي و تعداد

در اين راس��تا مطالعات متفاوتي در زمينه سرمازدگي و يخبندان در

تصادف��ات وجود ن��دارد به عالوهتعداد تصادف��ات در جادههاي

نقاط مختلف جهان و ايران انجام ش��ده است .يكي از قديميترين

نمكپاش��ي شده مشابه جادههاي نمكپاشي نشده در طي ماههاي

نوش��تههاي علمي در اين زمينه توسط پروفسور ريكناگل در مورد

نوامبر و فوريه 52،درص��د و در ماههاي مارس،آوريل و اكتبر 22

يخبندانهاي ديررس بهاره و روشهاي جلوگيري از خسارت آنها
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تحليل آماري دماهاي يخبندان با رويكرد مديريت ريسك ...
درصد جادههاي نمكپاشي نشده بوده است.

يا ش��رايط يخبندان تنظيم نميكنن��د .در مجموع كل تصادفات در

الرس��ون و براد يك ش��اخص تصادف (1977و  )1973رابراي

ماهه��اي مارس و آوريل از ماههاي اكتبر ،نوامبر ،دس��امبر ،ژانويه،

تع��دادي از راهه��اي برفگير و يخبندان بررس��ي كردند كه در آن

فوريه و س��پتامبر كمتر اس��ت [ .]7اصوالًبراي ايجاد يخبندانهاي

متغيره��اي دما،ب��ارش ،عمق برف و تغييرات آن ،ماه س��ال ،روز

سطح جادهها بايد سه عامل با يكديگر عمل كنند .در صورت نبود

هفته و همچنين ايام تعطيل در نظر گرفته شد .آنها در سال 1981

يك عام��ل پديده يخبندان اتفاق نميافتد كه عبارتند از -1 :هواي

گزارش��ي در ارتباط با همبستگي بين شرايط جوي ،شرايط جاده

س��رد زير صفر درجه سانتيگراد -2 ،خاك نسبتا ريزدانه كه داراي

و تصادف��ات جادهاي در فصل زمس��تان ،ارائ��ه كردند كه بر پايه

خاصي��ت مويينگي زياد باش��د -3 ،مناب��ع آب زيرزميني در عمق

دادههاي آماري س��الهاي  1973تا 1977اس��توار بود .آنها مطابق

حداكثر  3متر باشد [.]8

آمار س��الهاي مورد مطالعه ،جادهها را به سه گروه تقسيم كردند:

 .2محدوده مورد مطالعه

گروه A؛ جادههايي كه در زمس��تان نمكپاش��ي ش��دهاند ،گروه
B؛ جادههايي كه در بهار و پاييز نمكپاش��ي شدهاند و گروه C؛

محدوده مورد مطالعه قس��متي از زاگ��رس مياني بين طولهاي

جادههايي كه نمكپاش��ي نشدهاند .جادههاي در معرض يخبندان

جغرافياي��ي´ 50و  46°ت��ا ´ 26و   51 °ش��رقي و عرضه��اي

وقتي كه نمكپاش��ي شده باش��ند دو برابر ديگر جادهها تصادف

جغرافيايي ´ 09و 31°تا ´ 23و  34°ش��مالي قرار دارد كه ش��امل

دارند كه احتماالً دليل آن اين اس��ت كه رانندهها متوجه يخبندان

استانهاي لرستان و چهارمحال و بختياري ميباشد و مناطق مسطح

جادهاي كه نمكپاش��ي شده است نميش��وند و سرعت خود را

و دشتهاي آن محدود است .ارتفاعات به عنوان يكي از مهمترين

شكل  .1موقعيت ايستگاههاي مورد مطالعه
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عوامل محلي ،نقش عمدهاي در تعيين ش��رايط اقليمي منطقه دارند

س��پس فراواني تداومهاي يخبندانهاي  1روزه  2 ،روزه ،و بيشتر

[ .]3در استان لرستان اختالف ارتفاع بسيار زياد است ،بهطوريكه

از  7روز محاسبه شد .از نظر شدت هم روزهاي با شدت يخبندان

در منطقه پلدختر ارتفاع به  713/5متر ودر منطقه ش��مال ش��رقي

صفر تا  -5درجه و  -5/1تا  -10درجه سلس��يوس محاس��به شد.

اس��تان ،ارتفاع به بيش از  4000متر ميرس��د [ . ]9بلندترين نقطه

پراكندگي فضايي  متغيره��ا و پهنهبندي منطقه از نظر پارامترهاي

اس��تان چهارمحال و بختياري در زردكوه بختياري به ارتفاع 4236

محاسبه شده در محيط  Arc GISتهيه شدند.

متر و پس��تترين نقطه آن در ناحيه ش��رقي استان واقع شده است

 .4نتايج تحقيق

[ .]10به دليل ماهيت كوهستاني منطقه همهساله خسارات فراواني
از يخبندانهاي ش��ديد رخ ميدهد كه به كش��اورزي ،حملونقل

 1-4آغاز و خاتمه يخبندان

و ام��ور زيربناي��ي منطقه ضرره��اي جبرانناپذي��ري وارد ميكند

از  14ايستگاه اقليمي– همديدي مورد بررسي  9ايستگاه داراي

[ .]11بدين جهت براي ش��ناخت اين يخبندانه��ا و ايجاد امكان

ضري��ب تغييرات كمتر از 20ميباش��د .مقدار كم ضريب تغييرات

پيشبيني آنها و جلوگيري از بروز خسارات از مجموع  19ايستگاه

ب��راي اين نه ايس��تگاه نش��ان ميدهد كه پراكن��ش دادهها در اين

هواشناس��ي منطقه  14ايستگاه با طوالنيترين دوره آماري موجود

ايس��تگاهها تقريب��ا كم و قابليت اعتماد به اين س��ري دادهها براي

انتخاب شدند .ايستگاه پلدختر با  7سال آمار فقط به لحاظ پوشش

ش��روع يخبندان زياد ميباش��د و ميتوان با آمادگي نس��بي قبلي

ارتفاعي منطقه مورد استفاده قرار گرفت .مشخصات ايستگاهها در

تاريخ آغ��از يخبندان را براي برنامهريزي جهت ش��روع عمليات

جدول شماره  1و موقعيت آنها در شكل  1آمده است.

راهداري با ه��دف مقابله و كاهش اث��رات يخبندانهاي جادهاي
تدارك ديد .اما در 5ايس��تگاه باقيمانده تغييرپذيري شروع اولين

 .3روش تحقيق

يخبندان نس��بتا زياد اس��ت ،بهطوريكه تغييرپذيري در ايس��تگاه

آم��ار روزهاي يخبندان با اس��تفاده از زبان برنامهنويس��ي فرترن

عدل دزك  43/6درصد است كه نشاندهنده عدم اعتماد به تاريخ

 77و ب��ا درنظر گرفتن آس��تانه صفر درجه سلس��يوس براي كليه

شروع يخبندان است و در اين ايستگاه ريسك شروع يخبندانهاي

ايس��تگاههاي م��ورد مطالعه اس��تخراج گرديد .ب��راي اينكه بتوان

جادهاي بيشتر از بقيه ايستگاهها ميباشد .اما تاريخ خاتمه يخبندان

دادهه��اي تقويمي آغ��از و پايان يخبندان را پ��ردازش كرد آنها را

داراي اعتمادپذيري بيشتري اس��ت بهطوريكه بجز در يك مورد

نس��بت به روز مبناي اول س��پتامبر (روز ژوليوس��ي) [ .]5تبديل

(خرمآباد 10/4درصد) تغييرپذيري در ساير ايستگاهها كمتر از 10

نموديم .در هيچكدام از ايس��تگاههاي منطقه در دوره پيش از روز

درصد اس��ت ،لذا با اعتماد بيش��تري ميتوان برنامههاي راهداري

اول س��پتامبر يخبنداني صورت نگرفته است .براي هر سال آماري

را در ارتب��اط با خاتمه يخبندانهاي جادهاي اجرا كرد .در اين ارتباط

هر ايس��تگاه تاريخ ش��روع و خاتمه يخبندان اس��تخراج شد [.]3

ج��دول  ،2تاريخ آغاز و پايان يخبندان و تغييرپذيري آنها را نش��ان

اولين روز شروع يخبندان اولين روزي است كه دماي كمينه به زير

ميدهد.

صفر درجه سلسيوس رفته است .آخرين روز يخبندان هم آخرين

در ش��كلهاي  2و  3زودترين تاريخ ش��روع يخبندان بر اساس

روزي اس��ت كه دماي كمينه به زير صفر درجه سلسيوس رفته و

روز ژوليوس��ي ترسيم شده اس��ت .همانطوركه مالحظه ميشود

بعد از آن تاريخ يخبنداني مشاهده نشده است [.]11

زودترين تاريخ ش��روع در ايس��تگاههاي مرتف��ع واقع در جنوب

در هر ايستگاه زودترين روز آغاز و ديرترين روز پايان با احتمال

ش��رق اين ناحيه آغ��از و ديرترين آن در ناحي��ه جنوبغربي كه

 95درصد با اس��تفاده از روشهاي آماري محاسبه شد .طول دوره

داراي ارتفاع كمي ميباش��د ،خاتمه مييابد .بيشترين تغييرپذيري

يخبندان هر س��ال فاصل��ه بين روزهاي آغاز و پايان منظور ش��د.

در تاريخ ش��روع يخبندان در ايس��تگاههاي واقع در مناطق مرتفع
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جدول  .1شبكه ايستگاههاي استنادي مورد مطالعه در استانهاي لرستان و چهارمحال و بختياري
رديف

نام ايستگاه

عرض جغرافيايي

طول جغرافيايي

ارتفاع (متر)

طول دوره آماري

1

الشتر

33 49

48 15

1567/2

1997-2006

2

اليگودرز

33 24

49 42

2022

1986-2006

3

بروجن

31 57

51 18

2197

1988-2006

4

بروجرد

33 55

48 45

1629

1989-2006

5

خرمآباد

33 26

48 17

1147/8

1951-2006

6

كوهرنگ

32 26

50 07

2285

1987-2006

7

كوهدشت

33 31

47 39

1197/8

1997-2006

8

لردگان

31 31

50 49

1580

1995-2006

9

شهركرد

32 17

50 51

2048/9

1955-2006

10

پلدختر

33 9

47 43

713/5

2000-20005

11

عدالت ارگان

31 53

50 56

2323

1990-2004

12

عدل دزك

32 4

51 3

2280

1973-2006

13

امام قيس

31 44

51 21

2195

1958-2006

14

ناصرالدين

33 2

49 7

1182

1987-2000

و بختياري ديرتر از شمال استان لرستان ميباشد.

ميباش��د .تاريخ ش��روع اولين يخبندان در ش��مال اي��ن ناحيه با
جنوب ش��رق همزمان بوده و خط هم ارزش ( 20نس��بت به اول

 2-4طول دوره يخبندان

سپتامبر) از اين دو ناحيه عبور ميكند.

مناطقي داراي طول دوره يخبندان بيش��تري هس��تند كه يخبندان

در ش��كلهاي  4و  5تاريخ ديرترين خاتمه يخبندان (بر اساس

در آنه��ا زودتر ش��روع و ديرتر خاتمه يافته اس��ت .ميانگين طول

روز ژوليوس��ي) آورده شده اس��ت .عليرغم اينكه تاريخ شروع

دوره يخبندان نيز در ش��كل ش��ماره  6نش��ان داده ش��ده است بر

اولين يخبندان در ش��مال استان لرستان با شرق استان چهار محال

اساس اين شكل كمترين طول دوره يخبندان به طور ميانگين براي

بختياري همزمان است ولي خاتمه يخبندان در شرق چهار محال
83
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حميده دااليي ،بهلول عليجاني ،محمود احمدي
ايستگاههاي خرم آباد (105روز) و پلدختر (10روز)در طول سال

دوره يخبندان بين 198تا  176روز را دارا ميباشند .زيادبودن طول

اس��ت .ايس��تگاههاي لردگان و ناصرالدين داراي 136تا  138روز

دوره يخبندان در بعضي از ايستگاهها نشان ميدهد كه يخبندان در

طول دوره و ايس��تگاه كوهرنگ  171روز  ،ايس��تگاههاي الش��تر،

اين ايس��تگاهها زودتر شروع ميش��ود و ديرتر هم خاتمه مييابد

ش��هركرد ،عدالت ارگان ،امام قيس و بروجن داراي بيشترين طول

پ��س لزوم برنامهريزيهاي منطقهاي در ارتباط با راهداري در اين

جدول  .2تاريخهاي آغاز و پايان يخبندان و تغييرپذيريهاي آنها

شروع يخبندان
رديف

نام ايستگاه

خاتمه يخبندان

زودترين شروع
يخبندان

زودترين شروع با
احتمال  95درصد

تغييرپذيري

ديرترين خاتمه

ديرترين خاتمه با
احتمال  95درصد

تغييرپذيري

1

بروجرد

 20آبان

 29آبان

10/4

 24فروردين

 12فروردين

4/4

2

الشتر

 10مهر

 25مهر

15/8

 10ارديبهشت

 3ارديبهشت

3/7

3

خرم اباد

 26مهر

 2آذر

20/4

 25فروردين

 26اسفند

10/4

4

اليگودرز

 11آبان

 17آبان

8/5

 11ارديبهشت

 26فروردين

4/4

5

پلدختر

 27آذر

 8دي

14/4

 24بهمن

 18بهمن

6/2

6

كوهدشت

 1آبان

 12آبان

15/1

 23فروردين

 17فروردين

3/9

7

كوهرنگ

 24مهر

 5آبان

12/9

 10ارديبهشت

 2ارديبهشت

6/3

8

شهركرد

 3مهر

 25مهر

22/5

 19ارديبهشت

 30فروردين

4

9

لردگان

 11آبان

 20آبان

8/9

 29فروردين

 17فروردين

4/8

10

بروجن

 1مهر

 19مهر

24/4

 10ارديبهشت

 2ارديبهشت

2/9

11

عدل دزك

 1مهر

 14مهر

43/6

 17خرداد

 15ارديبهشت

7

12

عدالت
ارگان

 15مهر

 2آبان

17/5

 3خرداد

 12ارديبهشت

5/3

13

امام قيس

 22شهريور

 23مهر

29/1

 15ارديبهشت

 31فروردين

4

14

ناصرالدين

 25مهر

 14آبان

17

 26فروردين

 16فروردين

5
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شكل  .2پهنهبندي زودترين شروع يخبندان مشاهده شده در لرستان و چهارمحال و بختياري (برحسب روز ژوليوسي)

شكل  .3پهنهبندي زودترين شروع يخبندان با احتمال  95درصد در لرستان و چهارمحال و بختياري (برحسب روز ژوليوسي)

مناطق بيش��تر بايد مورد توجه مديران و مس��ئوالن قرار گرفته و

هواشناسي جادهاي هستند.

تجهيزات و امكانات بيشتري نسبت به ساير مناطق و شهرستانهابه
اي��ن مناطق اختصاص يابد .ط��ول دوره يخبندان بهعنوان يكي از

 3-4توالي يخبندانها

عوامل موثر در تعيين محل نصب ايستگاههاي هواشناسي جادهاي

فراواني س��االنه يخبندانها با تداوم يك ،دو و بيش از هفت روز

ميباشد .بنابراين دو منطقه شمالي و شمالغرب لرستان و شرق و

در كل دوره آماري هر ايس��تگاه به وسيله برنامه فرترن 77و مطابق

ش��مال شرق چهار محال بختياري در اولويت نصب ايستگاههاي

جدول  3استخراج و نقشههاي پهنهبندي بر اساس فراواني ساالنه
85
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حميده دااليي ،بهلول عليجاني ،محمود احمدي
تهيه ش��ده است .بر اين اساس بيش��ترين فراواني تداوم يك روزه

يخبندان در ايس��تگاههاي ناصرالدي��ن ،عدالت ارگان ،عدل دزك،

يخبندان در ايس��تگاههاي ناصرالدين ،كوهدش��ت و الشتر (10و 8

لردگان و كوهدشت (6و  5بار در سال) و كمترين فراواني در بقيه

بار در س��ال) و كمتري��ن فراواني در ايس��تگاههاي پلدختر و امام

ايس��تگاهها با ( 3و  4بار در س��ال) رخ ميدهد .بيشترين فراواني

قيس (1و 4بار در س��ال) ميباشد بيشترين فراواني تداوم دو روزه

تداوم بيش از هفت روزه يخبندان در ايس��تگاههاي عدالت ارگان،

شكل  .4پهنهبندي ديرترين خاتمه يخبندان مشاهده شده در لرستان و چهارمحال و بختياري (برحسب روز ژوليوسي)

شكل  .5پهنهبندي ديرترين خاتمه يخبندان با احتمال  95درصد در لرستان و چهارمحال و بختياري (برحسب روز ژوليوسي)

ع��دل دزك ،امام قيس و كوهرنگ ( 8و 5بار در س��ال) و كمترين

ال��ي  9پهنهبندي منطقه را از نظر ت��داوم يك ،دو و بيش از هفت

فراواني در ايس��تگاه خرم آباد  1بار در س��ال رخ ميدهد .شكل 7

روز در منطقه نشان ميدهد.
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كشور دارد.

 4-4شدت يخبندانها
بر اساس جدول  4بيشترين فراواني ساالنه دماي يخبندان صفر

ب��راي اين منظور دادههاي دماي حداقل دو اس��تان لرس��تان و

تا  -5درجه سلس��يوس در ايستگاههاي عدالت ارگان ،امام قيس

چهارمحال و بختياري از س��ازمان هواشناس��ي اخذ و مشخصات

و بروج��ن (  70 ،115و  67بار در طول س��ال) و كمترين آن به

اقليم��ي و رفت��ار آم��اري آنه��ا اس��تخراج گرديد .در اين راس��تا

ترتيب در ايستگاههاي پلدختر ،خرم آباد و بروجرد ( 34 ،1و 45

كلي��ه تاريخهاي يخبندان نس��بت به اول س��پتامبر( 10ش��هريور)

بار در سال) ميباشد.

ش��مارهگذاري شدند و تاريخ زودترين ش��روع و ديرترين خاتمه

شكل  .6ميانگين طول دوره يخبندان در منطقه مورد مطالعه (برحسب روز)

بيش��ترين فراواني س��االنه ش��دت يخبندان  -5/1تا  -10درجه

يخبندان مش��اهده شده و ش��روع و خاتمه يخبندان با احتمال 95

سلس��يوس در ايستگاههاي عدالت ارگان ،عدل دزك و امام قيس

درصد محاسبه شد .طول دوره يخبندان از تفاضل تاريخهاي خاتمه

در چهارمحال و بختياري با ( 43 ،58و  39بار در طول س��ال) و

و شروع يخبندان محاسبه شد .سپس در محيط برنامهنويسي فرترن

كمترين آن در پلدختر ،خرمآباد و كوهدش��ت با (صفر 4 ،و  8بار

 77فراواني ش��دتهاي يخبندان صفر تا  -5و -5/1تا  -10درجه

در س��ال) مشاهده شده است .شكل  10و  11پهنهبندي منطقه را

سلسيوس محاسبه و تداوم يخبندانهاي يك ،دو و بيش از  7روز

از نظر فراواني دماهاي يخبندان نشان ميدهد.

نيز محاسبه شدند.
زودترين ش��روع يخبندان در منطقه در ش��مال غرب لرس��تان و

 .5خالصه و نتيجهگيري

شمال شرق چهارمحال و بختياري در ايستگاههاي الشتر ،شهركرد،

ش��ناخت خصوصيات و ويژگيهاي يخبن��دان نقش مهمي در

ع��دل دزك ،بروج��ن و امام قيس در تاريخه��اي  10مهر 3 ،مهر،

برنامهريزيه��اي راهداري ،انجام به موقع عمليات امداد و نجات

 1مهر و  22ش��هريور زودتر از بقيه مناطق ب��ه وقوع ميپيوندد و

جادهاي و اتخاذ تمهيدات الزم براي مقابله با اين بليه در جادههاي

بهتدريج سراسر منطقه را فرا ميگيرد.
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حميده دااليي ،بهلول عليجاني ،محمود احمدي
جدول  .3توالي يخبندانهاي يك ،دو و  7روز به باال در منطقه مورد مطالعه
رديف

نام ايستگاه

طول دوره آماري

1روزه

2روزه

7روز به باال

1

بروجرد

17

5

3

2

2

الشتر

9

8

4

4

3

خرم اباد

55

6

4

1

4

اليگودرز

20

5

3

3

5

پلدختر

7

1

0

0

6

كوهدشت

9

8

5

2

7

كوهرنگ

19

5

3

5

8

شهركرد

51

7

3

4

9

لردگان

11

6

5

2

10

بروجن

18

6

4

4

11

عدل دزك

33

6

5

5

12

عدالت ارگان

15

7

5

8

13

امام قيس

48

4

3

5

14

ناصرالدين

13

10

6

2

شكل  .7فراواني ساالنه تداوم يخبندان يك روزه در منطقه مورد مطالعه (برحسب روز)

ديرترين خاتمه يخبندان مشاهده شده در منطقه مورد مطالعه در

مناطق دير تر تمام ميش��ود و لزوم برنامهريزي و عمليات مبارزه

شمال و شمال شرق استان چهارمحال و بختياري و شمال غرب و

با يخبندان در سطح جادهها و تامين ايمني عبور و مرور را نمايان

ش��رق لرستان در ايستگاههاي عدل دزك ،عدالت ارگان ،شهركرد،

ميسازد .ش��روع و خاتمه يخبندان تبعيت از ارتفاع دارد يعني در

امام قيس ،بروجن و الشتر در تاريخهاي  17خرداد 3 ،خرداد19 ،

نقاط مرتفع يخبندان زودتر ش��روع و ديرتر هم خاتمه يافته است.

 15 ،و  10ارديبهش��ت بوده و نش��ان ميدهد كه يخبندان در اين

بهطوركلي ميزان اعتماد به ميانگين تاريخ خاتمه يخبندان از تاريخ
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شروع آن بيشتر است .درحاليكه حداكثر تغييرپذيري تاريخ خاتمه

اين مناطق بيش��تر است چون يخبندان در اين مناطق زودتر شروع

يخبندان در بين ايس��تگاههاي مورد مطالعه 10/4درصد است ،اما

و ديرتر خاتمه مييابد.
بيشترين فراواني ساالنه تداوم  1و  2روزه يخبندان در شمالغرب

بيش��ترين تغييرپذيري شروع يخبندان  43/6درصد ميباشد .طول

شكل  .8فراواني ساالنه تداوم يخبندان دو روزه در منطقه مورد مطالعه (برحسب روز)

شكل  .9فراواني ساالنه تداوم يخبندان بيش از هفت روز در منطقه مورد مطالعه (برحسب روز)

دوره يخبندان نيز در منطقه ش��مالغرب و شرق لرستان ،شمال،

و جنوب شرق لرستان ،شمال شرق ،جنوب شرق ،جنوب و جنوب

شمال شرق و ش��رق چهارمحال و بختياري نسبت به بقيه منطقه

غرب چهارمحال ميباشد.
بيش��ترين فراواني س��االنه تداوم يخبندانهاي بيش از هفت روز

بيش��تر اس��ت و لزوم برنامهريزي و مديريت ريسك يخبندان در
89
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حميده دااليي ،بهلول عليجاني ،محمود احمدي
جدول .4فراواني ساالنه دماهاي يخبندان بين صفر تا  -10درجه سلسيوس با فاصله طبقات 5تايي

رديف

طول دوره آماري

نام ايستگاه

(0-)-5

()-5/1( -)-10

1

17

بروجرد

45

13

2

9

الشتر

65

37

3

55

خر 
مآباد

34

4

4

20

اليگودرز

58

26

5

7

پلدختر

1

0

6

9

كوهدشت

60

8

7

19

كوهرنگ

54

30

8

51

شهركرد

62

34

9

11

لردگان

60

12

10

18

بروجن

67

37

11

33

عدل دزك

63

43

12

15

عدالت ارگان

115

58

13

48

امام قيس

70

39

14

13

ناصرالدين

52

10

شكل  .10فراواني ساالنه روزهاي با شدت يخبندان صفر تا  -5درجه سلسيوس در منطقه مورد مطالعه (برحسب روز)
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شكل .11فراواني ساالنه روزهاي با شدت يخبندان  -5/1تا  -10درجه سلسيوس در منطقه مورد مطالعه (برحسب روز)

مديريت يخبندان در جادههاي اين دو استان مورد استفاده قرار گيرد.

در ش��مالغرب لرستان ،مركز ،ش��رق و جنوب غرب چهارمحال
ميباشد .بيشترين فراواني روزهاي با شدت يخبندان صفر تا -10

 .7پانويسها

درجه سلس��يوس در شمالغرب لرستان ،مركز و شرق چهارمحال
و بختياري است.

1- Professor Reeknagle

 .6پيشنهادها

 .8منابع

ب��ا توجه به اهميت دادههاي هواشناس��ي در مديريت ريس��ك 
بالي��اي هواشناس��ي ج��ادهاي ،به نظر ميرس��د احداث ش��بكه

 -1حس��يني ،س��يد امير و فرجزاده  ،محمود (« )1387پهنهبندي

ايستگاههاي هواشناس��ي در مناطق كوهستاني شمالغرب و شرق

مكاني يخبندان در ايران» ،پايان نامه كارشناس��ي ارش��د ،دانشگاه

لرس��تان و شمال ،شمال ش��رق و شرق چهارمحال و بختياري در

تربيت مدرس

اولويت قرار گيرند.
مناط��ق يخبندانخي��ز ب��ه ايس��تگاههاي هواشناس��ي جادهاي

 -2نوح��ي ،كيوان (« )1374تعيين تاريخهاي عبور دماي حداقل

مجهزشوند و تابلوهاي اطالعرس��اني جهت آگاهسازي رانندگان

ه��وا در آس��تانههاي حرارتي در ك��رج» ،مجله نيوار ،ش��ماره،27

از وضعيت جادههادر مسير تردد نصب شوند.

سازمان هواشناسي كشور ،ص53-57.

اس��تفاده از سيستم نمكپاش جادهاي در مواقعي كه سطح جاده
يخزده است جهت كاهش تصادفات جادهاي توصيه ميشود.

 -3دااليي ،حميده؛ عليجاني ،بهلول و احمدي ،محمود ()1388

يافتهه��اي اين مقاله در رابطه با زمان آغاز ،خاتمه و طول دوره

«تحلي��ل آماري دماه��اي يخبندان در زاگرس مرك��زي با تاكيد بر

يخبن��دان و توزيع فضا زماني آن ميتوان��د در تصميمگيريهاي

لرس��تان و چهارمحال و بختياري» ،پايان نامه كارشناس��ي ارش��د،

بخش راهداري و حملونقل جادهاي و اتخاذ تمهيدات الزم براي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرري
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حميده دااليي ،بهلول عليجاني ،محمود احمدي
 -4كمالي ،غالمعلي و حبيبي نوخندان ،مجيد (« )1384بررس��ي

 -7اديب��ي ،هادي و بهبهاني ،حميد ( « )1373پهنهبندي ايران از

توزي��ع مكان��ي و زماني يخبندان در اي��ران و نقش آن در حمل و

نقط��ه نظ��ر عوامل موثر آب و هوايي بر روس��ازي راه « پاياننامه

نقل جادهاي»،پژوهش��نامه حملونقل ،سال دوم ،شماره ،2تابستان

كارشناسي ارشد ،تهران ،دانشگاه علم و صنعت ايران

 ،1384ص127-135.
« -8اطلس اقليمي اس��تان لرستان با استفاده از سيستم اطالعات
جغرافيايي» ( ،)1385اداره كل هواشناسي استان لرستان

 -5كمالي ،غالمعلي و مرادي ،اس��حاق (« )1384تابش خورشيد
اص��ول و كاربرده��ا در كش��اورزي و انرژيهاي نو» ،انتش��ارات

 -9قط��ره س��اماني ،س��عيد و هم��كاران (« ،)1382س��رماهاي

پژوهشكده هواشناسي و علوم جو

تأثيرگذار بر توليد بادام در منطقه س��امان» ،س��ازمان هواشناس��ي
كشور ،پژوهشكده هواشناسي و علوم جو

 -6رحيم��ي ،محم��د (« )1378بررس��ي احتم��ال زماني وقوع

« -10پهنهبندي اقليمي اس��تان چهارمحال و بختياري» (،)1382

يخبندانهاي به��اره و زودرس پاييزه در البرز مرکزي» ،پايان نامه

پژوهشكده هواشناسي و علوم جو

کارشناسي ارشد ،دانشگاه تهران
)6- Wallaman , C- Wretling ,p . and Oberg, G. (1999
“ Effects of winter road maintenance», Finland Road
Administration, pp 86-88

مهندسی حمل و نقل  /سال اول  /شماره دوم  /زمستان 1388

11- WMO (1978) «Techniques of frost prediction
and methods of frost and cold protection», No.487
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