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اقليم جاده اي محور سمنان – ساري
سیذ رضی هَسَی فَالدی
تاريخ پذيرش79/30/11 :

تاريخ دريافت79/33/33:
صفحات17 - 9:

چکیذُ
حول ًٍقل زهیٌی یکی از بخطْای هْن ٍ زیر بٌایی در اقتصاد ّر کطَر ٍ هٌطقِ هی باضذ کِ بِ صَرت هختلف بِ ضرایط جغرافیایی
ٍ اقلیوی بستگی دارد در صَرت آگاّی از ایي عَاهل هی تَاى کوک ارزًذُ ای بِ ایوٌی حول ٍ ًقل در راستای کاّص خسارت ّای
جاًی ٍ هالی ًاضی از آى ًوَد .

اّذافی کِ در ایي پصٍّص دًبال هی ضَد  -1تطریح رٍضی جْت تعییي احتوال ٍقَع ٍضعیت ّای

بحراًی ٍ لغسًذگی ( )NP1-NP9در طَل جادُ  -2تعییي ٍضعیت ایوٌی حذ فاصل ایستگاُ ّای َّاضٌاسی با تحلیل آهاری  4ایستگاُ
َّاضٌاسی  .در ایي پصٍّص  ،ایوٌی ضبکِ حول ٍ ًقل برٍى ضْری هحَر سوٌاى – ساری بِ طَل  222کیلَهتر با هَرد تجسیِ ٍ تحلیل
قرار گرفت  .در رًٍذ پصٍّص  ،آهار هاّاًِ دها  ،بارش ٍ رطَبت پس ازدستِ بٌذی  ،طبقِ بٌذی ٍّوگي سازی بِ هٌظَر تعییي ٍضعیت
اقلیوی ّر یک از هاُ ّای هَرد هطالعِ از هاتریس ٍضعیت ّای هختلف اقلیوی استفادُ ضذ  .پس از هحاسبِ احتوال ٍقَع ّر یک از
ٍضعیت ّای جَی طی دٍرُ آهاری در ایستگاّْای هَرد هطالعِ ً ،وَدارّای آى از ًرم افسار  Excleاستخراج ٍهَرد تفسیر قرار گرفت
 .از هْوتریي دستاٍردّای ایي تحقیق طبقِ بٌذی ایوٌی جادُ از لحاظ لغسًذگی ٍ یخبٌذاى در هاُ ّای سرد ٍ گرم سال ٍ تعییي هحذٍدُ
ّای پرخطر هی باضذ .

ٍاشگاى کلیذی  :ماتریس  - Nایمىی ضثىٍ حمل ي ومل  -یخثىذان  -لغسوذگی  -محًر سمىان – ساری

وارضىاسی ارضذ جغرافیا ي تروامٍ ریسی ضُری يدتیر آمًزش ي پريرش استان سمىان
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مقدمه
با توجه به حاکمیت شرایط آب و هوایی
خاص در هر منطقه در مناطق کوهستانی و
مرتفع شاهد شرایط اقلیمی سرد و یخبندان همراه
با ریزش برف  ،تگرگ سقوط بهمن و مه – در
مناطق معتدل بارندگی و رطوبت نسبی زیاد –
در مناطق گرمسیر شرایط چون توفان ماسه  ،گرد
و غبار و گرمای زیاد می باشیم که هر کدام از
این عوامل به نوعی برشبکه حمل و نقل موثرند .
حمل ونقل زمینی یکی ازبخشهای مهم زیر بنایی
در اقتصاد هر کشور و منطقه می باشد که به
صورت مختلف به شرایط جغرافیایی و اقلیمی
بستگی دارد  .در صورت آگاهی از این عوامل
می توان کمک های ارزنده ای به ایمنی حمل و
نقل زمینی نمود واز طرفی خسارت های جانی و
مالی ناشی از آن را کاهش داد  .بارش زمانی
اتفاق می افتد که هوای مرطوب و عامل صعود
هر دو با هم در منطقه ای وجود داشته باشد .به
عبارت دیگر هوای مرطوب تا ارتفاع معینی باال
می رود و بر اثر سرد شدن پی در پی به نقطه
اشباع می رسد و در مرحله بعد ابر بارش را پدید
می اورد عدم وجود هریک از این دو عامل مانع
وقوع بارش می شود ( علیجانی و کاویانی
پدیده یخبندان که به
.1331،ص.)251
شرایطی از هوا که دمای آن به صفر و زیر صفر
می رسد همه ساله خسارت های گسترده ای را در
زمینه های مختلف از جمله حمل و نقل ایجاد می
کند این پدیده که به علت کاهش سریع انرژی در
سطح منطقه ایجاد می شود در ماههای سرد سال
دارای فراوانی بیشتری است .وسعت خسارت های
ناشی از یخبندان در بخش های مختلف ازجمله
حمل ونقل جاده ای  ،لزوم شناخت و مطالعه دقیق
بر روی این پدیده را به منظور مقابله با خسارت
های احتمالی ضروری می سازد ( .محمدی ،
 ،1331ص  ) 191طبق آمار سوانح جاده ای از
بین پدیده های جوی موثر بر حمل و نقل جاده ای
 ،بارندگی و جاده های خیس و لغزنده نسبت به

یخبندان ،ریزش برف و پدید آمدن مه ،اهمیت
بیشتری دارند ( حبیبی  ،نوخندان  )1333بررسي
آماري كشور استرالیا ،حاكي از آن است كه
فراواني تصادفات در روزهاي باراني  30درصد
بیشتر از روزهاي بدون باران است .كي و
سیموند رخداد بارندگي را در بروز تصادفات جاده
اي در شهرهاي بزرگ استرالیا بررسي كردند و به
این نتیجه رسیدند كه در طي دوره هاي مرطوب و
بعد از فاصله اي زماني بعد از رخداد بارندگي،
میزان ریسك خطر تصادفات افزایش زیادي در
مقایسه با دوره های خشک پیدا می کند مطالعه
مشابهي را هم ایسنبرگ برا ی امریكا انجام داده و
به این نتیجه رسیده است كه ارتباط معني دار منفي
بین بارش ماهانه و تصادفات وجود دارد؛ ولي
درسطح روزانه این ارتباط مثبت است .ادواردز
نیز به مطالعه روابط بین شدت تصادفات جاده اي و
وضعیت هوا در انگلستان پرداخته و به این نتیجه
دست یافته است كه در شرایط باراني میزان
تصادفات به صورت معني داري در مقایسه با
شرایط هواي خوب كاهش پیدا مي كند،در كانادا این
مطالعه به وسیله آندرسكو و فراست با استفاده از
پارامترهاي بارش  ،دما و برف در مقیاس هاي
زماني ماهانه و ساالنه صورت گرفته است كه
نشان می دهد در شرایط برفي میزان تصادفات به
طورمعنی داری افزایش پیدا می کند  ( .منوچهر
فرج زاده اصل و همکاران  )1339 ،در تحقیق
دیگر توسط جولیا ادوارد در ارتباط بین تصادفات
جاده ای و پدیده های اقلیمی در هنگام سوانح
مورد بررسی قرار گرفت .او در یک سطح
اطمینان محلی به مقایسه وضعیت تصادفات در
روزهای بارانی  ،روزهای همراه با پدیده مه و
روزهای همراه بادهای شدید  ،با روزهای با
شرایط نرمال و طبیعی پرداخت که یافته های آن
بیانگر کاهش معنا داری در شدت و تعداد
تصادفات در روزهای بارانی در مقایسه با
روزهای بدون بارش نشان می دهد  .در روزهای
همراه با مه آمار تصادفات افزایش یافته است  .در
مورد باد شدید یافته ها نتایج معنا داری را نشان
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نمی دهند ( کامیابی  ،1331 ،ص  . ) 102در
ایران تأثیر عوامل جغرافیایي بر شبكه راه ها مورد
توجه قرار گرفته و عوامل اقلیمي مؤكدا به عنوان
یكي از پارامترهاي اصلي آن شناخته شده است .
نقش عوامل جوی در حمل ونقل جاده اي را كمالي
و حبیبي نوخندان )  ( 1384مورد بررسي قرار
داده اند كه در طي آن نقشه هاي آغازو خاتمه
یخبندان در كشور تهیه گردیده وراهكارهاي مقابله
با آن ارائه شده است .فرج زاده و كرمي ) ( 1384
به بررسي تحلیل تصادفات جاده اي با رویكرد
اقلیمي با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایي در
محور فیروزكوه ساري پرداختند  .هدف آنها از
این كار بررسي ارتباط بین پدیده هاي اقلیمي و
بروزتصادفات به كمك سیستم اطالعات جغرافیایي
بوده است  .همچنین آنها ثابت كردند كه وقوع پدیده
هاي اقلیمي یخبندان و بارندگي از مهمترین عوامل
باال رفتن آمار تصادفات در محور فیروزكوه
ساري به شمار مي آیند  .فرج زاده و باقدم (
 )1384نیز به بررسي تحلیل تصادفات جاده اي
در محور سنندج مریوان با رویكرد مخاطرات
اقلیمي به كمك سیستم اطالعات جغرافیایي پرداختند
.آنها در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند كه
حركات دامنه اي به لحاظ تأثیرگذاري بر جاده،
وقوع ناگهاني و فعالیت در تمام طول سال از مهم
ترین پارامترهاي خطرساز وتهدید كننده ایمني
محور سنندج مریوان است و تغییر كاربري دامنه
هاي مشرف بر جاده در افزایش حركات دامنه اي
درمحور سنندج مریوان مؤثر بوده است (.منوچهر
فرج زاده اصل و همکاران  )1339 ،رمضانی ،
سرورو یوسفی در بررسی رابطه بین شرایط
بارانی سطح جاده با زمان وقوع تصادفات جاده
ای محور رشت لوشان به نتایجی دست یافتند که
درصد بیشتری از تصادفات جاده ای تحت تاثیر
شرایط جوی بویژه ریزش باران بوقوع پیوسته
است  33/3 .درصد از کل تصادفات ساالنه در
پاییز و زمستان که بیشترین بارندگی مربوط به
این فصول است رخ داده است  ( .رمضانی و
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همکاران  ، 1331 ،ص  .) 13براساس آمار
سازمان بهداشت جهانی ساالنه  1/5میلیون نفر از
مرگ و میر غیر طبیعی و غیرعمد حدود 13
درصد آن مربوط به تصادفات جاده ای است .
ایران با داشتن یکصدم جمعیت جهان یک چهلم
تصادفات دنیا را داراست از سال  1315ساالنه
 10تا  15درصد به حوادث جاده ای افزوده شده
است و ایران در سال  1335با بیش از  23هزار
کشته ناشی از تصادفات جاده ای صدر نشین
کشورهای جهان است  (.علی دولتی مهر و
همکاران ) 1390 ،
میزان تصادفات جاده ای در ایران  20برابر
کشورهای صنعتی و  5برابر کشورهای همسطح
خود ( مصر و ترکیه ) می باشد و ساالنه حدود
 23هزار نفر کشته بر جای می ماند  ( .روزنامه
شرق  )35/2/10این تعداد برابر  33نفر کشته
در هر شبانه روز و  3نفر در هر ساعت می باشد
 .در كشور ایران از هر  100نفر مجروح در
حوادث رانندگي 24 ،نفر مي میرند؛ در حالي كه
در كشور انگلیس از هر 100نفر  1نفر مي میرد.
(منوچهر فرج زاده اصل و همکاران )1339 ،
پدیده اقلیمی در میان عوامل تاثیر گذار بر روی
ایمنی حمل و نقل دارای اهمیت بسزایی است .
هرچند این پدیده ها طبیعی و در مواردی کنترل
آن از دست انسان خارج است ولیکن می توان
بعضی از آنها را با اعمال روشهایی در طراحی
جاده و بعضی دیگررا باحضور به موقع عوامل
راهداری و هالل احمر و پلیس به حداقل رساند .
در این تحقیق سعی شده است بر اساس داده های
هواشناسی  1ایستگاه سینوپتیک تاثیر دما  ،بارش
و رطوبت بر ایمنی شبکه حمل و نقل برون
شهری محور سمنان – ساری مورد مطالعه قرار
گیرد  .تا بر اساس یافته های بدست آمده بتوان
راهکارهای مناسبی جهت کنترل و کاهش
تصادفات و مدیریت راهها در شرایط مختلف
اقلیمی ارائه نمود  .سوال اصلی تحقيق اين است
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كهبا توجه به عناصر اقلیمی موثر کدام قسمتهای
شبکه حمل و نقل زمینی سمنان – ساری درصد
ریسک خطر بیشتری دارد  .وفرضيه تحقيق  :به
نظر می رسد که در مسیر سمنان تا ساری
بیشترین درصد ریسک خطر در محور شهمیرزاد
– کیاسر مربوط به گردنه های مسیر می باشد .
مواد و روشها
موقعيت جاده:
منطقه مورد مطالعه دراین پژوهش جاده
سمنان ،فوالدمحله ،ساری به طول  200کیلومتر
است که از نظر طبقه بندی جاده ای در گروه

راههای اصلی کشور قرار گرفته است  .این
محور یکی از مهمترین راههای مواصال تی است
که مرکز دو استان سمنان و مازندران را به هم
وصل کرده و جاده چشمه علی دامغان در محدوده
فوالدمحله از آن منشعب می شود  .این محور در
طول مسیردر حدفاصل شهمیرزاد تا کیاسر از
نواحی کوهستانی البرزو گردنه های مرتفع بشم
شهمیرزاد ( 2110متر)  ،پرور(2350متر) ،
فوالدمحله ( 2100متر)  ،سوته (2100متر) و
ایول (  1350متر )عبور می کند و در طی
فصول مختلف بویژه زمستان تحت شعاع بارش و
یخبندان می باشد .
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ارتفاع ضمالی تمسیم ومًد  .اعالعات ایستگاٌ َایی

رٍش پصٍّص

وٍ در ایه مغالعٍ مًرد تجسیٍ ي تحلیل لرار گرفتٍ تٍ

در ایه ممالٍ تٍ مىظًر تررسی تاثیر پارامترَای

وحً مغلًتی گًیای ضرایظ جًی ي اللیمی َر یه از

اللیمی ترريی ایمىی حمل يومل  ،آماري اعالعات 4

مىاعك فًق است  .تٍ عًری وٍ در مىغمٍ وًَپایٍ

ایستگاَُای ًَاضىاسی سیىًپتیه سمىان ،

ای خطه ي ویمٍ خطه از ایستگاٌ سمىان  ،در

مُذیطُر ،ویاسر ي ساری مرتًط تٍ ديرٌ -1388
1382

مىاعك وًَستاوی ویمٍ خطه سرد مروسی از

تُیٍ گردیذ  .تا تًجٍ تٍ يتژگی خاظ

ایستگاٌ مُذیطُر ،در مىاعك ویمٍ مرعًب وًَستاوی

جغرافیایی مىغمٍ مًرد مغالعٍ (وٍ محذيدٌ ای ماتیه

از ایستگاٌ ویاسر ي ترای مىغمٍ ساحلی يمرعًب از

مىاعك خطه ي ویمٍ خطه مروسی  ،مىاعك

اعالعات ایستگاٌ ساری استفادٌ ضذ  .در ريوذ پژيَص

وًَستاوی الثرز ي سًاحل وم ارتفاع دریای خسر است

 ،آمار ماَاوٍ دما  ،تارش ي رعًتت وسثی پس ازدستٍ

) جادٌ سمىان ،ساری را می تًان تٍ سٍ تخص

تىذی  ،عثمٍ تىذی ي َمگه سازی تٍ مىظًر تعییه

وًَپایٍ ای خطه ي ویمٍ خطه جىًتی  ،وًَستاوی

يضعیت اللیمی َر یه از ماٌ َای مًرد مغالعٍ از

ویمٍ خطه سرد مروسی ي مىغمٍ مرعًب ي وم

ماتریس يضعیت َای مختلف اللیمی استفادٌ ضذ .

جدول  -1ماتريس وضعيت های مختلف اقليمی ()N
بارش و رطوبت

عدم بارش و رطوبت نسبی
کمتر از 30درصد

دما
دما بیش از  10درجه

N1
(بدون پدیده)
N4
(لغزندگی بالقوه)
N7
(یخبندان بالقوه )

دما بین  0تا  10درجه
دما کمتر از  0درجه

تر اساس جذيل ضمارٌ ( )1فراياوی َر یه از
يضعیت َاتٍ غًرت ماَاوٍ محاسثٍ ي استخراج ضذ ي

رطوبت بیشتر از 30
درصد یا بارش بین 0-10
میلیمتر
N2
(لغزندگی )
N5
(لغزندگی )
N8
(یخبندان )

بارش بیشتر از  10میلیمتر

N3
(لغزندگی )
N6
(لغزندگی شدید)
N9
(یخبندان شدید)

تعذاد ماَایی وٍ مرتًط تٍ َریه از ضرایظ تًدوذ
ضمارش ي ثثت گردیذ ( جذيل ضمارٌ ) 2

جدول  -2مجموع ساالنه فراوانی هر يک از وضعيت های  N1-N9طی دوره آماری 1312-1311
ایشتگاي عرض
جغرافیایی
34 34
سمىان
مٍدیشٍر 34 32
34 43
کیاسر
34 11
ساری

طُل
جغرافیایی
43 43
43 23
44 22
44 44

ارتفاع

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

N9

31 2231
2 2011
1 2312
1
34

32
34
24
22

33
34
23
01

2
2
1
1

4
4
3
1

32
30
42
23

1
1
1
1

2
1
1
1

1
2
3
1
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بر اساس فراوانی هریکک از وضکعیت هکای N1-N9
احتمکال وقکوع هککر یکک از وضکعیت هککای اقلیمکی بککرای

هر ایستگاه تعیین گردید  ( .جدول شماره )3

جدول  -3احتمال وقوع هر يک از شرايط  Nدر ايستگاه های مورد مطالعه طی دوره آماری 1312-1311
ایشتگاي
سمىان
مٍدیشٍر
کیاسر
ساری

عرض
جغرافیایی
34 34
34 32
34 43
34 11

طُل
جغرافیایی
43 43
43 23
44 22
44 44

ارتفاع

Np1

Np2

Np3

Np4

Np5

Np6

Np7

Np8

Np9

2231
2011
2312
34

71.42
28.58
0
0

35.89
29.48
20.51
14.10

14.01
14.64
26.75
44.58

50
50
0
0

27.27
54.55
18.18
0

21.56
27.84
36.05
15.46

0
0
0
0

100
0
0
0

0
80
20
0

تجزيه وتحليل
پسسسز اح مباسسسسمً اوتمسسسال َ سسسُع ٌسسسر یسسس اح
َضسسسسسسییج ٌسسسسسسای جسسسسسسُی طسسسسسسی َري مسسسسسساری ر
ایشسسسستگاٌٍای مسسسسُر م ا یسسسسً  ،ومُ ارٌسسسسای ن بسسسسا
اسسستفا ي اح وسسرز اف س ار  Excleاسسستارا َبسسً حسسر

بر اساس ماتریز ارائً حدي ر جدَل فُق )N1( ،
َضسسییج ٌسسای بسسدَن پدیسسدي را میرفسسی مسسی کىسسد بسسا
تُجً بً مباسمات اوجاز حدي رَحٌای بدَن پدیسدي َ
ٌسسسُای سسسار را ر ایشسسستگاي سسسسمىان َ مٍدیشسسسٍر

ذیل مُر تفشیر رار گرفسج ( حسماري 4 – 3 -2
–  2ر ومُ ار  ،بً ترتیب مربُط بً ایشتگاي ٌسای
سمىان – مٍدیشٍر – کیاسر – ساری می باحد )

مالوظً می کىیم کً ایشتگاي سمىان باالتریه ر سد
ا ي اسسسج َ سسی
ایسسه پدیسسدي را بسسً تسسُ اتت سسا
ایشتگاي کیاسسر َ سساری اح ایسه حسرایع تمییسج ومسی
کىىد

اللیم جادٌ ای محًر سمىان – ساری
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( )N2ارائسسسسً حسسسسدي ر مسسسساتریز میسسسسرر غ وسسسسدگی
ضییف ر س ح جا ي می باحد کً ر سد ایسه وسُع

غ س ص اح ایشسستگاي سسسمىان بسسً سسسمج ایشسستگاي سسساری
رَود و َ ی ار

( )N3ارائککه شککده در مککاتریس معککرف لغزنککدگی در
سطح جاده با شرایط دمایی بکیش از  10درجکه مکی
باشد که این شرایط بین ایستگاه سکمنان و مهدیشکهر

یکنواخکککت طکککی مکککی شکککود وبکککا حرککککت بکککه طکککرف
ایستگاه کیاسر لغزندگی افزایش و به سمت ایسکتگاه
ساری لغزندگی شدت می یابد .

( )N4معرف لغزندگی بکالقوه مکی باشکد ککه احتمکال
وقوع برای ایستگاه مهدیشهر و سمنان در صکورت
بکککارش بکککه طکککور یکسکککان اتفکککاق خواهکککد افتکککاد ولکککی

ایستگاه کیاسر و ساری از ایکن شکرایط تبعیکت نمکی
نمایند .
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( )N5معککرف لغزنککدگی بککا شککرایط دمککایی  0تککا 10
درجککه بککا بککارش 0تککا  10میلیمتککر مککی باشککد بککر ایککن
اسکککاس زمکککانی ککککه از ایسکککتگاه سکککاری بکککه کیاسکککر
حرکت می کنیم با افزایش لغزندگی با شکرایط فکوق

مواجککه مککی شککویم و ایککن شککرایط بککه سککمت ایسککتگاه
مهدیشککهر شککدیدتر و سککپس بککه سککمت سککمنان حالککت
نزولی دارد .

( )N6که معرف لغزندگی در دمای 0تکا  10درجکه
مککی باشککد بککاالترین درصکککد لغزنککدگی مربککوط بکککه

ایستگاه کیاسکر بکوده و ایکن وضکعیت بکرای ایسکتگاه
سمنان کمتر از ایستگاه مهدیشهر می باشد .

اللیم جادٌ ای محًر سمىان – ساری
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براسککاس ( )NP8در ایسککتگاه مهدیشککهر  ،سککاری و
کیاسر شاهد وجود این پدیکده بکا شکرایط دمکایی زیکر
صککفر و بککارش  0تککا  10میلیمتککر نمککی باشککیم ایککن

شکرایط از یخبنکدان را فقککط در ایسکتگاه سکمنان آنهککم
در حد بسیار ضعیف مشاهده می کنیم .

تا تًجٍ تٍ ماتریس ( )N9ضرایظ یخثىذان ضدذیذ را
در ایستگاَُای سمىان ي ساری وذاریم  .يلیىه يلتدی
از ایستگاٌ ساری تٍ سمت ایستگاٌ ویاسر حروت مدی
وىیم یخثىذان اتفداق مدی افتدذ  .ضدذت یخثىدذان از

ایستگاٌ ویاسر تٍ سمت ایستگاٌ مُذیطُر تا افدسایص
ارتفاع ي واَص دما تیطتر می ضدًد ي ایده پذیدذٌ در
ایستگاٌ سمىان از تیه می ريد .

ًتیجِ گیری :
مالحظددٍ مددی ضددًد وددٍ میددسان تددارش ي رعًتددت
در تمددامی ماَُددای سددال از ایسددتگاٌ سددمىان تددٍ
سددمت ایسددتگاٌ سدداری تیطددتر مددی ضددًد ي درغددذ
لغسودددذگی ( )NP3در فػدددًل گدددر) سدددال ) تدددٍ
ترتیدددة از ایسدددتگاَُای سدددمىان  ،مُذیطدددُر ،
ویاسر ي سداری ريودذ غدعًدی پیدذا مدی وىدذ ي تدٍ
وظددر مددی رسددذ ایمىددی جددادٌ سددمىان تددٍ سددمت

سدداری ودداَص مددی یاتددذ  .ایدده ضددرایظ در دمددای
پداییه (فػددًل سدرد سددال )تغییددر یافتدٍ تددٍ عددًری
وٍ تا دخالدت عامدل ارتفداع ي تثخیدر ( مدذ ت زمدان
خددیس تددًدن جددادٌ ) تددارتریه درغددذ لغسوددذگی
( )NP6مرتدددًط تدددٍ ایسدددتگاٌ ویاسدددر ي تدددارتریه
درغدددذ یخثىدددذان ( )NP9مرتدددًط تدددٍ ایسدددتگاٌ
مُذیطُر مدی تاضدذ ي ایمىدی درحدذ فاغدل ایده دي
ایستگاٌ تسیار پاییه تدر از دیگدر ومداط خًاَدذ تدًد
َ .مچىدددیه يلتدددی از مُذیطدددُر يضدددُمیرزاد تدددٍ
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سددمت ویاسددر حروددت مددی وىددیم تددٍ ترتیددة تددا
گردوددٍ َددای تطددم  ،پددرير  ،فًردمحلددٍ  ،سددًتٍ ي
ایددًل ترخددًرد مددی وىددیم وددٍ تحددت تدداثیر عددًاملی
َمچددًن ارتفدداع ي ودداَص دمددا  ،ضددیة ي عراحددی
جادٌ لرار می گیدرد ودٍ ایده عًامدل درغدذ ضدذت

لغسوددذگی ي یخثىددذان را در گردوددٍ َددا افددسایص ي
ایمىددی را ضددذیذا ودداَص مددی دَددذ  .ایسددتگاٌ
سمىان تا تًجدٍ تدٍ پداییه تدًدن درغدذ لغسودذگی ي
یخثىددذان جددسا مىدداعك خغروددان محسددًب ومددی
ضًد .

جذٍل طبقِ بٌذی ایوٌی هسیر جادُ سوٌاى – ساری با تاکیذ برضرایط جَی
2

ود فا ل جا ي سمىان بً مٍدیشٍر

3

ود فا ل جا ي مٍدیشٍر بً کیاسر

4

ود فا ل جا ي کیاسر بً ساری

ماي ٌای سر سال
ماي ٌای گرز سال
ماي ٌای سر سال
ماي ٌای گرز سال
ماي ٌای سر سال
ماي ٌای گرز سال

کم ت ر
کم ت ر
پرت ر
متُسع
متُسع
متُسع
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درپایان پیطىُاد می ضًد :
 -1تروامٍ ریسان  ،مطايران ي مُىذسان راٌ سازی تدا
تُرٌ گیری از علً) اللیم ضىاسدی الدذا) يیدژٌ ای در
عراحی جدادٌ ي ضىاسدای حدنق ومداط حادثدٍ خیدس
تارخع گردوٍ َای مسیر داضتٍ تاضىذ .

 -2ترای تار تدردن ضدریة ایمىدی جدادٌ ویداز اسدت
ویددريی اوسدداوی  ،تجُیددسات ي امىاوددات راَددذاری
ضُمیرزاد ي عالیىال ویاسر تًسعٍ یاتذ .
 -3تاتلً درغذضیة ي تسته زوجیر چرخ در گردوٍ
َای مسیر وػة ضًد .
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Semnan - Sari axis road climate
Seyyed Razavi Mousavi Steeli

Abstract
Important part of land transport infrastructure and economy of every country and region
in which the various geographical and climatic conditions vary. The awareness of these
factors can help reduce damage to the safety of transport in the human and financial.
Goals that are pursued in this study - 1 described a method for determining the probability
of crisis situations and Slippage (NP1-NP9) along the two roads - the safety contour
statistical analysis of meteorological weather stations. In this study, safety-oriented
suburban transport network Semnan - Surrey were analyzed with a length of 200 km .In
the study, Monthly temperature, precipitation and humidity the classification,
classification V of each month to determine the climatic conditions of various climatic
conditions of the matrix was used. After calculating the probability of each one of
atmospheric conditions during the period studied stations the diagrams of the software
used to interpret s. Excel extraction. The main achievements of this research are classified
in terms of road safety and Slippage freezing cold and warm months of the year and the
area is unsafe.
Keywords: Matrix N - Transport Network Safety - Frost - Slip - Semnan Axis - Sari

