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تحلیل فضایی و پهنهبندی مخاطرات اقلیمی بر اساس شاخص بارندگی آستانه در شبکه جادهای کشور با استفاده از
سامانه اطالعات جغرافیایی

)(GIS

دکتر محمد باقر بهیار
عضو هیأت علمی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو تهران
چکیده
در این تحقیق جهت تعیین توزیع مکانی -زمانی و پهنهبندی شدت درجه خطرپذیری رخداد بارندگی در شبکه حمل و نقل جادهای کشور از دادههای روزانه
بارندگی  09ایستگاه همدیدی کشور در یك دوره آماری  91ساله ( )9009-7992و روش درون یابی  Spline with arriersدر محیط  ArcGISتوسط شاخصهای
آستانه بحران (بارندگی با شدت  99میلیمتر و بیشتر ،بارندگی باالی صدک  09و ضریب تغییرپذیری بارندگی روزانه) استفاده شده است.نتایج نشان میدهدکه
باالترین درجه خطرپذیری توزیع مکانی و فراوانی شدت بارندگی در جادههای بخش غربی ناحیه خزری و بخش مرکزی و شمال غربی ناحیه کوهستانی کشور و
بیشترین فراوانی شدت بارش آستانه مربوط به راههای اصلی شهرهای انزلی ( 991روز) ،کوهرنگ ( 722روز) و رشت( 799روز) است .بیشترین خطرپذیری توزیع
زمانی شدت بارندگی در مقیاس ماهانه در شبکه راههای اصلی نیز در ماه ژانویه (دی ماه به ویژه در مناطق جنوبغربی کشور) و در ماه مارس (فروردین ماه به ویژه
در مناطق غربی کشور) است .باالترین ضریب تغییرات بارندگی در مناطق جنوبشرقی کشور و باالترین سهم بارندگی باالی صدک  09از کل بارندگی ساالنه در
کشور نیزدر ناحیه غربی کشور و در بخش غربی ناحیه شمالی کشور میباشد.
واژگان کلیدی :تحلیل فضائی ،پهنهبندی اقلیمی ،بارندگی آستانه ،روش درونیابی  ، Spline with barriersمخاطرات اقلیمی.ArcGIS ،

مقدمه

مقایسه با روزهای غیر بارانی  99%بیشتر است (خالدی)9919،

همواره چهار عامل انسان ،وسیله نقلیه ،جاده و محیط در امر

که این نتایج با یافتههای مطالعاتی در ایاالت متحده امریکا

تصادفات دخیل هستند که در این میان عوامل محیطی و

مطابقت دارد (اسکرتز .)9021 ،در مطالعات مشابه در انگلستان

پدیدههای اقلیمی سهم قابل توجهی را به خود اختصاص

نیز حدود  %79ازکل سوانح جادهای در نتیجه لغزندگی ناشی از

دادهاند .از میان عوامل اقلیمی موثر بر حمل و نقل جادهای،

بارندگی در سطح جادهها تشخیص داده شده است (کودلینگ،

میتوان به وقوع طوفانهای تندری ،بارندگیهای سنگین و سیل

 ،9021اسمیت .)9017 ،بر این اساس نخستین گام جهت مقابله

آسا ،طوفانهای گرد و غبار ،مه ،ریزش برف و بهمن و یخبندان

با مخاطرات رخداد بارندگی ،شناسایی و تحلیل فضایی بحرانها

به عنوان تاثیرگذارترین عوامل در افزایش احتمال بروز

است .منظور از تحلیل فضایی ،شناسایی فراوانی زمانی و مکانی

تصادفات اشاره کرد (باقدم وهمکاران .)9911 ،از میان

مخاطرات و تفسیر و استدالل رخداد آنها در یك مکان

پدیدههای مذکور بیشترین مخاطرات هواشناسی جادهای در

مشخص است زیرا هر مخاطره در هر مکان ،ویژگیهای خاص

ایران بر اثر بارندگی است ،زیرا باران در جادهها سبب کاهش

آن مکان را دارد و راه مقابله با آن با سایر نقاط متفاوت است

دید افقی ،کاهش مقاومت وسیله نقلیه در برابر لغزندگی و

(علیجانی .)9911 ،از سوی دیگر با استفاده از سامانه اطالعات

انعکاس نور از سطح جادههای خیس در هنگام شب میگردد

جغرافیایی میتوان ارتباط بین پدیدههای اقلیمی و تصادفات

که این شرایط به همراه بادهای شدید موجب افزایش سوانح

جادهای را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و بدین وسیله نواحی

میشود (حبیبی نوخندان .)9911 ،نتایج مطالعات در کشور

مخاطره آمیز را در محدوده مطالعاتی تعیین نمود .در واقع مزیت

استرالیا نشان میدهدکه نسبت تصادفها در روزهای بارانی در

اصلی سامانه اطالعات جغرافیایی ،توانایی در تحلیل دادههای
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فضایی و توصیفی هرتصادف است که با استفاده از آنها

جعفر بیگلو و محمدی ( )9911با استفاده از آمار یك دوره 7

میتوان الیههای مختلف اطالعاتی را به وجود آورد .این

ساله ( )9929-21بیشترین فراوانی شدت تصادفات در

تحقیق نیز به جهت اهمیت تصادفات جادهای و تأثیرگذاری

کیلومترهای 991 ،971و  919محور کرج -چالوس را در هنگام

پدیدههای اقلیمی در سوانح رانندگی ،به بررسی ارتباط بین

ریزش باران و رخداد یخبندان عنوان نمودهاند .همچنین افشاری

تصادفات جادهای و شرایط رخداد بارندگی درکل محورهای

آزاد ( (9912با بررسی عناصر اقلیمی موثر در تصادفات جادهای

مهم ارتباطی کشور پرداخته است که در آن جهت تعیین نقاط

محور ارتباطی رشت  -انزلی طی  99سال ( )9921-19مشخص

مخاطرهآمیز در سطح جادههای اصلی کشور از سیستم اطالعات

کرد که در سال  9919بیشترین درصد تصادفات در شرایط

جغرافیایی استفاده شده است.

هوای بارانی و بین ساعات 91-91رخ داده است .تعیین احتمال
زمان آغاز و خاتمه بارندگی در سطح کشور نیز توسط حبیبی

پیشینه تحقیق

نوخندان ( )9911با استناد به آمار  990ایستگاه همدیدی کشور

مطالعه در زمینه تعیین و توزیع زمانی و مکانی مخاطرات

و با استفاده از روابط رگرسیونی مورد مطالعه قرار گرفته است.

محیطی و بالیای جوی جهت برنامهریزیهای مدیریتی و

بر اساس نتایج به دست آمده سهم بارندگی از مجموع

اقتصادی و جلوگیری از خسارات ناشی از آن به ویژه در شبکه

تصادفات ناشی از شرایط نامساعد جوی در استانهای فارس،

راهها و سیستم حمل و نقل جادهای ،در سالهای اخیر بسیار

کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان به نسبت دیگر استانها باالتر

مورد توجه محققان قرار گرفته است .از جمله این مطالعات

است .بر اساس نتایج حاصل از تحلیل نقشههای خطر تصادفات

میتوان به تحقیقات حبیبی نوخندان ( )9921در محور هراز

در محور تبریز  -میانه توسط جهانبخش اصل و همکاران

اشاره کرد که به بررسی ارتباط بین پدیدههای اقلیمی (یخبندان،

( )9911از مجموع  9019تصادف مورد بررسی در این محور،

ریزش برف و باران و مه) و بروز تصادفات جادهای در ماههای

تعداد  099مورد در شرایط بارندگی اتفاق افتاده است.

سرد سال پرداخته است و راهکارهای اجرایی مناسبی را جهت

تصادفات جادهای محور ساری -رامسر در وضعیتهای جوی

کاهش احتمال رخداد سوانح ارائه نموده است .در مطالعات

بارانی ،برفی ،مهآلود ،ابری و صاف در یك دوره سه ساله (-12

قطرهسامانی ( 9921و  )9919درخصوص اثر عوامل جوی در

 )9911نیز توسط ساری صراف و همکاران ( )9911مورد

تردد و تصادفات جادهای استان چهارمحال و بختیاری نیز

بررسی قرار گرفته است .از تحلیل نقشههای پهنهبندی میزان

مشخص شده است که در بین این عوامل ،بیشترین درصد

خطر تصادفات مشخص گردیده که کیلومترهای  919تا  719در

تصادفات با اختصاص  % 99/0در زمان بارندگی رخ داده است.

شرایط هوای بارانی دارای حداکثر فراوانی تصادفات هستند و

کرمی و فرجزاده نیز در سال  9911با استفاده از سیستم

جزء نقاط مخاطره آمیز محسوب میشوند .مطالعات فرجزاده

اطالعات جغرافیایی ( )GISبه بررسی رابطه بین توزیع تصادفات

اصل و همکاران ( )9910در محور کرج -چالوس مشخص

و پدیدههای اقلیمی در محور فیروزکوه-ساری در یك دوره

کرده است که در کیلومترهای  19و  29حداکثر فراوانی

سه ساله ( )9921 -27پرداخته و پس از تهیه نقشه پراکندگی و

تصادفات در هنگام ریزش باران بوده و از این لحاظ جز نقاط

احتمال خطر تصادف در هر یك از وضعیتهای برفی ،بارانی،

خطرناک محسوب میشوند که این نتایج تکمیل کننده نتایج

یخبندان و مهآلود و نیز نقشه نقاط مخاطرهآمیز در طول محور

مطالعات جعفربیگلو و محمدی ( )9911در همین محور

مذکور ،نشان دادند که بیشترین احتمال خطر تصادف در

میباشد .در مطالعات برون مرزی در این زمینه نیز میتوان به

کیلومترهای  979و  999و در هنگام ریزش باران بوده است.

مطالعات گوستاسون و بوگرن ( )9009در رابطه با چگونگی
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توانایی مدلسازی شرایط اقلیمی حاکم بر جادهها توسط سیستم

اصلی کشور تهیه و در شکل  9ارائه گردیده است .الزم به ذکر

اطالعات جغرافیایی ( )GISاشاره نمود .در بسیاری از

است که از راههای فرعی و روستایی در این پژوهش صرف نظر

کشورهای جهان تحقیقات متعددی نیز در رابطه با ایمنی حمل و

شده است .سپس با محاسبه نسبت مجموع طول راهها در هر

نقل جادهای انجام شده که به عنوان مثال میتوان به سامانههای

استان بر مساحت آن و برحسب درصد ،شاخص تراکم

اطالعات هواشناسی جادهای ( )RWIS9اشاره نمود .یك

جادههای مذکور تعیین شده که بر این اساس استانهای گیالن،

 RWISترکیبی از فناوریها و روشهای تصمیمگیری است که

کرمانشاه و مازندران به ترتیب دارای بیشترین تراکم شبکه

با استفاده از اطالعات بهنگام شرایط جوّی -جادهای و انتشار آن

جادهای کشور هستند .همچنین جهت تعیین محدودههای اقلیمی

به کابران برای بهبود عملیات راهداری در بزرگراهها به کار می-

شبکه جادهای کشور از نتایج مطالعات ترابی و جهانبخش

رود و شامل چهار جزء اصلی است :الف) سنجندههای جوّی-

( )9919که بر اساس روش تحلیل خوشهای ،ایران را به پنج

جادهای با هدف ثبت اطالعات بهنگام ،ب) تحلیل فضایی خرد

منطقه اقلیمی معتدل خزری ،کوهستانی ،نیمهخشك ،خشك و

اقلیمهای جاده از طریق نقشهبرداری دمایی ،ج) کامپیوتر و

خشك ساحلی تقسیم کردهاند ،استفاده و نقشه پهنهبندی اقلیمی

شبکه ارتباطی د) پیشبینی و صدور پیشآگاهی پدیدهها .در

شبکه راههای کشور تهیه و در شکل  7ارائه گردیده است.

حال حاضر برخی کشورها مانند کانادا ،سوئد و فنالند از این
سیستم در شبکه حمل و نقل خود استفاده میکنند .به طور مثال
در سوئد  199ایستگاه در موقعیتهای مختلف در بزرگراهها
نصب شدهاند و  RWISآنها از سال  9001در اینترنت برای
استفاده عموم قرار داده شده است (الکسون .)7991 ،گوستاسون
و بوگرن همچنین در سال ( )7991در مطالعهای جداگانه ارتباط
بین تصادفات در زمستان و شرایط جوّی و لغزندگی جادهها را
بررسی نمودهاند .ایشان دادههای مورد نظر خود را که شامل
شرایط لغزندگی جادهها ،دمای سطح جاده و تعداد تصادفات
بود ،از سامانه اطالعات هواشناسی جادهای سوئد برداشت

شکل  -1توزیع جغرافیایی شبکه راهها و ایستگاههای همدیدی کشور

کردهاند .نتایج آنها نشان داد که تعداد تصادفات در شرایط
بارندگی همزمان با دمای حدود صفر درجه سلسیوس سطح
جاده بیشتر و شدیدتر است.
مواد و روشها
در این پژوهش ابتدا تراکم و پراکندگی راههای اصلی و
بزرگراههای کشور با تلفیق و یکپارچهسازی نقشههای اطالعاتی
بزرگراهها ،ایستگاههای همدیدی هواشناسی و جادهای و نیز
نقشه توپوگرافی کشور در محیط  GISمورد مطالعه قرار گرفت
و بر این اساس نقشه توزیع جغرافیایی بزرگراهها و جادههای
1- Road Weather Information System

شکل  -2پهنهبندی اقلیمی شبکه راههای کشور
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در ادامه جهت بررسی تاثیر عامل بارندگی به لحاظ

مهدیزاده و همکاران  )9919اغلب استفاده از روش کرجینگ

مخاطرات محیطی بر راههای کشور از آستانههای بحرانی

را پیشنهاد کردهاند ،البته این امر منوط به پراکندگی و تراکم

شاخص بارندگی دادههای اقلیمی روزانه  09ایستگاه همدیدی

مناسب ایستگاهها در واحدهای همگن و انتخاب واریوگرام

کشور در یك دوره آماری مشترک  91ساله ()9009-7992

مناسب خواهد بود .در تعمیم متوسط بارندگی ساالنه نیز می-

استفاده شده است .دلیل انتخاب این دوره ،جلوگیری از حذف

توان از معادالت رگرسیونی که تابعی از ارتفاع و عرض

ایستگاههای هواشناسی با طول دوره آماری کوتاه مدت میباشد

جغرافیایی میباشد استفاده کرد .به همین منظور در این تحقیق با

که در صورت حذف آنها تعداد ایستگاههای باقی مانده در

استفاده از روش درونیابی ( Spline With Barriersهاورکمپ

پهنهبندیها به حد کفایت نخواهد رسید .شاخص مورد نظر

و همکاران 7999 ،و هاتکینسن )9009 ،و در محیط

شامل :روزهای بارندگی با شدت  99میلیمتر و بیشتر ،مقدار

نقشههای توزیع مکانی و پهنهبندی مخاطرات شاخص بارندگی

بارندگی باالی صدک  09در طول سال و ضریب تغییرپذیری

آستانه در گستره کشور بر اساس مناطق پنجگانه اقلیمی محاسبه

بارندگی روزانه میباشد (علیجانی .)9911 ،تمامی این شاخص-

و تدوین گردیده است .الزم به ذکر است که طبقهبندی درجه

های آستانه بحرانی برای تحلیل بارندگی بعد از محاسبه،

خطرپذیری شدت بارندگی بر اساس مقادیر آستانه بحران در

درونیابی (تعمیم داده) و مدلهای رقومی آنها تهیه میگردد

جدول  9صورت گرفته ومقادیر جدول به صورت توافقی و

به طوری که در سایر نقاط فاقد آمار هم قابل استفاده است .با

تجربی ارائه شده و در صورت لزوم قابل تغییر است.

Arc GIS

توجه به مطالعات انجام شده در این زمینه (علیجانی ،9911
جدول  -1طبقهبندی خطرپذیری بارندگی آستانه
شدت خطرپذیری

خیلی کم

تغییرات مجموع فراوانی

کمتر از  99روز

کم
99-99

متوسط
99-99

زیاد
99-999

خیلی زیاد
بیشتر از  999روز

سپس توزیع زمانی حداکثر فراوانی شدت خطرپذیری

بارندگی بیشتر ناشی از شدتهای روزانه است ،محاسبه آن در

بارندگی در ایستگاههای کشور در نواحی پنجگانه اقلیمی در

مقیاس روزانه مورد توجه قرار گرفته است .در واقع باال بودن

مقیاس ماهانه تعیین گردیده است .ارقام نشان داده شده در این

این ضریب احتمال ناسازگاری با شرایط محیطی و ایجاد

نقشه بیانگر شماره ماه میباشد و (شماره( )9نشانگر ماه ژانویه

خسارت را افزایش میدهد .بارندگیهای باالی صدک  09نیز

است و  )...همچنین جهت بررسی نحوه تغییرات (ناهنجاری)

به عنوان شاخص شدت و بینظمی بارندگی محسوب

میشود.

بارندگی روزانه در کل ایستگاههای کشور ،ضریب تغییرات

باال بودن سهم این بارندگیها ازکل بارندگی ساالنه تائیدی بر

بارندگی روزانه محاسبه شده که برای  09ایستگاه منتخب

نقش روزهای همراه بارندگی  99میلیمتر و بیشتر و نیز تکمیل

کشور ،مقادیر آن از  9تا  99بدست آمده است .ذکر این نکته

کننده اهمیت شاخص ضریب تغییرپذیری بارندگی روزانه

ضروری است که ضریب تغییرات در تمامی مناطق کشور نسبتاً

است .زیرا هر قدر بارندگی این صدک بیشتر باشد بی نظمی و

باال است که این به سبب مقیاس زمانی مورد استفاده است .به

درنهایت احتمال خطر افزایش مییابد .بر همین اساس نقشه

طوری که اگر ضریب تغییرات در مقیاس ساالنه بررسی شود

توزیع بارندگیهای باالی صدک  09و  09تهیه شده است.

مناطقی که در مقیاس روزانه مقادیر ضریب تغییرات آن  9یا 1

همچنین سهم بارندگیهای باالی صدک  09در بارندگی ساالنه

بودهاند ،مطمئناً کمتر از  9خواهد شد .اما از آنجا که خسارت

که نشان دهنده پراکندگی بیشتر این شاخص ازشاخصهای
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قبلی است محاسبه و در نهایت با مقایسه متوسط فراوانی رخداد

توزیع زمانی شدت بارندگی در مقیاس ماهانه در شکل 1

بارندگی در ایستگاههای مناطق پنجگانه اقلیمی در شبکه راههای

نشان داده شده است .مطابق این شکل مشاهده میشود که

کشور ،سهم بارندگی در بروز مخاطرات هر منطقه تعیین

بیشترین خطرپذیری در ماه ژانویه (دی ماه) و در شبکه راههای

گردیده است.

مناطق جنوبغربی و در ماه مارس (فروردین ماه) در مناطق
غرب کشور رخ داده است.

جمعبندی و نتیجهگیری
براساس نتایج به دست آمده از شکل  ،9باالترین توزیع
مکانی درجه خطرپذیری شدت بارندگی در ناحیه خزری به
ترتیب مربوط به راههای اصلی واقع در شهرهای انزلی (991
روز) ،کوهرنگ ( 722روز) و رشت ( 799روز) و بخش
کوچکی از ناحیه کوهستان مرکزی وشمال غربی کشوراست.
ناحیه نیمه خشك نیز دارای کمترین تاثیرپذیری از عامل مذکور
میباشد که این نتایج با یافتههای جدول  7که به مقایسه سهم
مخاطرات ناشی از رخداد بارندگی در مناطق پنجگانه اقلیمی
شبکه راههای کل کشور پرداخته برابری میکند.

شکل -4توزیع زمانی رخداد حداکثر فراوانی شدت بارندگی
در کل کشور

با توجه به نقشه توزیع مکانی ضریب تغییرات بارندگی
روزانه در شکل  9مشاهده میشود که این ضریب در مناطق
جنوب شرق و جنوب کشور بسیار باال است و این وضعیت
معرف شرایط بحرانی را برای شبکه جادهای واقع در این مناطق
به همراه میباشد .مناطق مرکزی کشور نیز با توجه به شرایط باد
پناهی در رتبه دوم قرار دارند که در صورت نفوذ توده هوای
مرطوب و بارانزا در این مناطق ضریب تغییرات بارندگی روزانه
باالئی فراهم میگردد.

شکل  -3توزیع مکانی درجه خطرپذیری بارندگیهای شدید بیش از
 33میلیمتردرکل کشور

جدول  -2سهم مخاطرات ناشی از رخداد بارندگی درمناطق پنجگانه
اقلیمی شبکه راههای کل کشور
ناحیه

خزری

کوهستانی

مخاطرات

141

22/7

نیمه
خشک

خشک

ساحلی
جنوبی

سهم
%

7/ 8

33/8

28/2
شکل  -5توزیع مکانی ضریب تغییرات بارندگی روزانه در کشور

تحلیل فضایی و پهنهبندی مخاطرات اقلیمی شاخص بارندگی آستانه درشبکه جادهای کشور با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی )(GIS
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توزیع مکانی بارندگیهای باالی صدکهای 09و 09
درشبکه راههای اصلی کشور نیز در شکلهای  1و  2نشان
میدهد که بیشترین بارندگی در مناطق غرب ،جنوبغرب و
بخش شمالی کشور رخ داده است.

شکل  -8توزیع مکانی سهم بارندگیهای باالی صدک  13از کل
بارندگی ساالنه در شبکه راههای اصلی کشور

منابع
شکل -2توزیع مکانی بارندگیهای باالی صدک13

 -9افشاری آزاد ،م ،9912،.بررسی عناصر اقلیمی بر روی
تصادفات جادهای محور رشت -بندرانزلی .مجله چشمانداز
جغرافیایی ،سال سوم ،شماره  ،2ص .1 -70
 -7باقدم ،ع ،.فرج زاده ،م ،شایان ،س ،9911 ،ارزیابی ایمنی
جادهای با رویکرد مخاطرات محیط :مسیر سنندج ـ مریوان با
استفاده از  ،GISفصلنامه مدرس علوم انسانی ،دوره  ،0شماره
 ،9ص.99-9
 -9ترابی ،س ،.جهانبخش ،س،9919 ،تعیین متغیرهای زمینهای

شکل  -7توزیع مکانی بارندگیهای باالی صدک 15

در طبقهبندی اقلیمی ایران :معرفی و کاربرد روش تحلیل عاملی
و تجزیه مؤلفههای اصلی در مطالعات جغرافیای و اقلیمشناسی،

همچنین باالترین سهم توزیع مکانی بارندگیهای باالی
صدک  09از کل بارندگی ساالنه در شبکه راههای اصلی
کشور مربوط به بخش غربی ناحیه غربی کشور و بخش غربی
ناحیه شمالی کشور است .بعد از آن نواحی جنوبغرب و غرب
سهمی باالی  99درصد و نواحی جنوب ،شمال و جنوبشرق
سهمی در حدود  99درصد را دارا هستند و فقط قسمت

فصلنامه تحقیقات جغرافیایی .شماره  ،27ص.999-919
 -1حبیبی نوخندان ،م ،9921 ،.مطالعه پدیدههای اقلیمی موثر بر
تردد و تصادفات جـادههـای کوهـستانی و ارائـه راهکارهـای
اجرایـیمناسـب ،مطالعه موردی :محـور هـراز ،پایـاننامـه
کارشناسـی ارشـد ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد تهران.

شمالشرقی ونواحی مرکزی به جهت عدم دسترسی به

 -9حبیبی نوخندان ،م ،9911 ،.توزیع مکانی و زمانی بارش و

سامانههای بارانزای قوی ،بارندگیهای شدیدکمتری دارند

اثرات آن برحمل و نقل جادهای در ایران .پژوهشنامه حمل و

(شکل.)1

نقل ،سال ششم ،شماره .7ص .919-907
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 -1حبیبی نوخندان ،م ،9911 ،.مطالعه توزیع مکانی و زمانی

 -99قطره سامانی ،س ،9921 ،.تأثیر عوامل جوّی بر تردد

بارش و اثرات آن بر ایمنی حمل و نقل جادهای در ایران

جادهای در استان چهارمحال و بختیاری ،سمینار هواشناسی

(یادداشت پژوهشی) ،شبکه خبری تحلیلی صنعت حمل و نقل.

کاربردی ،ساری.

 -2جعفربیگلو ،م ،.محمدی ،ح ،9911 ،شرایط آب و هوایی

 -91قطره سامانی ،س ،.تأثیرعوامل جوی بر تردد جادهای در

مؤثر بر ایمنی حمل و نقل جادهای در محور کرج -چالوس،

استان چهارمحال و بختیاری ،9919،اداره کل هواشناسی استان

دانشگاه تهران ،دانشکده جغرافیا ،گروه جغرافیای طبیعی ،شماره

چهارمحال و بختیاری.

ثبت.99022 :

 -99کرمی ،ش ،.فرج زاده ،م ،9911 ،تحلیل درباره تصادفات

 -1جهانبخش اصل ،س ،.حبیبی نوخندان ،م ،نوری

جادهای و رویکرد اقلیمی با استفاده از سیستم اطالعات

اوغورآبادی ،ح ،9911 ،تحلیل تصادفات جادهای و دادههای

جغرافیایی ،فصلنامه مدرس ،سال نهم ،شماره  ،9ص -921
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.999
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