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 چکیده:

ستاني در منطقه کوه شدن واقع توپوگرافي و، يوهواي آبشرايط ، شهرستان سلماس به علت موقعیت جغرافیايي

وارد آمدن خسارات  شاهد وقوع يخبندان و ها سالغالب ، هوای مهاجر های تودهدر مسیر حرکت  قرارگیری کشور و

لزوم مطالعه دقیق ، اتکای اقتصاد مردم اين منطقه به کشاورزی. باشد ميباغي  سنگین به محصوالت زراعي و

صفر درجه  زير دماهای صفر و نظر گرفتن در ش بااين پژوه در. نمايد مياين پديده مخرب را ايجاب  های ويژگي

برای درک  و. طي دوره آماری موجود استخراج شد شهرستان سلماس خبنداني خاتمه شروع و های تاريخ، سیلسیوس

با  شده استخراجتاريخ  و. شد بندی طبقه سال زراعي استخراج و صورت بهديررس  زودرس و های يخبندان، بهتر مطلب

با  و SMADA افزار نرممذکور توسط  های يخبنداندوره بازگشت هريک از . سي تطبیق داده شدژولیو روزشمار

سلماس شهرستان در  ها يخبندان آماری برای مطالعهتوزيع  ترين مناسب محاسبه و درصد 7، 9، 9، 66، احتماالت

ن در سطح آيک روز قبل از  ان ووقوع يخبند روزهای بهسینوپتیکي مربوط  های نقشهاستخراج  با درنهايت. انتخاب شد

 های يخبندانسلماس  شهرستاننتايج اين تحقیق نشان داد که در . پاسکال مشخص شد هکتو 966 ارتفاع هم زمین و

سرد  های ماه طرف بهضعیفي خیلي شیب  ديررس بهاره با های يخبندان گرم سال و های ماه طرف بهزودرس پايیزه 

مجموع ، مذکور نیز مشخص شد های يخبندانبررسي فراواني  از. ني مشاهده نشدتغییرات چندا و سال تمايل دارد

در . بیشتر است زراعي سال 69روز در طي 923بهاره با اختالف  های يخبندانپايیزه نسبت به  های يخبندانفراواني 

 رارگیریقبخش سینوپتیکي نیز مشخص شد که در بیشتر موارد وقوع يخبندان منطقه در سطح زمین ناشي از 

عقب ناوه  بادهای  جلو و قرارگیریهکتو پاسکال نیز ناشي از  966در سطح  پرفشار و های زبانهشهرستان در حاشیه 

 . غربي بوده است
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 فهرست مطالب

 صفحه                                           عنوان

 فصل اول: کلیات و مبانی پژوهش 

 2 ...................................................................................................................................................................................مقدمه -1-1

 3 ........................................................................................................................................................................... مسأله انیب -1-2

 4 ...................................................................................................................................................................... پژوهش سؤال -1-3

 4 .................................................................................................................................................................... پژوهش هیفرض -1-4

 4 .................................................................................................................................................................... پژوهش اهداف -1-5

 4 ................................................................................................................................................................. پژوهش یها داده -1-6

 5 .................................................................................................................................................. پژوهش تیاهم و ضرورت -1-7

 6 ...............................................................................................................................................................پژوهش ی نهیشیپ -1-8

 6 ............................................................................................................................................................. یخارج مطالعات -1-8-1

 8 ............................................................................................................................................................... یداخل مطالعات -1-8-2

 فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری تحقیق 

 14 ................................................................................................................................................................ خبندانی فیتعار -2-1

 14 ...................................................................................................................................................................... خبندانی انواع-2-2

 15 ............................................................................................................................................ (یتشعشع) یتابش خبندانی-2-2-1

 15 ....................................................................................................................................... (یانتقال)یفرارفت یها نخبندای-2-2-2

 16 ........................................................................................................................................................... یبیترک خبندانی -2-2-3

 17 ........................................................................................................................................................... یریتبخ خبندانی-2-2-4

 17 ........................................................................................................................................................... خبندانی یها یژگیو-2-3

 17 .............................................................................................................................................................. خبندانی شدت -2-3-1

 18 ................................................................................................................................................................خبندانی تداوم-2-3-2

 18 ..................................................................................................................................................... خبندانی وقوع زمان -2-3-3

 18 ...................................................................................................................................................... خبندانی بر مؤثر عوامل-2-4

 18 ..................................................................................................................................... خبندانی در مؤثر یمکان عوامل-2-4-1

 18 ................................................................................................................................................... ایدر سطح از ارتفاع-2-4-1-1

 11 ....................................................................................................................................................... ییایجغراف عرض-2-4-1-2

 11 ................................................................................................................................................................ یتوپوگراف -2-4-1-3

 11 ........................................................................................................................................................................ خاک -2-4-1-4

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................................... برف پوشش-2-4-1-5

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................ یابرناک -2-4-1-6
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 .Error! Bookmark not defined .................................................................................. یاهیگ پوشش-2-4-1-7

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................................... باد -2-4-1-8

 .Error! Bookmark not defined ................................................................... ایدر به یکینزد و یدور-2-4-1-1

 .Error! Bookmark not defined ............................................................. خبندانی در مؤثر یزمان عوامل-2-4-2

 .Error! Bookmark not defined .............................................. یکینوپتیس لیتحل بخش فیتعار و میمفاه-2-5

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................................ هوا فشار-2-5-1

 .Error! Bookmark not defined .................................................. باال سطح و نیزم سطح یهوا نقشه -2-5-2

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................................ هوا توده -2-5-3

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................................... یغرب یبادها -2-5-4

 .Error! Bookmark not defined .................................................................. پرفشار فشار کم یها سامانه-2-5-5

 .Error! Bookmark not defined .......................................................................................... ناوه ستمیس -2-5-6

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................................ پشته ستمیس -2-5-7

 .Error! Bookmark not defined .................................................................................... یجو چال سرد -2-5-8

 فصل سوم: مواد و روش پژوهش

 .Error! Bookmark not defined ..................................................... سلماس شهرستان ییایجغراف تیموقع -1-3

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................................... منطقه یتوپوگراف ـ 2ـ3

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................... شهرستان یاسیس ماتیتقس-3-3

 .Error! Bookmark not defined ....................................................... سلماس یهواشناس ستگاهیا تیموقع -4-3

 .Error! Bookmark not defined ......................................................................... منطقه یمیاقل یها یژگیو-3-5

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................................ وهوا آب -1-5-3

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................................................بارش -2-5-3

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................................................ دما -3-5-3

 .Error! Bookmark not defined ................................................ منطقه در آن لیتحل و ینسب رطوبت  -4-5-3

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................. منطقه باد -3-5-5

 .Error! Bookmark not defined .................................................... سلماس شهرستان  یاهیگ پوشش  -3-5-6

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................ منطقه یشناس نیزم -7-5-3

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................... سلماس در كیالئوزوئ -1-7-5-3

 .Error! Bookmark not defined .................................................................... سلماس در كیمزوزوئ -2-7-5-3

 .Error! Bookmark not defined ............................................. كیدر-سلماس یا لرزه نیزم سلگ -3-7-5-3

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................... خبندانی -8-5-3

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................................یآفتاب ساعات-1-5-3
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 ی پژوهش چهارم: مواد و روش شناسفصل 

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................................................مقدمه -4-1

 .Error! Bookmark not defined ................................................................ موردمطالعه ستگاهیا مشخصات -4-2

 .Error! Bookmark not defined ......................................................................................... مورداستفاده آمار-4-3

 .Error! Bookmark not defined .......................................................... یوسیژول میتقو ای روزشمار ی هیته -4-4

 فصل پنج: بررسی آماری پژوهش

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................................................مقدمه -5-1

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................................ رشد فصل طول -5-2

 Error! Bookmark not ............ سلماس یهواشناس ستگاهیا در خبندانی خاتمه و شروع یفیتوص  یها آماره -5-3

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ................................................................................. ها داده یروند لیتحل-5-4

 .Error! Bookmark not defined ............................................... خبندانی خاتمه و شروع یها خیتار برآورد -5-5

 .Error! Bookmark not defined ......................................................... بهاره و زهییپا یها خبندانی یفراوان -5-6

 ل سینوپتیکی پژوهشفصل ششم: تحلی

 Error! Bookmark not .......... (80 آبان 3 با برابر) 2001 اکتبر 25 روز در وسیسلس درجه 6/3 یدما رخداد -6-1

defined. 
 Error! Bookmark not .......... (80 آبان 4 با برابر) 2001 اکتبر 26 روز در وسیسلس درجه 2/3 یدما رخداد -6-2

defined. 
 Error! Bookmark not (80 آبان 5 با برابر) 2001 اکتبر 27 روز در وسیسلس درجه 2/1 یمنف یدما رخداد -6-3

defined. 
 Error! Bookmark not ....... (80 آبان 6 با برابر) 2001 اکتبر 28 روز در وسیسلس درجه -4/0 یدما رخداد -6-4

defined. 
 Error! Bookmark(81 نیفرورد 10 با برابر) 2002 مارس 30 روز در وسیسلس درجه 2/0 یمنف یدما رخداد -6-5

not defined. 
 Error! Bookmark .. (81 نیفرورد 11 با برابر) 2002 مارس 31 روز در وسیسلس درجه 1 یمنف یدما رخداد -6-6

not defined. 
 Error! Bookmark not ........(81 آبان 17 با برابر) 2002 نوامبر 8 روز در وسیسلس درجه صفر یدما رخداد -6-7

defined. 
 Error! Bookmark . (82 نیفرورد 13 با برابر) 2003 لیآور 2 روز در وسیسلس درجه 6/0 یمنف یدما رخداد -6-8

not defined. 
 Error! Bookmark not ..... (82 آبان 23 با برابر) 2003 نوامبر 14 روز در وسیسلس درجه صفر یدما رخداد -6-1

defined. 
 !Error .......................... (83 نیفرورد 21 با برابر) 2004 لیآور 17 روز در وسیسلس درجه 8/0 یمنف یدما رخداد -6-10

Bookmark not defined. 
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 Error! Bookmark not ... (83 آبان 25 با برابر) 2004 نوامبر 15 روز رد وسیسلس درجه صفر یدما رخداد -6-11

defined. 
 Error! Bookmark(84 نیفرورد 11 با برابر) 2005 لیآور 8 روز در وسیسلس درجه 8/1 یمنف یدما رخداد -6-12

not defined. 
 Error! Bookmark not ..(84 آبان 1 با برابر) 2005 اکتبر 23 روز در وسیسلس درجه 3 یمنف یدما رخداد -6-13

defined. 
 Error! Bookmark not(85 نیفرورد 17 با برابر) 2006 لیآور 6 روز در وسیسلس درجه صفر یدما رخداد -6-14

defined. 
 Error! Bookmark not (85 آبان 18 با برابر) 2006 نوامبر 1 روز در وسیسلس درجه 3 یمنف یدما رخداد -6-15

defined. 
 !Error ......................... (86 بهشتیردا 2 با برابر) 2007 لیآور 22 روز در وسیسلس درجه 6/0 یمنف یدما رخداد -6-16

Bookmark not defined. 
 Error! Bookmark not ..... (86 آبان 12 با برابر) 2007 نوامبر 3 روز در وسیسلس درجه صفر یدما رخداد -6-17

defined. 
 Error! Bookmark . (86 اسفند 28 با برابر) 2008 مارس 18 روز در وسیسلس درجه 4/1 یمنف یدما رخداد -6-18

not defined. 
 Error! Bookmark not ..... (87 آبان 17 با برابر) 2008 نوامبر 7 روز در وسیسلس درجه صفر یدما رخداد -6-11

defined. 
 !Error ........................ (88 نیفرورد 25 با برابر) 2001 لیآور 14 روز در وسیسلس درجه 4/1 یمنف یدما رخداد -20 -6

Bookmark not defined. 
 فصل هفتم: نتایج و پیشنهادها 

 .Error! Bookmark not defined .............................................................................................. یآمار جینتا -7-1

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................................... یکینوپتیس جینتا -7-2

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................................................ مآخذ و منابع
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 جداولفهرست 

 صفحه                                           عنوان

 .Error! Bookmark not defined .......................... سلماس یهواشناس  ستگاهیا ییایجغراف تیموقع(: 3-1)جدول

 Error! Bookmark notمتر یلیم برحسب سلماس یهواشناس  ستگاهیا بارش یآمار مشخصات :(3-2) جدول

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ................... سلماس یهواشناس ستگاهیا ی دما یآمار مشخصات( 3-3) جدول

 .Error! Bookmark not defined ...................... سلماس یهواشناس ستگاهیا ییایجغراف مشخصات(: 1-4) جدول

 !Errorسلماس یهواشناس  ستگاهیا ررسید و زودرس یها خبندانی وخاتمه شروع یها خیتار(: 2-4)دولج

Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined .................................... یشمس سال اساس بر یوسیژول روزشمار(: 3-4) جدول

 سـاله  15 یآمـار  دوره یطـ  روزشـمار  اسـاس  بر سلماس یهواشناس ستگاهیا خبندانی انیپا و آغاز وقوع خیتار( : 1-5) جدول

 .Error! Bookmark not defined ...........................................................................................................یزراع سال

 Error! Bookmarkساله 15یآمار هدور در سلماس یهواشناس ستگاهیا در( روز) رشد فصل طول دامنه(: 2-5) جدول

not defined. 
 !Errorساله 15 یآمار دوره یط سلماس یهواشناس ستگاهیا خاتمه و شروع یفیتوص یها آماره جینتا:3-5جدول

Bookmark not defined. 
 Error! Bookmarkسلماس یهواشناس ستگاهیا ررسید یها خبندانی 6 مرتبه الینوم یپل و یخط روند(: 4-5) شکل

not defined. 
سـلماس   یهواشناسـ  سـتگاه یا در مختلـف  بازگشت یها دوره یبرا وابهاره زهییپا یها خبندانی وقوع احتمال خیتار(: 4-5) جدول

 ............................................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 
 !Errorیزراع سال 15یآمار  دوره یط در سلماس یهواشناس ستگاهیا بهاره و زهییپا یها خبندانی یفراوان(: 5-5) جدول

Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ...... پاسکال هکتو 500 ن،یزم سطح یها نقشه تیوضع خالصه(: 1-6) جدول
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 اشکالفهرست 

 صفحه                                           عنوان

 Error! Bookmark not ....... یغرب جانیآذربا استان در سلماس شهرستان  ییایجغراف تیموقع نقشه(: 1 -3) شکل

defined. 
 !Error .......................... (1380 -1315) متریلیم حسب بر سلماس یهواشناس ستگاهیا انهیماه بارش نیانگیم :(3-1)شکل

Bookmark not defined. 
 Error! Bookmark not ................ (1380 -1315) سلماس یواشناسه ستگاهیا یبارندگ یفصل عیتوز :(3-2) شکل

defined. 
 Error! Bookmark not ............... (1380 -1315)  سلماس یهواشناس ستگاهیا ماهانه ی دما نیانگیم( 3-3) شکل

defined. 
 Error! Bookmark not . (1380 -1315)  سلماس یهواشناس ستگاهیا ماهانه نهیشیب ی دما نیانگیم :(4 -3) شکل

defined. 
 Error! Bookmark not .. (1380 -1315) سلماس یهواشناس ستگاهیا ماهانه نهیکم  ی دما نیانگیم :(5 -3) شکل

defined. 
 Error! Bookmark not (1380 -1315) سلماس یهواشناس ستگاهیا ینسب رطوبت ماهانه نیانگیم( : 6 -3) شکل

defined. 
 .Error! Bookmark not defined .............. سلماس  یهواشناس  ستگاهیا خبندانی  یروزها یفراوان(: 7-3)شکل

 .Error! Bookmark not defined .........................سلماس یهواشناس ستگاهیا ماهانه یآفتاب ساعات(: 8-3)شکل

 !Error .. یوسیژول میتقو اساس بر سلماس یهواشناس  ستگاهیا در زودرس یها خبندانی شروع یزمان عیتوز(: 1-5) شکل

Bookmark not defined. 
 !Error ...یوسیژول میتقو اساس بر سلماس یهواشناس  ستگاهیا در ررسید یها خبندانی شروع یزمان عیتوز(: 2-5) شکل

Bookmark not defined. 
 Error! Bookmarkسلماس یهواشناس ستگاهیا زودرس یها خبندانی 6 مرتبه الینوم یپل و یخط روند(: 3-5) شکل

not defined. 
 Error! Bookmarkسلماس یهواشناس ستگاهیا ررسید یها خبندانی 6 مرتبه الینوم یپل و یخط روند(: 4-5) شکل

not defined. 
 !Error ..................... یزراع ساله15 یآمار دوره یط سلماس یهواشناس ستگاهیا بهاره یها خبندانی یفراوان (:6-5) شکل

Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ...... 80 آبان 3 مورخ نیزم سطح فشار هم خطوط روزانه ی نقشه(: 1-6) شکل

 .Error! Bookmark not defined ..............80 آبان 3 مورخ هکتوپاسکال 500 لیژئوپتانس ی نقشه(: 2-6) شکل

 .Error! Bookmark not defined ...... 80 آبان 4 مورخ نیزم سطح فشار هم خطوط روزانه ی نقشه(: 3-6) شکل

 .Error! Bookmark not defined ..............80 آبان 4 مورخ هکتوپاسکال 500 لیژئوپتانس ی نقشه(: 4-6) شکل

 .Error! Bookmark not defined ...... 80 آبان 5 مورخ نیزم سطح فشار هم خطوط روزانه ی نقشه(: 5-6) شکل

 .Error! Bookmark not defined ..............80 آبان 5 مورخ هکتوپاسکال 500 لیژئوپتانس ی نقشه(: 6-6) شکل

 .Error! Bookmark not defined ...... 80 آبان 6 مورخ نیزم سطح فشار هم خطوط روزانه ی نقشه(: 7-6) شکل
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 .Error! Bookmark not defined ..............80 آبان 6 مورخ هکتوپاسکال 500 لیژئوپتانس ی نقشه(: 8-6) شکل

 Error! Bookmark not ................. 81 نیفرورد 10 مورخ نیزم سطح فشار هم خطوط روزانه ی نقشه(: 1-6) شکل

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ..81 نیفرورد 10 مورخ هکتوپاسکال 500 لیژئوپتانس ی نقشه(: 10-6) شکل

 Error! Bookmark not .............. 81 نیفرورد 11 مورخ نیزم سطح فشار هم خطوط روزانه ی نقشه(: 11-6) شکل

defined. 
 .Error! Bookmark not defined .. 81 نیفرورد 11 مورخ هکتوپاسکال 500 لیژئوپتانس ی نقشه(: 12-6) شکل

 .Error! Bookmark not defined ..81 آبان 17 مورخ نیزم سطح فشار هم خطوط روزانه ی نقشه(: 13-6) شکل

 .Error! Bookmark not defined ......... 81 آبان 17 مورخ هکتوپاسکال 500 لیژئوپتانس ی نقشه(: 14-6) شکل

 Error! Bookmark not .............. 82 نیفرورد 13 مورخ نیزم سطح فشار هم خطوط روزانه ی نقشه(: 15-6) شکل

defined. 
 .Error! Bookmark not defined .. 82 نیفرورد 13 مورخ هکتوپاسکال 500 لیژئوپتانس ی نقشه(: 16-6) شکل

 .Error! Bookmark not defined ..83 آبان 23 مورخ نیزم سطح فشار هم خطوط روزانه ی نقشه(: 17-6) شکل

 .Error! Bookmark not defined ......... 83 آبان 23 مورخ هکتوپاسکال 500 لیژئوپتانس ی نقشه(: 18-6) شکل

 Error! Bookmark not .............. 83 نیفرورد 21 مورخ نیزم سطح فشار هم خطوط روزانه ی نقشه(: 11-6) شکل

defined. 
 .Error! Bookmark not defined .. 83 نیفرورد 21 مورخ هکتوپاسکال 500 لیژئوپتانس ی نقشه(: 20-6) شکل

 .Error! Bookmark not defined ..83 آبان 25 مورخ نیزم سطح فشار هم خطوط روزانه ی نقشه(: 21-6) شکل

 .Error! Bookmark not defined ......... 83 آبان 25 مورخ هکتوپاسکال 500 لیژئوپتانس ی نقشه(: 22-6) شکل

 Error! Bookmark not .............. 84 نیفرورد 11 مورخ نیزم سطح فشار هم خطوط روزانه ی نقشه(: 23-6) شکل

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ... 84 نیفرورد 11 مورخ هکتوپاسکال 500 لیژئوپتانس ی نقشه(: 24-6)شکل

 .Error! Bookmark not defined .... 84 آبان 1 مورخ نیزم سطح فشار هم خطوط روزانه ی نقشه(: 25-6) شکل

 .Error! Bookmark not defined ........... 84 آبان 1 مورخ هکتوپاسکال 500 لیژئوپتانس ی نقشه(: 26-6) شکل

 Error! Bookmark not .............. 85 نیفرورد 17 مورخ نیزم سطح فشار هم خطوط روزانه ی نقشه(: 27-6) شکل

defined. 
 .Error! Bookmark not defined .. 85 نیفرورد 17 مورخ هکتوپاسکال 500 لیژئوپتانس ی نقشه(: 28-6) شکل

 .Error! Bookmark not defined ..85 آبان 18 مورخ نیزم سطح فشار هم خطوط روزانه ی نقشه(: 21-6) شکل

 .Error! Bookmark not defined ......... 85 آبان 18 مورخ هکتوپاسکال 500 لیژئوپتانس ی نقشه(: 30-6) شکل

 Error! Bookmark not .............. 86 بهشتیارد 2 خمور نیزم سطح فشار هم خطوط روزانه ی نقشه(: 31-6) شکل

defined. 
 .Error! Bookmark not defined . 86 بهشتیارد 2 مورخ هکتوپاسکال 500 لیژئوپتانس ی نقشه(: 32-6) شکل

 .Error! Bookmark not defined ..86 آبان 12 مورخ نیزم سطح فشار هم خطوط روزانه ی نقشه(: 33-6) شکل

 .Error! Bookmark not defined ......... 86 آبان 12 مورخ هکتوپاسکال 500 لیژئوپتانس ی نقشه(: 34-6) شکل



 ح 

 Error! Bookmark not ................... 86 اسفند 28 مورخ نیزم سطح فشار هم خطوط روزانه ی نقشه(: 35-6) شکل

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ...... 86 اسفند 28 مورخ هکتوپاسکال 500 لیژئوپتانس ی نقشه(: 36-6) شکل

 .Error! Bookmark not defined ..87 آبان 17 مورخ نیزم سطح فشار هم خطوط روزانه ی نقشه(: 37-6) شکل

 .Error! Bookmark not defined ......... 87 آبان 17 مورخ هکتوپاسکال 500 لیژئوپتانس ی نقشه(: 38-6) شکل

 Error! Bookmark not .............. 88 نیفرورد 25 مورخ نیزم سطح فشار هم خطوط روزانه ی نقشه(: 31-6) شکل

defined. 
 .Error! Bookmark not defined .. 88 نیفرورد 25 مورخ هکتوپاسکال 500 لیژئوپتانس ی نقشه(: 40-6) شکل
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 مقدمه -6-6

ايکن کشکور   . (697: 6933، )لشککری  وسط قرار دارد در يک منطقه حد وهوايي آب ازنظرشور ايران ک

ايجاد تغییکرات   که با گیرد ميگوناگون قرار  های کانونهوای مختلف از  های تودهدر طول سال مورد هجوم 

به دلیکل شکرايط   گفت که اين  توان مي درواقع. شود ميزماني موجب تنوع اقلیمي در سطح کشور  مکاني و

 هکای  عکر  قکرار گکرفتن آن در    يعني موقعیت آن در رابطه بکا گکردع عمکومي جکو و    ، جغرافیايي خاص

خصوصکیات   مختلکف و  منشکأهای های با آنتي سیکلون تأثیرجغرافیايي میانه در فصول مختلف سال تحت 

 عنوان بهدما . ( 6929:4، ی)لشکر دانسته شود (آورند ميخود به ارمغان  هوای با های توده)که اين  فیزيکي

نظکر بکه دريافکت نکامنظم انکرژی       سکت و ا يکي از عناصر اساسکي شکناخت هکوای   ، شاخصي از شدت گرما

خود باعث تغییرات گسترده ديگکری   نوبه بهبسیاری است که  يتغییرات خوع دستزمین  وسیله بهخورشید 

بکه   روز شکبانه افت درجه حکرارت   که بايخبندان  (696: 6936، )کمالي. شود ميدر ساير عناصر هواشناسي 

حیکات تمکامي موجکودات     تنها نهيکي از عواملي است که  شود ميحاصل  گراد سانتيزير صفر درجه  صفر و

 و محیطکي  زيسکت ، در مسکالل اقتصکادی   ای کننده تعیین بلکه نقش مهم و، سازد ميزنده را با خطر مواجه 

 های ماهبیشترين تعداد روزهای يخبندان مربوط به  عموالًم. (36: 6933، درخشي )طاووسي و عمراني دارد

شکدت آن در   وقوع يخبندان امری عادی است ولي تکداوم و ، ايام در اين. فصل زمستان است پاياني پايیز و

مختلکف   های بخشبه  ناپذيری جبرانخسارات  و شود ميبحران محسوب ، پايیز به شکل فراگیر فصل بهار و

د توانک  مکي بهار  نوسان آن در اوايل پايیز و يخبندان و وقوع سرما و. (34: 6933، حي)صال وارد خواهد آورد

کشاورزان بیشتر نقاط ايکران   که طوری به، آيد حساب بهبرای محصوالت کشاورزی عامل خسارت زای جدی 

ود حد 6930برای نمونه يخبندان ارديبهشت سال، شوند ميمتضرر  ها يخبندانحتي نواحي جنوب از اين  و

، رو ازايکن . (677: 6929، براتکي  )علیجکاني و  خسکارت بکه بکار آورد   میلیون تومکان   چهارصد میلیارد و کي

بکه  خصوصاً د برای کاستن از میزان خسارات وارده توان ميديررس  زودرس و های يخبندانبررسي  تحقیق و

اقتصکادی   اني وعمر، مختلف صنعتي های بخشساير متخصصین  کارشناسان کشاورزی و، بخش کشاورزی

 .  اصولي در امر تولید بهتر ياری نمايد دقیق و های ريزی برنامهرا در جهت 
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 بیان مسأله -6-2

متری از سطح  7/6در ارتفاع  که در آن دمای هوا شود مييخبندان به شرايطي اطالق  طورکلي به  

 محض بهکشاورزی يخبندان اما از ديدگاه هواشناسي ، به صفر يا به زير صفر درجه سیلسیوس برسد، زمین

که اين نوع  گردد مياطالق  شود ميگیاهي  های بافتوقوع دماهای پايین در حدی که منجر به خسارت به 

 . باشد ميمحصول متفاوت  هر نوعتوجه به دمای بحراني برای  يخبندان با

يخبندان  سرما وبا وقوع ، پردازد ميجغرافیايي متوسط به کشاورزی  های عر انسان از زماني که در 

درختان ، رای غالتيخ ب برف و، سرما ی دورهدر  ازجمله، متفاوتي دارد تأثیراتاين پديده . شود ميمواجه 

در دوره عاری از يخبندان يعني فصل رويش محصوالت  ولیکنبعضي عملیات کشاورزی مفید بوده  و

 و زودرسزمان وقوع به  بر اساس ها دانيخبن. باشد مي خسارت زا و بار زيان، ها سردرختي ويژه بهکشاورزی 

يخبندان ديرتر از ، در بهار و زودرسيخبندان ، از نرمال يخبندان زودتر، در پايیز. شوند ميس تقسیم ردير

مراحل ، چیز همهاين نوع يخبندان بیش از  که ازآنجايي. شود مييخبندان ديررس نامیده ، زمان نرمال

)به  باغداران خسارت زيادی به کشاورزان و هرساله. دهند ميقرار  ثیرتأان زراعي را تحت هفنولوژيکي گیا

ن دوره اي مطالعه، اينبنابر. (6930:33، مقیمي )حجازی زاده و آورند ميوارد  دلیل سرمازدگي به محصول(

 مفیدی باشد و العاده فوقد موضوع توان ميپايان  شروع و ازنظر شود ميخبندان نامیده ي دورهاز سال که 

عمراني را کمک نمايد که به شناختي نسبي از  اقتصادی و امور کشاورزی و اندرکاران دست نامه ريزان وبر

خود را  های فعالیتبرخي از  و يافته دستنوسانات آن  تغییرات و ی نحوه وضعیت دمايي اين دوره از سال و

در بررسي علل سرما به ، طورکلي به. نمايند میتنظبر اساس اين دوره  گیرد مياين دوره قرار تأثیرکه تحت 

ابش ت، عمده طور به يخبندان که ريشه در داخل منطقه دارد و سرما و الف( اشاره کرد: توان مينوع آن  دو

 يا )سرما کند ميهموار با بیالن منفي تابش زمین در هوای پايدار بروز  صاف و های دشتدر  بلند موج

خواص فیزيکي  موقعیت توپوگرافي منطقه و ی لهیوس هبچنین سرمايي ممکن است . يخبندان تابشي(

آن  متحرکي که منشاء و ب(سرمای ناشي از عبور يا هجوم هوای سرد. تشديد يا تعديل شود، سطوح

حفاظت در . (666: 6939، )عزيزی )سرما يا يخبندان فرارفتي( عمده در خارج از منطقه است طور به

از يخبندان فرارفتي  مؤثرتر، بستگي دارد کنترل قابليندهای فرا مقابل يخبندان تشعشعي که به محل و

 . (33: 6930، مقیمي است )حجازی زاده و
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تمام عناصر ديگر را کنترل  ي بوده ووهواي آبعنصر  ترين مهمپراکندگي فشار که ، در اين میان

عامل اصلي  نوانع بهتغییرات فشار در سطوح بااليي جو ، از سوی ديگر. بیشترين نقش را دارد، کند مي

به نقل از  6926، مهد عسگری )سمیعي و آيد مي حساب بهتغییر اوضاع جوی يک منطقه  پیدايش و

يک تغییر  عنوان بهس بهاره نیز ردير زودرس و های يخبندانمسلماً . (677 :6929، براتي علیجاني و

 )علیجاني و االی جو استاز تغییرات فشار در الگوهای سینوپتیک سطح ب متأثري وهواي آب مدت کوتاه

 . (677: 6929، براتي

 پژوهش سؤال -6-9

 ها هستند؟شهرستان سلماس کدام و ديررسزودرس  های يخبندانداليل سینوپتیکي وقوع 

 فرضیه پژوهش -6-4

منجر به ايجاد يخبندان در منطقه  ها ناوه و استقرارنفوذ پرفشارهای شمالي  رسد ميبه نظر 

 . شود مي موردمطالعه

 اهداف پژوهش -6-5

بهاره شهرستان  ديررس پايیزه و زودرس های يخبندانبر  مؤثرشناسايي الگوهای سینوپتیکي  -6

 . سلماس

 . بهاره شهرستان سلماس ديررس پايیزه و زودرس های يخبندانتعیین روند  -7

 پژوهش های داده -6-1

 است: شده آوری جمع جوی تهیه و های داده، توجه به اهداف در اين پژوهش با

 دما: های داده -6

حداکثر مطلق  حداقل و، میانگین حداکثر، میانگین حداقل، شامل دمای میانگین روزانه ها دادهاين 

 . باشد مي زارعي سال 69دما در دوره آماری  

 سال زارعي69 سلماس در طول دوره آماریايستگاه هواشناسي مجموع بارندگي  -7

 سال زراعي 69 ل دوره آماریدر طوسلماس ايستگاه هواشناسي رطوبت نسبي  -9

 سال زراعي 69در طول دوره آماری سلماس ايستگاه هواشناسي  تعداد روزهای يخبندان -4
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 سال زراعي69 در طول دوره آماریسلماس ايستگاه هواشناسي وقوع يخبندان   های تاريخ  -9

 یها تاريخسپس . کمتر از صفر درجه سیلسیوس فر  شد ايو يخبندان مساوی مبنای روزهای 

 . وقوع يخبندان استخراج گرديد

 سال زراعي 69ساعات آفتابي ماهانه ايستگاه هواشناسي سلماس در طول دوره آماری  تعداد -0

 سینوپتیکي های نقشه -2

 از سايت اينترنتي، هکتوپاسکال 966تراز ، MSL)) درياسطح تراز  های نقشهدر اين تحقیق از 

(NOAA )است شده استفاده . 

 پژوهش تاهمیضرورت و  -6-7

وقوع  مناطق بوده و ذاتي آن نسبتاً  های ويژگي باالی جغرافیايي جزء های عر وقوع يخبندان در   

د توان ميبروز يخبندان ، متوسط جغرافیايي های عر ولي در  آن مناطق چیزی جديدی نیست در

 طور بهاين پديده  تا کند ميدر برابر خطرات اين پديده ايجاب  ريزی برنامهلزوم . باشد خطرآفرين

خاص طبیعي خود همواره  های ويژگيبه دلیل  کشور ما نیز. قرار گیرد موردبررسيسیستماتیک 

 سرما و وقوع. (34: 6933، )صالحي يخبندان بوده است ي از آن در فصول سرد سال درگیرهاي بخش

، بوده آفرين مشکلاقتصادی  اجتماعي و های فعالیتبهار برای اغلب  نوسان آن در اوايل پايیز و يخبندان و

، بخش کشاورزی است بیند مياز آن  بیشترين آسیب راو  خسارات جدی هرسالهبخشي که  ترين مهماما 

برای برداشت محصول به زمان کافي نیاز دارد تا بدون خسارت وارده به  کشاورز، زيرا در فصل پايیز

بخصوص شکوفه دادن درختان ، مجدد گیاه نیز شرايط رشد اين عمل را انجام دهد و، محصوالت کشاورزی

خسارات ناشي از ، پايیز در بهار و. انجام گیرد خوبي بهمیوه در اوايل بهار بايد فراهم باشد تا مراحل رشد 

که  گیرند ميگیاهان در شرايطي قرار ، بهار و يخبندان بیشتر از ساير فصول سال است زيرا در پايیز

تحول  تغییر و لذا دچار، يخبندان مقاوم باشند وقوع نوسان آن اگهاني دما ودر مقابل تغییرات ن ندتوان مين

ساالنه بخش  ديررس و زودرسسرماهای  غیرمنتظرههجوم . (6937، )حاجي میرزايي قرقیه شوند مي

. کشاند ميی را در شهرستان سلماس به ورطه نابودی ها سردرختي ويژه به مهمي از محصوالت کشاورزی و

صدها هکتار از مزارع غالت منطقه در اثر ، ساالنه مثال عنوان بهد توان ميک سرمای زودرس ي، در پايیز

 . بین ببرد از در مزرعه را جات صیفييا ممکن است کل  و روند ميبین  يخبندان از سرمازدگي و
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 ثرمؤ های سیستمورود  مسیر و شناختن منشاء، لذا عالوه بر شناسايي علل رخداد اين فرايند اقلیمي

از همه آگاهي از  تر مهم عمق يخبندان و تداوم و، فراواني، مانند شدت ها ويژگيتعیین ساير ، بر يخبندان

 . (36: 6930، مقیمي است )حجازی زاده و موردنیازخبندان نیز ي خاتمه زمان شروع و

 ی پژوهشپیشینه -6-8

اين . کنون صورت گرفته استمختلف تا های ديدگاهيخبندان از  متعددی سرما و مطالعات مختلف و

دوام سرما  شدت و، بهاره سرماهای پايیزه و، زمان وقوع دمای حداقل، مطالعات در رابطه با مقادير دما

 . زير استفاده گرديده است المللي بین فارسي و است در اين تحقیق از پیشینه شده انجام

 مطالعات خارجی -6-8-6

تام و شاو  ی نظريه رفتنيبا پذ( 6939) ز حاج پنجعلي زادهبه نقل ا، (6307) 6روزنبرگ و مايرز -

کشاورزی  ريزی برنامهنوع وقوع يخبندان را برای مقاصد ، يخبندان های تاريخمبني بر نرمال بودن 

 های ويژگي ها آنمبنا  به راين. تشخیص دادند، از تاريخ متوسط وقوع يک دمای حداقل مشخص تر مناسب

زودرس پايیزه و ديررس بهاره را به تفکیک تابشي  های يخبندانوقوع  های تاريخ سبر اساآماری اقلیمي را 

پالت در نبراسکا  ی رودخانه ی درهپنج ايستگاه واقع در  بر روی ای مطالعهدر  ها آنو فرارفتي اراله کردند و 

پايیزه از نوع  زودرس های يخبنداندرصد  47تا 2 بهاره و ديررس های يخبنداندرصد  96تا 2دريافتند که 

بین دو تا پنج يخبندان تابشي در  موردمطالعه ی منطقهاين دو محقق دريافتند که در . فرارفتي هستند

بین يک تا سه يخبندان تابشي در پايیز قبل از اولین يخبندان  بهار بعد از آخرين يخبندان انتقالي و

یکي محل را در وقوع يخبندان بیش از ساير فوق وضعیت توپوگراف بر نتايجآنان عالوه . دهد ميفرارفتي رخ 

 60تا 3همچنین متوسط فاصله بین اولین يخبندان تابشي و فرارفتي را . معرفي کردند تأثیرگذارعوامل 

 . روز محاسبه کردند

سرمازدگي را به دو نوع تابشي و همرفتي تقسیم کردند و مطالعات ، (6307روزنبرگ و مايرز ) -

کشاورزی را  های ريزی برنامهنوع يخبندان در  ها آن. ط مختلف انجام دادندبرای نقا را ای گسترده

 . اند دانستهنهايي  صورت بهوقوع دمای خاص  از کاربرد میانگین تاريخ  تر بااهمیت

                                                        

Rosenberg and Myers-1  
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 زودرس های يخبندانوقوع  های تاريخبرازندگي  ( 6334) 9وگا ( و6333) 7وايلن، (6326) 6وستال -

( 6329) و همچنین هاگ. قراردادند موردمطالعهمختلف را  های توزيعا بهاره ب ديررسپايیزه و 

ساله برای کنت انگلستان مطالعه کرد و به اين  96 ی دورهفرارفتي و تشعشع را در يک  های يخبندان

بهاره را در مالینینک شرقي شامل  های يخبنداندرصد از کل  79فرارفتي  های يخبنداننتیجه رسید که 

 . شود مي

تاريخ ، ديررس بهاره در هلند های يخبنداناحتمال زماني وقوع  بامطالعه، (6330)4یچالسکا م -

 . قرارداد موردبررسيکاشت مناسب ذرت در بهار را 

، فرنگي گوجه، زمیني سیبريسک سرمازدگي در مورد محصوالت  در مورد(  7666) 9فرانکوزوني -

 . انجام دادند ای گستردهسیب و گالبي تحقیقات ، لوه، لوآزرد، انگور، کیوی، گندم، چغندرقند، پیاز

 لیو تحلفلوريدای آمريکا پرداخته و با استفاده از تجربه  های يخبندان( به تحلیل 6333) ويلن -

سری میانگین درجه حرارت حداقل روزانه و واريانس ساالنه به اين نتیجه رسیده که با ، رگرسیون خطي

و خطر وقوع يخبندان در يک منطقه با عواملي  يافته افزايشيخبندان احتمال حدوث ، افزايش واريانس

قابل ارزيابي و  ها آنمیانگین و واريانس تاريخ وقوع ، ها آنشدت ، ساالنه های يخبندانچون تعداد 

 . است بیني پیش

رارت ( با استفاده از تاريخ وقوع اولین و آخرين درجه ح6934( به نقل از هژبرپور )6336)0 واتکنیز -

برمبنای اول ژانويه و با استفاده از  ها آن روزشمارروزانه صفر وکمتر از آن در انگلستان مرکزی و استخراج 

 فصل رشد و تاريخ  وتحلیل تجزيهدو به کي و ها دادهآماری رگرسیون خطي و نیکويي برازع  های روع

دو روز از طول فصل يخبندان کاسته  يعني در هر اند شده شروعپايیزه ديرتر  های يخبندانوقوع اولین و 

 . شده است

( به اثر يخبندان در کاهش محصوالت باغي پرداخته و 6936( به نقل از کريمي )7667)2پیری-

وی . کند ميخسارت ناشي از سرما را در محصوالت باغي مطرح ، ضمن تفکیک يخبندان تابشي و فرارفتي

 . زدگي نیز اشاره نموده استمقابله با سرما های روعتحقیق خود به  در اين

                                                        

1 -Westal 

2 -Waylan 

3 -Wowga 

4 -Michaleska 

5 -Frankozoni 

6 - Watkins 

7 -Perry 
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جنوبي و مرکزی ايالت نويز ، بهاره در سه قسمت شمالي های يخبندان ی بامطالعه( 7667)6آنجیل -

 های قسمتدر  ها تاريخوی پي برد که اين . آمريکا به استخراج تاريخ وقوع يخبندان بهاره پرداخت

نواحي . افتند ميجنوبي در اوايل بهار اتفاق  روز از هم اختالف دارند و در نواحي 76ايلي نويز  ذکرشده

وی حفظ آمادگي برای . شوند ميآوريل با يخبندان مواجه  76-64آوريل و نواحي مرکزی  73جنوبي در 

 . داند ميدفاع را تا دو هفته بعد از تاريخ  وقوع آخرين يخبندان بهاره ضروری 

يخبندان ناحیه اوتاگو در کشور  های ويژگي ای ماهواره های داده( با استفاده از 7669)7تات و ژنگ  -

خبندان را با استفاده از سیستم اطالعات ي خاتمهزمان آغاز و  های نقشه قراردادند و موردمطالعهنیوزيلند را 

 . جغرافیايي برای اين ناحیه تهیه کردند

بر روی  أثیرگذارتبهاره و عوامل  ديررس های يخبندان( پراکندگي مکاني 7669) 9مدلین و بلتراندو-

بر پراکندگي مکاني  تأثیرگذارعوامل  ها آن. قراردادند موردمطالعهآن را در ناحیه تاکداری شمال فرانسه 

 جغرافیايي( و توپوکلیما )عوامل محلي وتوپوگرافي(  و عر يخبندان را در دو مقیاس ماکروکلیما )طول 

 . قراردادند مدنظر

4هاوريز-
عامل سینوپتیکي که باعث ايجاد درجه حرارت حداقل مطلق  مطالعه منظور به، (7669) 

نامبرده احتمال وقوع دماهای پايین را با . در پنج ايستگاه کريدور پراهوا پرداخته است 6306-7662

نشان داد  ها نقشهنتايج حاصل از بررسي . ساله محاسبه کرد 666و  96، 76، 66، 7، 6بازگشت  های دوره

فوقاني به منطقه  های عر سرد  هوای تودها و ايجاد امواج سرمايي شديد نفوذ که عامل اصلي کاهش دم

 . بوده که جريان هوا با حرکات واچرخندی خود باعث نفوذ سرمای شديد به منطقه شده است

در خصوص  و کشور در جهانزمینه  در اين شده انجامعلمي  و کارهایبه تمام تحقیقات  با توجه

 و. در  شهرستان سلماس تاکنون کاری صورت نگرفته است های خبنداني خاتمه وتحلیل سینوپتیکي آغاز 

 . اين تحقیق سعي دارد اين موضوع را بررسي کند

 مطالعات داخلی -6-8-2

سرمازدگي و  ازجملهي و وهواي آبين عامل تغییرات تر مهم( پراکندگي فشار 6926علیجاني) -

در اين  شده انجام کارهای تمامتوجه به  با. کند مير را کنترل که تمام عناصر ديگ آيد مييخبندان به شمار 

                                                        

1 -Angel 

2 -Tat and Jheng 

3 -Medlin and Belterando 

4 - Havris 
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خبندان در شهرستان سلماس ي خاتمهدر خصوص تحلیل سینوپتیکي آغاز و  و کشورزمینه در جهان 

 . تاکنون کاری صورت نگرفته است

 بهاره غرب کشور را با روع سینوپتیک بررسي های يخبندان( الگوهای سینوپتیکي 6929) براتي -

با استفاده از آمار  6900الي 6942بهاره را طي دوره  های يخبندانمورد  04اين پژوهش  او در. کرده است

قرارداده و نتیجه  موردمطالعهمکاني  و گسترهتداوم ، شدت ازنظرهواشناسي منطقه  های ايستگاهروزانه 

شمال غرب و غرب اروپا وارد  بهاره در ايران ريشه سینوپتیک دارند و از های يخبندانگرفت که بیشترين 

 . شوند ميکشور 

قرارداد و  موردبررسيآذربايجان را  های يخبندان( 6933( به نقل از رضايي )6920) مجرد -

نتايج اين تحقیق نشان داد که . آماری اراله نمود های روعيخبندان از طريق  بیني پیشرا برای  هايي مدل

 های فعالیتدمايي  های محدوديتبحراني و  های آستانهمبنای  يخبندان را بر های ويژگي، تئوری تقاطع

 . کند ميمطلوب توجیه  صورت بهزيستي 

زودرس پايیزه را در سه آستانه  های يخبندان ( زمان وقوع سرماهای ديررس بهاره و6936) خلجي -

  .قرارداد موردبررسيو بختیاری  چهارمحالبرای استان  گراد سانتيدرجه   -9 و -6، صفر

تاريخ  وقوع ، ساله چهار ايستگاه هواشناسي از استان لرستان66بررسي آمار با ( 6937) ناصرزاده -

زودرس پايیزه و ديررس بهاره را مشخص کرد و تداوم ساعات يخبندان هريک از  های يخبندان

، ها يخبندان ی خاتمه وجود رابطه بین آغاز و وی عالوه بر اثبات. را معین کرد موردمطالعه های ايستگاه

و از پوشش سطح  داند ميعامل در تعیین تعداد روزهای يخبندان در لرستان را عامل ارتفاع  ترين مهم

 . کند مييخبندان ياد  گذار ترين مهم عنوان بهزمین 

سال را با  76غربي ايران طي  ی نیمهفراگیر بهاری در  های يخبندانمورد از  ر( چها6939) عزيزی -

وی در اين تحقیق . قرار داده است موردبررسيايستگاه سینوپتیک  69مطلق دمای  های اقلحداستفاده از 

هکتوپاسکال جو در ساعت صفر استفاده کرده است و به اين نتیجه  966سطح زمین و تراز  های نقشهاز 

با فرارفت  کم ارتفاع روی مناطق شمالي ايران که ی سامانه باوجودتمامي موارد يخبندان تقريباً رسیده که 

اسکانديناوی و شمال و غرب اروپا ، شمال اطلس، قفقاز، اروپای شرقي ازجملهباال  های عر هوای سرد از 

 . شود ميغربي کشور  ی نیمهموجب ريزع هوای سرد و يخبندان در 
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 های دادهارومیه را با استفاده از  های يخبندانسرد و  های دوره( 6934جهانبخش و امامقلي زاده ) -

ارومیه عالوه بر  های يخبندانقرار داده و به اين نتیجه رسیده است که  موردمطالعهساله دما 76

 . پذيرد مياز عامل ارتفاع نیز اثر ، سینوپتیکي های سامانهاز  تأثیرپذيری

تعداد ، اهو یها حداقلو  ی روزانهمیانگین  ساله يساستفاده از آمار  ( با6939حاج پنجعلي زاده )-

شهر اردبیل را مشخص کرد و روند وقوع  ریفراگ های يخبندانرژيم ، خبندان و سرعت و جهت بادروزهای ي

 ارتفاع هم های نقشهاز ، وی در اين تحقیق جهت تحلیل سینوپتیکي يخبندان. آن را معین نموده است

که اکثر سطح زمین استفاده نموده و نشان داد  فشار هم های نقشههکتو پاسکال و  396، 266، 966سطح 

مهاجر  پرفشارهایشهر اردبیل از نوع فرارفتي و ترکیبي بوده و به سبب گسترع زبانه  های يخبندان

 ی زبانهغرب سوی  و گسترعپرفشارهای شمال اروپای شرقي و اسکانديناوی ، مرکزی، اروپای شمالي

 . اند ايجادشدهپرفشار سیبری 

، ساله 69طي يک دوره مشترک ، اقل روزانه( با استفاده از دمای حد6930) نوحي و همکاران -

هکتوپاسکال و بررسي  396تراز  سینوپتیک سطح زمین و های نقشهفرارفتي را با کمک  های يخبندان

خاتمه آغاز و  تاريخ به بررسي  وفرارفتي تفکیک کرده  –تابشي  های يخبنداناز ، ساعتي پارامترهای جوی

غربي پرداختند و به اين نتیجه  شرقي و آذربايجاني در استان فرارفتي و فرارفت –تابشي  های يخبندان

 فرارفتي و –يخبندان بهاره از نوع تابشي  نيو آخرزماني اولین يخبندان پايیزه  های سریرسیدند که 

اين . کند ميتصادفي بوده و از تابع نرمال تبعیت  ها سریو مشخص شد که اين  شده تشکیلفرارفتي 

ديرتر از  روز 46 تا 0فرارفتي در منطقه از  های يخبندانمیانگین  طور بهه نشان داد ک ها بررسي

 . يابد ميروز زودتر در بهار خاتمه   79تا  6فرارفتي در پايیز آغاز  و  –تابشي  های يخبندان

، هکتو پاسکال جو 396و 966سینوپتیک سطح   های نقشه( با بررسي 6930) قیصری -

نسبي آن را بر محصوالت کشاورزی مطالعه کرده است و  برسي نموده و اثر شهرستان اهر را های يخبندان

 . وجود دارد داری معنيپايیزه و بهاره اهر همبستگي  های يخبندانبه اين نتیجه رسیده که بین 

آمار ، استان اردبیل بار خسارت های يخبندانتحلیل همديد  منظور به (6930هژبرپور ) علیجاني و -

به اين نتیجه رسیدند که  مطالعه کردند و 6339-7664ايستگاه همديد را طي دوره آماری  رچها ی روزانه

مرکزی استان سردتر از نواحي  نیز نواحي جنوبي و استان از نوع انتقالي هستند و های يخبندان بیشتر

 . شمالي هستند
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 ، هکتوپاسکال 966سطح زمین و تراز  های نقشه( با استفاده از تحلیل سینوپتیکي 6932شوکتي ) -

قرارداده و به اين نتیجه رسیده است  موردبررسيخلخال  ی منطقهرا در  ديررسو  زودرس های يخبندان

زودرس پايیزه و ديررس بهاره با الگوهای سینوپتیکي و سرمايش محلي مرتبط  های يخبندانکه وقوع 

 . است

پايیزه و بهاره  های بندانيخ های آستانه( نوسانات و 6932خورشید دوست و سلمان پور ) -

قراردادند و به اين  موردمطالعه 6909-6934آستانه دمايي طي دوره آماری  رشهرستان اهر را در چها

وقوع يخبندان در چهار آستانه مذکور در فصل بهار نسبت به  های تاريخنتیجه رسیدند که نوسانات 

 . پايیزه شديدتر است های يخبندان

الگوهای  بندی خوشه ( با استفاده از روع تحلیل عاملي و6933صالحي پاک ) فتاحي و -

 های نقشهدر اين تحقیق از  ها آن. قراردادند موردبررسيسال  46ايران را طي  های يخبندان، سینوپتیکي

ساعتي و روزانه رقومي استفاده کردند و به اين نتیجه  های دادهپاسکال و  هکتو 966سطح زمین و تراز 

 تأثیرهوای پرفشار اروپای شمالي و پرفشار سیبری و پرفشار اروپای شرقي بیشترين  های تیپرسیدند که 

 . اند داشتهشديد ايران  های يخبندانرا در رخداد 

هکتوپاسکال جو  966سطح  های نقشهسینوپتیکي  وتحلیل تجزيه( با استفاده از 6933صالحي) -

 های يخبندانبه اين نتیجه رسیده که بسیاری از را بررسي نموده و  شهر مشکینشهرستان  های يخبندان

اين شهرستان در جلو فراز موج بادهای  قرارگیریو  پرفشار های زبانهبا  شهر مشکینشهرستان  ايجادشده

 . غربي و توپوگرافي محل در ارتباط است

 ديررس و زودرس های يخبندانبرگشت  های دوره( احتماالت وقوع و 6933طاووسي و درخشي ) -

که  اند رسیدهمورد تحلیل آماری قرارداده و به اين نتیجه 6906-6930اهدان را طي دوره آماری ز

يعني ، هستند نشیني عقباز هر دو طرف به سمت فصل زمستان در حال  ديررس و زودرس های يخبندان

 . شده است تر کوتاهخبندان ي دوره

ايستگاه سینوپتیک آذربايجان  66روزانه  ساله حداقل دمای 66استفاده از آمار  با (6933) رضايي -

نمو  بحراني دمايي در مرحله رشد و های آستانه عنوان به را A,B,Cدمايي های آستانه، غربي شرقي و

 درصد 36و   36، 00، 96احتماالت  با SMADA افزار نرماستفاده از  وی در ادامه با. گیاهان تعیین کرد
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مناطق مستعد بروز اين  تيدرنها و را محاسبه ديررس ودرس وز های يخبندانهريک از  بازگشتدوره 

  6666و 366، 966 در اين تحقیق مربوط به سطوح  مورداستفاده های نقشه. پديده را شناسايي کرد

 های يخبنداننتايج اين تحقیق نشان داد که متوسط دوره بازگشت هريک از . باشد ميهکتو پاسکال جو 

پايیزه در منطقه بیشتر از  های يخبندانو همچنین  باشد ميساله  7 مختلف های آستانهمذکور در 

 . دهد ميبهاره رخ  های يخبندان

سه ايستگاه سینوپتیک  خبندانيخاتمه  ساله تاريخ شروع و64استفاده از آمار  با (6936) کرمي -

را توسط مذکور  های يخبندانسپس دوره بازگشت هريک از . را استخراج کرد بیجار و سقز، سنندج

 های نقشهاستخراج  با درنهايت. محاسبه کرددرصد  36و  36، 00، 96احتمال  با و SMADA افزار نرم

 یوهم دما ارتفاع هم يک روز قبل از آن در سطح زمین و وقوع يخبندان و روزهای بهسینوپتیکي مربوط 

ر سطح زمین ناشي از منطقه د های يخبندانوقوع ، موارد که در بیشتر مشخص شد، پاسکال هکتو 966

در مرکز  قرارگیریپاسکال نیز ناشي از  هکتو 966در سطح  پرفشار و های زبانهاستان در حاشیه  قرارگیری

 . بادهای غربي بوده است عقب ناوه و

تحلیکل فراوانکي وقکوع اولکین روز يخبنکدان ( 6939و همکارانش )نفیسه سیدنژاد گل خطمي  -

حادثه  آگاهي پیش منظور بهاين تحلیل که  قراردادند موردمطالعهرا رضوی  همديد خراسان های ايستگاه

 . باشد ميزودرس  های يخبندانغیرمترقبه پديده 

 

 



69 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 فصل دوم

 نظری تحقیق یو مبانادبیات 
 

 



64 

 

 

 تعاریف یخبندان -2-6

 گوينکد  مکي يخبندان وضعیت جوی که دمای هوا تا نقطه انجماد يا زير نقطه انجماد کاهش پیدا کند 

بکرودت هکوا يکا     (شناسکي  اقلکیم کلیماتولوژی ) و )هواشناسي( متئورولوژی  ازنظر ( 36: 6939، الفقاریو)ذ

 گکراد  سانتياز صفر درجه  تر پايینيخبندان حالتي است که دمای هوا به  و کاهش دمای هوا را سرما نامند

 تکر  پکايین  ای هوا به نقطه صفر درجه سلسیوس وافت دم، شناسي اقلیماز نگاه ( 700: 6996، )جوادی برسد

بکه رويکداد   ، از ديدگاه هواشناسکي کشکاورزی  . (36: 6933، طاوسي )درخشي و نامند مياز آن را يخبندان 

 ازنظر اام. گردد مييخبندان اطالق  گردد ميگیاهي  های بافتپايین که باعث خسارت به  های حرارتدرجه 

قکرار   گراد سانتيزير صفر درجه  ها آنيخ روی سطوحي که درجه حرارت  های کريستالفني رويداد تشکیل 

، )کاويکاني  شکود  مکي نامیکده  ، باشکد دمای اليه هوای باالی سطوح مزبور به نقطکه شکبنم رسکیده     داشته و

 .  (639؛6933

به ، در اين حالت (30: 6930، به نقل از محمدی6333، الیوروفريبريج ) يخبندان مرحله انجماد است

در شکرايط  . شکود  مکي پوششي از يخ روی سطوح بکاز تشککیل   ، م کاهش دمای هوا تا نقطه انجماد آبهنگا

مخلکوط کنکد    بکاهم هوا را  های اليهباد يا آشفتگي که  هوا آرام است و که وقتي  آنتي سیکلوني )واچرخند(

حدود ، ت يخبنداندما در حال. آيد مييخبندان به وجود  شود ميتابشي زمین سرد  وسیله بههوا  کم است و

 .  (30؛6930، )محمدی است گراد سانتيصفر درجه 

متری از سطح زمین  7تا  6در آن دمای هوا در ارتفاع حدود  که شود يميخبندان به شرايطي اطالق 

 .  (39: 6939، )توکلي وحسیني رسد ميبه صفر يا زير صفر درجه سلسیوس 

 انواع یخبندان-2-2

 :باشد ميزير  به شرحکه  کنند ميمطالعه  کرده و بندی ردهگروه  چهاررا در  ها يخبندان طورکلي به

 تابشي های يخبندان -الف

 فرارفتي های يخبندان  - ب

 ترکیبي های يخبندان – ج

 تبخیر های يخبندان -د
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 )تشعشعی( یخبندان تابشی-2-2-6

بکه علکت    هکا  شب، شود ميهوای سرد ديده  ی جبههپس از عبور  معموالًکه  و صافدريک هوای سرد 

رطوبت کافي که بتواند امواج حرارتي بازتابي زمین را در اليکه   نبودن عامل ابر و تشعشع زياد سطح زمین و

اگکر ککاهش درجکه     و کنکد  مکي افکت   شدت بهآفتاب درجه حرارت پس از غروب ، مجاور زمین نگهدار دارد

بکه علکت قطکع تکابش      هکا  شبطرفي از  بیند ميحرارت به نقطه بحراني يخبندان برسد گیاه بشدت آسیب 

تشعشع ورودی زمین نسکبت بکه تشعشکع    ، اجسام و ها ساختمان سرد شدن درختان و مستقیم خورشید و

ی صکاف ککه تشعشکع بازتکابي     هکا  شکب حال در . تشعشع خالص منفي است است و تر کم مراتب بهخروجي 

هکوای سکرد در    اليه يک شود ميباعث  شده و تر منفي بازهمتشعشع زمین  ترازنامه رود ميهدر کامالً زمین 

چنکین حکالتي را در اصکطالح هواشناسکي وارونگکي دمکايي       . پايدار باقي بماند صورت بهمجاور سطح زمین 

 ی ديگکر سکرد شکده و   ها شبنیز به علت تشعشع زياد در چنین شرايط بیش از  اهیو گسطح خاک . گويند

. شکود  مکي بکه سکردی هکوا اضکافه      بازهم بنابراين و دکن ميهوای مجاور خود را نیز از طريق هدايت سردتر 

سنگین روی مزرعکه  پوشش  صورت بهاز هوای سطوح فوقاني خود است  تر سنگینمتراکم که  هوای سرد و

مصکنوعي بکاد    طکور  بکه در چنین شرايطي اگکر  . ماند ميتا تغییر وضعیت هوا باقي  ايو باغ تا طلوع آفتاب  و

از خطکر يخبنکدان کاسکته     و خکورده  هکم  بکه ايجاد کنیم اليه وارونگکي  شديدی در اليه نزديک سطح زمین 

آسمان صاف شود بکه   ها شبيخبندان تشعشعي چندين روز هوا ابری بوده اما  شب کياگر پس از . شود مي

 ی باقیمانکده زيکرا   يابد ميافزايش  شدت بهخسارت وارده  علت عدم ذخیره حرارتي در روز میزان يخبندان و

 .  (6932، )آقايان رود مياز دست  و گیاهزمین  بازتاب صورت بهی بعد ها شبي در موجودی حرارت

 فرارفتی)انتقالی( های یخبندان-2-2-2

بعضکي  . که يک جبهه هوای سرد از سطح يک منطقه عبور نمايد دهد مياين نوع يخبندان زماني رخ 

هنگکام عبکور از روی يکک    . راه دارنکد هوای سرد به هم و گیرند مي منشأهوا که از مناطق سرد  های تودهاز 

بکا ريکزع هکوای سکرد      و دهنکد  ميقرار  تأثیرن منطقه را تحت آناحیه به علت دمای کمي که دارند هوای 

برودت سرمای ناشکي از ورود   و زمان مدت. گردند ميتشديد سرما  ايجاد يخبندان و، باعث پايین آمدن دما

در شکرايط   . (66: 6934، بسکتگي دارد)هژبکر پکور    هوا توده دمای و سرعت بهسرد به يک منطقه  هوای توده

  کنکد  مکي بکرای شکدت يخبنکدان نقکش چنکداني را ايفکا ن       هکا  نکاهمواری تفاوت ، قوی وجود بادهای سرد و
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يخبندان انتقالي  شود ميسرد ظاهر  های جبههبادهای قوی بوده وتوام با  حاصل که ها يخبندان گونه نيابه 

 .  (639: 6936، کاوياني) شود مييا وزشي گفته 

بکاد بکر    و سکرعت ترکیبي افکت دمکا    تأثیرنشانگر  درواقع باشد مي وهوايي آب -سوز باد که اثر زيست

 ارز هکم سرمای  هیبر ثانمتر  79. 7وجود سوز باد که در آن دمای يک باد با سرعت . باشد ميموجودات زنده 

 . ايجاد کند اهانیو گن جانورا، خطرات جدی بر انسان، است قادر. کند ميتولید 

شکروع دوره رشکد گیکاه     جوانکه زدن و ، شکوفه زدن، چون در فصل بهار گیاهان مراحل حساس رشد

 .  کند ميحیات گیاهي را با خطرات جدی مواجه مطمئناً يخبندان فرارفتي وقوع . کنند ميرا سپری  خود

اوايکل   اواخکر زمسکتان و  ، اني پايیزپاي های ماهفرارفتي مربوط به  های يخبندانبیشترين مواقع رخداد 

 .  (69: 6939، حاج پنجعلي زاده( باشد ميمیاني جغرافیايي  های عر بهار در 

 یخبندان ترکیبی  -2-2-9

 بکاهم فرارفتکي   يخبندان تابشي و شود ميدر اين يخبندان که بیشتر در هواشناسي کشاورزی مطالعه 

ککار    هکا  يخبنکدان ص يخبندان ترکیبي نسبت به سکاير  تشخی. دهند ميبه دنبال يکديگر رخ  و شده بیترک

، در اين نوع يخبنکدان در اثکر فرارفکت هکوای سکرد     . دهد ميرخ  هنگام شبدر اکثراً ولي  باشد مي دشواری

، )شکوکتي اصکل   بکرد  ميصفر درجه  زير تابش زمیني آن را به و سپسزيادی افت کرده  اندازه بهدمای هوا 

6932 :63) 

، درختکان  هکای  شکاخه که رطوبت هوا در اطراف  دهد مين نوع يخبندان زماني رخ اي يخبندان سفید:

عمکل تصکعید    بکا مسکتقیماً  از صکفر درجکه باشکد     تر کم ها آناشیای ديگر که دمای  گیاه و های برگنوک 

 .  (69: 6934 نقل از هژبرپور به 6929، همکاران )علیزاده وشود مييخ تبديل  های کريستال صورت به

 جکای  بکه ، در اين حالت رطوبت هم کافي نباشد اگر دمای هوا به زير صفر نزول کند و سیاه:يخبندان 

گیاهان دچار يخبندان شده ککه ايکن وضکعیت را     های برگ، گیاه های اندامتولید يخچه های سفید بر روی 

 .  (69: 6934، )هژبرپورنامند مييخبندان سیاه 

)حجکازی زاده  برد مکي ان را در مقیاس گسترده از بین يخبنداني است که انواع گیاه، يخبندان کشنده

 .  (647: 6934، ناصرزاده و
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 یخبندان تبخیری-2-2-4

ککه چکون پديکده     پیونکدد  مکي اين حالت زماني به وقکوع  . وقوع يخبندان در طبیعت بسیار نادر است

زير صکفر درجکه    دمای هوا اطراف گاهي اوقات به، تبخیر خاصیت گرماگیری دارد در اثر گرماگیری تبخیر

، دارای رژيکم بکاد فکراوان    و و شمالگانسرد در نواحي جنب قطبي  خشک و وهوای آبدر . شود ميکشیده 

 .  (64: 6939، حاج پنجعلي زاده( امکان وقوع چنین سازگاری بیشتر است

بکه دنبکال آن وزع بکاد خشکک      مرطوب شده و گیاهان در اثر رگبارهای باران سرد و های برگوقتي 

وقکوع ايکن   . دهکد  ميدر عر  چند دقیقه شود يخبندان تبخیری رخ  درختان های برگخشک شدن باعث 

بکه زيکر نقطکه     ها برگدر اين صورت درجه حرارت . در اثر تبخیر استکمبود انرژی گرمايي ، نوع يخبندان

 .  (76: 6930، )سلمان پور. شود ميباعث وارد شدن خسارت به گیاهان  و رسد مييخبندان 

 یخبندان های ژگیوی-2-9

، ناصکرزاده  )حجازی زاده ونمود بندی تقسیم توان ميزمان وقوع  تداوم و، را برمبنای شدت ها يخبندان

6934 :647)  . 

 شدت یخبندان -2-9-6

. باشکد  مکي درجه حرارت حداقل روزانه  بر اساسبحراني دما  های آستانهمطالعه شدت يخبندان شامل 

انساني متفاوت است پس يخبندان يکک مفهکوم نسکبي     های فعالیتانواع برای ، محدودکنندهدمای بحراني 

منظکور از   ايک و  (97: 6930، )سلمان پکور . حرارتي متفاوتي دارد های آستانه، بسته به عوامل مختلف بوده و

، دمکای میکانگین   بر اسکاس  معموالًکه  باشد ميتوزيع انرژی  های مؤلفهقدرت ، برمبنای شدت بندی تقسیم

، ناصرزاده )حجازی زاده و شود مي گیری اندازه ها حداقلدمای  نيتر نيیو پاانگین صفر وزير صفر حداقل می

دما  زماني که. شديد تعريف شود ايو ماليم ، يخبندان ضعیف عنوان بهيخبندان ممکن است . (647: 6934

، حسکاس  های تنيرس، دماهای داخل اين دامنه. شود ميدرجه باشد يخبندان ضعیف نامیده  -7بین صفر و

  -4و -7دمکا بکین    ککه  وقتکي . بکرد  مکي از بکین   را ای حاره های گونهتعدادی  انواع مختلف از درختان میوه و

داخل اين محکدوده بکه گیاهکان     دماهای. است شده تعريفيخبندان ماليم  عنوان به باشد گراد سانتيدرجه 

يخبندان  تأثیربنابراين اکثر گیاهان تحت  .کند ميآسیب وارد ، گیاهان نیمه چوبي ويژه بهظريف  حساس و

زمکاني رخ   (شکود  مکي يخبنکدان سکخت محسکوب     عنکوان  بکه يخبندان شديد )گکاهي  . گیرند ميماليم قرار 
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باشد که اغلب بکه بخکش اعظکم گیاهکان منطقکه آسکیب        گراد سانتيدرجه  -4از  تر پايینکه دما  دهند مي

 .  (64: 6936، )کرمي. رساند مي

 بندانتداوم یخ-2-9-2

 و کمتر از آن در يکک منطکق حکاکم باشکد)حجازی زاده     ايصفر ي که دمای زمان مدتتداوم يخبندان 

 .  (646: 6934، ناصرزاده

 زمان وقوع یخبندان -2-9-9

يخبندان زودتکر  ، در پايیز. شوند مي بندی تقسیمديررس  زمان وقوع به زودرس و بر اساس ها يخبندان

يخبنکدان ديکررس نامیکده    ، يخبنکدان ديرتکر از زمکان نرمکال    ، بهکار  و در يخبندان زودرس، از زمان نرمال

 .  (33: 6930، مقیمي )حجازی زاده وشود مي

 بر یخبندان  مؤثرعوامل -2-4

و  موردمطالعکه وه ررا در دو گک  هکا  آن تکرين  مهکم که  مؤثرندعوامل بسیار متعددی در پديده يخبندان 

 از: اند عبارتکه  دهند ميقرار  يبررس

 بر يخبندان مؤثرامل مکاني عو-6

 .  (69: 6939، به نقل از حاج پنجعلي زاده 6934، بر يخبندان)هژبرپور مؤثرعوامل زماني -7

 در یخبندان مؤثرعوامل مکانی -2-4-6

 از: اند عبارت ها آن ترين مهمکه  مؤثرندشدت يخبندان عوامل مکاني متعددی  در مدت و

بکه   يکک يو نزددوری  -پوشش گیاهي -باد -خاک -توپوگرافي -عر  جغرافیايي -ارتفاع از سطح دريا

 ابرناکيو  پوشش برف –دريا 

 ارتفاع از سطح دریا-2-4-6-6

يخبندان معرفکي   های بیني پیش و ها ويژگي، ارتفاع را عاملي مهم در کنترل، (6339همکاران ) و بولر

 مکدت و . يابکد  مکي دير هکم خاتمکه    روع ويخبندان زود ش که اينعالوه بر ، مرتفع های سرزمیندر . اند نموده

ارتفاع به دلیکل بکاال بکودن دمکای      و کم ها جلگه، در مناطق پست که درحالي. باشد ميشدت آن نیز بیشتر 

 .  (69: 6939، حاج پنجعلي زاده) يخبندان کوتاه است دوره سرما و، منطقه
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 عرض جغرافیایی-2-4-6-2

به اين صورت ککه  . است شده روشن خوبي بهغرافیايي افزايش عر  ج مدت يخبندان با رابطه شدت و

انکرژی  ، بیشکتر زاويکه خورشکید    شکدن  مايکل دلیکل  ه بک ، عر  جغرافیايي يک منطقه افزايش يابد هرچقدر

يخبنکدان   و شکدت در عکر  جغرافیکايي بکاال مکدت      شود ميهمین عامل سبب . رسد ميکمتری به زمین 

در منکاطق اسکتوايي ککه حکداکثر دمکا مشکاهده       ، ويژه بهايین پ های عر در . زياد باشد توجهي قابل طور به

حکاج  ) مدت اندکي دارد اگر هم رخ دهد شدت و و شود مييا در اين مناطق يا يخبندان مشاهده ن، شود مي

 .  (69: 6939، پنجعلي زاده

 توپوگرافی -2-4-6-9

 و هکا  درهعمق ، دهد ميخ ی صاف بدون ابر با سرعت باد اندک که پديده وارونگي رها شبدر   معموالً 

 و هکا  کوهپايهمستقر در  های باغد توان ميکه اين هوا ، شود ميسنگین انباشته  مناطق پست از هوای سرد و

 .  شديد کند زدگي يخکشاورزی در دشت مجاور را دچار  های زمیننیز 

 و کنکد  مکي نکدان  در رژيم پديده يخب مؤثربه آفتاب نیز يکي از عوامل  و پشترو به آفتاب  های دامنه

بکرعکس  . دما افکزايش يابکد   و بتابد ها دامنه به راينخورشیدی با زاويه باالتری  های اشعه شود که ميباعث 

نتیجکه  . شکود  مکي  ها دامنهسبب افت دما در اين  و افتد ميپشت به آفتاب اتفاق  های دامنهاين وضعیت در 

محصکوالت   لکذا گیاهکان و  . ب بیشکتر اسکت  پشکت بکه آفتکا    هکای  دامنکه شدت يخبندان در  تداوم و که اين

 .  نمو دارند زمان کمي برای رشد و ها دامنهکشاورزی واقع در اين 

بکا   هکا  ککوه  رشکته جهکت  . اسکت  ها کوه رشتهدر يخبندان جهت  توپوگرافیک مؤثريکي ديگر از عوامل 

نکدان يکک   همچنین تغییر جهت بادهکا نقکش اساسکي در وضکعیت يخب     هوا و های تودهجلوگیری از ورود 

هکوا بکه منکاطق مرککزی ايکران       هکای  تکوده ورود  زاگکرس از  ی البرز وها کوه رشتهمثالً . کند ميمنطقه ايفا 

 .  (60: 6939، حاج پنجعلي زاده( کند ميجلوگیری 

 خاک -2-4-6-4

بکه ايکن مفهکوم    . خاک است، باشد مي مؤثر العاده فوقمدت يخبندان  ايو  درشدتمهمي که  از عوامل

يکم  ژد بکر ر توانک  مکي يا دفکع انکرژی خورشکیدی     جذب و خاک با دهنده تشکیلجنس مواد  نگ ور، که نوع

 .  باشد تأثیرگذاريخبندان 
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Abstract: 

      Salmas county due to geographical location, climate, topography and Located in the 

mountainous regions of the country and exposure in movement path of air migratory 

masses, witnessed freezing accurance and resulting to heavy damage to agricultural and 

horticultural products in most years. The economic reliance of this region to agriculture, 

required accurate study the characteristies of this destructive phenomenon. In this research, 

by considering the temperatures of zero and below zero Celsius degrees, the start and end 

dates of freezing periods in salmas county were determined during the existed statistical 

period. To better understanding of the subject, early and late frosts were extracted and 

classified as crop year, and the extracted date was adapted with Julius calendar. The return 

period of each mentioned freezing were calculated by SMADA software considering the 

50,66,80,90,96,98,99, and99. 5 percent possibilities and the most appropriate statistical 

distribution for studying these freezing in salmas county. Finally, by extracting synoptic 

maps related to the days of frost and the accurance day before, it was determined on the 

surface of the earth and the height of the companion of 500 hpa. The results of this study 

showed that at Salmas county, early freezing have been displaced towards the hot months 

of the late friable period. There was little change in the spring with a very sloping slope 

towards the cold months of the year. By investigating the frequency of mentioned freezing 

it was determined that the total frequency of autumnal freezing is higher than spring 

freezing by the difference of 379 days during 15 crop years. In synoptic section slso it 

became clear that in most cases the glacial occurrence in the zone at the Earth s surface has 

been caused by the county exposure to high-pressure fongs, and in 500 hpa levels by its 

exposure to back and forth of the west winds trough.        
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