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 :چكیده

 یو سرمازدگ ریفراگ یرماهاس ریتأث یریگدر شکل کینوپتیس یهاستمینقش س یحاضر به بررس قیدر تحق     

از  شیو ب دیدرصد از تول 55در حدود  ینفت ریاز صادرات غ یامحصول بخش عمده نی. اشد محصول پسته پرداخته

محصول ارزشمند  نیبه ا یهر ساله خسارات یرا به خود اختصاص داده است. سرمازدگ یدرصد از صادرات جهان 61

ها در سال خسارت نی. ادیآیوارد م یادیبودن منطقه خسارات ز یریکو لیکند، در استان کرمان به دلیوارد م

و به منظور رسیدن به هدف مورد نظر، از دو  تومان تنها در بخش زراعت پسته بوده است اردیلیم 519معادل  2934

نوپتیک شامل ایستگاه سی 7های اقلیمی های عملکرد محصول استفاده شده است. دادههای اقلیمی و دادهپایگاه داده

(، 1126-1111ساله ) 27ی آماری های بم، بافت، سیرجان، شهربابک، رفسنجان، انار و کرمان در طی دورهایستگاه

ی آن استفاده شده است های دمای کمینه روزانهاز سازمان هواشناسی کشور مورد بررسی قرار گرفته است و از داده

های سرمایی که برای تر شد و بعد از انجام عملیات فیلتر از بین آنها موج+ فیل4تر از ها در دمای پایینو این داده

روز دوام  3تا  9(، که حداقل 1126-1111های )های مورد مطالعه در ماه اسفند و فروردین سالتمامی ایستگاه

از لحاظ  های سرماییاند و حداقل چهار ایستگاه را درگیر کرده باشند انتخاب شد و برای اینکه موجداشته

ارتفاع تراز فشار تراز سطح دریا، همهای همبینی محیطی دادهمرکز ملی پیش سینوپتیکی بررسی شوند از سایت نوا،

-میلی 511بار، دمای سطح زمین و جهت و سرعت باد تراز میلی 511بار، دما تراز میلی 511بار، امگا تراز میلی 511

عامل ایجاد  های سطح زمیندر بررسی نقشه نشان داد که جینتااج شد. (، استخر1126-1111های )بار، برای سال

و در سطح باال، استقرار سردچال یا همان سیبری  فشارعمدتاً گسترش پر سرمایش در تمام روزهای مورد مطالعه

گراد در درجه سانتی -19تا   -29اغلب منفی بین  511های دما تراز و نقشه ه استبودارتفاع بلوکینگ بریده کم

% از 31امگا در اد در نوسان بوده است. گردرجه سانتی 5/23تا  7های دمای سطح زمین بین نوسان بوده و نقشه

است و در تمام روزهای مشاهده شده، رودباد در جنوب منطقه مشاهده شد و جهت باد هم در همه مثبت موارد 

ساله(، نشان  91های سطح زیر کشت و میزان سطح تولید )نتایج عملکرد دادهغربی تا غربی بوده است و موارد شمال

های شمالی استان به خصوص رفسنجان ترین میزان سطح زیر کشت در قسمتبیشها شاهد داد که در تمامی دهه

شهرستان بافت،  و کرمانشرقی های جنوبی استان، شامل شهرستان بم، که در جنوبترین میزان آن در قسمتو کم
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 همقدم -1-1

است که برای تولید  حصودو ک کشدزیر یه بده شد ک بده           ایشرایط اقلیمی کشور ایران به گونه      

یابسته است. این یابستگی به ح ی است که بز یجود سطح نسبتزً یکسزن اراضی سدز نه  یدر کشدت دید  ی     

چندین شدرایطی   شدود. در  ا   راعت  بی حزصل حدی  هزی کشزیر یدرص  فر یرده 09فزریز  کشوره ح ید 

تواند  اثدراک حن دی یدز حزبدت  یدزدی بدر تولید          سدزلی ی ترسدزلی حدی   تأثیراک اقلیمی نزشی ا  پ ی ه خشک

هزی اخیر به دلیل رش  جمعیدت ی تازضدزی   حصوو ک کشزیر ی ی احنیت غذایی ایران داشته بزش . در سزل

که به طور حستای  در تأحین حدواد غدذایی    هزییبیشتر برای غذا ی ع م است زده بهینه ا    ه بسیزری ا   بخوان

ان  ی به عنوان نمونده  ان ه در اثر است زده بیش ا  ح  کشزیر ان دچزر افت ش ی  سطح    ش هدخزلت داشته

افت سطح     یر حینی تز حیدزان یدک   هزی  بریز بصرانی در کشور نظیر استزن کرحزنه برای بعضی ا  حوضه

تزن کرحدزن بسدیزر   کزری کشدور حزنند  اسد   نزی ک جوی در اغلب حنزطق پسته نرس . حیزاحتر در سزل نیز حی

-تر حدی حتر( نیز بسیزر پزیینحیلی 019ا  حتوسط بزرن گی کشور )بوده که حتی  هحتر در سزل(حیلی 541پزیین )

اسدت.  حتر در سدزل  حیلی 0999در استزن کرحزن در ح ید بزش . این در حزلی است که حیزنگین تبخیر سزلیزنه 

تر شد ه اسدت.   درپیه یضعیت ا   نچه که ذکر گردی  نیز یخی هزی پیسزلیهزی اخیر به دلیل خشکدر سزل

بزشدن  بده   هزی  یر حینی که حنبع عم ه تأحین کنن ه    حورفی درختزن پسدته حدی  بنزبراین حج  حخز ن   

هزی  رن ه رفسدنجزن ی سدیرجزن   که در شهرستزنهزی بی رییه به ش ک کزهش یزفتهه به طوریدلیل برداشت

رس . بر اسزس اطالعزک ب ست  حد ه در  حتر ه  حی 6/9ی  5ه 1/5هزه به ترتیب افت سزلیزنه سطح    س ره

کزری استزن کرحزنه پسته کشوره در حنزطق حختلف پسته طرح توسعه حو ین کشت پسته در حؤسسه تصایازک

حتدر حکعدب    2640سیست   بیزری سطصی )غرقزبی(ه ح ید  به طور حتوسط سز نه در یک هکتزر بزغ پسته در

کیلوگرم در هکتدزره بدرای تولید  یدک      249رس . یعنی بز توجه به حیزنگین عملکرد ح ید    به حورف حی

 (.11-16: 5001)اسمزعیل پوره گردد لیتر    حورف حی 59009کیلوگرم پستهه ح ید 

 



 

 

 بیان مسئله -1-2

هزی جوی را بز حصدیط سدطصی یدک    نوپتیک( علمی است که رابطه حیزن گردششنزسی هم ی  )سیاقلی      

هدزی کلید ی حیدزن جدو ی حصدیط      کدنش شنزسی هم ی  به دنبزل تبیین ان ر کن . چون اقلی حنطاه بررسی حی

راه  سطصی است در حیزن علوم حصیطی ا  ار ش نظری ی عملی  یزدی برخوردار است اقلی  شنزسی هم ید  

گذارد. در رییکرد کدل گرایزنده هم ید     حطزلعه رابطه اقلی  بز عملکرد حصوول پیش ریی حز حیای برای تز ه

حتغیرهدزی   همین دلیل حشکل ع م ح خلیت برخدی  شود نه تک تک حتغیرهزی اقلیمی. بهکلیت اقلی  بیزن حی

کشدزیر ی  شنزسدی  اقلدی   (.0: 5021ده  )حسعودیزنه هزی  حزری اهمیت خود را ا  دست حیخزص در ح ل

بزش  که به تصلیل اثر پ ید ه هدزی هواشنزسدی بدر رشد  ی نمدو       هزی حه     ی هواشنزسی حییکی ا  شزخه

پدردا د.  گیزهزن  راعی ی احکزن سنجی کشت یک حصوول  راعی خزص در یک حنطاده اقلیمدی خدزص حدی    

حراحدل رشد     رید.    ی هدوا تدأثیر حهمدی در طدول    هواشنزسی کشزیر ی یک دانش کزربردی به شمزر حدی 

هزیی که بشر در  حینه تکنولوژی تولی  گیزهزن  راعی انجزم داده گیزهزن  راعی دارد. احری ه بز یجود پیشرفت

یدزبی بده حد اکزر عملکدرد در هدر      استه هنو     ی هوا در حص یده یسیعی غیر قزبل کنترل اسدت. دسدت  

ن تدزری  کزشدت   سدت. هد ف ا  تعیدی   حصوول  راعی در یهله ایل به انتخز  دقیق  حدزن کزشدت یابسدته ا   

بزش . در هز حیترین  حزن برای تطزبق حراحل فنولوژی گیزه بز عواحل حصیطی حؤثر بر  نحنزسبه تعیین حنزسب

بررسی تزری  کزشته عملکرد دی بخش حجزا یجود دارد. نخست تأثیر تزری  کزشت بدر عملکدرد نهدزیی در    

تأثیر تدزری  کزشدت    ی عملکرد دانه طی حراحل رش  گیزههبر اجزاانتهزی رش  گیزه ی دیم تأثیر تزری  کزشت 

-561 :0990 ه5بز تعیین حا ار عملکرد دانه ریغن ی پریتئین حصزسبه کرد ) ذری توانبر عملکرد نهزیی را حی

(. تزری  کزشت به عنوان یکی ا  حسزئل حه   راعی تأثیر  یزدی بر طول حراحل حختلف رشد  ی نمدو  ن   511

تدزری  کزشدت حنزسدب       عواحل حه  تعیین کنن ه برداشت ح اکزر عملکرد رق  در یک حنطاه است.دارد ی ا

-گیری بهینه ا  عواحل اقلیمی نظیر درجه حرارکه رطوبته طول ری  ی همچنین تطزبق  حزن گلحوجب بهره

هدوایی  عواحل حختلدف    ی   (.010-041 : 0950 ه0ی چرنی )کزکس گردددهی بز درجه حرارک حنزسب حی

 pistacia)همچنین کی یت حصوول را تصت تدأثیر قدرار دهند . پسدته      قزدرن  طر  رش ه حیزان عملکرد ی 

vera L)      بزشد .  که به تیره  نزکزردیزسه تعلق دارد ی یکی ا  حصوو ک بزغی حهد  کرحدزن ی رفسدنجزن حدی

هکتدزر   01199ی  42504ب در دی شهرستزن به ترتی 5021یر این حصوول در سزل رسطح  یر کشت نهزل بز

                                                             
1. Azari 

2. Cox & cherney 



 

 

جزیگزه خزصی در بین تولی اک کشزیر ی ایران دارد. این بوده است. پسته به عنوان یک حصوول استراتژیک 

درص  ا  صدزدراک   69درص  ا  تولی  ی بیش ا   11ای ا  صزدراک غیر ن تی در ح ید حصوول بخش عم ه

حیلیون  499صزدراک پسته در ایران به بیش ا   جهزنی را به خود اختوزص داده است. در ح  ار ی حزصل ا 

کن . در استزن کرحدزن بده دلیدل    سرحز دگی هر سزله خسزراتی به این حصوول ار شمن  یارد حیرس . د ر حی

حیلیدزرد توحدزن    100حعدزدل   5024هز در سدزل  این خسزرک  ی .کویری بودن حنطاه خسزراک  یزدی یارد حی

دهی دچزر (. پسته در حرحله گل055 :5024کشزیر یه ه است )سز حزن جهزد تنهز در بخش  راعت پسته بود

شدزهه  دهد  )جدوان  شود. این حرحله حعمو ً در فزصله ایاخر اس ن  تز ایایل اردیبهشت رخ حدی سرحز دگی حی

بزشد  ی  (. که ایلین ق م برای کزشت درخت پسته شنزخت دقیق شرایط    ی هوایی حنطاده حدی  055: 5010

پسته در حنزطای کده  هر گونه فعزلیت بزیستی بز  گزهی ا  یضعیت اقلیمی حنطاه صورک پذیرد. درخت انجزم 

هزی نسدبتًز سدرد دارند  احکدزن پدذیر اسدت. ایدن        هزی گرم ی طو نی ی خشک بوده ی  حستزندارای تزبستزن

-رحز حادزیم حدی  درجه سلسیوس گ 49کنن  ی در تزبستزن به درجه سلسیوس را تصمل حی -52درختزن دحزی 

(. این درخت به ک   بی ی خشکی خزک بسیزر حازیم بدوده ی حازیحدت  ن بده شدوری     0: 5024ه 5بزشن  )کرن

   ی خزک نیز در ح  بسیزر بز یی است. این حشخوه بزر  درخت پستهه قزبلیت افزایش  یر کشت  ن را به 

ترین نازط تولید  پسدته   حه  کهه طوریه بدسز تری ا  سطح حوجود در ایران احکزن پذیر حیحازدیر خیلی بیش

(. همچنین در انتخز  حصل کزشت 501: 5010بزش  )حصم خزنیه در ایران در درجه ایل در استزن کرحزن حی

-زی کزفی در  حستزن دارد تز جوانهپسته بزیستی به نیز  سرحزیی  ن توجه نموده  یرا درخت پسته نیز  به سرح

خوا  فیزیولوژی خزرج گردن . اهمیت دحدزی پدزیین در طدول دیره رکدوده بده      هزی  ن ا  حزلت رکود ی ا  

حنظور رش  حنزسب ی کنترل گل  غز ی در قرن نو ده  حشخص گردی ه بوده احز بیزن علمی این تأثیر توسدط  

(. دیره رکود به یسیله کزهش دحدز ی ندور ری  فعدزل    0: 5021ه 0صورک گرفت )برینر 5052در سزل  0گزسنر

هزیشزن را ا  دست خواهن  داد ی گیزهدزن همیشده سدبزه    هنگزم یرید به رکود برگ . گیزهزن برگ ریزشودحی

عواحدل حصیطدی حتعد دی ا  جملده     (. 0: 0991ه 0شزن کزهش پید ا خواهند  کدرد )اس چیلدی    رش  ی فعزلیت

هدز  ه در بین  نحتغیرهزی جوی نظیر رطوبته بزرن گیه تزبشه دحز ی بزد در رش  ی نمو گیزهزن دخزلت دارد ک

ترین عزحل در تعیین الگوی کشدت در  کن . دحز حه عزحل دحز ناش بسیزر حهمی در تولی اک کشزیر ی ای ز حی

                                                             
1. Crane  
2. Beriner  
3. Schilli    



 

 

تدرین حتغیدر هواشنزسدی اسدت کده      دحز به عنوان حه (. 0 :5005ی دهازن بنزدکیه  )احی یار سطح جهزن است

  انتظزر استه بهنگزم دحزیی که اغلب دیر ازهزی نزترین تأثیر را بر کشزیر ی دارد. نوسزنزک ی افت ی خیبیش

شود. سرحز دگی حصوو ک  راعی ی بزغی در سطح جهزنه بده  گیری ی بری  خسزراک سنگین حیبزعث غزفل

تدر یسدعت کشدور را    هزی حصیطیه همواره حورد توجه بوده است. بز توجه به اینکه بدیش عنوان یکی ا  تنش

ادهه پ ی ه سرحز دگی در کشدور غزلدب اسدت ی بده همدین دلیدله پ ید ه        خشک تشکیل داقلی  خشک ی فرا

هدز توحدزن   ی حوادث غیر حترقبه دسته بن ی ش ه ی سدزلیزنه حیلیدزرد  سرحز دگی حصوو ک کشزیر ی در رده

یرید بده حرحلده رکدود بدز کوتدزه شد ن ری  ی       (. 0: 5026کن  )دشتکیزنه خسزرک به اقتوزد کشور یارد حی

کده بد ین ایدن    ش ه یلی خریج ا   ن حستلزم تأحین نیز  سرحزیی گیزه حی بزشد . بده طدوری   کزهش دحز  غز  

 (.0: 5011حرحله چرخه سزلیزنه گیزهزن تکمیل نش ه ی قزدر به رش  به صورک طبیعی نخواهن  بود )طالییه 

گزه خسزراک بزش ه هز هز ی گلییژه اگر حوزدف بز بز  ش ن جوانهدر درختزن پسته افت دحز در ایایل بهزر به 

ای اسدت  دحزی بصرانی خسزرک به پسته ناطده (. 019-011 :5006ه 5)ییلسون گذاردقزبل توجهی بر جزی حی

گردد. این دحز به نوع درخته حرحلده رشد  ی نمدو ی شدرایط    ی هدوایی      هز خسزرک یارد حیکه به جوانه

رید ی هز ا  بدین حدی  جوانه %59  ن دانن  که طییحنطاه بستگی دارد. اکزر بزغ اران حعمو ً دحزیی را بصرانی ح

رس  ی همه بزغ اران بزی  ج ایل دحزی بصرانی را در اختیزر داشته بزشدن   سردتر ا  این دحز به ح  بصرانی حی

  (.                                                               50: 5021)قلی پوره 

  سؤاالت پژوهش -1-3

 توجیده هدزی اسدتزن کرحدزن را    هزی پسته در شهرسدتزن توانن  سرحز دگیالگوهزی سینوپتیکی حیک ام  -5    

 کنن ؟

 فرضیات پژوهش -1-4

هدزی اسدتزن   هزی پسته در شهرسدتزن سردچزل یز نزیه بزعث ایجزد سرحز دگی رس  الگوهزیبه نظر حی -5    

 .بزشن کرحزن حی

  اهداف پژوهش -1-5

 بزش .هزی استزن کرحزن حیلگوهزی سینوپتیکی عزحل سرحز دگی حصوول پسته در شهرستزنتعیین ا -5      

 

                                                             
1. Wilson 



 

 

  ضرورت و اهمیت پژوهش -1-9

افت  که درجه حرارک سرحز دگی در حصوو ک کشزیر ی یک پ ی ه جوی است ی  حزنی ات زق حی     

ه هواشنزسی ی کشزیر ی در حصل تر ا  حرارک حورد نیز  برای رش  گیزه برس  ی ا  دی گزحصیط به پزیین

هزی گیزهی شود هزی پزیین در ح ی که حنجر به خسزرک به بزفتیخبن ان به حصض یقوع درجه حرارک

 دگی ت زیک سرحز دگی بز ی (. 6: 5020)حیر حصم ی حیب ی ی ترکش اص هزنیه  ده سرحز دگی رخ حی

 دگی افت ه در صورتی که ی ص ر ات زق حیهزی بز ی رجه حرارکدارد. سرحز دگی در فول رییش ی در د

 بزدی پوره  بزدی ی تزج)حک  افت هزی  یر ص ر ات زق حیدرجه حرارکدر فول رییش ی یز در  حستزن ی در 

دهن  که حصوول پسته سرحزی یارده ی تغییراک جوی ایجزد ش ه در چن  سزل اخیر نشزن حی (.1-6: 5022

بهزره بوده ی احتمزل سرحز دگی بز  در چن  سزل  ین ه بنز بر تغییراک یکی ا  حصوو ک حسزس به سرحزی 

جوی دیر ا  انتظزر نخواه  بود. حطزلعزک نشزن داده است که ح ید دی سوم ا  کل اراضی کشزیر ی دنیز در 

گیری بینی ی تز ح ی قزبل پیشر دنیزی کنونی سرحز دگی قزبل پیشحعرض سرحز ی یخبن ان قرار دارن . د

توان بز  ن حازبله کرد. بز انتخز  ارقزم حازیم به هزی ح زظتی حیت ی بز شنزخت کزحل نوع سرحز ی ریشاس

ی )هیوک  حبزر ه کرد توان تز ح ی بز این پ ی ه جویهزی حازبله بز سرحز دگی حیسرحز ی به کزرگیری ریش

 (.01: 5021ه همکزران



 

 

 

 

 

 

 فصل دوم: 

 مبانی نظری
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 یخبندان -2-1

رید که دحزی حد اقل ری انده بده  یدر صد ر      ا  دی گزه هواشنزسیه اصطالح یخبن ان هنگزحی به کزر حی      

هزی ی  ریی سطوحی که دحدزی  درجه سلسیوس نزیل کن ه در حزلی که ا  نظر فنی ریی اد تشکیل کریستزل

هوای بز ی سطوح حزبور به ناطه شبن  رسی ه بزشد ه    نهز  یر ص ر درجه سلسیوس قرار داشته ی دحزی  یه

شدود کده سدبب خسدزرک بده      شود. در عل  کشزیر یه یخبن ان به ریی اد دحزیی گ ته حدی یخبن ان نزحی ه حی

هزی گیزهی شود. این دحزی بصرانی الزاحزً بز دحزی ص ر درجه سلسیوس همزهنگ نبودهه حمکن است در بزفت

د دارد تدری یجدو  ر ا   ن ه  ریی ده . احدز بدر ریی دحدزی صد ر درجده تأکید  بدیش       تدحزیی بز تر یز پزیین

ا  بین عواحل اقلیمیه پ ی ه یخبن ان نه تنهز حیدزک طبیعدی تمدزحی حوجدوداک      (.500-500 :5026 )کزییزنیه

اندی  در حسزیل اقتوزدیه  یست حصیطی ی عمر نمزی ه بلکه ناش حه  ی تعیین کنن ه ن ه را بز خطر حواجه حی

سدز ی دارد. سدرحز دگی ی یخبند ان در حراحدل حختلدف رییدش بدرای        حزنن  جزده سز یه س سدز ی ی پدل  

حصوو ک کشزیر ی ی بزغی بسیزر حه  است. چرا که در صورک حزدث ش نه به حصد یدیت تولید  حنجدر    

هدزی  قلدی  ای اقلیمی است که بده حصودو ک ا  یخبن ان حخزطره(. 20-09: 5026)هژبور ی علیجزنیه  شودحی

هدزی یخبند ان ی هشد ار پدیش ا      رسزن . بز شنزخت حنزسب ییژگدی ای ی حعت ل  سیب ج ی حیجنب حزره

تر اجتندز  کدرد )حدزیی ی تدزپره     توان ا  نگرانی بیشیقوع  ن ی بز پذیرفتن سطوح حصزفظت ا  یخبن انه حی

رس پدزییزه  هزی  یدکه یخبن انهزی یخبن ان حنصور به فول  حستزن نیسته بل ترین  سیببیش (.64: 5022

هدزی    سدیب دهند ه  رس بهزرهه که حعمو ً پس ا  یک دیره هدوای گدرم رخ حدی   هزی دیری همچنین یخبن ان

 (.0: 5026کنن  )سلمزن پوره ن یارد حیزش ی تری به گیزه

 انواع یخبندان -2-2

 یخبندان تشعشعی -2-2-1

هدزی  شود ی در ایاخر پزییز ی ایایل بهزر در عدرض نزشی حی ا  اتالف شبزنه حرارک  حین در اثر تشعشع  یزد

هزی بز  ی نیدز در بسدیزری   هزی پزیین ی در تزبستزن در بسیزری ا  حنزطق عرضحتوسطه در  حستزن در عرض

 (.060: 5020)ری نبرگه  ده ا  ارت زعزک بز  ریی حی



 

 

 یخبندان تبخیری -2-2-2

 ی  که بزران یجود حی د انرژی گرحزیی در اثر تبخیر است ی حوقعی بهعلت یقوع این نوع یخبن ان کمبو      

شدود کده   سطح برگ را خیس کرده ی دحزی  ن کزهش یزفتهه سپس بزد خنک جریزن پی ا کدرده ی بزعدث حدی   

 (.015 :5020)ری نبرگه  کن خشک ش ه ی ح تی بع  دحز به  یر ناطه انجمزد کزهش پی ا حیهز رگبرگ

 انتقالییخبندان  -2-2-3

-شود ی ا  عالئ  حشخوده  ن حدی  هزی هوای سرد در حایزس یسیع به یک حنطاه نزشی حیا  انتازل توده     

توان به سرحزی خشک ی ش ی ه ی ش بزدهزی ش ی  ی احتمز ً ابری ی حتدی برفدی بدودن هدوا اشدزره کدرد.       

 :5020ه 5بزش  )ری نبرگ نی یسعت عمل این نوع یخبن ان  یزد است ی ت ایم  ن در حنطاه حمکن است طو

010.) 

 سرمازدگی -2-3

هزی جوی است که در اثر کزهش ت ریجی یز نزگهزنی دحدز در  حدزن رکدود یدز     سرحز دگی یکی ا  پ ی ه       

% گدزارش شد ه اسدت کده ار ش     0الدی   1/0شود. حیزاک خسزرک این عزرضه در ایران رش  گیزه حزدث حی

هزی حازبله بز ایدن پ ید ه   کزرگیری شیوهدارد. ا  این ری اهمیت شنزسزیی ی بهحیلیون د ر  199ریزلی بیش ا  

گیری ی جبران خسزراک یارده به گیزه هزی پیشجوی به حنظور تالیل خسزرک یاضح است. شمزری ا  ریش

حز ای بدز سدر  ی حازبلده طی تنش سرحز ه  اکنون در اختیزر بشر است. ا  نظر تئوری به کزر بستن هر نوع شیوه

هدزی تل یادی کده    توان  اقتوزدی ه  بزش . احدری ه اسدت زده ا  ریش  توان  حمکن بزش ه احز نمیدر حزرعهه حی

یری ی کسب بهترین نتیجه بز صدرف  برده بزعث افزایش بهرهنژادی بهره حیی به  راعیبه هزیتوأحزن ا  ریش

توان تدز حد  قزبدل    هز حی ننژادی ی است زده ا  بههزی بنزبراین بز شنزسزیی پتزنسیلهز ش ه است. ترین نهزدهک 

تدزن  (. سدرحز دگی درخ 52: 5004 حز دگی کزسدت )شدرفی ی همکدزرانه   هزی نزشی ا  سرتوجهی ا  خسزرک

ی قبل ا  طلوع  فتز  ی در حص یده  حزنی فریردین تدز ایایدل اردیبهشدت حدزه      پسته حعمو ً بع  ا  نیمه شب

ه دلیل گرم ش ن هوا ی سبز ش ن درختزنه یرید یک جبهه هوای سرد به حنطاده  افت . در این  حزن بات زق حی

 (.00-00 :5016شود )یثوقیه بزعث سرحز دگی حی

 

 

                                                             
1. Rozenberg 



 

 

 

 انواع سرما -2-4

 ایسرمای انتقالی یا جبهه -2-4-1

-یاین نوع سرحز گستره یسیعی دارد ی همراه بز بزدهزی سرد ی هوای ابری است. این نوع سرحز حصلی نم     

-بزش  ی بز کزهش دحزی ش ی  همراه است ی به دلیل یسعت  یزده کنترل ی حازبله بز  ن حشکل است. یخبن ان

ی هوای سرد به یک نزحیه یارد شود تدز جدزیگزین هدوای گرحدی     دهن  که تودههزی انتازلی هنگزحی ریی حی

ن حعمو ً شزحل  سمزن ابدریه بدزد   شود که قبالً در این نزحیه یجود داشته است. شرایط یقوع این نوع یخبن ا

هدزی  حالی  تز ش ی ه ع م یجود یارینگی دحزیی ی رطوبت نسبی پزیین است. بز توجه به اینکده اغلدب ریش  

هزی ح زظتی فعزل در شرایط یجود یارینگی دحزیی عملکرد ی کزر یی بهتری دارن ه بنزبراین حازبله بز یخبن ان

یجود ن ارده بسیزر حشکل است. در بسیزری ا  حوارده دحزی هوا  به ح ک  هز یارینگی دحزییانتازلی که در  ن

یزب  ی پس ا  این چن  شب شرایط یخبن ان تشعشعی حدزک   چن  شب به صورک یخبن ان انتازلی کزهش حی

که هز هزی غربی قزرهدهن  احز در قسمتای ریی حیهزی ح یترانههزی انتازلی عم تزً در اقلی شود. یخبن انحی

شدون ه یخبند ان   ای ا  نواحی قطبی به سمت نواحی نیمه استوایی حنتال حیهزی هوای سرد قزرهحعمو ً توده

تشعشعی بیشتر شزیع است. ضخزحت  یه هوای سرد در این نوع یخبن ان حمکن است چن ین کیلوحتر بزش . 

زنه ری ی داشدته بزشد . تد ایم    تواند  ریند  شدب   بنزبراین بر خالف یخبن ان تشعشعیه این نوع یخبند ان حدی  

ری هزی یقوع این نوع یخبن ان به ت ایم ریزش هوای سرد بستگی دارد. به علت یسعت  یه هوای سدرد در  

هزی هوا حشزه ه کرد. این نوع یخبن ان علی رغ  یجود بزده ابر توان در ناشهرا حی این نوع یخبن ان نمود  ن

 (.2-0: 5020ی حیب ی ی ترکش اص هزنیه افت  )حیر حصم ی رطوبت نیز ات زق حی

 سرمای تشعشعی -2-4-2

این سرحز حصلی است ی به یاسطه ا  دست رفتن حرارک ذخیره ش ه در  حین بر اثدر تشعشدع بده یجدود         

 ی  ی در کشور حز بسیزر رایج است. این نوع سرحز در هدوایی کدزحالً  رامه بد ین بدزد ی ابدر ی در سدزعزک       حی

توان بز  ن حازبله کدرد  افت  ی در صورتی که ا  ریش حنزسبی است زده شود حی فتز  ات زق حی نزدیک به طلوع

رید ی تری ا  طریق تزبش ا  سطح  حین بده هد ر حدی   گرحزی بیشهزیی که  سمزن کزحالً صزف بزش ه در شب

یزبد .  وا کزهش حدی شود ی در نتیجه دحزی هگرحزی کزفی برای جزیگزینی این گرحزی ا  دست رفته تأحین نمی

گیدرد )یعندی بدز    یزب  ی یک یارینگی دحزیی شکل حیدحزی هوا در نزدیکی سطح تزبش کنن ه گرحزه کزهش حی



 

 

یزب (. هنگزحی که انرژی ا  طریق تشعشع ا  سدطح بده هد ر    افزایش ارت زع ا  سطح  حینه دحز نیز افزایش حی

یزب . اگر دحدزی هدوا در   طح نیز کزهش حیریده ظرفیت گرحزیی حصسوس خزک سطصی ی هوای حجزیر سحی

ای خواهی  رسی  که ا   ن به بع  دحز گیری شوده بز افزایش ارت زع به ناطهارت زع حنزسبی ا  سطح خزک ان ا ه

کن . ارت زعی که در  ن پریفیدل دحدزیی ا  حزلدت یارینگدی بده شدرایط       بز افزایش ارت زع شریع به کزهش حی

 (.0: 5020)حیر حصم ی حیب ی ی ترکش اص هزنیه  نزحن اف یارینگی حییزب  را سحعمول تغییر حی

 تقسیم بندی سرمای تشعشعی -2-5

 شود.سرحزی تشعشعی خود به دی نوع تاسی  حی      

 یخبندان سفید -2-5-1

 ن  ی یک  یه س ی  رنگ ید  کده اصدطالحزً    افت  که بخزر    بر ریی سطوح ی  حیهنگزحی ات زق حی      

 (.59-55: 5020)حیر حصم ی حیب ی ی ترکش اص هزنیه  ده شود را تشکیل حین ان نزحی ه حییخب

 یخبندان سیاه -2-5-2

کن ه احز هدی  یخدی بدر ریی    افت  که دحز به  یر ص ر درجه نزیل حیاین نوع یخبن ان هنگزحی ات زق حی      

پزیین بزش ه دحزی سدطوح بده حد ید ناطده      شود. در یاقع اگر رطوبت هوا به ان ا ه کزفیسطوح تشکیل نمی

شدود ی یدک   رس  ی یخبن انی تشکیل نخواه  ش . احز اگر رطوبت بز  بزش ه ی  تشکیل حدی انجمزد    نمی

شود کده  شوده این بزعث حیده . ا   نجز که در  حزن تشکیل ی  حا اری گرحز   اد حییخبن ان س ی  ریی حی

هدزی سدیزه بده همدراه داشدته بزشدن  )حیدر        ری را در حازیسه بز یخبند ان تهزی ک هزی س ی  خسزرکیخبن ان

 (. 55: 5020حصم ی حیب ی ی ترکش اص هزنیه 

 زدگیتفاوت سرمازدگی و یخ -2-9

شدود.  بدزر در بخدش کشدزیر ی کشدور قلمد اد حدی       دگی ا  حشکالک حه  ی خسزرکسرحز دگی ی ی       

تدر ا  حاد ار دحدزی    شود که دحزی حصیط برای یک  حزن حعینه ک سرحز دگی به شرایط ا     ی هوا گ ته حی

در این شرایطه کزهش سریع دحزی حصیطی بزعث اخدتالل   (.06: 5029ه 5تیلو) بهینه برای رش  گیزهزن بزش 

هزی حتزبولیکی ی سلولی گیزهزن ش ه ی در پی  ن افت چشدمگیر در بدز ده حصودو ک  راعدی ی     در فعزلیت

در یاقع عالئ  سرحز دگی هنگزحی قزبل رؤیت است که خسزرک (. 06: 5069 0)دیکیه دشوبزغی حالحظه حی

 ن به گیزه یارد ش ه است. یکی ا  ایلین تأثیراک سرحز دگی در سطح سلوله توقف جریدزن پریتوپالسدمیک   

                                                             
1. Levit 

2. Dickey 



 

 

هدزی گیدزه اسدت. دیحدین تدأثیر      )حرکت فعزل سلول برای انتازل حواد( ی حتعزقب  ن کزهش فعزلیدت سدلول  

عندوان ایلدین تدأثیر قزبدل     ه هزی گیزهی بوده ی برحز دگی بر گیزهه کزهش یز افت حصوول فتوسنتز در بزفتس

-هزی گیزهی بز رنگ سبز ریشن ی پژحدرده دید ه حدی   رؤیت ی حشهود سرحز در گیزه است. در این  حزن بزفت

 ه5) لدن  شدود هز حی ن گیر عملکرد ی حصوولشون . این حسئله در گیزهزن  راعی ی بزغی بزعث کزهش چش 

 دگی حصوو ک که ا  بز گشت تشعشع حرارتی به بینی سرحز دگی ی ی بنزبراین پیشی  (.550-509 :5069

 (.51 :5029ه ی همکزران السزداکشوده حشکل است )نزظ جو حزصل حی

   درختان پسته سرمازدگی -2-7

هزی تز ه بز  ش ه که بز ا  بین رفدتن  خوشههزی برگ ی حنجم  ش ن قطراک    حوجود در داخل سلول      

گوین . در  حستزن  ین هزی چو  ی  بکش ی در نتیجه قطع جریزن حواد غذایی همراه است را سرحز دگی حی

ی درجده  51-09توانن  دحزی هزیی پوشی ه هستن ه حیهز داخل فلسچون درخت پسته ب ین فعزلیت ی جوانه

گدراد بدز ی صد ر( ی    درجه سزنتی 59 . احز بز گرم ش ن هوا )دحزی حتوسط گراد  یر ص ر را تصمل کننسزنتی

(. 05 :5016)یثدوقیه   شدود سرحزه سرحز دگی ایجزد حی هز ا  فلسه بسته به حیزان رش  ی ش کخریج جوانه

هزی تز ه بز  ش ه بع  ا  خوا   حستزنیه تصمل بریدک ص ر درجه را ن ارن  ی سزختمزن سدلولی ایدن   جوانه

اند  حمکدن   هزیی که هنو  بز  نش هشود ی تنهز جوانههز حتالشی حیهز در اثر انجمزد ذراک    درین  ننهجوا

. در هنگزم سرحز دگی به دلیل حتوقف ش ن جریزن انتازل حدواد غدذایی ی   است بع  ا  سرحز دگی  ن ه بمزنن 

هدزی صد حه دید ه    ط قطع سرشدزخه رس  که در این شرایا  درختزن به حشزم حی در اثر گرحی هواه بوی صمغ

 تر ا  چن  سزعت بر ریی بکش ک  هزی گل سرحز  ده به علت قطع  ین هزی چو  یشود. خوشهتوصیه حی

                                   (.               09 :5016)یثوقیه   ین حیدرخت خشک ش ه ی به رنگ سیزه در 

 نپسته در رفسنجا سابقه تاریخی سرمازدگی درختان -2-8

گراد  یر ص ر(ه ی سزنتیدرجه 51-09رغ  حازیحت خو  درختزن پسته به سرحزی  حستزنه )ح ید علی      

این حصوول نسبت به سرحزی بهزره بسیزر حسزس بوده ی تاریبزً هدر سدزله بده صدورک حوضدعی ی حصد ید       

دن اهمیدت چند انی ن اشدته    حصد ید بدو   که حمکن است به دلیل  ی در اثر سرحزی بهزره بوجود حی خسزراتی

که به دلیل حص ید بدودن سدطح  یدر     سرحز دگی یجود داشته نیز خسزرک 5009ی  5059 هزیسزلبزش . در 

ک  راعدی در حندزطق   کشت پستهه پزیین بودن ار ش اقتوزدی حصوول ی بز  بودن ار ش اقتوزدی حصودو  

                                                             
1. Allen 



 

 

گدریه خزصدی ا  بزغد اران    هز بده بخشدی ا  در حد  ی    کزری چن ان قزبل توجه نبوده ی خسزرک سرحز تنپسته

نیز سرحز دگی درختزن پسته یجدود داشدته ی در هشدت  اردیبهشدت حدزه       5012حتوجه گردی ه است. در سزل 

بز این یجود سدرحز دگی پسدته کده     یقوع سرحزه حیزان خسزرک ش ی  بود ات زق افتزده است که به دلیل  حزن 

در تزری  پسته بی سزباه بوده است ی حیدزان خسدزرک در حندزطق      زق افتزدهات 5016فریردین حزه  00-01در 

 خسدزرک حصودول  ن سدزل دچدزر    % 69-19ح ید  بر یرد ش ه بود ی به طور حتوسط %09-09 حختلف بین

 حیلیزرد ریدزل بدر یرد شد ه بدود     6/106 . خسزرک کلی سرحز دگی در بزغزک پسته استزن کرحزن ح یدگردی 

                                                                                                 (.561-561: 5016)یثوقیه 

 ی زمان سرمازدگ -2-6

حزه ی گدزهی    ی در ایاسط ی یز ایاخر فریردین سرحز دگی حعمو ً بع  ا  نیمه شب ی قبل ا  طلوع  فتز      

در این  حزن به دلیل گرم ش ن هوا ی سبز ش ن درختزنه یرید یک جبهده   .افت ایایل اردیبهشت حزه ات زق حی

بزش . ح ک  حزن هوای سرد به عالیه بر  حزن یقوع سرحزه ش ک ی ح ک سرحز نیز بر ریی خسزرک حؤثر حی

حتی یک دقیاه ه  برای انجمدزد ی   اگر درجه حرارک به ص ر برس    م برای سرحز دگی بسیزر کوتزه است.

 حزر هواشنزسی حوجدود  شون  هز سیزه رنگ ی پژحرده حیی کزفی است ی بع  که هوا گرم شود جوانهسرحز دگ

 5صدبح ی دحدز حد ید     1/4-1/6بین سزعزک  16ده   حزن سرحزی رفسنجزن ی انزر در فریردین حزه ن حینشز

  دحدزیی بده   زک ش ینوسزن گراد  یر ص ر بوده است.درجه سزنتی 2/0گراد  یر ص ر ی در کرحزن درجه سزنتی

                              (. 04: 5016)یثوقیه  کن فتی خسزرک سرحز را ش ی تر حیبز دلیل انبسزط ی انابزض

 های حاصل از سرمازدگیخسارت -2-11

 خسارت سلولی -2-11-1

رنوشت سلول شود. بع  ا  یک دیره سرحز سیسیله تشکیل هسته ی  ایجزد حیه خسزرک سرحز اسزسزً ب      

توان  خزرج سلولی بزش  که در این به جزیگزه تشکیل کریستزل ی  بستگی دارد. تشکیل کریستزل ی  حی

کنن  یز اینکه سرحز سریع ی به صورک داخل هز ح اقل به طور حوقت خودشزن را ح ظ حیحزلت سلول

برای تشکیل ی  در داخل  (.05 :0999 5)ریدریگوه شودسلولی بزش  که کشن ه است ی سبب حرگ سلول حی

گراد درجه سزنتی 59ت ا  ص ر به حنهزی تر ا  نی  سزعسلول گیزهیه دحزی سلول بزی  در ظرف ح تی ک 

افت  ی دلیل  ن این است که ش ک سرحزی هوا تر در طبیعت ات زق حیتنزل نمزی . این نوع یخبن ان ک 

                                                             
1. Rodrigo 



 

 

تر ا  نی  سزعت حنجر به سرد ش ن بتوان  در ح ک ک اختالف کزهش نزگهزنی جبهه بزی   نا ر  یزد بزش  که 

 (.05: 5021زحزنی ی قطره سزحزنیه هزی گیزهی شود )قطره سهزی گیزهی ی انجمزد سلولنزگهزنی ان ام

 اثرات درون بافتی 2-11-2

بزش ه گزه  هزهز ی گلدر درختزن پسته افت دحز در ایایل بهزر به ییژه اگر حوزدف بز بز ش ن جوانه

هزی گیزهی به  سیب حسزسیت بزفت (.00 :5006ه 5)ییلسون گذاردجزی حیسزراک قزبل توجهی بر خ

-تر ا  سزقههز ک هز توانزیی سز گزری کمی دارن . ریشه دگی حت زیک است. برگدی گی نزشی ا  سرحز ی ی 

هزی بزفت (.00-04 :5019 0یزره)ی ان  به سرحز حازیم هستن هزیی که سرحزی  حستزنی را پشت سر گذاشته

 (. 04: 5019گل در حراحل حختلف رش  خود حازیحت حت زیتی نسبت به سرحز دارن  )رسول  ادگزنه 

 اثرات مرفولوژیكی 3-11-2

هزی  ایشی حعمو ً سبب غیر طبیعی ش ن یسیله سرحزی بهزره در ان امه اثراک  نزتوحیکی ایجزد ش ه ب

-ده  یز حتی بزعث ریزش  ن حییعی حیوه را تصت تأثیر قرار حیشون  که نمو طبشکل داخلی ی خزرجی حی

ان  بع  ا  رفع سز گزری ی هزی گل سیبه که توسط سرحزی بهزره ا  بین رفتهشود. به عنوان حززل جوانه

)ریدریگوه  افتن هز خشک ش ه ی حی ین ه بع  جوانهای در حیبعنوان یک عالحت خزرجی به رنگ قهوه

ای ش ن هزه قهوههز عبزرتن  ا  تغییر رنگ بزفتهزی حرفولوژیکی سرحز دگی در جوانهرکخسز (.01: 0999

هز در هزی در حزل تکزحل در داخل جوانه ی سیزه ش گی کزحل ان ام ی خسزرکهزه نزبودی گلاکسی اتیو بزفت

هه سیزه ش گی ای ش ن کالله ی سپس خزحهزی تز ه بز  ش ه عبزرتن  ا  پژحردگی کالله خزحهه قهوهگل

 (.01 :5001 0)فزسته تخم انه به  پیچی ن ی نکری  گل  ذین

 زدگی در گیاه پستههای ناشی از سرما و یخبرخی از عالئم و آسیب -2-11

 بزش . دگی در گیزه پسته شزحل حوارد  یر حیهزی نزشی ا  سرحز ی ی برخی ا  عالئ  ی  سیب

 هزا  بین رفتن جوانه _

 هزخه سیب به سرشز _

 هزع م تلایح گل _

 هزهزی حیوه  سیب دی ه ا  سرحز در سر شزخهای ش ن جوانهقهوه _

                                                             
1. Wilson 

2. Weiser 

3. Faust 



 

 

 هزسوختگی ی تغییر رنگ برگ _

 شکستن سرشزخه _

 چریکی گی ی پیچی گی برگ _

 ایهز به رنگ قهوهتغییر رنگ جوانه _

 هز در نزدیک رگبرگ اصلیپزرگی برگ _

 حدز در بدزغ ی بدر ریی درخدت بده صدورک       ی  یدتر ا   نچه کده حطزلعزک نشزن داد که  سیب سرحز دگ

هدزی  ایشدی رخ   افت . در حایات بخش حهمی ا  خسزرکه در سدطح بزفدت  بینی ه ات زق حیحی حزکریسکوپی

پدذیر اسدته    هز برگشتگیرد. هر چن  بخشی ا  این  سیبحطزلعزک حربوطه بزی  در نظر قرار ده  که در حی

ش حصوول ا  طریق کزهش ران حزن گرده افشزنی ی تلایح خواهد  شد  )قلدی پدوره     بز این حزل حنجر به کزه

5021: 00-04.) 

  ت کشاورزیزدگی در محصوال ناشی از سرما و یخ های تصاویر آثار خسارت -2-12
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های تورم یافتهوانهسرمازدگی بر روی ج 1-1شکل                 از بین رفتن سرشاخه ها در اثر سرمای بهاره 2ـ1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها در نزدیک رگبرگ اصلی در اثر سرمای بهارهپارگی برگ 4-1شکل      سوختگی برگ و شکستن سرشاخه درخت پسته 9-1شکل 
 



 

 

 
 

     ها در اثر سرمای بهاره ا و عدم تلقیح گله از بین رفتن جوانه 5-1ل شک

 

 
 

 
 

 اثر سرمای بهاره در درختهای گل در از بین رفتن خوشه 6-1شکل 

   

 
 

 های آسیب دیده از سرما )راست( و مقایسه آن با برگ سالم )چپ(چروکیدگی و پیچیدگی برگ 7-1شکل

 



 

 

  زگیعوامل مؤثر در سرما -2-13

 گیرد که عبزرتن  ا :ش ک سرحز دگی در حنزطق حختلف تصت تأثیر عواحل حختل ی قرار حی

 در یک حنطاه بز شرایط    ی هدوایی یکسدزنه حشدزه ه حدی     بلندی(:محل قرار گرفتن باغ )پستی و  -

تر ا  بزغزتی است که اراضی گدود ی  هز ک ان ه سرحز دگی  نشود بزغزتی که در اراضی شیب دار اح اث ش ه

سطح  که بر ریی تر بودن هوای سرد نسبت به هوای گرم استان  ی این به دلیل سنگینکشت گردی ه هزدره

        (.06 :5019 )رسول  ادگزنه گرددارت زع جمع حیرکت کرده ی در نازط گود ی در نازط گود ی ک ح دارشیب

هدزی  تدر ا  خدزک  هزی سبک کد  تر ا  خزکهزی سبک ک ظرفیت نگه اری    در خزک بافت خاک: -

حنزسدب جهدت   هز در بهزر  یدتر گرم ش ه ی بزعث ایجدزد شدرایط   بزش  ی به همین دلیل این خزکسنگین حی

)رسدول   تدری هسدتن   دارای سدرحز دگی بدیش   دهیگلحعمو ً اراضی شنی به دلیل  ید  شود.شریع رش  حی

 (.09: 5019 ادگزنه 

دهی یکسزنی نیستن ه بنزبراین ارقزحی کده  یدتدر بده    : بز توجه به اینکه  ارقزم پسته دارای  حزن گلرقم -

 ه ی ارقزحی که دیرتر شکوفز حی شون  ح اقل خسزرک را تر شرسن  دچزر خسزرک بیشحرحله شکوفزیی حی

  (.02: 5019)رسول  ادگزنه شون حتصمل حی

تدر دچدزر خسدزرک    تر ا  درختزن کوتدزه تری هستن  ک درختزنی که دارای ارت زع بیش ارتفاع درختان: -

ت  یدرین  اسدت کده هدوای سدرد در قسدم      شون  ی این به دلیل سنگینی هوای سرد ی سبکی هوای گدرم حی

توان  نیمده بدز یی بد ین خسدزرک ی نیمده      یی یک درخت بز شرایط یکنواخته حیحتی ر نمزی .حرکت حی

  (.01: 5016)یثوقیه  پزیینی درخت کزحالً خسزرک ببین 

: در صورتی که نسبت به  حزن یقوع سرحزی بهزره اطالعزک کزفی حوجود بزش ه بز  بیدزری بدزغ   آبياری -

ری  قبدل ا    1-59گردد.  بیزری بزغزک حد ید   یزدی ا  خسزرک سرحز جلوگیری حی  اردر  حزن سرحز به حا

  (.01: 5016)یثوقیه  شوددر نتیجه افزایش خسزرک سرحز دگی حیسرحز بزعث کزهش غلظت شیره گیزهی ی 

است زده نزحنزسب ا  کودهزی حیوانیه شدیمیزیی حخووصدزً اسدت زده ا  کودهدزی ا تده پدس ا         تغذيه: -

  (.09: 5019)رسول  ادگزنه  شودتر گیزه حیبیش ریع رش  ی خسزرکداشت حصوول بزغ بزعث تسبر

بزغزتی که در سزل قبل ا  یقوع سرحز دارای حصودول  یدزدی بزشدن  بده      ميزان محصول سال گذشته: -

  ای حسزسیتهز داربزش ه بزفتت حواد قن ی پزیین حیدلیل اینکه گیزه ا  ذخیره غذایی است زده کرده ی غلظ
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Abstract: 

In this research the role of synoptic systems in shaping the effect inclusive cold in frostbite 

of pistachio is considered. This product is one of the major parts of non-oil exports, about 55 

to 60% of world export. Each year frostbite damages this worthy product and in Kerman 

because of the deserts it has large damages. In 1384 these damages were about 523 milliard 

tomans just in agriculture and for this statistics 2 stations have been used: the climate data 

station and product performance. The climate data of 7 synoptic station were considered. It 

contains: Bam, Baft, Sirjan, Shahrbabak, Rafsanjan, Anar and Kerman.Within 17 years 

(2000-2016) statistics of meteorological organization of the country and the daily minimum 

temperature were used. This temperature has been filtered lower than +4 C and after the 

filtering among the cold waves that have been used in all the stations in Mars and April 

(2000-2016) that last for 3 to 8 days with the minimum of 4 stations were chosen. For 

considering cold waves synoptically, 500 mb level length, 500 mb omega level, 500 mb 

temp level, the earth temp and 500 mb direction and sped of the wind were extracted from 

NOVA site environmental predicting national center of loading data, the results showed that 

in considering each pattern the cause of cold in all days was the development of cyber high 

pressure in high cut blocking in low height levels and 500 temp level were ranged from -13 

to -23 C and at surface it was between 7 to 19/5 C. Omega was positive in 90% of the causes 

and in all observed days, river basin was seen in the south and  the wind direction in north-

east, the result of cultivated earth data and the production level (30 years) showed that in all 

decades ,the most cultivated surface were in the north of kerman specially Rafsanjan the 

least was in Bam (situated in south east of and Baft in the south west of kerman. 
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