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 1391پاييز و زمستان، نوزدهمي  اي، شماره ي ناحيه ي جغرافيا و توسعه جلّهم

  

  هاي پسته در استان يزدسرمازدگي شديد بهاره باغ ي بررسي و تحليل پديده
  

  )ي مسؤول ، نويسندهشناسي دانشگاه يزددانشيار اقليم(كمال اميدوار 
Komidvar@yazduni.ac.ir 

  )شناسي دانشگاه يزدارشد اقليم كارشناس(زهرا دهقان بنادكي 

  چكيده

از ارزش كـل صـادرات   % 23ترين اقالم صادراتي ايران است كه بـيش از  پسته يكي از مهم
ترين استان  استان يزد پس از استان كرمان بزرگ. غير نفتي ايران را به خود اختصاص داده است

سرمازدگي، به ويژه سـرمازدگي شـديد    ي از آنجايي كه پديده .شودمحسوب مي خيز ايرانپسته
كند، بررسي سرمازدگي در اين استان هاي پسته اين منطقه خسارت زيادي وارد ميبهاره، به باغ
كـاران در  هاي احتمالي وقـوع آن بـه پسـته   زيرا آگاهي از اين پديده و تاريخباشد، ضروري مي

هدف از انجام ايـن پـژوهش،   . كندارات ناشي از سرمازدگي كمك ميجلوگيري و كاهش خس
به اين . بندي آن در استان يزد استهاي پسته و پهنهبررسي و تحليل سرمازدگي شديد بهاره باغ

آماري  ي جوار آن طي دوره ايستگاه هواشناسي استان و هم 16كمينه دما  ي منظور، از آمار روزانه
بندي شدت سرمازدگي بهاره به منظور پهنه. استفاده شده است) 1389- 1372( ساله 18مشترك 

درجـه   - 1تـا   1(پسته، تعداد روزهاي داراي سرمازدگي هـر ايسـتگاه درسـه آسـتانه ضـعيف      
بـه  ) درجه سلسيوس و كمتـر  - 3(و شديد ) درجه سلسيوس - 3تا  - 1/1(، متوسط )سلسيوس

تعداد روزهاي سرمازدگي با ارتفاع،  ي هشمارش و پس از بررسي رابط SPSSي نرم افزار  وسيله
همچنين براي آگاهي از تاريخ .  ترسيم شد Arc GISسرمازدگي در محيط  ي هاي هر پهنهنقشه

درجـه   - 1، صـفر و  1هـاي   هاي افت دما به آستانهپايان سرمازدگي بهاره پسته در استان، تاريخ
بندي آن هاي پهنهاستخراج و نقشه دهي،سلسيوس به عنوان دماهاي مؤثر بر پسته در مرحله گل

 ي هـاي مـورد مطالعـه   هاي پسته تمام ايسـتگاه دهد، باغنتايج تحقيق نشان مي. نيز ترسيم گرديد
هـا  ي ايسـتگاه  و بـافق، سـرمازدگي ضـعيف و بقيـه     هاي طبس استان در بهار به غير از ايستگاه

- ايستگاه(جنوب و جنوب غرب بنابراين. كنندسرمازدگي ضعيف، متوسط و شديد را تجربه مي
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ويـژه  سـرمازدگي، بـه   از نظـر وقـوع شـدت   ) ن، بهـادران هاي دهشير، مروست، اشكذر، اردكا
- به خصوص بـاغ  هاي كشاورزيي پرخطري براي فعاليت، منطقهسرمازدگي شديد بهاره پسته

ي آن  دهنـده  نشـان درجه سلسـيوس   - 1، صفر و 1تاريخ افت دما به ميزان . باشدهاي پسته مي
- درجه از چهارم تا نهم فروردين 1افت دماهاي  ،طور متوسط و به تفكيك شهرستانكه بهاست 

روردين درجه سلسيوس از دوم تا نهم فـ  - 1درجه از سوم تا هشتم فروردين و  ماه، دماي صفر
  .رسد در استان يزد به پايان مي

   .بندي، استان يزدههاي پسته، پهنسرمازدگي شديد، تحليل آماري، باغ :ها كليدواژه

  درآمد

اين عوامل . هاست رشد و عملكرد گياهان زراعي، تابعي از كليه عوامل محيطي و آثار متقابل آن
رشـد و   ها در محـيط شوند كه بسته به مقدار آنهوايي، رطوبت خاك و غيره ميوشامل عوامل آب

تـرين متغيـر هواشناسـي    به عنوان مهمدما  ،از ميان اين عوامل. يابدگياهان افزايش يا كاهش مي نمو
ايي كه اغلب هنگام دم خيزهاي نابهو نوسانات و افت. ترين تأثير را بر كشاورزي دارداست كه بيش

سـرمازدگي محصـوالت   . شـود گيري و بروز خسارات سنگين مـي  باعث غافلدور از انتظار است، 
با . توجه بوده است طي، همواره موردهاي محيزراعي و باغي در سطح جهان، به عنوان يكي از تنش

سـرمازدگي   ي تر وسعت كشور را اقليم خشك و فراخشك تشكيل داده، پديدهكه بيشتوجه به اين
ي حوادث  سرمازدگي محصوالت كشاورزي در رده ي پديده ،كشور غالب است و به همين دليلدر 

دشتكيان، (كنده اقتصاد كشور وارد ميبندي شده و ساليانه ميلياردها تومان خسارت بغيرمترقّبه دسته
1386.(  

هاي پسته بعد از كرمان به عنوان يكـي از منـاطق   هكتار باغ 250هزار و  40استان يزد با داشتن 
باشد كه خسارات زيـادي را  ها شاهد وقوع سرمازدگي بهاره ميي توليد پسته، در برخي سال  عمده

ي پسـته الزم   ي سرمازدگي بهـاره  بررسي بهتر پديدهبراي . سازدبه بخش كشاورزي منطقه وارد مي
  ).1388پور، سجادي(است نوع و شدت آن تعيين شود
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ي ايوا، نشان دادند كه  ها در منطقهبا مشخص نمودن تاريخ وقوع سرمازدگي )1985(1تام و شاوا
مالً هاي وقوع اولين سرماهاي پاييزه و آخرين سـرماهاي بهـاره در عـين تصـادفي بـودن كـا      تاريخ
تاريخ ) 1961( 2كارپيرو. ي بازگشت آن را براي هر گياه زراعي تعيين كرد توان دورهاند و ميمستقل

اثر انواع بخاري ) 1965( 3كرافورد. ي مونتانا تخمين زد وقوع آخرين سرمازدگي در بهار را در منطقه
و همكـاران   4سبانـدونا . باغي را در كاهش خسارت سرمازدگي درختان ميوه مطالعه كـرده اسـت  

 6دگي در دمـاي  كه براي اكثر نقاط استراليا وقوع سـرماز  ،در تحقيقي به اين نتيجه رسيدند) 1978(
معتقـد اسـت كـه    ) 1980( 5لويـت . تر از صفر زياد اسـت كم و در دماي كمدرجه سلسيوس بسيار
ثير حـت تـأ  اشد گياه تدرجه سلسيوس ب 10- 15تر از تر از صفر درجه و كمچنانچه دماي هوا بيش
  .                      تنش سرمازدگي است

ها را به دو نوع فرارفتي و تابشي تقسيم كرده و به ايـن  يخبندان) 1988(و همكاران 6سايدوايت
) 1991( 7آرون و گات. بارتر است نتيجه رسيده كه يخبندان فرارفتي براي محصوالت باغي خسارت

. انـد  حتمـال وقـوع آن را در فلسـطين بررسـي نمـوده     هـاي ريسـك سـرمازدگي، ا   با ترسيم منحني
درختـان ميـوه منـاطق     ِ هاي زاينـده هاي ديرس بهاره بر روي اندامتأثير يخبندان) 2000( 8رودريگو

هـاي بهـاره و   رونـد يخبنـدان  ) 2003(و همكاران  9شفينگر.  معتدل را مورد مطالعه قرار داده است
هاي اخير ا بررسي كردند و به اين نتيجه رسيدند كه در دهههاي فنولوژي در اروپاي مركزي رتاريخ

اثـر  ) 2005( 10الري و كـارلوس . هاي بهاره زودتر از مراحل فنولوژيكي اتفاق افتاده اسـت  يخبندان
و  11ساميشما. اندسرمازدگي بر محصول هلو و شليل را تحت شرايط اقليمي مختلف بررسي نموده

                                                 
1-Tom & Show 
2-Carpiro 
3-Crawford 
4-Bandonas 
5-Levit 
6-WhiteSide 
7 -Aron & Gat 
8 -Rodrigo 
9-Scheifinger 
10 -Lurie & Carlos 
11-Sameshima 
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اسـتفاده از  و بـا   كـرده  در محصول سويا در ژاپن را بررسيخطر ريسك يخبندان ) 2007(همكاران
 1خوخرو. انداي آن را به صورت نقشه بر اساس احتمال وقوع خطر سرمازدگي نشان دادهشبكهيك

دهـي پيـاز بررسـي    هاي بهـاره را بـر روي محصـول   اثرات طول مدت يخبندان) 2007(و همكاران
  . اند كرده
ي سـرما و   كشـور سـري هـاي زمـاني شـروع و خاتمـه      ر در داخل براي اولين با) 1348(هاشمي   

ي  بـه بررسـي نفـوذ تـوده    ) 1368(كمالي . ي حرارتي در تهران تحليل كرديخبندان را براي چهار آستانه
براتـي  . هواي سرد قطبي و خسارت وارده به محصوالت كشاورزي در شمال خراسـان پرداختـه اسـت   

 62ه بـه  هاي بهاره ايران پرداخت وي با توجي سينوپتيك يخبندانبيني الگوهابه طراحي و پيش) 1375(
هاي مورد مطالعه از نـوع انتقـالي   يخبندان يسال به اين نتيجه رسيد كه همه 20مورد يخبندان بهاره طي 

هـاي  هاي ساعت به يخبندانهاي فشار از عرض باالتر و بر خالف جهت عقربهجايي سيستم هبوده و جاب
هـاي  هـاي سـاعت بـه يخبنـدان     تر و در جهت عقربـه هاي پايينجايي از عرضس جابهشديد و بر عك

هاي حفاظت گياهان به بررسي موضوع سرما و يخبندان و روش) 1378(كريمي . شودضعيف منتهي مي
جوان شـاه و همكـاران   . در مقابل سرما پرداخته و عوامل مؤثر در وقوع سرمازدگي را ارزيابي كرده است

بـه ايـن    ،دهي پسته به منظور مقابله بـا سـرمازدگي بهـاره   تأخير اندازي گل ،ر تحقيقي با عنواند) 1379(
- نتيجه رسيدند، كه به كار بردن روغن سويا بر روي درختان رقم كله قوچي تأثيري بر تأخيرانـدازي گـل  

) 1380(خلجـي  . شـود دهي ميدهي ندارد ولي پكلوبوترازول بر روي رقم اوحدي موجب تأخير در گل
بيني سرماي ديرس بهاره و يخبندان زودرس پاييزه براي برخي گياهان زراعـي  پيش ،در تحقيقي با عنوان

ترين توزيع آماري، احتمال وقوع دوران سرما و با توجه به مناسب ،بختياريومحالو باغي در استان چهار
ـ    يخبندان براي در بررسـي پديـده   ) 1382(ربهيـا . ه كـرده اسـت  نقاط مختلف اسـتان را مشـخص و ارائ

بختياري و با انجام محاسبات نشان داد كه ميـزان گرمـاي هـدر رفتـه در     سرمازدگي در استان چهارمحال
) 1384(جهانگيري و همكاران . برابر ميزان گرما در حالت عادي بوده است 71لحظه سرمازدگي، حدود 

كـه  انـد  اند و به اين نتيجه رسـيده ن پرداختهبه مطالعه تأثيرات سرمازدگي بر محصول پسته در استان كرما
- شود كـه گـل  سرمازدگي باعث مي. تر استتر و در سيرجان كمبيش احتمال وقوع سرمازدگي در بافت

                                                 
1- Khokhar 
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) 1384(نيا و همكاران حسين. ريزش كنندهاي درخت توانايي باروري خود را از دست داده و شروع به 
دهـي درختـان ميـوه    سرمازدگي در مراحل مختلـف گـل   به بررسي درجه حرارت هاي بحراني از لحاظ

توان با استفاده در تحقيقي دريافتند كه مي) 1384(مهربان و غريب عشقي . اندمناطق معتدل ايران پرداخته
ضـيايي و همكـاران   . سرمازدگي را مشـخص كـرد   مناطق مستعدGIS( (از سيستم اطالعات جغرافيايي

ا در استان فارس، خطر وقوع سـرمازدگي را از طريـق تهيـه اطلـس     ي دم با بررسي وقوع كمينه) 1385(
بندي اثر خطر سرمازدگي ديـرس بـر روي باغـات در    به پهنه) 1387(خسروي و همكاران . اندنشان داده

خطر در شهرستان خطر، خطر و كمپر ي سه منطقه يهابا استفاده از نقشه اند ووالت پرداختهشهرستان مه
هاي مقابلـه بـا آن را   بيني انواع سرمازدگي و شيوههاي پيشها راهاستفاده از اين نقشه. اندرا شناسايي كرده

  . در مناطق فراهم كرده است
هاي پسته جهت بندي سرمازدگي شديد بهاره باغهدف از اين پژوهش، بررسي، تحليل و پهنه  

  .بار آن در استان يزد است مقابله با آثار زيان

  ها ها و روشداده  

عوامل محيطي متعددي از جمله متغيرهاي جوي نظير رطوبت، بارنـدگي، تـابش، دمـا و بـاد در        
ها عامل دما نقش بسيار مهمي در توليدات كشاورزي  گياهان دخالت دارد كه در بين آن رشد و نمو

  .ترين عامل در تعيين الگوي كشت در سطح جهان است دما  مهم .كندايفا مي
ـين   بندي شدت سرمازدگي بهاره باغبراي تحليل و پهنه در اين تحقيق  هاي پسته در استان يزد و  تعي
ي  دهندهترين عامل كه نشاني دماي روزانه، به عنوان مهم هاي مختلف سرمازدگي، از پارامتر كمينهآستانه

پسته و  هايهاي باغبراي بررسي شدت سرمازدگي. وقوع سرمازدگي در منطقه است، استفاده شده است
تـر مـورد   جوار براي دقـت بـيش   هاي همايستگاه از داخل استان و استان 16بندي آن در استان يزد، پهنه

اي هاي مورد نياز از سازمان هواشناسي كشور، استان و شـركت آب منطقـه  داده. بررسي قرار گرفته است
موقعيت استان يزد در كشـور در   هاي مورد استفاده و نقشهنقشه پراكندگي ايستگاه. يزد تأمين شده است

هـاي  آماري مشـترك ايسـتگاه   ي طول دوره .آورده شده است) 1جدول(ها در و مشخصات آن) 1شكل(
 .ها استفاده شده استي آن روزانه  هاي دماي كمينهو از داده) 1372- 1389(ساله 18منطقه 
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  ستان يزد در كشورهاي منطقه مورد مطالعه و موقعيت انقشه پراكندگي ايستگاه: 1 شكل

 

 

  هاي مورد مطالعهمشخصات ايستگاه :1جدول

طول  ايستگاهنوع  ايستگاهنام  رديف
 جغرافيايي

 عرض
  جغرافيايي

ارتفاع از سطح دريا به 
  متر

  8/1523  31˚ ΄07 53˚13΄ سينوپتيك ابركوه  1
  1104  32˚ 17΄ 54˚01΄ شناسياقليم اردكان  2
  1140  32˚ 00΄ 54˚11΄ شناسياقليم اشكذر  3
  4/991  31˚ 37΄ 55˚25΄ سينوپتيك بافق  4
  1444  31˚ 19΄ 54˚55΄ سينوپتيك بهادران  5
  1833  31˚ 28΄ 53˚44΄ شناسياقليم دهشير  6
  711  33˚ 36΄ 56˚57΄ سينوپتيك طبس  7
  6/1546  30˚ 27΄ 54˚12΄ سينوپتيك مروست  8
  1108  32˚ 16΄ 54˚01΄ سينوپتيك ميبد  9
  1237  31˚54΄ 54˚17΄ سينوپتيك زدي  10
  1235  33°1´ 55°33´ سينوپتيك رباط پشت بادام  11
  1456  31°51´ 56°2´ شناسياقليم بهاباد  12
  2030  31˚ 11΄ 52˚40΄ سينوپتيك آباده  13
  9/1580  30˚25΄ 55˚54΄ سينوپتيك رفسنجان  14
  1293  34˚ 01΄ 58˚10΄ سينوپتيك فردوس  15
  1549  32˚ 51΄ 53˚05΄ تيكسينوپ نايين  16
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هاي كشـاورزي   كه بر بخش ،بارترين بالياي طبيعي است ترين و خسارتسرمازدگي از گسترده
- ها و آستانهبه خصوص شدت آن، روش ،براي بررسي سرمازدگي. و منابع طبيعي تأثير زيادي دارد

د نظر و كاربرد آن بوده هاي دمايي متفاوتي وجود دارد كه همگي قراردادي و بر اساس مطالعه مور
  :توان به موارد زير اشاره كردها ميبندياز جمله اين تقسم .است

بر اساس تأثير سرمازدگي بهاره بر روي باغات پسته، انـار و بـادام   ) 1387(خسروي و همكاران
تـا صـفر درجـه سلسـيوس،      1والت، سرمازدگي را بـه صـورت سـرمازدگي ماليـم     شهرستان مه

سرمازدگي ) 1380(خلجي . بندي كرده است ز صفر درجه سلسيوس تقسيمكمتر اسرمازدگي شديد 
درجـه سلسـيوس و سـرمازدگي     - 3تـا   - 1درجه سلسيوس، سرمازدگي متوسط  - 1ماليم صفر تا 
پـور دمـاي بحرانـي در     همچنين قلي. بندي كرده استدرجه سلسيوس تقسيم - 3تر از شديد را كم

درجه سلسيوس، براي مرحله جوانـه در   - 4 جوانه بستن پستهي  ي، براي مرحلهشرايط آزمايشگاه
درجـه سـانتيگراد تعيـين كـرده     + 2دهي تا درجه سلسيوس و براي مرحله گل - 2حال باز شدن تا 

  ). 1383پور،قلي(است
هـاي پسـته    بندي شدت سرمازدگي در فصل بهـار بـاغ  بنابراين به منظور بررسي، تحليل و پهنه

را سرمازدگي ضعيف،  - 1تا  1دماي  ،)1372 - 1389(ساله  18ري مشترك استان در طول دوره آما
تر را به عنوان سرمازدگي شديد در درجه سلسيوس و كم - 1/3را سرمازدگي متوسط و  - 3تا  - 1/1

ي  هاي مختلف براي هر ايستگاه، به وسيلهنظر گرفته و تعداد روزهاي سرمازدگي، به تفكيك شدت
همچنين براي آگاهي از تاريخ پايان سرمازدگي بهاره پسـته در  . ه استشمارش شد SPSSافزار نرم

درجه سلسيوس به عنـوان دماهـاي مـؤثر بـر پسـته در       - 1، صفر و 1هاي افت دما به استان، تاريخ
دهـي  وزن( )IDW(يابي بندي آن با استفاده از روش ميانهاي پهنهدهي، استخراج و نقشهگلِ  مرحله

ترين ترين دقت و كمآمار بيش هاي زميناين پژوهش نسبت به ساير روش ، كه در)فاصله معكوس
  . ه استمورد استفاده قرار گرفته و ترسيم شد GISدر محيط  ،خطا را داشت

  بحث   
بر اساس معيارهاي در نظر گرفته شـده در بخـش روش تحقيـق، سـه نـوع شـدت متفـاوت بـراي         

شد كه پس از شمارش تعداد روزهاي سرمازدگي كـه هـر   سرمازدگي بهاره باغ هاي پسته در نظر گرفته 
در  )IDW(يـابي   ها بـا اسـتفاده از روش ميـان    بندي آنهاي پهنهكند، نقشهايستگاه در هر سال تجربه مي
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تعداد روزهاي سرمازدگي را به تفكيك ) 2جدول). (4و 3، 2هاي شكل(سيم شد تر GISافزار محيط نرم
  .دهدها نشان ميهاي مختلف براي ايستگاهشدت

-ايستگاه هاي مختلف در برخي از هاي پسته به تفكيك شدتتعداد روزهاي سرمازدگي بهاره باغ :2جدول

  )1372 -1389(آماري مورد نظر ي هاي مورد بررسي در دوره
  شديد  متوسط ضعيف ايستگاه رديف

 -1تا1
  سلسيوسدرجه

  - 3تا-1/1
  سلسيوسدرجه

 - 3كمتر از
  سلسيوسدرجه

  1 3 7 بركوها 1
  2 6 12 اردكان 2
  3 7 25 اشكذر 3
  0 0 2 بافق 4
  1 6 18 بهادران 5
  4 5 31 دهشير 6
  0 0 0 طبس 7
  2 4 21 مروست 8
  2 6 8 ميبد 9
  0 1 17 50يزد 10
  0 0 4 18يزد 11
  8 16 76 آباده 12
  0 1 2 رفسنجان 13
  1 3 11 فردوس 14
  1 5 18 نايين 15

 

ن سرمازدگي بهاره باغ هاي پسته و افت دمـايي منتخـب نيـز، تـاريخ رخـداد هـر       براي تعيين پايا
- بـه  ناگزيرها بر اساس تاريخ شمسي بودند، با توجه به اينكه اين تاريخ. دمايي استخراج شد ي آستانه

ين منظـور ايـن   به همـ . كه قابليت تجزيه و تحليل داشته باشند گرفته است،اي مورد استفاده قرار گونه
 5روز بـه   و  180روز اول فـروردين عـدد   كـه بـه   طـوري بـه . وليوسي تبديل شدندها به روز ژتاريخ

آورده ) 3جـدول (ميانگين، كمينه و بيشينه در هاي استخراج شده، تاريخ. داده شد 215ارديبهشت عدد 
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عنوان دماهـاي مـؤثر   به  ،درجه سلسيوس - 1، صفر و 1هاي افت دما به ميزان  سپس نقشه شده است؛
   ).7و  6، 5شكل هاي (ترسيم شده است  GISدهي نيز در محيط  گل ي بر پسته در مرحله

در سطح استان يزد را نشان ) درجه سلسيوس - 1تا  1(هاي ضعيفبندي سرمازدگيپهنه) 2شكل(
در  ترين تعداد روزهـاي سـرمازدگي ضـعيف   شود، بيشگونه كه در اين شكل ديده مي همان. دهدمي

تمام مناطق استان بـه غيـر از طـبس، سـرمازدگي     . منطقه مورد مطالعه، متعلّق به ايستگاه دهشير است
بنابراين به لحاظ سرمازدگي ضعيف باغات پسته، عالوه بر نواحي جنوب و . كنندضعيف را تجربه مي

  .ني را داردترين فراواغرب استان، نواحي جنوب غرب نيز بيش
درجه سلسيوس در برخي  - 1، صفر و 1هاي دمايي آماري تاريخ افت دما در آستانه هاي ويژگي): 3(جدول

  )1372 -1389(هاي منتخب در طول دوره آماري مورد نظراز ايستگاه

ردما
گذ

گي 
ويژ

  
 

ري
آما

كوه  
ابر

كان  
ارد

كذر  
اش

افق  
ب

ران  
هاد

ب
شير 

ده
ست  

مرو
 

يبد
م

  يزد  

اي 
ت دم

اف
1  

  4  ميانگين
  فروردين

9    
  فروردين

9    
  روردينف

4  
  فروردين

7    
  فروردين

4  
  فروردين

5  
  فروردين

7    
  فروردين

4  
  فروردين

   1 كمينه
  فروردين

1   
  فروردين

1   
  فروردين

4   
  فروردين

1   
  فروردين

1  
  فروردين

1 
  فروردين

1 
  فروردين

2 
  فروردين

 8 بيشينه
  فروردين

26 
  فروردين

26 
  فروردين

4 
  فروردين

28 
  فروردين

11 
  فروردين

16 
  فروردين

17 
  فروردين

7 
  فروردين

صفر
ي 
 دما

فت
ا

  
  3  ميانگين

  فروردين
6    

  فروردين
8    

  فروردين
4  

  فروردين
7  

  فروردين
4  

  فروردين
3    

  فروردين
3  

  فروردين
4 

  فروردين
 1 كمينه

  فروردين
1 

  فروردين
1 

  فروردين
4 

  فروردين
1 

  فروردين
1 

  فروردين
1 

  فروردين
1 

  فروردين
4 

  فروردين
 7 ينهبيش

  فروردين
17 

  فروردين
23 

  فروردين
4 

  فروردين
28 

  فروردين
12 

  فروردين
8 

  فروردين
7 

  فروردين
4 

  فروردين

اي 
  دم

فت
ا

1 -  

  2  ميانگين
  فروردين

7    
  فروردين

9    
  فروردين

 -  
  

3  
  فروردين

3  
  فروردين

3    
  فروردين

3  
  فروردين

 -  

 1 كمينه
  فروردين

1 
  فروردين

1 
  فروردين

 -  1 
  فروردين

1 
  فروردين

1 
  فروردين

1 
  فروردين

 -  

 3 بيشينه
  فروردين

17 
  فروردين

23 
  فروردين

 -  7 
  فروردين

7 
  فروردين

7 
  فروردين

7 
  فروردين

 -  
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  تعداد روزهاي سرمازدگي ضعيف در استان يزد :2شكل

  
 سرمازدگي. دهدرا نشان مي) درجه سلسيوس - 3تا  - 1/1(هاي متوسط بندي سرمازدگيپهنه) 3شكل(
ـتان ) بهادران هاي دهشير، مروست و ايستگاه(ط در جنوب استانمتوس ـتگاه (و غرب اس هـاي اشـكذر،    ايس

  . افتدتر اتفاق ميبيش) اردكان و ميبد
  تعداد روزهاي سرمازدگي متوسط در استان يزد :3شكل
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ايـن  . هاي شديد باغ هاي پسته در استان مشـخص شـده اسـت   بندي سرمازدگيپهنه) 4شكل(در 
كـه سـرمازدگي   ني را دارند، به طـوري ترين فراواي غرب و جنوب غرب بيشگي در محدودهسرمازد
  . دهدتر رخ ميدر ايستگاه دهشير، اشكذر و ميبد بيش) درجه سلسيوس - 3تر از كم(شديد

از نظـر  ) هاي دهشير، مروست، اشكذر، اردكـان وبهـادران   ايستگاه(بنابراين جنوب و جنوب غرب
هـاي  طري براي فعاليتي پرختلف، به ويژه سرمازدگي شديد بهاره پسته ، منطقههاي مخوقوع شدت
  .باشدهاي پسته، ميخصوص باغكشاورزي، به

  تعداد روزهاي سرمازدگي شديد در استان يزد :4شكل

  
هـاي ابركـوه،    آخرين رخداد سرمازدگي در منطقه مورد مطالعه در ايستگاه دهدنشان مي) 5شكل(

درجـه سلسـيوس را    1فروردين افت دمـاي   4اين مناطق در تاريخ . دهدبافق رخ مييزد، مروست و 
درجـه در فصـل    1تاريخ افت دما به ميـزان   ،ساله مورد مطالعه 18آماري  ي طي دوره. كنندتجربه مي

  . ترين ميزان تغيير به ايستگاه بافق تعلق داردكم .فروردين متغير بوده است 28تا  1بهار در بهادران از 
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  تاريخ افت دماي يك درجه در منطقه مورد مطالعه :5شكل

  
  

ـتگاه   نشان مي) 6شكل ( هـاي ابركـوه،    دهد آخرين رخداد سرمازدگي در منطقه مـورد مطالعـه در ايس
ـيوس را تجربـه    3اين مناطق در تاريخ . دهدمروست و ميبد رخ مي فروردين افت دماي صفر درجه سلس

فـروردين   28تـا   1ساله مورد مطالعه افت دماي صفر درجه در بهادران از  18آماري  ي طي دوره. كنندمي
تـر از آن  به هر حال دمـاي صـفر و كـم   . ترين ميزان تغيير به ايستگاه بافق تعلق داردمتغير بوده است و كم

  .شودكه محصول عمده در اين مناطق است، مي ،موجب آسيب رساندن به باغات پسته
  فر درجه در منطقه مورد مطالعهافت دماي صتاريخ  :6شكل
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ـيوس   - 1دهد ايستگاه ابركوه زودتر از ديگر مناطق شاهد رخداد دماي نشان مي) 7شكل ( درجه سلس
 - 1افـت دمـاي   . كندفروردين افت دماي صفر درجه سلسيوس را تجربه مي 2اين منطقه در تاريخ . است

  .ترين ميزان تغيير به ايستگاه ابركوه تعلق داردكم فروردين، متغير بوده است و 23تا  1درجه در اشكذر از 
درجه در استان يزد از چهارم  1ها، افت دماي متوسط و به تفكيك شهرستانطوربه دهدنتايج نشان مي

درجه سلسيوس از  - 1ماه و افت دماي ماه، افت دماي صفر درجه از سوم تا هشتم فروردينتا نهم فروردين
  .رسدپايان مي دوم تا نهم فروردين به

  درجه در منطقه مورد مطالعه -1تاريخ  افت دماي : 7شكل

  
-ها در برخي از ايستگاهتاريخ وقوع آخرين سرمازدگي بهاره باغات پسته و دماي كمينه مطلق آن: 4جدول

  )1388ستاد حوادث غيرمترقبه، استانداري يزد،(هاي مورد مطالعه به تفكيك روز 

ف
ردي

  

  ايستگاه
1372  1376  1383  1384  1387  

3  
  فروردين

4  
  فروردين

1  
  فروردين

4  
  فروردين

7  
  فروردين

17  
  فروردين

18  
  فروردين

16    
  فروردين

  7  8/1  8/4  - /.8 8/2 - 2/1 - 2/3 - 1  ابركوه  1
 3 2 4  - 2/2 0 - 5/1 - 5/3 5/1  اردكان  2

 12 - 1 4  - 3 0 - 5/1 - 5 5/1  اشكذر  3

 9 8/1 8/4  2/1 - /.8 4/2 0 2/2  بافق  4

 4 - /.4 3  - 6/1 - 8/1 - 1/2 - 1/4 - 9/1  بهادران  5

 5 3 3  - 5/1 5 0 - 8/5 - 6/3  دهشير  6

 8/12 2/7 9 3 8 4/6 4 8/2  طبس  7

 /.6 6/1 5  - 2 /.4 - 8/1 - 7/4 - 5/2  مروست  8

 4/4 1 4/4  - 3 - 4/1 - 3/1 - 3/3 - 1/1  ميبد  9

 6/8 2/3 4  /.8 2/3 2/1 - /.8 4/1  يزد  10



 نوزدهمي  اي                                          شماره ي ناحيه ي جغرافيا و توسعه مجلّه                                                                 250

 

ي  هاي پسته و دماي كمينهي باغ اقعي بهارههاي ورد از سرمازدگيتاريخ وقوع چند مو) 4جدول (
ي آماري مـورد نظـر در اوايـل     هاي مورد مطالعه، به تفكيك روز در طول دورهها در ايستگاهمطلق آن

همچنين . هاره در استان استهاي بد رخداد سرمازدگيكه مؤي ،شوددر منطقه ديده مي )فروردين(بهار
درجـه   - 1، صـفر و  1هـاي مختلـف دمـايي    هاي آماري تاريخ افت دما در آسـتانه ويژگي) 3جدول (

هـاي  رخـداد سـرمازدگي   ي كه تأييد كننده ،شودهاي استان مشاهده ميسلسيوس در برخي از ايستگاه
  .ماه منطقه استي فروردين واقعي شديد محصول پسته

  گيرينتيجه

هاي زيادي به محصـوالت  يرباز باعث خسارتكه از د ،ي استهاي جوسرمازدگي يكي از پديده
ي كوير، داراي فراواني و شدت  بيشتري  اين خسارات در مناطق حاشيه. كشاورزي و باغي شده است

كه قسمت اعظـم توليـد   طورياي است، بهپسته در اقتصاد كشاورزي  ايران داراي اهميت ويژه. است
به همراه كشور  برايين طريق درآمد ارزي خوبي شود و از ا اين محصول به خارج از كشور صادر مي

استان يـزد  . برد هر ساله مقداري از اين محصول با ارزش را از بين مي ،از طرفي سرمازدگي بهاره. دارد
خيـز ايـران   ترين اسـتان پسـته   هاي پسته بعد از استان كرمان بزرگهكتار باغ 250هزار و  40با داشتن 

ار گرفتن در حاشـيه كويرهـاي بـزرگ و محـدوديت منـابع آب و      شود، ولي به علت قرمحسوب مي
- ويژه سـرمازدگي، قـرار گرفتـه اسـت؛ بـه     به مترقبه، خاك، اين استان همواره در معرض حوادث غير

، ي جوي در امان مانده باشند هاي اين پديدهسالي است كه كشاورزان يزدي از خسارتتركه كمطوري
هـوايي در ايـن اسـتان وجـود     وهاي آبهاي پسته با توجه به نوسانهنوز هم خطر سرمازدگي باغ اما

تـا   1ها با توجه به آستانه دماي به همين علت در اين تحقيق سرمازدگي باغات پسته و شدت آن. دارد
تر در اين استان درجه سلسيوس و كم - 1/3سرمازدگي متوسط و  - 3تا  - 1/1سرمازدگي ضعيف،  - 1

هـاي  هاي پسته تمـام ايسـتگاه  كند، باغبندي شدت سرمازدگي مشخص ميهنههاي پنقشه. بررسي شد
ي  طبس، ايستگاه يزد و بافق، سرمازدگي ضعيف و بقيـه  مورد مطالعه استان در بهار، به غير از ايستگاه

 - 1، صـفر و  1تاريخ افـت دماهـاي   . كنندها سرمازدگي ضعيف، متوسط و شديد را تجربه ميايستگاه
درجـه در   1، تـاريخ افـت دمـاي    دهد به طور متوسط وبه تفكيك استانس نيز نشان ميدرجه سلسيو
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