
  

                  

  »بسمه تعالي « 

  البرزسازمان جهاد كشاورزي استان 

  معاونت بهبود توليدات گياهي

  باغبانيامورمديريت 

  

  
  : پيشگيريسرمازدگي و يخبندان و راهكارهاي 

  

است كه دردرجه حرارت هاي پائين سبب  سرمازدگي پديده اي

اين . شودگياهي مي  ايجاد خسارت و يا از بين رفتن اندامهاي

حادث مي  عارضه در درختان ميوه در فصل زمستان و يا اوايل بهار

توضيح  براي. شود و هر ساله خسارتهاي زيادي بر جاي مي گذارد

سرماي نا مطلوب گياه  مطلب ابتدا به تعريف تنش و در ادامه به نواع

يا  در گياهان تنش. و روشهاي پيشگيري از آن اشاره مي گردد

بر هم خوردن تعادل به ست با تحريكاتي كه منجر استرس برابر ا

حالت تنش در شرايطي پيش مي آيد كه يك . شود زيستي گياه

   .گياه اثر مي گذارد از حد نرمال بر بيشعامل محيطي 

  :تنش ها به دو دسته تقسيم مي شوند

  زيستي -1

  غير زيستي -2

كرد از جمله تنش هاي غير زيستي مي توان به تنش دما اشاره 

  :كه اين نوع تنش نيز خود به سه بخش تقسيم مي شود

  تنش سرما  -1

  تنش يخبندان - 2

  تنش حرارت باال -3 

  :تنش سرما

به شرايطي اطالق مي گردد كه گياه در نتيجه بروز  سرمازدگي

بسته به (  درجه سانتي گراد  10 درجه حرارتهاي بين صفر تا

عادي گياه  بر حالتخسارت مي بيند تنش سرما ) گونه و رقم 

كاهش عمومي : آثار اوليه اين تنش عبارتند از . اثري ندارد

تغيير رنگ، كلروز، تخريب بافت هاي سلولي ، عدم  رشد،

فتوسنتزي، عدم جذب عناصر  جوانه زني ، عدم انتقال مواد

برخي از  ، برخي از آثار اين تنش برگشت پذير و.. غذايي و

 و سنتز در اثر تخريب كلروپالستآثار ديگر اين تنش مانند فتو

  .پيري زود رس گياه غير قابل برگشت مي باشند

 : تنش يخبندان

خسارت مربوط به تنش يخ زدگي در نتيجه بروز درجه 

   .حرارتهاي زير صفر درجه سانتي گراد مي باشد

  : شرايط يخبندان به دو شكل ايجاد مي شود كه عبارتند از

  :يخبندان جبهه اي يا جابجايي 

و سرمازدگي جبهه اي در اثر عبور يك جبهه هواي  يخبندان

  .كند  سرد از روي يك منطقه بروز مي

  : يخبندان تشعشعي

تشعشعي در شرايط آسمان صاف و بدون ابر واقع مي  يخبندان

خالص منفي باشد سطح گياه و  در هنگاميكه تشعشع. گردد

خورد با بر خاك سردتر از هواي اطراف در نتيجه هوا در اثر

هواي . اين سطوح سردتر و متراكم تر مي گردد

باقي مي ماند و انتقال حرارت  سطح زمينمتراكم در 

اين امر وارونگي  به.به هوا اتفاق مي افتد از زمين

  .گويندحرارت مي 

 :راهكارهاي محافظت در برابر يخبندان

سرماي زود رس پاييزه و دير رس ( و سرمازدگي  يخبندان

محصوالت كشاورزي وارد مي  ت زيادي برخسار) بهاره

يخبندان و  ي شروع و خاتمهزمانهاكند لذا آگاهي از 

سرمازدگي . همچنين نوع يخبندان بسيار با اهميت است

بايد در  بيشتر در چاله هاي سرمايي اتفاق مي افتد لذا

اراضي داراي شيب مطلوب و طبيعي هواي سرد به سمت 

ريان هوا وجود دارد حذف در مسير ج پايين هر نوع مانعي

   .گردد

اصوالً بافت سبك  در اراضي كه خاك هوموسي و شني و

دارند خطر سرمازدگي تشعشعي بسيار باال است لذا در 

اراضي توصيه مي شود سه روز قبل از بروز  چنين

زمان وقوع سرما در  سرمازدگي زمين آبياري شود تا در

   .مرحله ظرفيت مزرعه باشد

پايان خطر سرمازدگي جداً  دهاي ازته تااستفاده از كو

 از انجام هر گونه عمليات خاك ورزي. خودداري شود

نظير شخم و ديسك كه موجب ايجاد خلل و فرج در 

  .سرمازدگي اجتناب شود خاك مي شود تا پايان خطر

 باشد گرفته  اگر خاكي مورد عمليات خاك ورزي قرار

نتقال و ذخيره گرما بايد از طريق فشرده كردن و آبياري به ا

   .مود و از اين طريق مشكل را بهبود بخشيدكمك ن در آن
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بهترين كار مرطوب كردن خاكهاي خشك پيش از وقوع 

 .يخبندان است به طوري كه خورشيد بتواند خاك را گرم نمايد

حذف گياهان پوششي نظير علفهاي هرز قبل از بروز سرما در 

   .كاهش خسارت سرمازدگي تشعشعي بسيار مؤثر است

  

روشهاي فعال در زمان بروز سرما براي مقابله با 

  :سرمازدگي

  :استفاده از بخاري هاي باغي

از بخاري به منظور گرم كردن موقت محيط مؤثر مي  استفاده

با يخبندان نوع تابشي كه تنها در طول  زهباشد و بيشتر براي مبار

  .ندارد به كار مي رود شب اتفاق مي افتد و تداوم شبانه روزي

  :استفاده از ماشين هاي ثابت مولد باد

از موارد باال به منظور مخلوط كردن نزديك ترين هواي  استفاده 

زمين همزمان با رخداد پديده اينوژن مي  گرم با هواي سرد روي

با يخبندان ناشي از وقوع نوع  ين روش نيز تنها براي مبارزها. باشد

  . تشعشعي به كار مي رود

 : آبياري سطحي

  آب جاري سرما را به خود مي گيرد

  استفاده از توليد مه مصنوعي

از كاهش درجه حرارت   استفاده از توليد مه مصنوعي مي توان با

ز دارد مانند البته اين روش معايبي ني. كرد تا حدودي جلوگيري

به صرفه نبودن اين روش  ،كارگران وايجاد خطر براي رانندگان 

  .مي باشد

  :روش حفاظت به وسيله پوشش     

 مي پوشانند گوني نخيدر بعضي درختچه ها را توسط پوششي از . 

 

 

جوان را با  و در بعضي مناطق ديگر تنه درختچه هاي حساس و

بر طرف شدن سرما در اولين خاك متراكم مي پوشانند و بعد از 

يخبندان نوعي  در چون خطر. خاكها را كنار مي زنند فرصت

  تشعشع فقط در هنگام شب مي باشد،

  : استفاده از زمينها و خاكهاي مناسب

شبهاي صاف و آرام كه يخبندان نوع تشعشعي رخ مي دهد  در

از دامنه انرژي خود را از دست داده و  منطقه باالي كوه زودتر

نيز سردتر و سنگين  ردتر مي شود در نتيجه هواي مجاور آنس

تر مي شود و به طرف كف دره سرازير شده و در كف دره 

  .حالت وارونگي دمايي را به وجود مي آورد  جمع و

در  چونخيلي سردتر است  بنابراين كف دره نسبت به دامنه

مخزني  سطح دامنه هوا به خوبي جريان دارد اما كف دره مثل

هواي سرد عمل مي كند كه مانع جريان هوا مي شود در  از

شيبدار در مناطقي كه خطر يخبندان زياد است  نتيجه زمينهاي

كه خطر  هستند در مناطقيبراي احداث باغ بهترين زمينها 

يخبندان وجود ندارد زمينهايي كه در دامنه هاي جنوبي قرار 

ما از كشت محصوالت زودرس مناسب مي باشند ا دارند براي

هاي جنوبي هستند انرژي  آنجايي كه زمينهايي كه در دامنه

 بيشتري كسب مي كنند و گياهاني كه در آنها كشت مي شود

بيشتري در دسترس دارند نسبت به گياهان دامنه شمالي و انرژي 

قبل از وقوع يخبندان شكوفه مي كنند و به  يا مناطق مسطح

  . رار دارندبيشتري ق همين دليل در معرض خطر سرماي

  

خاكهايي كه بتوانند در طول روز حرارت . يخبندان مواجه هستند

   زيادي را در خود

ذخيره كنند و در شب آن را ساطع كنند براي رشد 

يخبندان وجود دارد  محصوالت در مناطقي كه خطر

 مناسب مي باشد اما خاكي كه در طول روز حرارت را به

آن در طول شب آهستگي به سطح زمين منتقل كند سطح 

   .زودتر و بيشتر سرد مي شود

به ذكر است توليد كنندگان بايستي حفاظت اوليه را  الزم   

چند درجه باالتر از دماي بحراني  در زماني كه دماي محيط

باغداران عزيز در  است آغاز كنند و ضمناً پيشنهاد مي شود

 بيني مي شود وسايلشان را جهتروزهايي كه يخبندان پيش 

   .مورد بررسي قرار دهند ودنسالم بينان از اطم

جديدترين روش هاي مبارزه با اين عارضه استفاده  يكي از

  ضد يخ طبيعي ، كمك . مي باشد ضد يخ طبيعياز 

مقابل سرما و يخ زدگي محافظت  از گياهان در تامي كند 

 .شود
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 مديريت حفظ نباتات استان البرز


