
 

سرما و يخ زدگي 
  در گياهان 

 نباتاتحفظ  سازمان  سازمان مديريت بحران كشور  هاي  و روش
 

  مقابله با آن  وزارت جهاد كشاورزي
   سازمان حفظ نباتات 

 كاهش به مناسبت هفتة   دفع آفات ، امراض نباتي و سرمازدگيكارگروه تخصصي
 طبيعي

 
  اثرات بالياي

  1388پاييز   
  
  :تدوين

 حسام الدين نصيرزاده
رئيس گروه پيشگيري و مقابله با عوامل 

 خسارتزاي غير زنده محيطي
Nasir1344@yahoo.com 

 
 



  سرما و يخ زدگي در گياهان و روش هاي مقابله با آن
  

 نوع بالي طبيعي شناخته شده در جهان ، بـيش  40از . ايران در يكي از مناطق حادثه خيز كره زمين واقع شده است                
در سرمازدگي يكي از پديده هاي جوي است كه عليرغم قابـل پـيش بينـي بـودن آن                   .  نوع آن در ايران وجود دارد        30از  

 بـا تغييراتـي كـه در سـال هـاي اخيـر در جـو زمـين بوجـود آمـده اسـت ،            .رديف حوادث غير مترقبه تعريف شده است  
سرمازدگي در بسياري از مناطق كشور به صـورت بـومي در آمـده و همـه سـاله خـسارت هـاي فراوانـي را بـه گياهـان و                            

تـوان از خـسارت هـاي ناشـي از ايـن            شرايط كشور مي   با توجه بيشتر به اين مهم در         .محصوالت كشاورزي وارد مي كند      
  . پديده جلوگيري و عالوه بر اقتصاد كشاورزان ، به اقتصاد كشور نيز كمك نمود 

اميـد اسـت در ارتقـا سـطح       . در اين بولتن انواع سرماها ، سرمازدگي ها و روش هاي مقابله با آن توضيح داده شده اسـت                    
  .  و كاهش خسارت ها موثر باشد كاران بخش كشاورزيرآگاهي دست اند

  تعاريف
مي باشد كه مي تواند برحسب نـوع    منظور ازسرما كاهش دما به حدود صفر درجه سانتيگراد ويا چند درجه باالتر       : سرما  

  .خسارت وارد نمايد) گل، برگ، ميوه، جوانه وشاخه(گياه ودرجه مقاومت آن ، به اندامهاي مختلف
كـه براثـر آن آب درون سـلولي    ) يخبنـدان زمـستانه وبهـاره   (هش دما تا چند درجه زير صفر عبارت است از كا    :يخبندان  

وبرون سلولي منجمد شده وبه دليل متالشي شدن آوندهاي چوبي وآبكش وقطع جريان مواد غذايي ، مرگ سلول را باعث                    
  .ميگردد

 دقيقه تحمل كنـد و در بيـشتر از ايـن    30 حداقل درجه حرارتي كه گياه مي تواند با تداوم       :درجه حرارت هاي بحراني     
اين درجه حـرارت بـراي گياهـان مختلـف و و مراحـل مختلـف       . مدت و كمتر از اين درجه حرارت گياه خسارت مي بيند    

 .فنولوژي متفاوت است 
  

 انواع سرمازدگي ويخبندان
 

      Radiative Frost     يخبندان تشعشعي .1
          Convection Frost     يخبندان جبهه اي .2

  
       يخبندان تشعشعي

در طول شب زمين گرماي خود را به صورت طـول           . در طول روز گرماي  خورشيد به صورت طول موج كوتاه به زمين مي تابد                
بعضي شرايط خاص در طول شب تا قبل از طلوع آفتاب ، حرارت زمين سريع               در. موج بلند به محيط اطراف خود پس مي دهد          

و گرما با توجه به سبكتر بودن به سطوح بااليي رفته و هواي سرد جاي آن را روي زمـين و اطـراف گيـاه مـي     از دست مي رود   
ايـن نـوع   .  باعث وارد آمدن خسارت مي شود گيرد كه در چنين شرايطي با توجه به آغاز رشد اوليه ي گياه و حساس بودن آن         

،  دترين خسارت هايي كه در شرايط كشور به وقوع مـي پيونـد             بيش .سرمازدگي اصطالحا سرمازدگي تشعشعي ناميده مي شود        
  .مي باشد  نوع سرمازدگي ناشي از اين

 
       يخبندان جبهه اي

يخبندانهاي جبهه اي به علت جابه جايي توده هاي هواي سرد مثل توده هاي هـوايي كـه از سـيبري منـشاء مـي گيرنـد                    
خبنـدان ممكـن اسـت چنـدين كيلـومتر باشـد بنـابراين بـرخالف         ضخامت اليه هواي سرد در اين نوع ي    . حادث مي شوند  

 . اين نوع يخبندان مي تواند روند شبانه روزي داشته باشد           ،  در طول شب به وجود مي آيد        ً يخبندان تشعشعي كه منحصرا   
كثـر گياهـان    البته در زمان وقوع اين نوع سـرمازدگي ا        .  غير ممكن است      و تقريبا  مقابله با اين نوع يخبندان بسيار مشكل      

 ١



  عالئم سرماي تشعشعي
 .ي است كه در اثر تشعشع از سطح زمين در يك محل بوجود مي آيد يسرما •
حدود بدون اينكـه هـواي سـرد از         كامال منطقه اي و محلي بوده و در يك محدوده معين و محيط م              •

  .ساير جاها به منطقه نفوذ كند بوجود مي آيد 
سرماهاي زودرس  ( مانند اواخر پائيز و يا اوائل بهار        . معموال در زمان فعال بودن گياه اتفاق مي افتد           •

  ) .پائيزه و ديررس بهاره 
  .شبهاي آرام كه وزش باد وجود ندارد و آسمان صاف و غير ابري است  •
 .تمال موفقيت در محافظت از گياه وجود دارداح •
در زمان وقوع اين نوع سرما وارونگي دمائي وجود داشته و احتمال سرما و يخ زدگـي در روز وجـود                      •

  .ندارد 
كم است ، انتقال گرما از قسمت هاي مختلـف           چون حركت هوا در موقع وقوع سرمازدگي تشعشعي        •

رت مي گيرد و در نتيجه انسان سرما را كمتر احساس           بدن كه در معرض هوا قرار دارد به كندي صو         
  . مي كند و از اين رو اغلب كشاورزان در تشخيص اين نوع سرمازدگي دچار اشتباه مي شوند 

 
اگر در اين هنگام دما كمتر از آسـتانه تحمـل           .  بيشتر خطر سرما در زماني است كه گياه در حال فعاليت رشد و نمو باشد              

 اواخـر   در اوايل رشد گيـاه يعنـي در    سارت خواهد شد و معموال در اواخر رشد يعني در اوايل پاييز و            گياه گردد ، موجب خ    
با دانستن احتمال دقيق اولين يخبندان پاييزه و آخرين يخبندان بهار مـي تـوان تـاريخ                  .اوايل بهار رخ مي دهد    و  زمستان  

 .و از بروز خسارت جلوگيري كرد كشت و برداشت محصول را تعيين 
 )سرمازدگي هاي تشعشعي  ( : از سرما و يخبنداني ناشي مقابله با خسارتهايروشها

  )درازمدت( غيرفعال يها روش •
 )كوتاه مدت( فعال يها روش •

 به كليه ي فعاليت هايي كـه از زمـان كاشـت تـا برداشـت در                  :مقابله با سرمازدگي    ) دراز مدت   ( روش هاي غير فعال     
  : روش هاي غير فعال شامل  مهمترين.گي انجام مي شود را مقابله ي غير فعال گويند مزرعه براي كاهش خسارت سرمازد

 . مناسب كاشت انتخاب محل .1
اولين مرحله در انتخاب يك مكان براي كاشت يك گياه جديد گفتگو با مردم محلـي دربـاره محـصوالت و                      •

  .باشد ارقام مناسب براي منطقه مي
نقـاط گـود در توپـوگرافي يـك محـل دمـاي             . خاصي برخوردار است    توجه به توپوگرافي منطقه از اهميت        •

 . لذا بايد از كشت گياهان در چاله هاي سرد جدا خودداري نمود .سردتري دارند 
•   

 ٢

هـا    ، موجب تأخير در شكوفايي گـل       هايي كه با نور خورشيد مواجه نيستند        ريز درشيب   كاشت گياهان برگ
  . شود ه ميشود و اغلب باعث حفاظت گيا در بهار مي



   چه بايد كرد ؟ در يك چاله سرد كشت شده باشد"اگر محصولي قبال
  .شود بايد حذف كرد هر مانعي را كه مانع از زهكشي هواي سرد از كنار يك گياه به سمت پايين شيب مي  �
  .  ، پوشش گياهي متراكم در پايين شيب مزرعه باشند ، حصارها ها اين موانع شايد پرچين �
ها بايد طوري طراحي شوند كه زهكشي مطلوب و طبيعـي هـواي سـرد بـه                   ها و تاكستان    ختان درباغستان هاي در   رديف �

   .خوبي از ميان آنها انجام شود
 

  
  
 .نوع خاك در سرمازدگي از اهميت بااليي برخوردار است  .2

  .دهند هاي رسي سنگين انتقال مي هاي شني خشك گرما را بهتر از خاك خاك •
ه نسبت به خاكهاي سبك با رنگ روشن تر در زمستان گرمايي بيشتري جذب كـرده و                 ياگ س نبا ر ،   هاي سنگين  خاك •

  .ديرتر فعال مي شوندگياه خر زمستان آاز طرفي در
، )يك يا دو روز پس از مرطوب شـدن كامـل خـاك          ( به حد ظرفيت مزرعه رسيد       "كه محتواي آب خاك تقريبا      هنگامي •

 .باشد  ال گرما و ذخيره بسيار مناسب مي در وضعيتي است كه براي انتق خاك
 . ر مي اندازد بسيار مهم استيتاخه ي كه گلدهي را بي هاي مقاوم به سرما و پايه ها پايه : انتخاب پايه مقاوم      .3

    .4 :  گياهيمديريت كودده
 . شود  ميكوددهي باعث افزايش سالمت گياه. بندان حساسيت بيشتري دارند درختان بيمار نسبت به خسارت يخ •
دهند و در بهار زودتر       هاي خود را از دست مي      ، خيلي زود در پاييز برگ      اند درختاني كه به طور مناسب كوددهي نشده       •

   .نشينند از موقع به شكوفه مي
   .، بايد از به كار بردن كود ازته در اواخر تابستان يا اوايل پاييز اجتناب نمود به منظور افزايش مقاومت گياهان •
زدگي اهميـت     براي بهبود دوباره گياه پس از خسارت يخ          براي انجام تقسيم سلولي حائز اهميت است و در نتيجه          فسفر •

   .دارد
 مديريت .5  : كف مزرعه

 . درجه سانتيگراد هواي اطراف گياه را گرمتر كند 4/1 تا 1/1مديريت خاك مي تواند بين 
  .ورزي اجتناب از خاك •
 هاي داراي فضاهاي هواي بيشتر و بزرگتر، گرماي كمتري را انتقال مـي              ابراين خاك بن.  هوا يك هادي ضعيف گرماست     •

  .كنند دهند يا ذخيره مي
بنـدان از     هاي مستعد يـخ    بنابراين بايد طي دوره   . شود  ورزي موجب ايجاد فضاهاي هوا در خاك مي        انجام هرگونه خاك   •

  .انجام اين عمليات اجتناب شود

 ٣



، بايد از طريق فـشرده كـردن و آبيـاري، بـه انتقـال و                 رزي نظير شخم قرار گرفته باشد     و  اگر خاكي مورد عمليات خاك     •
 . ذخيره گرما در آن كمك كرد و از اين طريق اين مشكل را بهبود بخشيد

ها خشك هستند، فضاهاي هواي بيشتري وجود دارد كه باعث جلوگيري از انتقال و ذخيره گرمـا در خـاك                      وقتي خاك  •
 . يابد هاي خشك بهبود مي زدگي از طريق مرطوب كردن خاك ن در سالهاي خشك، حفاظت از يخبنابراي. شوند مي
شود و در نتيجه باعث افزايش جذب تشعـشع خورشـيدي در    تر شدن خاك مي مرطوب كردن خاك اغلب موجب تيره •

  .گردد خاك مي
 . ات حذف شودبراي حفاظت غيرفعال در برابر يخبندان بهتر است كليه گياهان پوششي از باغ •
  . بخشد شود و انتقال و ذخيره گرما در خاك را بهبود مي پوششي موجب افزايش جذب تابشي خاك مي  حذف گياهان •
  .ميگردد  ) INA(هاي فعال تشكيل دهنده هسته يخي  گياهان پوششي همچنين موجب افزايش تراكم باكتري •
   .ا حذف آنها از سطح مزرعه يا باغ فراهم شودبقايا گياهان پوششي بايد خيلي زود وجين شوند تا امكان تجزيه ب •
  . بندان انجام شود اين كار بايد قبل از وقوع دوره مستعد يخ •
 . شوند هاي پالستيكي، اغلب براي گرم كردن خاك و افزايش حفاظت در برابر سرما استفاده مي پوشش •
   .كند پالستيك شفاف خاك را بيشتر از پالستيك سياه گرم مي •
شـود و خيلـي مـوثر         كردن خاك پيش از استفاده از پالستيك، موجب افزايش كارايي استفاده از پالستيك مي             مرطوب   •

  . است
توانـد باعـث      شود و مي    ، موجب انتقال بهتر انرژي تابشي به خاك زير درختان مي          )دامن درخت (هرس دور تنه درختان      •

  . بهبود حفاظت گياه شود
  : گياهيكننده هاي رشد   استفاده از تنظيم .6

  .شده است ره موثر شناختها روز در خطر سرماي به7 تا 4تنپاكلوبوترازل با به تاخير انداخ اتفن و
  .7 :رنگ كردن تنه درخت

 در شرايط سرد تابش نورخورشيد به تنه ي درخت و سرد شدن در شب و همچنين در مناطق پوشيده از برف و انعكاس نور          
باعث ايجاد ترك روي تنه مي شود كه اين عارضه عـالوه بـر خـسارت مـستقيم بـه                    خورشيد از سطح برف به تنه ي درخت         

 . درخت باعث ضعيف شدن گياه و بروز  آفات و بيماري ها نيز مي شود 
 . سفيد كردن تنه در كاهش اثرات يخ زدگي به اثبات رسيده است رنگ

  

 
  
  

 ٤



  : كوتاه مدت ي حفاظتيمهمترين روشها
 كنترل سرماي بهاره توسط بخاريها  .1

مـايع يـا   , جامـد ( سوخت   يها  سوزاندن توده ,  يخبندان   يها   از دست رفته از گياه در شب       ي انرژ ي جايگزين ييك روش برا  
 .هاست يدر انواع مختلف بخار) گاز

 :انواع بخاري ها 
  .i سوز  مايعيها يبخار

ii. با سوخت جامديها يبخار    
iii.  ين و گاز طبيع با سوخت پروپايها يبخار  

  :روش استفاده از بخاري 
هـا يـا      ها، شكوفه   ها هنگامي كه دماي هوا يك يا دو درجه باالتر از دماي كشنده براي برگ                بسيار اهميت دارد كه بخاري     •

 .  ها است، روشن شوند جوانه
 به • .هاي بزرگ در باغ به هيچ وجه توصيه نمي شود  كارگيري بخاري

 بخـاري در هكتـار      120 تـا    100يد يكنواخت و تقريبا به ازاي هر دو درخت يـك بخـاري و يـا                 ها در باغ با     توزيع بخاري  •
 .ريزي شود برنامه

 باشد   ليتر نياز مي265 ليتر تا 133در هر هكتار تقريبا  •
  .سعي كنيد نواحي سردتر را در سطح باغ خود شناسايي كنيد و بخاري هاي واقع در اين نواحي را زودتر روشن كنيد  •
ها   براي روشن كردن بخاري    يابي به يك دماي مناسب در باغات با وسعت بزرگ و يا مناطقي كه تعداد كارگر                 اي دست بر •

  .كه در مقابل باد قرار دارند شروع نمود اي  ها را از كنار باغ به ويژه از كناره كردن بخاري ، بايد روشن كم هستند
ها در طرفي كه بـاد سـرد وارد بـاغ و يـا مزرعـه         شود تعداد بخاري    يكردن هواي سرد ورودي باغ توصيه م        به منظور گرم   •

 .شود ، بيشتر باشد مي
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  استفاده از بخاري باغي در شب يخبندان براي حفظت گياهان
  

   :دستگاه بخاري متحرك با سوخت گاز طبيعي
 كـه بـر     يپروپان است كه سوخت مورد نياز بخار       ي كيلوگرم 45 مخزن   4 متحرك شامل    يسيستم بخار  •

 . كنند يشود را تأمين م يپشت تراكتور نصب م
 و در ي گرم شـده را بـه صـورت افقـ    ي تعبيه شده است كه هوا ي هم در اين بخار    يوژيك پروانة سانتريف   •

   .دهد يجهت عمود بر مسير حركت تراكتور به بيرون م
 يا تراكتور به گونه. رسد ي از دو طرف تراكتور مي متر75 تا 50  گرم تا فاصلة   يجريان هوا , در هنگام كار   •

 ناحية تحـت پوشـش   يفضا,  كند كه در هر مسير رفت و برگشت         ي كاشت حركت م   يها  در امتداد رديف  
   . داشته باشديپوشان  هميشده در مسير قبل  گرمي با فضايبخار

بدين ترتيب زمـان    ,  از يك گياه عبور كند    بار     دقيقه يك  10كند كه در هر     مي   حركت   يكتور با سرعت  ترا •
   .آيد ي هكتار با يك تراكتور به دست م7 تا 5 به مساحت يا  پوشش دادن مزرعهي برايكاف

 هكتار پوشش بدهد و بسيار ارزان قيمـت تـر        7انجام شده اين بخاري قادر خواهد بود        بررسي هاي   بنا به    •
  .نسبت به طرحهاي ديگر خواهد بود

  
  متحرك با سوخت پروپالبخاري باغي 
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  :كنترل سرماي بهاره توسط دستگاه چاهك معكوس انتخابي . 2
هـواي  ، يـا سـيماني     اي در داخل يك چاهك فلزي اين سيستم بر اين اساس عمل مي نمايد كه با چرخش پروانه     

اسـتفاده از ايـن    بـا  .سرد تجمع يافته در سطح باغات را به اليه هاي بااليي و خارج از تاج درختان حركـت ميدهـد    
   . درجه سانتي گراد مي توان هواي باغ يا مزرعه را گرمتر نمود 3دستگاه تا 

  :دستگاه چاهك معكوس مي تواند توسط يكي از منابع زير راه اندازي شود 
 برق  •
 موتور ديزل يا ژنراتور •
   تراكتور PTOمحور  •

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نماي داخلي چاهك معكوس
  

  
  

  
   در باغچاهك معكوسنماي 
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  :دستگاه ماشين مولد باد. 3
  

 آمريكـا بـه     ي مركبات در كاليفرنيـا    يها   باغ اكثردر حال حاضر     •
 .شوند يوسيلة ماشين باد در برابر يخبندان حفاظت م

 بلند و يك پروانـة      ي باد عموماً شامل يك برج فوالد      يها  ماشين •
. گيرد  ي رأس اين برج قرار م     ييكگردان بزرگ هستند كه در نزد     

 و قطر آن بين     يا   باد معموالً از نوع دو يا چهار پره         پروانة ماشين 
 تـا   10ها هـم در حـدود         ارتفاع معمول پروانه  .   متر است  6 تا   3

 ي گيـاه  يهـا    پوشـش  يامـا بـرا   ,   متر از سطح زمين اسـت      11
. شود با ارتفاع كمتر هم استفاده يهاي تر ممكن است از برج كوتاه

 از برخـورد بـا      ي جلوگير يها فقط برا    پروانه, دانيم  يتا آنجا كه م   
 يشوند و هيچ دليل آيروديناميك يدرختان در اين ارتفاع نصب م    

 . انتخاب اين ارتفاع وجود نداردي برايخاص
هوا را از باال به پـايين       ,  چرخد  ي كه پروانة ماشين باد م     يهنگام •

   يم بـاالي سـطح وارانگـ      كشيده و باعث پايين آوردن هواي گـر       
 .مي شود 

هزينه هاي اوليه ي تهيه ي ايـن        از مشكالت عمده اين سيستم       •
  .مي باشد دستگاه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  مكانيزم عمل ماشين مولد باد                                                      
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  كنترل سرماي بهاره توسط دستگاه مولد مه. 4
ايجاد مه مصنوعي  به عنـوان  .  مه باعث كاهش از دست رفتن گرما از سطح خاك و گياه به جو مي شود  •

سدي در برابر هدر رفتن گرما از طريق  تشعشع عمل مي كند و از اين نظر مـشابه اليـه هـاي ابـر مـي                           
  .باشد

امين نمايـد از ايـن       درجه سـانتيگراد گرمـا تـ       4، مه مي تواند تا حدود        به هنگام سرد شدن تشعشع هوا      •
 . طريق باعث حفاظت گياه در برابر سرما شود

   
  
  

                                                                                                                   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  :استفاده از دود . 5

امروزه استفاده از دود توصيه نمـي       . د مي تواند در مقابله با سرمازدگي موثر باشد          از قديم اعتقاد بر اين بوده كه دو       
شود چون اصوال دود در شب هايي كه وارانگي حرارتي ايجاد شده است ، گرمايي را  كه به صورت طول مـوج بلنـد        

ورت طـول مـوج كوتـاه    از زمين خارج مي شود را از خود عبور داده و همچنين در روز بعد نور خورشيد را كه به ص                   
  .از طرفي ايجاد دود از نظر مسائل محيط زيستي نيز بسيار زيان آور مي باشد .  از خود عبور نمي دهد ،است 
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  :تاخير انداختن گلدهي ه مواد شيميايي در ب. 6
ر انداختن گلدهي و فرار از خطـر سـرماي بهـاره            يتاخه  يكي از روشهاي كنترل سرماي بهار ه در باغات ب          •

 .  باشدمي
 در زمان مناسب ميتواند زمان گل دهي را         ، روغن ولك و روغن هاي طبيعي        اتفون ، جيبرلين   استفاده از  •

  .به عقب بياندازد 
  : استفاده از آبياري در مقابله با سرمازدگي . 7

 .تبديل بخار آب به آب و آب به يخ واكنش هاي گرما ده  مي باشند  •
 2كه مي تواند .  كالري گرما در سطح برگ آزاد مي شود80تن حدود به ازاي هر گرم آب در حال يخ بس     •

  .درجه سانتي گراد هوا را گرم كند 
 به هواي سرد اطراف منتقـل       آب   گرمايمقداري از ,  ريزد  هنگامي كه آب به روي سطح گياه يا خاك مي          •

  . شود مي
ك شب يخبندان تشعشعي را تواند انرژي از دست رفته در ي     زدن آب مي    گرماي حاصل از سرد شدن و يخ       •

 . جبران نمايد
اصوال استفاده از آبيار در مقابله با سرمازدگي از ريزه كاري هاي بسيار زيادي برخـوردار اسـت كـه عـدم                       •

  .توجه به كليه ي مسائل و جوانب باعث مي شود كه بعضا نتيجه ي عكس عايد گردد 
 

   :ها پاش آب
 . سال است 60راي قدمتي بيشتر از اين روش براي حفاظت در برابر يخ بندان دا •
  . فاصله بين آب پاش ها با توجه به نوع محصول و فاصله كشت آن متغير است  •
  .براي درختان آب پاش ها معموال به صورت يك در ميان بين رديف ها ي درختان قرار مي گيرند  •
  . درصد قطر خيس شده توسط آب پاش باشد 60 تا 50فاصله آب پاش ها بايد حدود  •
  .آب پاش ها در مزرعه مي تواند مثلثي ، مربعي و يا مستطيلي باشد  •
  .جنس نازل ها بايد برنجي يا فلزي باشد  •
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به طوري  ,  هاي متوالي و به مقدار كافي بر روي گياه پاشيده شود          ه  مكانيزم آن است كه آب در دور       •
 حد بحرانـي كـاهش پيـدا    تر از   دماي بافت گياهي به پايين    ,  كه در فاصلة دو دور متوالي پاشش آب       

  . نكند
 از  گيـاه ريختـه شـود تـا       دار در سـطح       اما به صورت هـدف    ,  به طور پيوسته و به مقدار كم      بايد  آب   •

  . گرماي حاصل از سرد شدن آن استفاده شود
شـود    آب با مقدار و سرعت كافي بر روي زمين پاشيده مي          ,  هاي زيردرختي سنتي    پاش  در روش آب   •

  . ر حدود صفر درجه حفظ شودتا دماي سطح زمين د
هـاي    هاي آب از قنديل     ها گياه وجود دارد و قطره       تا زماني كه مخلوط شفاف آب و يخ بر روي شاخه           •

هايي از گياه كه با يخ پوشيده شده است در حدود صـفر درجـه بـاقي                   دماي قسمت ,  چكد  يخي مي 
   . ماند مي

 60 تـا  30ف گياه با آب پوشيده شوند و هـر  هاي مختل   بايد قسمت ,  براي دستيابي به نتيجة مناسب     •
  . بار با آب خيس شوند ثانيه يك

يكنواختي در توزيع آب براي ايجاد پوشش يكسان از اهميت بااليي برخوردار است لذا قبـل از بـروز                    •
  .سرما بايد آب پاش ها و مسير آب و نازل ها چك شوند 

 درجه حرارت بحراني نرسيده اسـت بايـد         تا زماني كه درجه حرارت به يك درجه سانتي گراد باالي           •
  .آب پاش ها را قطع نكنيم 

امـا  ,  يابد ابتدا دماي هوا مقداري كاهش مي   ,  كند  شروع به كار مي     پاش هنگامي كه يك سيستم آب     •
,  زدن آب و آزاد شدن گرماي نهـان  رسد و معموالً با شروع يخ      هاي آب نمي   تر از دماي قطره    به پايين 

   . رود  ميدما مجدداً باال
بـه  ,  رود ها را تا زماني كه دماي دماسنج تر مقداري از صفر درجه باالتر مـي               پاش خاموش كردن آب   •

  .  تأخير انداخت
هاي زيردرختي معموالً براي حفاظت درختان خزان دار در مناطقي كه دماي حداقل خيلـي                پاش آب •

  .گيرند تفاده قرار ميمورد اس,  پايين نباشد و تنها به چند درجه حفاظت نياز باشد
شده در حدود صفر     هاي زيردرختي آن است كه دماي سطوح خيس          پاش هدف اصلي استفاده از آب     •

  .درجه حفظ شود
يابد و بـه نزديـك صـفر     دماي هواي مجاور سطح زمين افزايش مي     ,  ها پاش در صورت كار كردن آب     •

ط گرمتر از گياهـان حفاظـت نـشده         بنابراين هواي نزديك سطح زمين در اين شراي       ,  رسد درجه مي 
  .است

شود كـه در   هواي گرمي كه در نزديك سطح قرار دارد باعث ايجاد ناپايداري جوي در آن قسمت مي   •
  .رسد يابد و به گياهان مي نتيجه آن گرماي محسوس به طرف باال جريان مي

معايب :  آبياري باراني
 . مقدار بسيار زياد آب مورد نياز استهزينة باالي نصب و,  ها پاش بزرگترين عيب روش آب •
   .شود كمبود منابع آب موجب محدوديت در استفاده از اين روش مي •
دار در    رشد و برخي درختـان ميـوة خـزان          هاي رودرختي براي حفاظت گياهان كم       پاش  آبياري با آب   •

مانند درخت  (ت  اي آنها ضعيف اس     اما در گياهاني كه ساختار شاخه     ,  شود  برابر يخبندان استفاده مي   
 .توان از اين روش استفاده كرد نمي, هاي آنها ممكن است زير بار وزن يخ بشكند و شاخه) بادام
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  مقايسه ي بلورهاي شفاف و غير شفاف
  

  :اي  آبياري قطره
هاي آبياري قطره اي هم در برخي مواقع براي حفاظت در برابر يخبندان مورد استفاده قرار                 سيستم •

 . اند ايج متنوعي را به دنبال داشتهگرفته و نت
دهـد كـه      نشان مي ,  اگر آب روي زمين به صورت مخلوط آب و يخ با دماي صفر درجه وجود دارد                •

  . سيستم عملكرد مؤثري دارد
,  هـاي بـسيار شـديد كـار كنـد           اي در زمان يخبندان     بايد توجه داشت كه اگر سيستم آبياري قطره        •

   .ب ببيند آسي"ممكن است يخ بزند و شديدا
دهندة آن است كه سيـستم مـورد    نشان,  اگر تمام آب يخ بزند و ظاهر يخ شيري رنگ و مات باشد             •

   .استفاده در آن شرايط از كارآيي مؤثري برخوردار نيست
  :آبياري سطحي 

كانـال و يـا     , هاي حفاظت در برابر يخبندان آن است كه آب از طريـق شـيار               ترين روش   يكي از رايج   •
 .  به روي خاك جريان يابد"مستقيما, ابيآبياري غرق

شود و به مرور زمان كه خـاك از           بيشترين حفاظت در اولين شب پس از جاري كردن آب تأمين مي            •
   .يابد كارآيي اين روش كاهش مي, شود آب اشباع مي

   .يابد  افزايش ميC 1°دماي هواي باغ , C 23°آبياري يك باغ مركبات با آب  •
پـس از سـرد شـدن گرمـاي         , هت اهميت دارد كه هرچقدر آب گرمتـر باشـد         دماي آب هم از آن ج      •

  . كند بيشتري آزاد مي
هـاي تشعـشعي    رشد و مو در زمـان يخبنـدان    اين روش بهترين كارآيي را براي درختان كم  "معموال •

  . دارد
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 : غرقاب كردن
ز ايـن روش     سـود اقتـصادي حاصـل ا       "معمـوال ,  پايين روش آبياري غرقـابي     "به دليل هزينة نسبتا    •

 . حفاظتي باالست
توان با اسـتفاده از ايـن روش بـه حفـاظتي              مي, اگر آبياري غرقابي قبل از وقوع يخبندان انجام شود         •

  .  دست يافتC 4°معادل 
هـاي سـطحي تـشكيل       هنگامي كه يـخ در قـسمت      . رود يخ زدن آب از باال به طرف پايين پيش مي          •

شود و مانع از انتقال گرمـا   زيرين و يخ بااليي ايجاد ميفضاهاي هوا در فاصلة بين آب مايع   , شود مي
تـر از   بدين ترتيب دماي سطح پوشيده از يخ ممكن اسـت بـه پـايين      . گردد از طرف پايين به باال مي     

 . هاي سطحي و كاهش دماي هوا شود صفر درجه برسد و موجب سردتر شدن قسمت
  :آبياري شياري

هاي تحت حفاظـت   ود كه شيارها مستقيماً در زير قسمتش بازدهي در اين روش هنگامي حاصل مي      •
 .گياه قرار داشته باشند

اي تهيه شوند كه هوايي كه بـه          هاي درختان به گونه     شيارهاي محل جريان آب بايد درحاشية رديف       •
مستقيماً از حاشية فضاي پوشش داده شده از درخت به طـرف بـاال              , شود  وسيلة جريان آب گرم مي    

   و برگ درخت را گرم كندحركت كند و شاخ 
اين شيارها نبايد كامالً در فضاي زير درخت كه هوا به خودي خود كمي گرمتر است و يا در فـضاي                      •

, كنـد  هاي درختان كه هواي گرم بدون رسيدن به شاخ و برگ درخت به بـاال صـعود مـي             بين رديف 
   .قرار داشته باشند

  . تماس بيشتري را بين آب و هوا تأمين كنندتر باشند تا سطح  االمكان عريض شيارها بايد حتي •
تر از حد بحراني      آبياري شياري بايد به اندازه كافي زودتر آغاز شود تا قبل از آنكه دماي هوا به پايين                 •

   جريان آب به انتهاي زمين رسيده باشد, ديدگي گياه برسد براي آسيب
   .شود  به هوا و كاهش حفاظت ميتشكيل يخ بر روي سطح آب باعث ممانعت از انتقال گرما از آب •
  . آب سرد خارج شده از شيارها نبايد مجدداً وارد مسير جريان شود •

  
  
  

  :چگونه از زمان وقوع سرما و احتمال خطر سرمازدگي اطالع حاصل نماييم 
ع رسـاني   اطال. كتور ها آگاهي پيدا كردن از زمان وقوع پديده است           ادر مقابله با سرمازدگي يكي از مهمترين ف            

در كليـه ي  . بايد حداقل سه روز قبل از سرما انجام گيرد تا كشاورزان وقت كافي بـراي آمـادگي را داشـته باشـند                    
 72استان ها ادارات هواشناسي با استفاده از نقشه هاي هواشناسي سـطح زمـين و سـطوح فوقـاني ، پـيش بينـي                         

ارتباط مستمر با ادارات هواشناسي به راحتي مـي تـوان از            با برقراي   .  انجام مي دهند      شرايط آب و هوايي را     ساعته
در شب هايي كه وقوع سرما پيش بينـي شـده اسـت نيـز بـا             . شرايط آب هوايي سه روز آينده اطالع حاصل نمود            

نصب دستگاه هاي سرمابان و تنظيم آن با توجه به نوع محصول ، فنولوژي گياه و درجه حرارت بحراني ميتـوان در                  
  .ب اقدام به مقابله با سرمازدگي نموده و محصول را از گزند خسارت دور نگه داشت زمان مناس
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 نمونه هايي از دستگاه سرمابان
  
    
  

        
  

 سـرمازدگي  با مقابله براي الزم شروع  اقدامات براي مناسب زمان اعالم دستگاها سري اين طراحي از هدف      
 در دستگاها اين.استSMS  پيام ارسال و آژير صوتي عالئم بوسيله سرمازدگي دار هش.مي باشد ، پاييزه و بهاره

 دسـتگاه  اين اصلي قسمت .كند مي اعالم را الزم اقدامات شروع زمان ."بحراني دماي" مقدار به دما افت صورت
 مـي  درجـه  حديكـدهم  در دما دقيق گيري اندازه قابليت داراي دماسنج يك از استفاده با صنعتي ترموستات يك
 زدگـي  سـرما  بحرانـي  بادمـاي  متناسب اي گونه به ترموستات . ميباشد خروجي دو داراي ترموستات اين.باشد

 در صدا به را دستگاه آژير بحراني دماي به رسيدن از قبل اختالف درجه دو با آن اول خروجي كه ميشود تنظيم
 سـرمازدگي  بحراني دماي به نزديكتري ي دما روي كه دستگاه دوم خروجي . دما بيشتر افت صورت در .مياورد
 اعـالم  اين .دهد مي نشان  يا آژيرالمپ شدن روشن با را عملي اقدامات آغاز زمان و شده فعال ؛ شود مي تنظيم

 ايـن  باتري.كند مي دما بيشتر افت صورت در عملي، مقابله اقدامات آماده را او و داده هشدار كشاورز به وضعيت
 مي برداري بهره و نصب قابل مناطق تمام در جهت بدين و شود مي شارژ خورشيدي انرژي از دهاستفا با دستگاه

دل هاي  .باشـد  داشـته  دقيق كارائي روز چهار مدت به تواند مي هوا بودن ابري صورت در .باشد اوت  م ن  متف  اي
ه  مختلف  سيستم هاي اندازي راه و خودآار دادن فرمان قابليت داراي سامانه ا  مقابل ام   ارسال  رمازدگيس  ب پي

  همراه تلفن شبكه بوسيله هشدار  SMS . باشد مي دارا نيز را
  
  

  
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  



 
  

  
  
  
  
  
  
  

  ايستگاه هواشناسي كشاورزي        پانل تجزيه تحليل دستگاه هواشناسي  
                    

  
تجزيه تحليل مي  پارامتر هواشناسي را انازه گيري و 26ايستگاه هواشناسي كشاورزي دستگاهي است كه      

اين دستگاه قابليت شبكه سازي دراد كه در هر زمان در مكان هاي مختلف مي توان با ان ار طريق شبكه . نمايد 
  .ارتباط گرفت و اطالعات مورد نياز را دريافت نمود

   :شبكه سازي و اشتراك اطالعات
  اجزاء شبكه

 شبكه تلفني ثابت و همراه ×
  شبكه رايانه اي ×
  بيسيم ×
  ي هواشناسي كشاورزيايستگاها ×
  ايستگاهاي هواشناسي كشوري ×
  ايستگاهاي دانشگاهي ×
  شبكه اينترنت ×
  ايستگاهاي ماهواره اي ×

 
پارامترهاي محيطي ابتدا توسط حس گرها به مقادير الكتريكي تبديل مي گردد و در  : حس گرها •

  .حافظه گيرنده و فرستنده هاي راه دور متصل به آن ها ذخيره مي گردند 
 اين گيرنده فرستنده ها قادر به ارتباط به طريق راديويي و يا سيستم هاي تلفن : فرستنده  –گيرنده  •

و .اطالعات و داده هاي جمع آوري شده را  به ايستگاه مركزي انتقال مي دهند . همراه مي باشند 
العات كنترلي اين فرامين مي تواند اط. همچنين قادر به دريافت فرمان از نرم افزار مركزي نيز مي باشد 

 .باشد .......... از قبيل روشن و خاموش كردن يك پمپ ، كليد ، دستگاه توليد باد ، بخاري و
اين ايستگاه مشتمل بر يك گيرنده و يك كامپيوتر ي باشد كه گيرنده به عنوان : ايستگاه مركزي  •

)  دقيقه يك بار 15معموال هر ( كنترل كننده شبكه انجام وظيفه نموده و در دوره زمانهاي مشخص 
اطالعات ذخيره شده در قسمت گيرنده فرستنده هاي ميداني را از طريق شبكه بي سيم و يا شبكه تلفن 

 .اين دستگاه مركزي به تعداد زيادي ايستگاه وصل مي شود . همراه دريافت مي كند 
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وتر را به عهده دارد  و  نرم افزار سيستم وظيفه دريافت اطالعات از دستگاه مركزي به كامپي:نرم افزار  •
  serverو در قسمت .  داده ها را جمع آوري و براي آناليز آماده مي كند  serverبر اساس سيستم 

 .تجزيه و تحليل داده ها صورت مي گيرد 
 شبكه ارتباطي با توجه به تكنولوژي انتخاب شده در اين ايجاد ارتباط از سه طريق :شبكه ارتباطي  •

 تلفن همراه و همچنين ايجاد شبكه هاي خصوصي رايانه اي ، بهره گيري كرده و شبكه تلفني شهري ،
اطالعات مربوط به يك ايستگاه مركزي و ايستگاه هاي هواشناسي متصل به آن را به يك مركز انتقال 

 .مي دهد 
 با بهره گيري از تسهيالت ايجاد شده كه كليه ي مناطق كشور را پوشش مي دهد مي توان پيش آگاهي •

 . هاي دقيقي را براي مناطق مختلف با توجه به شرايط هر منطقه ارائه نمود 
  
  
  
  

  
  

Frost Warning Network 
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Dew Point & data loggers 
          Stations 

SARMABAN 

Precision Farming Center 

SMS

Agro Stations Automatic  Weather Stations




