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 مقدمه
 در فراوانی های خسارت كه هستند طبیعی های پدیده جمله از بندان یخ و سرما

 های آسیب .دنماین می وارد گیاهان و محصوالت كشاورزی به ها سال از برخی

 عمل این و بوده متفاوت ،رقم و گونه به بسته دار خزان درختان در سرما از ناشی

 درجه تنها نه رقم و هرگونه برای .دباش می بهاره زودرس سرمای از ناشی غالباً

 گیاهان، گوناگون های فعالیت و رشد مراحل بلکه دارد وجود مطلوب حرارت

 و حداقل و كشنده حرارتی ی محدوده همچنین و لآ ایده های حرارت دارای

 عالیم و یخبندان و سرما وقوع چگونگی از شناخت اینربناب .باشد می حداكثر

 باغداران و كشاورزی ریزان برنامه تواند می ناحیه هر در پدیده این وقوع از ناشی

 خوشبختانه .نماید كمک و راهنمایی سرما خسارت كاهش منظور  هب را

 تحلیل و هواشناسی جمله از مختلف علوم در شریب دانش های پیشرفت

 فراهم را فصلی های بندان یخ بینی پیش امکان جوی تغییرات از حاصل های داده
 توانند می حدودی تا تدابیر، برخی بکارگیری با باغدارن كه نحوی هب ،نموده

 .دهند كاهش را احتمالی های خسارت
مدیریت  های روش همچنین و  سرمازدگی و زدگی یخ انواع ،نشریه این در 
 اندركاران دست آگاهی سطح ارتقای در است امید .شود می داده توضیحها  آن

 .باشد موثر ها خسارت كاهش و كشاورزی بخش
 

 زدگی یخ و سرمازدگی تعریف

 در شده انگیخته فیزیولوژیکی یا و فیزیکی تغییرات از ستا عبارت سرمازدگی

 انجمادی  هنقط از باالتر و پایین هایدما با یاهگ مختلف های اندام شدن روبرو اثر

  .است همراه عالیم پیدایش با كه( گراد سانتیی  هدرج 91 تا 1 بین)
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 گفته زدگی یخ ،گراد سانتیی  هدرج صفر زیر دمای از ناشی صدمات به

 آوندهای در یخ های كریستال ایجاد از ناشی عمدتاً زدگی یخ صدمات .شود می

 .یابد می گسترش ها اندام تمامی در رعتسه ب كه است گیاه
 

 زدگی یخ و سرما انواع

 علت به ای جبهه های بندان یخ(: سیکلونی یا ای جبهه) انتقالی سرمازدگی: الف

 منشاء سیبری از كه هوایی های توده مثل سرد هوای های توده جایی به جا

 ممکن بندان یخ نوع این در سرد هوایی  هالی ضخامت .شوند می حادث گیرند می

 در منحصراً كه تشعشعی بندان یخ برخالف ،بنابراین ؛باشد كیلومتر چندین است

 داشته روزی شبانه روند تواند می بندان یخ نوع این آید، می وجود به شب طول

 این .است ممکن غیرً تقریبا و مشکل بسیار بندان یخ نوع این با مقابله. باشد

 .پیوند می وقوعه ب (زمستان) میوه ندرختا ركود دوران در بیشتر جریان

 موج طول صورت به خورشید گرمای ،روز طول در :تشعشعی سرمازدگی: ب

 موج طول صورت به را خود گرمای زمین ،شب طول در تابد و می زمین به كوتاه

 تا شب طول در خاص شرایط بعضی در .دهد می پس خود اطراف محیط به بلند

 به توجه با گرما و رود می دست از سریع ینزم حرارت آفتاب، طلوع از قبل

 و زمین روی را آن جای سرد هوای و رفته باالیی سطوح به بودن تر سبک
 و گیاه ی اولیه رشد آغاز به توجه با شرایطی چنین در كه گیرد می گیاه اطراف

 اصطالحا سرمازدگی نوع این .شود می خسارت آمدن وارد باعث آن بودن حساس

 كشور شرایط در كه هایی خسارت بیشترین. شود می نامیده عیتشعش سرمازدگی

 نیز فصل نوع به بسته . باشد می سرمازدگی نوع این از پیوندد ناشی می وقوع به

 و بوده اهمیت با نیز سرما وقوع زمان عبارتی به؛ باشد می متفاوت وارده خسارت
 .است هگرفت صورت زیر بندی تقسیم اساس براین
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 بهاره دیررس سرمازدگی -الف

 نوع این .باشند می یزیپا لیاوا های بندان یخ ازر ت خطرناك خیلی بهاره سرماهای

 میوه و گل به خسارت باعث و داده رخ معتدله مناطق در بیشتر سرمازدگی

 .هستند رسیده های میوه از تر حساس ،جوان های میوه و ها گل زیرا، دشو می
 طول .دارد وجود درختان های گل شدن باز موقع در بهاره سرمای وقوع امکان
 .نیست بیشتر روز سه حداكثر تا ساعت چند از و بوده كوتاه سرما نوع این مدت

 كامال گل، كوچک ی میوه در ترتیب به بهاره دیررس سرمای به حساسیت
 مورد در، بنابراین ؛بیشتر است نشده باز های جوانه، و باز نیمه گل، شده باز

 باشند می كمتری سرمایی نیاز دارای كه هلو و زردآلو ادام،ب مانند یهای میوه

 خسارت به بردن پی منظوره ب .شود استفاده گلردی ارقام از شود می توصیه

 كه شوند می معاینه كوچک های میوه و ها گل تخمدان ،بهاره سردیر سرمازدگی

 .است  ندیده سیبآ میوه یا گل كه گرفت نتیجه توان می بودن سبز صورت در
 

 زمستانه سرمازدگی -ب
ی  هدرج -91 از تر پایین دماهای در و زمستان در سرمازدگی نوع این

زدگی  یخ دچار درختان ،شدیدتر حالت در و داده رخ تر پایین و گراد سانتی
 زیتون و مركبات نظیر سبز همیشه های میوه در سرمازدگی نوع این .شوند می

 خواب به از قبل و پاییزه سرمازدگی ستا ممکن گاهی .باشد زا خسارت تواند می

 مخصوصا پاییزه درسزو سرمای انار در مثال بطور .باشد زا خسارت درختان، رفتن

 .شود می میوه تركیدگی باعث باشد باران ریزش با همراه اگر
 این در اگر .نمو باشد و رشد حال در گیاه كه است زمانی در سرما خطر بیشتر

این . شد خواهد خسارت موجب ،شود گیاه تحمل ی نهآستا از كمتر دما ،هنگام
 در یعنی گیاه رشد اوایل در و پاییز اوایل در یعنی رشد اواخر در معموالً اتفاق

 یخبندان اولین دقیق احتمال دانستن با .دهد می رخ بهار اوایل و زمستان اواخر



7 
 

 تعیین را محصول برداشت و كشت تاریخ توان می بهاره بندان یخ آخرین و پاییزه

 . كرد جلوگیری خسارت بروز از و

 سرمازدگی عالیم
 حساسیت همچنین .است متفاوت بندان یخ و سرما به ارقام و ها گونه تحمل  

 ها، ریشه ترتیب به. دارد تفاوت نیز سرما و زدگی یخ به گیاهی های مختلف اندام
 .اشندب می دارا را حساسیت بیشترین ها جوانه و نورسته های شاخه ها، برگ

 و رنگ تغییر از عبارتند ها جوانه در سرمازدگی مورفولوژیکی های خسارت 
 جوانه داخل در تکامل حال در های گل نابودی ها، بافت شدن اكسیداتیو ای قهوه

 از عبارتند تخسار عالئم شده  باز های تازه گل در اندام؛ كامل شدگی سیاه و
 تخمدان، شدگی سیاه خامه، سپس و كالله شدن ای قهوه خامه، و كالله پژمردگی

  .ها آذین گل شدن نکروز و پیچیدن بهم

 

 ها بر اثر سرما سیاه شدن جوانه: 9 شکل

 
 طول در و اند نشده برداشت كه دیررس ارقام از بالغ های میوه ،زیتون در

 زمستانه بندان اثر یخ در میوه دم و شده چروكیده مانند می درخت روی بر زمستان
 بیشتر در سرمازدهی  همیو ،مركبات در .شود می رنگ ای قهوه اغلب بهاره یا

 های كیسه شدن بکیآ گاهی ،دهد نمی نشان خود از های خارجی نشانه اوقات
 .شود می مشاهده میوه در ایجاد شکاف و آب دادن دست از آن دنباله ب و عصاره
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 روی بر سفید بلورهای و یخ بلور تشکیل میوه دم ی ناحیه در عرضی برش در
 با كمربندهایی با لکه نوع یک گالبی و سیب مورد در .شود می دیده ها برچه

 و شده معوج و كج میوه یا و تشکیل میوه روی ای پنبه زبر چوب پوست
 .آید می بوجود آن سطح روی هایی گودی

 

 زیتون و پرتقال در میوه روی بر زدگی یخ تاثیر: 2 شکل
 

 سبز رنگ به بهاره یا زمستانه بندان یخ اثر در جوان یها برگ ،زیتون در
 های برگ در .شوند می خشک و پژمرده نهایت در وآمده در مالیم زرد یا رنگ كم
 .شود می خمیده پایین سوی به برگ نوك قسمت بالغ

 بندان یخ و سرما به حساس های اندام از جوان های شاخه و ها سرشاخه
 .شود می برونزی ها آن پریدرم و داده رنگ تغییر بافت سرما اثر بر .باشند می
 ایجاد ساله دو تا های یک شاخه پوست روی بر را هایی ترك همچنین بندان یخ
 توسط آلودگی با شاخه سر و شاخه تنه، بندان روی یخ از حاصل های زخم .كند می

آسیب  با .شود می دنبال ها باكتری ها و قارچ جمله از زا خسارت موجودات ریز
 شدن فعال با بهار در و خورده بهم گیاه رویشی تعادل ایی،هو های اندام دیدن
 تنه روی بر فراوانی های پاجوش و ها نرك پایینی، های بخش در خفته های جوانه
 در اصالح و هرس به نیاز گیرد كه می خود هب ای بوته حالت درخت و نموده رشد
 .سازد می ضروری را گیاه
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 زیتون یاه شاخه در شده ایجاد یها شکاف: 3 شکل
 
 
 
 
 
 

 

 گردو یها شاخه سر سرمازدگی از ناشی آسیبِ: 4 شکل
 

 (: تشعشعی  سرمازدگی) بندان یخ و سرما مدیریت های روش

غیر  و  (مدت كوتاه)فعال  های روشتوان با استفاده از  سرما و یخبندان را می
 :، مدیریت نمود(درازمدت)فعال 

 
 (درازمدت)غیر فعال  های روش -الف

 كاهش برای مزرعه در برداشت تا كاشت زمان از كه هایی فعالیت ی كلیه به
به عبارت دیگر  .گویند غیر فعال ی مقابله را شود می انجام سرمازدگی خسارت
 رسیدن فرا از قبل زمان در كه است هایی روش شامل فعال غیر حفاظت

 درازمدت ها هدور در معموالً غیر فعال های روش .شود می انجام بندان یخ های شب

در صورت استفاده از . دارند هزینه فعال های روش از كمتر و شوند می اجرا
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 ترین مهم .داشت نخواهد وجود فعال حفاظت به نیازی دیگر، غیر فعال های روش

 مورد یخبندان های خسارت با مقابله جهت دنیا سطح در كه فعال غیر های روش

 و ایران اسالمی جمهوری كشور شرایط با قتطبی قابلیت و گیرند می قرار استفاده
 : به شرح زیر است دارند را كشور مختلف مناطق در كارگیری به

 كاشت مناسبمحل  انتخاب -9

 با گفتگو جدید گیاه یک كاشت برای مکان یک انتخاب در مرحله اولین: الف

 .باشد می منطقه برای مناسب ارقام و محصوالت ی درباره محلی مردم

 در گود نقاط .است برخوردار خاصی اهمیت از منطقه توپوگرافی به توجه: ب

 های چاله در گیاهان كشت از باید لذا .دارند سردتری دمای ،محل یک توپوگرافی

  . نمود خودداری جدا سرد
 نیستند، مواجه خورشید نور با كه هایی درشیب یزر برگ گیاهان كاشت: ج

 گیاه حفاظت باعث اغلب و شود می بهار در ها گل شکوفایی در تأخیر موجب

  .شود می

  

 حرارتی  هو درج ارتباط بین توپوگرافی: 5شکل 

  خاك نوع -2
 انتقال ،سنگین رسیِ های خاك از بهتر را گرما ،خشک شنیِ های خاك

 رنگ با سبک های خاك به نسبت سیاه رنگ با سنگین، های خاك .دهند می

 گیاه زمستان درآخر طرفی از و كرده جذب بیشتری گرمای زمستان در تر روشن

 . دشو می فعال دیرتر



11 
 

 مناسب رقم و گونه انتخاب -3

 مختلف شرایط به تحمل لحاظه ب مختلف ارقام تفاوت و ها گونه تنوع  

 رقم انتخاب ،اساس این بر .باشد می گیاهان مهم های ویژگی از یکی محیطی

 برای .شود می بمحسو موفقیت اساس و پایه، منطقه اقلیمیِ شرایط با مناسب

 آن در كه كاشتی تاریخ تعیین ردیفی، گیاهان و ساله یک و ای مزرعه گیاهان

 برخی در .دارد اهمیت باشد، ممکن حداقل در صفر زیر دمای پتانسیل تاریخ

 بیرون اصلیِ محیط در مستقیماً ساله یک ردیفیِ و ای مزرعه محصوالت ،موارد

 رفع از پس و شوند می كاشته شده حفاظت یها محیط در بلکه ؛شوند نمی كشت

 دماهای از اجتناب امکان اگر .یابند می انتقال اصلی محیط به زدگی یخ خطر

 دماهای به آنها تحمل اساس بر گیاهان باید آنگاه باشد، نداشته وجود زدگی یخ

 .شوند انتخاب كاشت برای صفر، زیر
 

 گیاهی  همدیریت تغذی -3
 كوددهی .دارند بیشتری حساسیت ،ندانب یخ خسارت به نسبت بیمار درختان

 مناسب طور به كه درختانی همچنین .شود می گیاه سالمت افزایش باعث

 در و دهند می دست از را خود های برگ پاییز در زود خیلی اند، نشده كوددهی

 بیشتر حساسیت مسأله موجب این .ندده می شکوفه موقع از زودتر ،بهارفصل 

 .شود می سرما خسارت به نسبت آنها
 توانند می كنند می رشد غذایی عناصر متعادل و بهینه مقادیر با كه گیاهانی

 خیلی آنها در سرما از ناشی های آسیب و كنند تحمل بهتر را پایین دماهای

 كار به لذا دارد، تری پایین بندان یخ ی نقطه ،سالم گیاه یک .یابد می بهبود تر سریع

 زمان و كود میزان ی توصیه. است ضروری یاهگ نگهداشتن سالم برای كود بردن

 . است متفاوت دیگر محل به محلی از كوددهی مناسب
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 مدیریت كف مزرعه -4
 را گیاه اطراف هوای ،سانتیگراد ی درجه 4/9تا  9/9 بین تواند می خاك مدیریت

شود  می خاك در هوا فضاهای ایجاد موجب ورزی خاك هرگونه انجام .كند تر گرم
 مستعد های دوره طی باید ه هوا یک هادی ضعیف است، بنابراینو از آنجا ك

 افزایش موجب پوششی گیاهان حذف .شود اجتناب عملیات این انجام از بندان یخ

 .بخشد می بهبود را خاك در گرما ی ذخیره و انتقال و شود می خاك تابشی جذب
 تشکیل فعال های باكتری تراكم افزایش موجب همچنین پوششی گیاهان

 .دنشو می یخیی  ههست ی دهنده
 

  گیاهی رشد های كننده تنظیم از استفاده -6

 تا 4 انداختن خیرأت به با پاكلوبوترازل و اتفنمانند رشد  های كننده تنظیمبرخی 

با  البته .اند شده شناخته ثرمؤ ،بهاره سرمای خطر در گلدهی، در كاهش روز 7
نهایت دقت  بایدها  تند در مصرف آنهورمون هس توجه به اینکه این مواد اكثراً

 .صورت گیرد
 

  درخت ی تنه دور به پوشش پیچیدن و رنگ زدن -7

 روز یک از دمایی نوسانات وجود اثر در گاهی ریز برگ درختان ی تنه ی پوسته

 مستقیم خسارت بر عالوه ،عارضه این .خورند می كرَتَ ،بندان یخ شب یک تا گرم

 با .شود می نیز ها بیماری و آفات بروز و هگیا شدن ضعیف باعث درخت به

 درصد 51 میزان به كه آب، در محلول التکس سفید رنگ یک با تنه كردن رنگ

 ی درجه 91 باالی هوا دمای وقتی پاییز اواخر در ،باشد  شده رقیق آب با

 ختانرد ی تنه پیچیدن .داد كاهش را باال مشکل توان می باشد، گراد سانتی

 یا فایبرگالس های پوشش از بهتر حتی آب حاوی های كیسه اب جوان مركبات

 .كند می حفاظت سرما مقابل در را گیاهان اورتان، پلی
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 ی درخت پوشاندن تنهی  هنحو: 6 شکل

 ها باكتری كنترل-8
ی به نام های باكتریی  هوسیل به معموالً یخ تشکیل فرآیند زدگی، یخ وقوع برای
 این هرچه تراكم .شود می آغازیخ  ی هسته ی دهنده های تشکیل باكتری

 معموالً .شد خواهد بیشتر یخ تشکیل احتمال باشد، بیشتر مزرعه در ها باكتری
 این .دنشو می استفاده ها باكتری بردن بین از برای( مسی تركیبات)ها  كش علف

 .وسیعی ندارد كاربرد ،بندان یخ برابر در محافظت روش
 

 صحیح آبیاری -1
 باعث كه دارد وجود بیشتری هوای فضاهای هستند، خشک ها خاك وقتی

 های سال در بنابراین .شوند می خاك در گرما ی ذخیره و انتقال از جلوگیری
 .یابد می بهبود  خاك كردن مرطوب طریق از زدگی یخ از حفاظت خشک،

 
 باغ یا مزرعه از پوششی گیاهان حذف -91

 و انتقال و شود می خاك یتابش جذب افزایش موجب پوششی گیاهان حذف
 باید پوششی گیاهان امکان، صورت در .بخشد می بهبود را خاك در گرمای   ذخیره

 باغ یا مزرعه سطح از آنها حذف یا بقایا ی تجزیه امکان تا شوند وجین زود خیلی

 .شود فراهم
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 خاك روی شاندنپو -99
 در برابر اظتحف افزایش و خاك كردن گرم برای اغلب پالستیکی، های پوشش

 گرم سیاه پالستیک از بیشتر را خاك شفاف پالستیک .شوند می استفاده سرما

 .كند می
 

 هرس مناسب  -92
 هرسِ نباید زمستانه، شدید زدگی یخ اولین از پس هفته 6 تا 4 در چوبی گیاهان

 گیاه هرس از .داد سبک انجام هرس توان می بندان یخ وقوع از پس .شوند شدید
 برهم خوردن باعث كار این زیرا .شود خودداری باید پاییز اوایل و نتابستا در

 مجدد رشد آغاز و جانبی رویشی های جوانه بازشدن و گیاه هورمونی تعادل
 .شود می سرما برابر در حساسیت افزایش باعث جدید رشد این .شود می

 

 و گلخانه گیری و كشت در تونل پالستیکی خزانه -93
سرما  ی و صیفی كاربرد دارد گیاه تا پایان دورهدر این روش كه بیشتر در سبز

 .شود در زیر پوشش پرورش داده می
 

  

 كشت در تونل پالستیکی: 7 شکل
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 كشاورزی محصوالت ی بیمه -94
 از جدی های حمایتمستلزم كشاورزی  بخش تولیدی های فعالیت دوام

 لفمخت های سیاست بین در .است بخش این گذاران سرمایه و تولیدكنندگان
 با مقابله جهت مناسب حل راه عنوان به كشاورزی محصوالت ی بیمه ،حمایتی

  .است بوده تاكید و توجه مورد همواره مخاطرات كشاورزی
 

 ارقام مناسب و رعایت تاریخ كاشت -95
انتخاب رقم سازگار با اقلیم منطقه در گیاهان زراعی و بخصوص غالت پاییزه 

 باعث رشدم آوردن غذای كافی برای گیاه، ضمن فراه ،كشت در زمان مناسبو 
تشکیل شده در یخ  های ستون فشار مقابل در بیشتر مقاومت و ها ریشه بیشتر

 شود باعث می پوشی زمین و شاخساره تر سریع همچنین رشد .شود میخاك 
بندان  برود و این خود تا حدودی گیاه را در برابر یخ دست از دیرتر خاك حرارت

 .كند محافظت می
 

 (مدت کوتاه) های فعال روش -ب
 به بندان یخ وقوع های شب در كه است اقداماتی شامل فعال حفاظتی های روش

 ترینمهم .گیرد می انجام درجه صفر زیر دماهای اثرات كاهش و تعدیل منظور
 :از عبارتند ها روش این

 

 ها بخاری انواع استفاده از -9
 ،بندان یخ هایشب در گیاه از رفته دست از انرژی جایگزینی برای روش یک

 شاملها  بخاری مختلف انواع در (گاز یا مایع، جامد)ای سوخت ه توده سوزاندن
 پروپان سوخت با هایبخاریو  جامد سوخت با هایسوز، بخاری مایع هایبخاری

 هابخاری ییاكار برای افزایش كه هوایی و آب شرایط .است طبیعی گاز و



16 
 

 وارونگی دمایی وجود و باد وزش بدون و آرام هوای زا است است، عبارت مناسب

 .شدید
 
  

 
 

 ها برای مدیریت سرما و یخبندان هایی از بخاری نمونه: 8 شکل

 از باالتر درجه دو یا یک هوا دمای كه هنگامی هابخاری كه دارد اهمیت بسیار

 رگیریبکا .شوند روشن است، هاجوانه یا هاشکوفه ها،برگ برای كشنده دمای

 باغ در هابخاری توزیع . شودنمی توصیه وجه هیچ به باغ در بزرگ هایبخاری

 921 تا 911 یا و بخاری یک درخت دو هر ازای به تقریبا و یکنواخت باید

 لیتر 265 تا لیتر 933 ،هکتار هر در تقریبا .شود ریزی برنامه هکتار در بخاری
 كنید شناسایی خود باغ سطح در را سردتر نواحی كنید سعی .باشدمی سوخت نیاز

 یک به یابیدست برای. روشن كنید زودتر را نواحی این در واقع هایبخاری و

 روشن برای كارگر تعداد كه مناطقی یا و بزرگ وسعت با باغات در مناسب دمای

 از ویژه به باغ كنار از را هابخاری كردن روشن باید هستند، كم هابخاری كردن

 سرد هوای كردنگرم منظور به .نمود شروع دارد قرار باد مقابل در كه طرفی

 یا و باغ وارد سرد باد كه طرفی در هابخاری تعداد شودمی توصیه باغ ورودی

 .باشد بیشتر شود،می مزرعه
 
 معکوس چاهک دستگاه -2

 یک داخل در ایپروانه چرخشِ با كه نمایدمی عمل اساس این بر سیستم این

 هایالیه به را باغ سطح در یافتهتجمع سردِ هوای ،سیمانی ای فلزی چاهک
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 توانمی دستگاه این از استفاده با .دهدمی حركت درختان تاج از خارج و باالیی

 . نمود ترگرمگراد سانتی درجه 3 تا را مزرعه یا باغ هوای
 

 

 دستگاه چاهک معکوس: 1 شکل

 باد مولد دستگاه -3
 ماشین ی به وسیله آمریکا كالیفرنیای در مركبات هایباغ اكثر حال حاضر در
 برج یک شامل عموماً باد هایماشین .شوندمی حفاظت بندانیخ برابر در باد

 برج این رأس نزدیکی در كه هستند بزرگ گردان ی پروانه یک و بلند فوالدی
پایین  به باال از را هوا ،چرخدیم باد ماشین ی پروانه كه هنگامی .گیردمی قرار

 مشکالت از .شودوارانگی می سطح باالی گرم هوای آوردنپایین باعث و كشیده
 .باشدمی این دستگاه یتهیه یاولیه هایهزینه ،سیستم این ی عمده

 

  دستگاه مولد مه-4
 تشعشع طریق از گرما رفتن هدر برابر در عنوان سدی به مصنوعی مه ایجاد

  .باشد می ابر هایالیه مشابه نظر این از و كندمی عمل
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 های تولید مه دستگاه: 91شکل

  دود از استفاده -5
 باشد ثرمؤ سرمازدگی با مقابله در تواندمی دود كه بوده این بر اعتقاد قدیم از

 .تش استشود حرات ایجادشده توسط آولی آنچه باعث كاهش خسارت می
 وارانگی كه هاییشب در دود اصوال چون ،شودنمی توصیه دود از استفاده امروزه

 خارج زمین بلند از موج طول صورت به كه را گرمایی است، شده ایجاد حرارتی
 صورت به كه را خورشید نور بعد روز در همچنین و داده عبور خود از را شودمی

 محیط نظر از دود ایجاد طرفی از .دهدنمی عبور خود از كوتاه است، موج طول
 .است آورزیان بسیار نیز زیستی

 

 شیمیایی مواد -6
 و گلدهی انداختنخیرتأ هب باغات در بهاره سرمای كنترل هایروش از یکی

 و ولک روغن جیبرلین، اتفون، از استفاده .باشدبهاره می سرمای خطر از فرار
 .بیاندازد عقب را به دهیگل زمان تواندمی مناسب زمان در طبیعی هایروغن

 

  آبیاری -7
 هر ازای به .باشدمیگرماده  هایواكنش ،یخ به آب و ،آب به آب بخار تبدیل

 كه ؛شودمی آزاد برگ سطح در گرما كالری 81 حدود ،بستنیخ حال در آبِ گرم
 گیاه سطح روی به آب كههنگامی .كند گرم را هوا گرادسانتی ی درجه 2 تواندمی

منتقل  اطراف سرد هوای به آب گرمای از مقداری، شود ریخته می خاك ای
 رفتهدست از انرژی تواندمی ،آب زدنیخ و شدنسرد از حاصل گرمای .شود می
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 برای یآبیار از استفاده اصوالً .نماید را جبران تشعشعی بندانیخ شب یک در
 توجهعدم  كه است ورداربرخ زیادی بسیار هایكاریریزه از ،سرمازدگی با مقابله

 .شود عاید عکس ینتیجه بعضاً كه شودمی باعثآن  جوانب و مسائل یكلیه به
ای،  های آبیاری شامل آبیاری بارانی، قطره توان از انواع روشبسته به شرایط می

 .استفاده كردبرای مقابله با سرما و یخبندان سطحی یا قابی، شیاری و غر
 

 سرمازدگی خطر احتمال و ماسر وقوع زمان بینیپیش
 وقوع زمان از آگاهی ،سرمازدگی با مقابله برایها ترین فاكتور از مهم یکی
 تا گیرد انجام سرما از قبل روز سه حداقل بایدرسانی اطالع .است پدیده

 ادارات ،هااستان یكلیه در .باشند داشته را آمادگی برای كافی وقت كشاورزان
 فوقانی، سطوح و زمین سطح هواشناسی هاینقشه از استفاده با هواشناسی

 ارتباط یربرقرا با .دهندانجام می را هواییوآب شرایط ساعته 72 بینیپیش
 آینده روز سه هوایی و آب از شرایط توانمی راحتی به هواشناسی ادارات با مستمر
 نصب با نیز استشده بینیپیش سرما وقوع كه هاییشب در .نمود حاصل اطالع

 و گیاه فنولوژی محصول، نوع به توجه با آن تنظیم و سرمابان هایدستگاه
 سرمازدگی با مقابله به اقدام مناسب در زمان توانمی بحرانی حرارتی  هدرج

 دستگاه سرمابان قابلیت .داشت نگه دور خسارت گزند از را محصول و نموده
شد و به محض اعالم اخطار با را دارا میتلفن همراه ی  هارسال پیام روی شبک

 .شودمی گرفته كار ههای حفاظتی توسط كشاورز بتوسط دستگاه، یکی از روش
 

 بندی جمع
 های تنش با مقابله برای كه فعال و فعال های حفاظتی غیر مجموعه روش

 انجام عملی اقدامات و مطالعات بر مبتنی گردید، ارائه زدگی گیاهانیخ و سرما
 نتایج از گیریبهره با توانمی است كه جهان مختلف كشورهای در گرفته

 و ترین هزینه كم ،دارند مشابه شرایط كه كشورهایی در شدهانجام مطالعات
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 در استفاده و كشور كشاورزیی  هعرص به معرفی برای را هاروش بهترین
 هایروش واقع در .نمود انتخاب زدگی یخ و سرما هایتنش ی مدیریتها برنامه
 .هستند مدتكوتاه و فعال هایروش از ترهزینه كم و غالباً مؤثرتر لغیرفعا

 قبیل از غیرفعال هایروش ترینبردن مناسبكار به با نیز ما كشور در بنابراین
 درختان هستند، كاشت یخبندان خطر معرض در كمتر كه ییها مکان انتخاب

 غیر هایشیب در اردخزان گیاهان كاشت دیرگل، گیاهی هایواریته و دارخزان
 میزان حفظ خورشید، به رو هایشیب در مركبات كاشت خورشید، نور مواجه با

 خاك در گرما انتشار میزان باالترین به یابیبرای دست مناسب حد در خاك آب
 و نمود جلوگیری بندانو یخ سرما از ناشی هایخسارت اغلب از توانمی غیره، و

    كه  شرایطی در اما .نمود حذف را فعال یحفاظت هایروش سنگینی  ههزین
 ممکن نکنند، كفایت سرما برابر در حفاظت تأمین برای فعال غیر هایروش
 .باشیم فعال های از روش استفاده به ناگزیر است
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