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 خالصه مدیریتی

های استان تهرانبررسی راهکارهای کاهش مخاطرات سرمازدگی در باغ

 

ازمیوهجهان،درجایگاهدرصد2ایرانیکیازمراکزاصلیپیدایشدرختانمیوهاستکهباتولید

8 به11تا تهران استان کشور، در میوه تولید مهم مراکز بین در دارد. قرار دنیا میوه دلیلتولید

بازاراصلیمصرفمیوهبه بررسیسیمایباغبانیاستانشمارمیبرخورداریازتراکمجمعیتباال، رود.

درصد24بیشازهایکشوردراستانتهرانقراردارد.درصدازباغ72/1بالغبردهدکهتهراننشانمی

 از بالغ ساالنه که اختصاصدارد محصوالتباغبانی به اراضیکشاورزیایناستان از32/6بر درصد

هلووشلیلوزردآلومحصوالتباغبانیکلکشوردرایناستانتولیدمی گیالس، پسته، سیب، گردد.

میزانتولیدباغاتاستانتهراننیزماننددهند.ستانتهرانراتشکیلمیترینمحصوالتباغبانیامهم

استان توسطتنشسایر میهایکشور، قرار بینتنشهایمختلفغیرزیستیتحتتاثیر در هایگیرد.

روند.گزارششدهشمارمیترینعواملمحدودکنندهبهغیرزیستی،خشکی،شوریوسرمابهعنوانمهم

تاستکه ممکدرصدازکلزمین10نها ازاستبدونتنشسرمازدگیباشند.نهایقابلکشتدنیا

د،یسرمامحافظتنماخسارترادربرابروهیکم،درختانمزانیبهمیکهبتواندحتیهرراهکاررو،نیا

تولینقشموثر بهبود داشت.نیادیدر خواهد نوعمحصوالت و میزان بررسی هدف با حاضر طرح

ارائهراهکارهای و دماوند( شهریار، مناطقشمیرانات، خسارتسرمازدگیدرسطحاستانتهران)بویژه

کوتاهوبلندمدتمدیریتیدرراستایکاهشمخاطراتتنشسرمابرایمحصوالتیمانندگردو،سیب،

گیالس،هلووشلیلانجامگرفت.

د اطالعاتچندسالهخسارتتنشسرما و مطالعاتمیدانیبررسیآمار انجام استانتهرانو ر

دهدکهسرمایدیررسبهارهوپسازآنسرمایپاییزهنشانمیمجری،همکارانوکارشناسانطرح

کندکهدماوند،فیروزکوهوشمیراناتبیشترینازهایاستانتهرانواردمیبیشترینمیزانخسارتبهباغ
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بینند.راهکارهایمتعددیبرایکاهشخسارتسرماخسارتمیهایاستانازتنشسرماسایرشهرستان

اینگزارشارائهشدهاست.امادربیناین5دراستانتهرانوجودداردکهشرحکاملیازآندرفصل

برایکاهشراهکارمدیریتیعنوانیکتواندبهراهکارها،مواردزیرازاهمیتباالتریبرخورداربودهومی

سرمادراستانتهرانمورداستفادهقرارگیرد:خسارتتنش

 اقدامات بلندمدت:

مهم ✓ باغ احداث برای مناسب محل میانتخاب سرمازدگی کاهشخطرات برای راهکار باشد.ترین

تعدیلاثراتدرمحلمناسبنهاحداثباغ بلکهدر نقشدارد، درکاهشخسارتتنشسرما تنها

باشد.باتوجهبهاهمیتمحلاحداثباغ،وریباغموثرمیزایشبهرههاوهمچنینافمنفیسایرتنش

هلوودیمحدودکنندهدرتولعوامل محصوالتموردمطالعهدرطرححاضر)گردو،سیب،گیالس،

بهرهشلیل( بررسیریگبا و متخصصان نظر یاز منابع پدوکلیمایی)جدول قالبجدول (1-6در

استشد.تعیین کمنهیکمسالهاقلیمی)30هایفادهازدادهدرادامهبا درزمستان، درنهیدما دما

بهار،دمایمحیطدرفصلرشد،نیازسرمایی،رطوبتنسبیمحیطدرتابستان،رطوبتنسبیمحیط

گرده زمان گردهدر زمان در سرعتباد )افشانیو ادافیکی خاك، (EC)یکیالکترتیهداافشانی(،

عرضجغرافیایی،ارتفاعمحلازسطحی(وتوپوگرافی)نیرزمیزیوسطحیهاآبیکیالکترتیهدا

وشیب تناسبکلاراضیاستانبرایکشتمحصوالتمذکوردریا استفادهاز(، موردArc-GISبا

هلوالس،یگب،یکشتدرختانگردو،سیاستانتهرانبرایپهنهبندبررسیقرارگرفت.نقشهنهایی

شیبزمین،ارتفاعازسطحدریا،سرمایدیررسبهاره،دمایباالینشاندادکه(3-6)شکللیوشل

خاكمهم هدایتالکتریکیآبو و موردتابستان میوه درختان تولید کننده محدود عوامل ترین

بخش در هایمختلفاستانتهرانمیمطالعه بینشهرستانباشد. شهریار،در هایمختلفاستان،

هایشرقیتهرانوغربیدماوندونقاطکمارتفاعبخشهایمرکزیاستانوبخشقدس،بهارستان،

باغ شمیراناتبرایتوسعه و نوارفیروزکوه شلیلمناسبهستند. و هلو گیالس، گردو، هایسیب،

دلیلارتفاعباالوشیبهایشمیرانات،دماوندوفیروزکوهبهشمالیاستانبویژهدرشمالشهرستان
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 کوهزیاد باغ)رشته توسعه برای مناسب البرز( درنمیهای استان جنوبی نواحی همچنین باشند.

شهرستان در غربی جنوب نواحی و ورامین هدایتشهرستان بدلیل اسالمشهر و ری شهر های

موردمطالعه دمایباالیتابستانمناسببرایتوسعهدرختانمیوه آبو الکتریکیباالیخاكو

 نیستند.

ازتنوعژنتیکیگونها ✓ کارآمدبرایتعدیلخسارتشدیدستفاده هایموردمطالعهازدومینراهکار

استانتهرانمی در توسطسازمانجهادکشاورزیاستانتنشسرما ارائهشده براساسآمار باشد.

 سال در 1397تهران، بر بالغ سرمایدیررسبهاره باغ8150، به ریال تمیلیارد هرانهایاستان

دهدکهاستفادهازارقامزودبرگوزودگوخسارتواردکردهاست.بررسیمیدانیمانیزنشانمی

هرسالهشاهدخسارتسنگینسرمایدیررسهمچنینژنوتیپ هایبومیزودبرگسببشدهتا

ارقامدیرگلودیربرگ از استفاده ایندرحالیاستکهبا استانتهرانباشیمو در توانمیبهاره

 راستا همین در کاهشداد. استان در را دیررسبهاره سرمای خسارت از استراتژیبخشعمده

ورقمدیرگلودیربرگمناسبمناسبگونهجدیددرمحلمناسبباهایباغمدیریتیایناستکه

 ارقام مانند دیربرگگردو یکرقم از استفاده مثال عنوان به گردد. "چندلر"انتخاب و"رنورف"،

شود،بلکهبهدلیلتاخیرزیاددرتاریخبرگدهی،ازتنهاسببافزایشمستقیمعملکردمینه"پرشیا"

 باشد.هایسرمایدیررسبهارهدرامانمیبسیاریازخسارت

هاواستفادهازدانشفنیموجوددرکشورودنیایکراهکارمدیریتیمهمبرایافزایشبهرهوریباغ ✓

بهارتتنشسرمازدگیدراستانتهرانمیکاهشخس کارگیریازمشاورانعلمیوکاربردیباشد.

می اینبهرهتواندنقشبسزایبهرهخبره راهوریمیوریباغاتاستانداشتهباشدکه تواندهماز

 هابویژهتنشسرمازدگی.افزایشعملکرددرواحدسطحمحققگرددوهمازطریقتعدیلتنش

 ات مدیریتی کوتاه مدت:اقدام
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بهره ✓ برای راهکار کاهشسریعترین برای کارآمد روش یک عنوان به ژنتیکی پتانسیل از برداری

سرشاخه پیوندمیخسارتسرمازدگی، کاریو اصالحباغباشد. ازنوسازیو استفاده با هایموجود

-باشند،میانزودهنگامنیزمیدیربرگودیرگلکهدارایخزباارقامدرختانموجودسرشاخهکاری

 تواندسببکاهششدیدخسارتسرمایدیررسبهارهوسرمایزودرسپاییزهشود.

باشد.بررسیمیدانیهایکراهکارمدیریتیکارآمددرتعدیلتنشسرمامیتوجهویژهبهآبیاریباغ ✓

همکارانطرحنشانمی مجریو بیشاز اصولمدیریتیآبیاریدر باغ90دهدکه هایدرصداز

هاپسازبرداشتمحصولسببشدهتابهشود.طوالنیبودندورهآبیاریتامدتاستانرعایتنمی

آبیاری بسیاریازدرختاندچارسرمایزودرسپاییزهشوند. القایخوابزمستانه، دلیلتاخیردر

-بندانزمستانمیئیزهویخروشیبسیارکارآمددرمحافظتدرختانباغدربرابرسرمایزودرسپا

ازاوایل بایدفواصلآبیاریرا برایجلوگیریازسرمازدگیدرختاندرپاییزوزمستانحتما باشد.

شهریوربهبعدبافواصلبیشترانجامدادومیزانآبراکمکرد.بهعنوانمثالاگرتااولشهریورهر

بعدیهفتهآبمی دور 8دهیمدر دور در و 10بعدیروز بعداز آخر دور ودر آب14روز روز

بدهیم.آبیاریرانبایددراواخرشهریورقطعکردچونخشکشدنباغبهپالسمولیزبافتهاوحساس

کند.درضمنقطعکردنناگهانیآبدراواخرشهریورسببشدنآنهادربرابرسرمازدگیکمکمی

 رهگیاهفعالشود.شودپسازاولینبارندگیپاییزهدوبامی

-هایوقوعسرمایکیدیگرازنکاتکلیدیدرتعدیلتنشسرمازدگیدرباغآبیاریدرختاندرزمان ✓

می تهران استان باغدارانهای است الزم راستا، این در هواشناسباشد. ازیآمار را خود منطقه

وچندروزگرفته (/https://www.accuweather.comری)نظیالمللنیباییملیهواشناسیتهایسا

 از ز-2ری)زدیشدیسرماوقوعقبل بهار، در پا-5ریدرجه در ززییدرجه در-15ریو درجه

عملیوکاربردیمجریوهمکاران.تجربهدینکیاریآبیاریشاییهارابهروشغرقابزمستان(باغ

کهدرزمانییهااندادهاستکهباغنشاند،هایتجاریکهبهعنوانمشاورحضورداشتهطرحدرباغ

 .مانندیازسرمامصونمدرصد80،تاشوندیمیاریبروزسرماآب
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توصیهوتشویقباغدارانبرایاستفادهازمشاورانخبرهدرراستایمدیریتبهتروافزایشبهرهوری ✓

 هابویژهسرمازدگیباغاتموجودوکاهشخسارتناشیازتنش

هایهایموجوددروبسایتهایآموزشیبرایباغدارانجهتاستفادهمفیدترازدادهبرگزاریکارگاه ✓

هواشناسی

استفادهازبسترفضایمجازیوصداوسیمایاستانتهرانبرایآموزشباغداران ✓

عواملمتعدددیگریمی عواملفوق، بر کاهشخسارتسرمایدیررسهرچندعالوه توانددر

اماعواملاشارهشدهدرباال،بهعنوانیکدستورالعملمدیریتیکارآمدودرعینحالبهارهمفیدباشد،

رودکهبابررسیدقیقمیدانیمناطقموردمطالعهوبراساسمشکالتاساسیموجودشمارمیسادهبه

جاریهایتدراینباغاتوهمچنینبراساستجربیاتعلمیوعملیمجریوهمکارانطرحدرسایرباغ

تهیهوتدوینشدهاست.
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 فصل اول 

 مقدمه و کلیات

 مقدمه -1-1

ابعاد تغییراتیدر به منجر و بهجسمواردشود نیروییکه عبارتاستاز تعریفعام تنشدر

بهجای برگیاه اثراتسوء و واقعبهعنوانعاملخارجیقلمدادشده تنشدر جسمشود. )استرین(

گذارد.گیاهانبطورپیوستههمدرشرایططبیعیوهمزراعی،تحتتاثیرتنشقراردارند.دربسیاریمی

کنندازتعاریفمربوطبهتنش،تنشدرگیاهانرافاصلهگرفتنازشرایطمطلوبرشدونموتعریفمی

تحمیلشدهومنجربطوریکهدرچنینشرایطییکعاملمحیطینامطلوب،خارجازتوانگیاهبرگیاه

-تنش.شوندتقسیممیزیستیوغیرزیستیشود.تنشبهدودستهبهاختاللدرتعادلزیستیگیاهمی

هستند.غیرزیستیهای جهان سطح محصوالتکشاورزیدر عملکرد کاهشدهنده عوامل مهمترین

کردهایپتانسیلگیاهانشدند،عملکردهایواقعیبایدبرابرباعملهایمحیطیحادثنمیچنانچهتنش

درصدپتانسیل20تا10کمترازوباغیکهمتوسطعملکردبسیاریازگیاهانزراعیبود،درحالیمی

توانبهتنشدمااشارهنمودکهایننوعتنشنیزهایغیرزیستیمیازجملهتنشعملکردآناناست.

 به تنشیخ1بخشتنشسرما3خود تنشدمایب2بندان، همکاران)آئینیتقسیممیشود3االو ،و

1393).

 
1 Chilling stress 
2 Freezing 
3 Heat stress 
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تولیدمحصوالتزراعی مهمترینتنشهایمحیطیموثردررشدگیاهانو یکیاز تنشسرما

کاهشمعنی فصلیو رشد توزیعجغرافیایی، یخزدگی سرمازدگیو بسیاریازاست. در را تولید دار

ایغیرزیستی،تنشخشکی،شوریوسرمابهعنوانهدربینتنششوند.گیاهانزراعیوباغیباعثمی

بهمهم دنیا باغبانیدر بویژه محصوالتکشاورزیو تولید کننده میترینعواملمحدود شمار برروند.

است بدون   نهای قابل کشت دنیا ممکدرصد از کل زمین 10تنها ارائهشدهاطالعاتموجوداساس

.(1384)قاسمی،  تنش سرمازدگی باشند

وقوعدماهایپاییننتیجهموازنهگرماییمنفیدرسطحزمیناست،تنشسرماممکناستدر

هایصافاوایلبهارویااوایلپاییزازنوعتشعشعیبهوقوعبپیوندد.دراینشرایطزمیندرنتیجهشب

جسردشدهودررهاسازیتمامانرژیدریافتیازخورشیدبهصورتطولموجبلند)مادونقرمز(بهتدری

رسدوحداقلدمابرایبروزتنشسرماایجادهایصبحکاهشدرجهحرارتبهحداکثرخودمینزدیکی

تواندوزشبادوهمچنینعاملتنشسرمامی.پیونددهایابریبهوقوعنمیاینپدیدهدرشب.شودمی

هاونقاطلختبهتهایسردازکوهیاانتقالتودههوایسردبهیکمنطقهباشد.درمقیاسمحلی،هو

گودالدره و حرکتمیها تجمعمیها آنجا در بهصورتپوشیدهکندو وارونگیدما یابدسپسپدیده

بهوسیلهالیهشدناینالیه بهوقوعمیها هوایگرمتر الیههاییاز درسطحمیکروکلیما، هایپیوندد.

تشعشع)موجبلند(اززمینوازسطحپوششگیاهیوهجومهوایسرددرنتیجهتلفاتگرماازطریق

باهوایسردایجادمی شود.آسیبایننوعسرمازدگیبسیارشدیدومبارزهباآنتاحدیمشکلاست.

باشد،جذبآبوعناصرغذاییتوسطوقوعسرما،انرژیمتابولیکیکمتریدردسترسگیاهانزراعیمی

-یابدورشدمتوقفمی،آسیمیالسیونکاهشمیشود¬مینتزکمتریحادثشود،بیوسآنهامحدودمی

بههمیندلیلاکثرگیاهانمناطقگرمسیریومعتدلهوقتیدرمعرضدماهایباالییخزدگی شود.

ترینعاملتوانگفتمهمبینند.بنابراینمیقرارگیرندآسیبمی درجهسانتیگراد(15)محدودهصفرتا

هایسرد،درجهحرارتاست.همچنیندربرخیهمیزانتولیدبسیاریازگیاهاندراقلیمتعیینکنند

نقاط،فصلرشدبهعلتسرماکوتاهشدهاست.
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درصدودر3-4درآمریکاساالنهحدودهایباغخسارتسرمازدگیموجودهایبراساسگزارش

شدهبرآورددرصد2/5-3رایرانحدوددرصدود5برخیمناطقنظیربرزیلونیمکرهجنوبیحدود

اسفند(USDA, 2017)است یخبندان و سرمازدگی خسارت استان1375سال. مختلف مناطق در

 بر بالغ 300خوزستان ریال ومیلیارد ارزیابی فروردین سرمازدگی استانباغ1376خسارت های

درسا50چهارمحالوبختیاریبالغبر ناشیازخسطح1384لمیلیاردبرآوردشدهاست. سارتدیده

کشورهای¬باغدرصداز25هکتاریعنیحدود569320دیررسبهارهدردرختانمیوهحدودیسرما

میلیارد8450تنمیوهانجامیدهکهارزشریالیآنحدود1077170بودهاستودرنتیجهبهخسارت

درسالریالبرآوردشدهاست یهابهباغالیراردیلیم1/17539بالغبربهارهررسیدیسرما،1395.

آس استبیکشور بیشترینمیزانخسارتواردکرده است)اسدیوکه مربوطبهاستانکرمانبوده

(.1395کربالیی،



 ضرورت انجام پژوهش -1-2

باشدوتاکنونسرمابویژهسرمایپائیزهوزمستانهدردستنمیشآماردقیقیازمیزانخسارتتن

بااینوجود،میزانخسارتناشیازسرمایدیررسبهارهالعهمط ایدراینزمینهصورتنگرفتهاست.

توسطسازمانحفظنباتاتموردبررسیقرارگرفتهاست.بررسیمیزانخسارتسرمایدیررسبهارهدر

تببیشترازمرابههکتار(341964باغی)نشاندادکهسطحخسارتواردآمدهبهمحصوالت1395سال

هکتار(101420محصوالتزراعی) میانگیندماییکهسبببروزخسارتگزارششدهاستکهاست.

بودهاست.ایندماهابستهبهمراحلفنولوژیکمحصولگرادسانتیدرجه-8شدهاست،دماهایصفرتا

ررسیدیسرما،1395درسالبودهاست.100تا10ودمایبحرانیهرمحصولدرصدخسارتهاییاز

کهبیشترینمیزانخسارتواردکردهاستبیکشورآسیهابهباغالیراردیلیم1/17539بهارهبالغبر

درصدیمحصول4سببکاهش1395مربوطبهاستانکرمانبودهاست.سرمایدیررسبهارهدرسال

بالغبرباغ است)اسدیوم3/21هایاستانتهرانشدکهارزشریالیاینخسارت، یلیاردریالبوده
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ایندرحالیاستکهدرسال1395کربالیی، .) یم،میزاناقلرییتغدهیپددیباتوجهبهتشدهایاخیر،

بهطوریافتهاستشیافزاداریخسارتناشیازسرمایدیررسبهارهبهطورمعنی براساسآمارکهی.

ته کشاورزیاستان جهاد توسطسازمان شده ارائه سال در بر1397ران، بالغ دیررسبهاره سرمای ،

بیشترینمیزانمیلیاردریالبهباغ8150 اینمیان، هایاستانتهرانخسارتواردکردهاستکهدر

کهیهرراهکاررو،نیازاهایدماوند،فیروزکوهوشمیراناتبود.خسارتگزارششدهمربوطبهشهرستان

دربهبودینقشموثرد،یسرمامحافظتنماخسارترادربرابروهیختانمکم،درزانیبهمیبتواندحت

محصوالتخواهدداشت.نیادیتول

 

 اهداف پژوهش  -1-3

باشدکهطیفهایدرختانمیوهدردنیامی(یکیازمراکزمهمپراکنشوتنوعگونهPersiaایران)

شود.درحالحاضر،درآنکشتوکارمیگرمسیریوگرمسیریوسیعیازدرختانمیوهمعتدله،نیمه

میلیون19میلیونهکتارو7/2سطحزیرکشتوتولیدسالیانهدرختانمیوهکشوربهترتیبدرحدود

داردودرجهانقراروهیمدیتول11تا8گاهیدرجاا،یدنوهیدرصدازم2ازشیبدیباتولرانیااست.نت

 ,FAO)باشدهجزءکشورهایپیشرودرتولیدوتجارتجهانیآنمیبرخیازمحصوالتازجملهپست

هایغیرزیستیبویژهخشکی،شوریودمایپایینبهطورقابلتوجهیتولید.بااینوجود،تنش(2017

هایاخیرباشود.دراینبینودرسالمیوهدرکشورراتحتتاثیرقراردادهوباعثکاهشعملکردمی

هایهتغییراقلیم،وقعتنشسرمابویژهسرمایدیررسبهارهوسرمایزودرسپائیزهدرباغتشدیدپدید

به افزایشیافتهاست. هایبهحداقلرساندنخسارتمنظورکشور و نواحبندانخیسرما مستعد،یدر

موردهابندانخیتداوموزمانرخدادسرماو،یودانشکاملازفراوانآگاهیازتوزیعکشتدرایننواحی

الزماستتامطالعاتپایهدرزمینهبررسیمیزانونوعخسارتتنشسرمادرراستا،نیرا.داستازین

هایبلندمدتبرایهایکشورصورتگرفتهوبهترینراهکارهایمدیریتیوهمچنینبرنامهسطحاستان

ونوعخسارتسرمازدگیدرسطحبررسیمیزانطرححاضرباهدفکاهشخطراتسرماتبیینگردد.

استانتهران)شاملمناطقشمیرانات،شهریار،دماوند(وارائهراهکارهایکوتاهوبلندمدتمدیریتیو
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شلیل هلوو گیالس، سیب، برایمحصوالتیمانندگردو، راستایکاهشمخاطراتتنشسرما پایهدر

انجامگرفت.
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 فصل دوم 

 مروری بر منابع 

 آن   ییانواع سرما و نحوه شناسا -2-1

دونوعسرماممکناستدرهرمنطقهبوجودآید:

 ای  جبهه یسرما -2-1-1

که سرمازدگی نوع -می نیز وزشی و بادی جایی،جابه فرارفتی، انتقالی، همچون هایینام با این

 آیدمی پیش منطقه از آن عبور و قطبی سرد جریان یک هجوم اثر در که ازسرمایی است عبارت شناسند،

اینجریاناغلبتوأمبانزوالت.شود می صفر زیر به دما وسقوط دما ناگهانی و شدید تقلیل موجب که

کننددیگربهمنطقهمنتقلونفوذمییازیکجاههاایناستکههموارآسمانیبودهوخاصیتکلیآن

کهکنند¬میبروززمستانیعنیفعال،غیرهدوردردرختانخوابدوراندربیشتروباشندنمیمحلیو

هاسالبعضیدرندرتبهالبته.دارنددوامومقاومتآنمقابلدرزیادیحدتاسردسیرمیوهدرختان

بهاروخزاندیدهمیشودوموجبخساراتسنگینباغدارانمیگرددفصلدراوایلیسرماهایچنین

مدهخسارتسرمازدگیمربوطبهسرمایتشعشعیبودهکههردراستانتهراننیزع.(1391)شکاری،

ها،شاهدخسارتهایمیوهاستانواردمیکند.بااینوجود،دربرخیسالهسالهخسارتسنگینیبهباغ

اشیم.سرمایانتقالییاجبههایمی
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 ی تشعشع یسرما  -2-1-2

سردیهوایاینکهبدونمحدودیطمحومعینمحدودهیکدروبودهایکهکامالمنطقهییسرما

آیدمیبوجودمحلخوددرتشعشعدراثرکند،نفوذمنطقهبهجاهاسایراز خالفبرسرمانوعاین.

برفوشبدرهموارهاول،سرمای باد، واگردراواخردیآیمدیپدبارانهایساکتوآرامبدونابر،

دراستانتهران،عمدهخسارتواردشدهبهباغاتاستانزمستانیااوایلبهاربروزکندخطرناكاست.

آرام،هایدرشبایمنطقهایخطربروزسرمایمحلیهموارهباشد.درنتیجهوقوعسرمایتشعشعیمی

درجهچندهاشکوفهودرختانحرارتدرجهصاف،هایبدونابروبادوجوددارد.دراثرتشعشعدرشب

هادامنهدرکههاییباغدارد،وجودسردهوایجریانکهمواقعیدر.گرددمیباغعمومیدمایازکمتر

سرمایخطرمعرضدراندارگرفتهقرهاپستیوهاگودیدرکههاییباغومانندمیتسالمدارندقرار

چندوکردهمخلوطباغسطحسردهوایباراهواسقفگرمهوایخفیفبادهایوزش.باشند¬میبهاره

.(1382)خالدی،کند¬میتعدیلراهوارجهد

سرمایدبا بروز اینکه به زودرسپائررسیتوجه و حرارتدرزهیبهاره حداقلدرجه از بیشتر

یعنینوعسرماهانایبروزبهتوجهکند،زمستان،دامنهرشدوتولیددرختانمیوهسردسیررامحدودمی

داشتنکلیهرغمکهعلیافتیتواناست.مناطقزیادیرامیبرخورداریادیزتیازاهمیتشعشعیسرما

تنهابهعلتبروزمکررهوایسردبهاریکهشکوفهومیوه ازشبیکدرراجوانهایشرایطمساعد،

درآننقاطمیسرنبودهعیبهصورتتجارتیدرسطحوسهاوهمیازایپارهپرورشوکشتبردمیبین

اینمحدودیتبیش دربهارزودترازسایردرختان،هتردرموردآندستهازدرختانمیوهاستکاست.

هواینامساعدکهمانعپرورشاینقبیلدرختاندهندیهلوشکوفهمیمانندباداموزردآلووتاحد .

پرورشوکشتکهایامکاندارددریکمنطقهبهطورگستردهوجودنداشتهباشدویادرناحیه،است

علتشرایطخاصتوپوگرافی)پستیوبلندیسطحبهاست،خطربیوآمیزموفقیتکامالدرختاننای

قرارگیرندونتواندرایننقاطبهزهیبهارهوزودرسپائررسدیسرماهایمعرضدراقلیمی،وزمین(

کردهرمحصول بنابرایننبایدتصور اقدامکرد. میپرورشاینمحصوالتبدونخطر هریرا تواندر
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منطقه،تصورنمودکیدرسالهچندینهایباغوجودبانبایدلعکسبایاکشتنمودوییآبوهواطیشرا

منطقهموجبگرددکهازکشتوپرورشدرختانمیوهکیدرعادیبروزیکسرمایمنطقهایغیر

.(1391)یداللهیوهمکاران،مناسبدرآنمناطقصرفنظرنمود



 تنش سرما بر گیاهاناثر  -2-2

اثراتتنشسرمادرفرآیندهایمختلفگیاهیازقبیلجوانهزنی،فتوسنتز،عملکردوکیفیتمیوه

دارایاهمیتاقتصادیبودهوقابلاندازهگیریاست.آثاراولیهتنشسرماعبارتنداز:تغییررنگ،کلروز،

تخریببافت زنکاهشعمومیرشد، عدمجوانه عدمهایسلولی، فتوسنتزی، انتقالمواد عدم یبذور،

ازنظرفیزیولوژیکیبرخیازآثاراینتنشاالستیک پذیرخواهندبودوبابرگشت1جذبعناصرغذایی.

رفعدورهسرمابهبودخواهندیافت.مانندکاهشموقتفتوسنتز،توقفرشدسلولیوکاهشجذبآبو

قابلبرگشتیاشمانندفتوسنتزدراثرتخریبکلروپالستهاغیرموادمعدنی.برخیازآثاردیگراینتن

هایدیگرآثارغیرقابلبرگشتتنشسرماییمیتواناثربرتنفسوپیریمیباشند.ازنمونه2پالستیک

(.Liu et al., 2018زودرسرانامبرد)

کندکهبازتاببروزمیهااثراتتنشسرماوتغییراتناشیازوقوعتنشدرسطحسلولیواندام

شود.وقتیدمابهحدآستانهبرسدساختارهایسلولیوهایگیاهیمشاهدهمیآندرسطوحباالتراندام

رودهایآنممکناستبهطورناگهانیآسیبببینندبهطوریکهپروتوپالسمبالفاصلهازبینمیفعالیت

واختاللدرت امینانرژیسلولیممکناستمرگسلولیوقوعیابد.ودراثرخساراتواردهبهغشاها

پدیدهبررسیواکنش سرما، با مقابله دستهایسلولیدر از واکوئلیهایینظیر تورژسانس، دادنفشار

اختالل کاهشجریانسیتوپالسمیو وزیکولهشدن، برهمخوردنتعادلغشایسیتوپالسمی، شدن،

نابراینازبیناختالالتذکرشده،تغییرحالتفیزیکیغشاودرنتیجهدهد.بهارانشانمیکلیدراندام

ایکهبخشاساسیازساختارگیردبهگونهبرهمخوردنتعادلغشاسلولیبیشازسایرمواردانجاممی

 
1 . elasticity 
2 . plasticity 
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شودهایبینغشاوسیتوپالسمدچاراختاللمیهایچسبیدهبهغشاوفعالیتغشامانندفعالیتآنزیم

(Shewfelt, 1992).

دهدکهاختاللدرغشاهاکهبهدنبالوقوعتنشودرنتیجهافزایششدتومطالعاتنشانمی

اولینمدركدرتاییدآسیبتداوممدتتنشرخمی پذیریدهدبردیگراختالالتسلولیمقدماست.

اعثکاهشنفوذپذیریغشاهادرنتیجهمواجهشدنباتنشسرماوتغییردرحالتفیزیکیغشاستکهب

کند.درنتیجهاینتغییر،هارامختلمیهایسلولیواندامکانتخابیوفعالیتمعمولآنشدهوفعالیت

شوند،محتویاتسلولیبههابهصورتکنترلنشدهبیناجزایمختلفسلولمبادلهمیهاویونمتابولیت

اثرعدمهماهنگیفرآیندهایبیروننشتمی در متابولیکیوکاهشانرژیبهعلتتبدیلتنفسکند.

میهوازیبهغیر موادسمیتجمعپیدا درنتیجهاینبههمریختگی،ساختارهایدرونهوازی، -کنند.

بینمی کارسلولیاز به نتیجه در مطالعاتمختلفو در محققیننتایجگیریروشرود. هایمختلف،

واضحاستکهاند.یمختلفغشادردماهایپایینبهدستآوردههامختلفیراازنظرنحوهتفکیکحالت

اینآسیب و ارتباطدارد نظملیپیدهایغشا تغییراتمولکولیدر نوعیبا به هایناشیازتنشسرما

تغییراتنیزبانحوهعملغشاارتباطزیادیدارد،احتماالچنینتغییراتیباحدودبحرانیوآستانهدمایی

بیشتردرمحدودهدرجهحرارتخاصمرتب رویمیهایتنشطنیستنداما دردماهایپایین،زا دهند.

شود.باانجماداسیدهایچربازافزایشطولزنجیرویاکاهشتعدادپیوندهایاشباعشده،حاصلمی

)میرشودهامیهاوافزایشسیالیتآناینوجودافزایشدماموجبتغییرغلظتساختارلیپیدیسلول

(.1384محمدیمیبدیوترکشاصفهانی،

فعالیتبخش صورتاختاللدر به غشا اصلیساختمانغشااختاللدر جزء هایساختاریکه

-هاییکهمحلحضورشاندرغشااستویااختاللدرفعالیتشوند)ماننداختاللدرآنزیممحسوبمی

ترینکند.آشکارترینومعمولشود(بروزپیدامیربوطمیهاییکهبهاثرمتقابلبینغشاوسیتوپالسمم

افزایشنشتمحلول پالسمایی، غشا به سرما از خساراتناشی قابلمشاهده هایسلولینظیرنتیجه

آمینواسید درهایمختلفبهخارجازسلولمیهاودرمجموعالکترولیتها،کربوهیدراتپتاسیم، باشد.
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 دوالیهدراینمرحلهقابلبرگشتمیواقعتغییرحالتغشا ترکیبلیپیدیغشا ایدرچگونگیباشد.

واکنشآندرمقابلدمابسیارحائزاهمیتاست.هرچهدرجهاشباعاسیدهایچربغشابیشترباشد

بهعبارتدیگراسیدهایچرباشباعنشده الزماست. دمایباالتریجهتایجادتغییرحالتدرغشا

.(Badea and Basu, 2009)شوددمقاومتبیشترگیاهدرمقابلتنشسرمامیباعثایجا

هاشود.علیرغمتنشسرماممکناستهمچنینباعثایجادتغییراتیدرساختارفضاییپروتئین

مهممینقشزیادپروتئین کهبسیار درتنشگرما درها تنشسرما، با نتیجهرویاروییگیاه در باشد.

مییمفعالیتآنز ایجاد تغییر میهایی غشا در محلحضورشان که آنزیمشود علتداشتنباشد. به ها

فعالمی ازدماها، درآنمحدوده تنها دماییویژه، بنابرایندرخارجازمحدودهدماییمحدوده باشند.

اهاباعثهااتفاقبیافتدوپارگیغشویژهیکآنزیمخاص،ممکناستدرسلولگیاهیتجمعپروتئین

تماس نیستند اختصاصی سوبستراهاییکه با ها اینشرایطآنزیم در تخریبفضابندیسلولیگردد.

باعثوقوعبرخیازواکنش اینواکنشهامیحاصلنموده، قادرندمسیرحرکتیونشوند. آبوها ها،

ایجادتغییردرفعالیتاینآنزیم تغییردهند. بیشترناشیموادآلیرا )کمترها ازتغییرحالتدرغشا

یابدکهباعثایجادباشدواینتغییراتدردماهاییشدتمینتیجهتغییردرمولکولهایپروتئین(می

.(Yadav, 2010)شوندهامیتغییرحالتغشاسلول

اثرتنشسرمارویفتوسنتزوتعرقگیاهانازجملهاثراتتنشسرمابرفیزیولوژیگیاهاست.دما

-رویسیستمفتوسنتزیدارایاثرمستقیماستواثرخودراازطریقفرآیندهایثانویهدیگراعمالنمی

می منجر آنها تخریب و غشاها پذیری نفوذ در تغییرات به که شدتکند پایین دماهای در شوند.

بربسیاریازتواند¬یابد.اگرچهقرارگرفتندرمعرضدرجهحرارتهایپایینمیفتوسنتزیکاهشمی

فرآیندهایفیزیولوژیکاثرسوءداشتهباشد.اثرآنرویفتوسنتزبهعنوانعاملمهموموثردراستقرار

جریان توقف علت به تنش، دچار گیاهان خالص فتوسنتز است. شده شناخته و مطالعه گیاه اولیه

یابد.اینازانرژیکاهشمیهایغنیسیتوپالسمی،کاهشانرژیحاصلازتنفسوفراهمنبودنفسفات

کاهشمعموالباافتبیشتردمابیشترشودتازمانیکهدمابهنقطهبحرانیمعینیبرسد.باکاهشمجدد
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شودهنگامیکهدمابهپایینترازمقداراپتیممدماتمامواکنشهایفتوسنتزیدچارافتبیشترمی

اضریبحرارتیمربوطبهخودشانکاهشمییابند.کاهشیابدتمامواکنشهایفتوسنتزیمطابقب

باشد. کلروپالست خوردن هم به و کلروفیل تولید در آشفتگی علت به است ممکن کاهشفتوسنتز

این اختاللدرتولیدکلروفیلوآسیبهایواردبرعملکلروپالستقطعاناشیازتنشسرماهستند.

 Larcher and)لبرگها،تحتشرایطتنشازبینبرودکندکهرنگسبزمعموحالتزمانیبروزمی

Winter, 1981; Larcher, 2004).

ویژه های آنزیم فعالیت در اختالالتی باعث سرد دمای با میرویارویی تنوعای ظاهرا که شود

ثهایدمایکمباعتروسردترشدندورهفراوانتر،طوالنیهاوجوددارد.ایبرایآنژنتیکیگسترده

وافزایشدمامی بهندرتگیاهانبالفاصلهبعدازتنشسرما افزایشیابد. شودنتایجزیانباربرایگیاه

-هاراافزایشمی،صدمهبهکلروپالستیابند.تابششدیددرطولیابالفاصلهبعدازدورهسرمابهبودمی

متوقفمی یا میاندازد تاخیر به بهبودیرا و درگیاهاندهد حساسیتدارندخطرکند. ویژه به یکه

فسفوانول فعالیت سورگوم گیاه در دارد. وجود نوری اکسیداسیون اثر در مخصوصا کلروفیل تخریب

ذرت، در یا استو شده پیشنهاد تنشسرما در عاملکاهشفتوسنتز عنوان به پیرواتکربوکسیالز

روزگرموسنتزنشاسته،مشاهدهشدهدماهایپایینشبانهعاملکاهشتثبیتدیاکسیدکربندرپی

بهخاطرنقشمتفاوتیکهآنزیمریبولوز 3Cو4Cبیسفسفاتکربوکسیالزدرگونههای5و1است.

سیستمفتوسنتزیگیاهان در بینترکیباتمختلفحساسبهسرما اینآنزیمدر اهمیت4Cدارد از

 NADPH وATP مابستگینداردبنابراینتولیدبیشتریبرخورداراست.واکنشهایفتوشیمیاییبهد

فروکتوز و ریبولوزبیسفسفاتکربوکسیالز ممکناستدردماهاینزدیکبهنقطهانجمادادامهیابد.

باشند.فعالیتبیسفسفاتفسفاتازاحتماالدردماهایپاییندرچرخهمتابولیسمکربنمحدودکنندهمی

شدتهعنوانعاملکاهشفتوسنتزدرگیاهسورگومشناختهشدهاست.فسفوانولپیرواتکربوکسیالزب

همانند و میتنفس پیدا تقلیل تنشسرما با رویارویی در نیز گیاهان واکنشسازی لیکن هایکند.

نمی تغییر نهاییواکنشفتوشیمیایی فرآیندهای از یکانباشتگی اینکه مگر باکنند نوریهمراه های
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هاینوری)فتوشیمیایی(گردد.نتیجهبارزاینرویدادهاانباشتهشدنسرعتواکنشپاسخ،موجبکاهش

کنندگیبهصورتاشکالاحیایی قطعمصرفNADPنیرویاحیا فرماحیاییتنهاNADP است. در

شود¬شودواینعملسنتزپروتئینهاوفسفولیپیدهاراسببمیایمیموجبفسفوریالسیونچرخه

گاهرشددراثرتقلیلدمامتوقفشودموادتولیدیقابلمصرفدررشدانباشتهازدارند.هرنیATPکهبه

درتوسعهمقاومتبهآناشارهمیمی یکیازتغییراتیکهغالباً هایمحلولشودافزایشپروتئینشوند.

.(Kubien et al., 2003; Yadav, 2010؛1384میرمحمدیمیبدیوترکشاصفهانی،)است

یا کمو بهعلتپایینبودندما، بهعبارتیهنگامیکهفرآیندهایآنزیمیتثبیتگازکربنیک،

فتوفسفریالسیونچرخه به تولیدقندها سیستمفتوسنتزیاز ایوقطعشوندممکناستتغییریدر

ایجادشودوهرسنتزپروتئین وگیاهانگاهرشدمتوقفگرددهمانها دانهها دائمیرویگونهکهدر

خوابمیمی همانندسازیموادجدیدسلولیمشارکتمیدهددچار در موادیکهمعموال کنندشوند.

پروتئین سنتز به و شده انباشته سلول استدر ازممکن صورتبخشی به اینعمل شوند. اضافه ها

درمزرعهدرمیهایفرآیندهایایجادتحملتدریجیدمایپاییندرواکنش هنگامطلوعخورشیدآید.

 از پایینتر می12وقتیدما سانتیگراد فعالیتدرجه اختالالتیدر هایذرتهایآنزیمیبرگرسد

شود.ممانعتنورینسبتدادهمی2شود.اینتغییراتبهممانعتنوریسرمادرفتوسیستممشاهدهمی

وقتیاتفاقمی از )فوتون( نور افتادن دام به میزان کلروپالستتواناییانتقالوافتدکه آنحدیکه

درجه20توانددردمایزیرتبدیلانرژیآنبهانرژیشیمیاییراداردفراتررود.ممانعتنوریحتیمی

سانتیگراددرشدتنوریبسیارپایینترازشدتکاملنورآفتابرخدهد.ترکیبادامهروندبهدام

ژیبهدستآمدهبهآسمیالسیونکربن،بسیارخطرناكاست.زیراانرژیافتادننوربدونانتقالموثرانر

بهدستآمدهبهگیرندههایالکترون)ماننداکسیژن(کهازلحاظشیمیاییفعالشده،رادیکالهایآزاد

باعثآسیببهسلولمیدهداینرادیکالتشکیلمی شوندکهدرنهایتموجبایجادفنوتیپیهاسریعاً

شوند.هامیایشدنبرگزجملهنکروزهشدنوقهوهخاصا
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هایمهمناشیازتنشسرماستکهدمایوقوعآنبستگیبهانتقالالکتروننیزیکیازمحدودیت

محدودهدماییداردکهلیپیدهایغشاکلروپالستدرآنفعالهستند.آسیبواردهبرغشاتیالکوئیدها

کربن،میزانجذبنوراکسیداهشدرمقدارمطلقعملکردتبادلدیدرنتیجهممانعتنوریبهصورتک

-هایذرت،ظاهرمیکربنوکاهشکارآییکلروپالستدرانتقالالکتروندرگیاهچهاکسیداشیاازدی

رسدکهآسیبنوریناشیازدرجهحرارتقابلبرگشتباشدبااینحالمیزانبهبودبهنظرمیشود.

.(Baker et al., 1994; Levitt, 1980)گیبهدرجهحرارتپسازآنوسطحنورداردهابستاینآسیب

میوقوعدرجهحرارت تواندمقدار¬هایپاییندرشببالفاصلهپسازسپریشدنروزیگرم،

کربنودرنتیجهمقدارتجمعنشاستهدرکلروپالسترابهعنوانیکپاسخکاهشدهد.اکسیدتثبیتدی

گرایدهابهسفیدیتازردیمیشودورنگبرگسازیمتوقفمیولبیشتردماکلفرآیندکلروفیلبانز

توقفسنتز ظاهراً چه اگر است. آفتاب تابششدید شرایط در مخصوصا کلروفیل کمبود نشانگر که

اطالعاتموجودکمترمی با موردتوالیتوانتوجیهیدرکلروفیلبادماهایبحرانیدرارتباطاستاما

فرآیندهایمختلففتوسنتزیوخواصکمیفرآوردههایاینفرآیندهاازنظراثربرمیزانتولیدبیوماس

دردماهایپایینپیداکرد.اکثرنتایجاصوالکیفیهستنداینمسألهممکناستبیشترمربوطبهمقدار

مربوطبهدماهاییباشدکهدر یا و بهطورشدیددچارضریبحرارتیاینفرآیندها اینفرآیندها آن،

تحقیقاتنشانمیاختاللمی هایفتوسنتزیدردهدکهدماهایپایینبرتقسیمبندیفرآوردهگردند.

سطحکلروپالست،ازطریقتغییرنسبتمیزانتثبیتدیاکسیدکربنومیزانانتقالموادفتوسنتزی

تواندعلتاصلیتوقففتوسنتزدردماهایدرکلروپالستمیگذارد.بنابراینتجمعکربوهیدراتتاثیرمی

بیندواینبحرانیپایینباشد)صدورکربوهیدراتبهخارجبیشازتثبیتدیاکسیدکربنآسیبمی

نتایجاخیردرموردچندینگیاهحساسبهسرمانشان شود(.باعثتجمعکربوهیدراتدرکلروپالستمی

هایناشیازتنشسرماباشد.درتنشتواندیکیازعواملموثردرآسیبتمیدهدکهاحتماالسمیمی

هایگیاهیدرحالتطبیعیدارایآباکسیژنههستند.درشود.بافتسرمابازدارندهآنزیمکاتاالزالقامی

آنزیمکاتاالزرود.اثربازدارندگیها،آباکسیژنهبوسیلهآنزیمکاتاالزازبینمیدیدگیبافتهنگامآسیب
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درگیاهانتحتتنشسرماباعثنشتآباکسیژنهازسلولهایآسیبدیدهمیشودکهاینخودبه

-هایآزاداکسیدکننده)کهخودباعثتشدیدوضعیتتنشمیشود(میعنوانیکمنبعتولیدرادیکال

.(Yadav, 2010)باشد

هایضعیف،توقفهاییازقبیلایجادگیاهچهبدرسطوحباالتراندامگیاهی،تنشسرماباعثآسی

شود.اغلبدرگیاهانتحتتنشسرماهاوغیرهمیدررشد،پژمردگی،کلروز،نکروز،ضعیفشدنمیوه

هایدستشودچراکهریشهشود.اینپدیدهبیشتربهمحیطریشهمربوطمیتنشآبنیزمشاهدهمی

شوند.دماهایپایینباعثافزایششدیدباعثپژمردگیگیاهمیها(نخوردهوتحتتنشسرما)نهساقه

بهنظرمیمقاومتهیدرولیکیریشهمی رسدکهافزایشمقاومتریشهبیشتربهمسیرهایعبورشوند.

بهعنوانعاملاصلیافزایشمقاومتمطرح غشا جاییکهاختاللدر ریشهمربوطمیشود، مواددر

شودغیرمنطقیبهاللغشاباعثافزایشمقاومتفیزیکیدربرابرجریانمیاست.اینکهفرضشوداخت

می مقاومتریشهنظر که بپردازد تاییداینفرضیه ممکناستبه بنابرایناینپدیده ازرسد. تنها ای،

(گزارش1981شودبلکهعواملمتابولیکیدرآننقشدارند.بریورایسون)عواملفیزیکیناشینمی

یابد.هایبسیارباالترازدرجهحرارتبحرانیتنشسرما،کاهشمیدکهرشدریشهدردرجهحرارتکردن

کاهشرشدریشهدراثرکاهشدما،خودباعثکمشدنظرفیتجذبآبوموادمعدنیتوسطریشه

غذاییودرجهسانتیگراد(وبهدنبالآنظهوراثراتثانویهناشیازکمبودمواد20)حتیدردمای

شود.دماهایپایینموجبکاهشسنتزوجابجاییترکیباترشدیسنتزشدهاختاللدررشدگیاهمی

می ها ریشه سیتوکنیندر اینمواد ویتامینگردند. تعدادیاز و آمینواسیدها شاملمیها، را شوند.ها

آنقدرشدتداشتهباشدکهبتواندباعثآسیب یرقابلبرگشتدرریشههایغزمانیکهتنشسرما

هایآنبعدازرفعتنشسرما،بستهبهشدتوطولمدتتنششود،بهبودرشدمجددریشهوفعالیت

هاوتوانازرویوضعیتآبآنهارامیاثرمستقیمتنشسرمابربرگوقوعیافتهمتفاوتخواهدبود.

هادروضعیتکامالبازباقیوعتنشسرما،روزنهایکهدرشرایطوقهامشاهدهنمودبهگونهواکنشروزنه

تواننتیجهگرفتکهدردماهایپایین،درانتقالمواددرگیاهانودرشکلومقدارمانند.بنابراینمیمی
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شود.بدینمعنیکهکاهشیدرتقاضاموادانتقالیافتهتغییراتیرخدادهوباعثکاهشرشدریشهمی

هاباقیبمانندوسببهاوبرگتوسنتزیوجودداردکهممکناستاینمواددرساقههایفبرایفرآورده

پایین(Berry and Raison, 1981)هاگرددهاووزنخشکآنافزایشضخامتدربرگ .دماهاینسبتاً

 ,Rikinجیبرلیکموجبشوند)ممکناستتنشآبیراهمراهباافزایشاسیدآبسیزیکوکاهشاسید

افزایشمی(.1979 را سنتزاسیدجیبرلیکبههمچنیناینهورمونتحملسرماییدرختانافرا دهد،

تواندبابهکاربردنهورموناسیدآبسیزیکوکندومیظاهرباکاهشتدریجیمقاومتارتباطپیدامی

کاربرد اثر در گیاهانتحتتنش، وضعیتآببرخیاز متوقفگردد. ها بازدارنده هورموناسیدسایر

آبسیزیکبهبودیافتهاست،اینیافتهبهنوعینقشهورموناسیدآبسیزیکرادرافزایشمقاومتگیاهان

نشانمی Rikin, 1981دهد)بهتنشسرما همچنینتجمعاینهورموندرگیاهانتحتتنشسرما(.

مقاومنمودنگیاهاننسبتبهتنشسرما درحالتکلیباعثتاییدنقشاینهورموندر است. شده

افزایشمیسیتوکنین،مقاومتبهآستانه دهد.دربرخیازگیاهانپلیهایدماییمینیمموحداکثررا

هایقلیاییبازنجیرهطویلدرتقلیلشدتآسیبناشیازسرماموثربودهاست.آمینهامثلدیآمین

پلیانگورد)متیلبنزوئیکاسی-6آمینو-2ترکیباتشیمیایینظیر و نفتالیناستیکاسید)پرتقال( ،)

گیاهانمی در ویژگیهایتحملبهسرما باعثالقا سالاتیلنگالیکولنیز ویلسوندر 1983شوند.

مقاومتبیشتربهخشکیممکناستتوانایی ارائهنمودکهدرگیاهانحساسبهسرما، فرضیهزیررا

شودبلکهزنیمیدمایپاییننهتنهاباعثکاهشجوانههبودبخشد.مقاومتدربرابرتنشسرمارانیزب

 Berryشود)هامیهاومیزانتجمعمادهخشکدرآنبهدنبالآنموجبکاهشمیزانرشدگیاهچه

and Raison, 1981.)

تاثیرمییکیدیگرازمهم شدیداً پذیردمرحلهترینمراحلرشدگیاهکهدرعملازتنشسرما

-دهیاست.بحثدرموردمقاومتبهسرمادرمرحلهگلدهیتاحدودزیادیمربوطبهمقداررشدغیرگل

نمی یا طبیعیگلو درعدمتشکیلبذرومیوهدردماهایپاییناستکهمربوطبهبحثسرما باشد.

ضعفبذرهاوهایپاییندردورهگلدهی،عاملاصلیفرنگیعقیمبودندانهگردهدردرجهحرارتتوت
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باشد.اگرچهکاهشباروریدانهگردهدرشرایطتنشبیشترمربوطهایسردمیهادردرجهحرارتمیوه

بهمورفولوژیبساكومیزانپرولیندانهگردهاست.کاهشمقداردانهگردهتولیدشدهدرشرایطتنش

عالوهبرعواملفوق،عواملی(.Simon et al., 1976تواندمقدارتشکیلمیوهراکاهشدهد)سرمانیزمی

طولروز،تابشآفتابوزمانیازروزکهدرجهحرارتپاییناتفاقمیافتدنیزرویمقدارتشکیل چون

دمایپایینمی تواندبهصورتبارزیباعثتغییرشکلگلیااجزایگلمیوهدردمایپاییناثردارد.

هایبدشکلگرددکهکیفیتوازنظرفعالیتونیزتشکیلمیوهشودکهدرنهایتباعثعقیمشدنگل

ازمقایسهمیوه هایلقاحهایتحتتنشسرماباتخمکهایحاصلازگلبازارپسندیمطلوبیندارند.

گل این استکه شده مشاهده معمولی شرایط در میوهیافته و کمتر بسیار دانه تعداد دارای هایها

ایازتاثیردماهایپایینبررشدونموتخمداننتیجهتواندهامیدند.بدشکلیمیوهکوچکتروبدشکلبو

تخمدان میوهباشد. یا ممکناستسقطشده اینشرایطممکنهایپارتنوها در کارپتولیدکنندکه

دارمقهاتحتتاثیرتنظیمکنندههایرشدقرارگیرد.لقاحووجوددانهدرمیوهاستسرنوشتتخمک

.بههرحالرشدمیوهنیزبهنوبهخودتاآنحدکهرشدوفعالیتگلاجازهرشدمیوهراافزایشمیدهد

شود.ازطرفیدماهایکمیپایینطیدورانرشدممکناستدهدبهندرتدرشرایطسردمتوقفمی

بنابراین حتیاندازهمیوهرا تحتتاثیرقراردهد. درتولیدافزایشدهدورنگآنرا اثراتتنشسرما

شودودراینهایتحتشرایطتنشمتمرکزمیمیوههایتغییرشکلیافته،عموماًدررشدوفعالیتگل

تخمک تفاوتمیان از برخی اهمیتبیشتریدارند. بینگونهها تولیدهایموجود نظر هایمختلفاز

برمیوه شرایطتنشسرما، در بازار به اینگونههایقابلعرضه میوهاساستواناییمتنوع تولید در ها

شود.کارپتعیینمیپارتنو



 مقاومت گیاهان در برابر تنش سرما   -2-3

 از معتدلهبسیاری مناطق میوه دردرختان زندگی ادامه به قادر عادی حالت در سرمادوست،

می مقاوم سرما به و بحرانیهستند دماهای دیگر، سوی از نیمهدرختانباشند. و گرمسیری مناطق

نشانمیدهندودراینراستاتالش هاییدرجهتشناساییگرمسیری،سطوحمتفاوتیازمقاومترا
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سادهمقاومتآن یکیاز صورتگرفتهاست. برابرتنشسرما در معرضقراردادنترینروشها در ها،

.روشدیگرمشاهدهجوانهزنیبذردرگیاهانبادماهایپایینوبررسیآسیبناشیازتنشسرمااست

توانندتحت¬دهدکهگیاهانیکهحساسبهسرماهستندمیدماهایپاییناست.شواهداولیهنشانمی

 بدینباغشرایط و شده درترتیبمقاوم فیزیولوژیکی سن شوند. سرمازدگی دماهای در بقا به قادر

ابراینتغییراتتکاملیتحتاثردماهایپائینصورتباشد.بنحساسیتگیاهانبهآسیبسرماموثرمی

گیردوممکناستدراثرتغییرایجادشدهدرفازدماییگیاهمقاومیاحساسشود.میوهانبهوموزمی

داریشونداختالالتیدرطولفازپیشازروزنگه5درجهسانتیگرادبهمدت13 اگردردمایپایین

.(1391)یداللهیوهمکاران،دهدطولفازکلیماکتریک(رخمیکلیماکتریک)امانهدر

ایشدنساختارها،افزایشحجمیپروتوپالست،بازیابینظمساختمانارتباطرویدادهایینظیرژله

هایمحلولباافزایشتدریجیمقاومتگیاهانبهپالسمیوافزایشدرپروتئینارگانلی،توسعهشبکهآندو

هایناشیازتنشسرماباتغییرحالتغشاهخوبیگزارششدهاست.ازآنجاکهآسیبدماهایپایینب

هایآنضروریاستمایعغشابرایانجامفعالیت درارتباطهستندوازآنجاکهحفظحالتکریستال

بهعنوانتوانند¬بنابراینعواملیکهباعثشوندتغییرحالتغشادردرجهحرارتپایینتراتفاقافتدمی

 .(Christiansen, 1968)اجزایمهممسئولمقاومتبخشیدنبهگیاهشناختهشوند

قبیل از فرآیندهایمختلفگیاه دماهایپایینمستلزماعمالمتنوعیدر در حفظفعالیتغشا

رابطهگیاهباآبورشدمی فعالیتسلولی، نتایجتحقیقاتنشانمیفعالیتکلروپالست، دهدکهباشد.

دهدواینآستانهدماییبادمایمحلزندگیگیاهتغییرحالتغشادریکآستانهدماییخاصرویمی

گونه بهطوریکه همبستگیدارد آستانهدماییپایین)زیستگاه( مناطقمعتدله تریازهایمتعلقبه

برایسا نقشاصلیتغییرحالتغشا اینمطلببر درگونههایمناطقگرمسیریدارند. زگاریگیاه

بهنظرمی هایموجودبینافرادمختلفیکگونهحساسبهرسدکهتفاوتدماهایپایینداللتدارد.

ایغیرازتغییرحالتغشاکنترلشودکهاینعواملتواندتوسطعواملثانویهسرمادرزمینهمقاومت،می

-یشمیزانلیپیدهایاشباعنشدهغشامیاندکهافزانقشکمتریدارند.محققانبسیاریپیشنهادداده
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یابیدرتواندازطریقپایینآوردندمایتغییرحالتغشادرمقاومتبخشیدنبهگیاهموثرباشد.تطابق

-هایاشباعنشدهمیدماهاینزدیکبهتنشسرمانیزحداقلتاقسمتی،وابستهبهافزایشمیزانچربی

اینمقاومتباتغییرسریعنس بتاسیدهایچرباشباعشدهبهاسیدهایچربغیراشباعهمراهباشد.

غیراشباع ویا بههرحالتغییرحالتغشا استودرتعدادیازموارداسیدلینولئیکنیزنقشدارد.

 ,Christiansenبودنلیپیدهایغشادرهمهمواردمطالعهشده،بامقاومتبهتنشسرمادرارتباطنبود)

مشاهدهنشدهاست.عدمموفقیتدرزمینهتعیینیکرابطهچنینارتباطیدرموردسیب.مثال(1968

میهایغیربینمقدارچربی مقاومتبهتنشسرما بهکارگیریمتغیرهایاشباعو تواندعمالناشیاز

سرمابههاباشد.بهعنوانمثالاینکهآیاگیاهموردنظرقبلازقرارگرفتندرتنشمختلفدرآزمایش

تنهادربافتهایجوان اینکهتغییردرمیزاناشباعلیپیدها، اندازهکافیمقاومشدهاستیاخیرویا

.(Yadav, 2010)افتد،تفاوتخواهدداشتهایبالغهماتفاقمیافتدویادربافتاتفاقمی

معهرچنداسیدهایچربغیر نظرخصوصیاتفیزیکوشیمیاییغشا، یارمناسبیجهتاشباعاز

ترازآناستکهبتوانازآندرکارهایرسد،امابسیارپیچیدهارزیابیمقاومتبهتنشسرمابهنظرمی

درمقابلبهنظرمی رسدکهدراینمواردعملغشاشاخصمتغیرتریمربوطبهانتخاباستفادهکرد.

گیریمیزاننشتسماییوازرویاندازهجهتسنجشمقاومتبهسرماباشد.اینکاردرموردغشایپال

هایتحتتنشسرمامتناسبالکترولیتازآنتحتشرایطتنش،امکانپذیراست.مقدارنشتازبافت

واگرباانتقالگیاهانبهشرایطگرممیزاننشتکاهشیابد،آسیبباشدباطولمدتتنشسرمامی

اشد.ازطرفیمشاهدهشدهاستکهوقتیدرشرایطرطوبتپذیروقابلبهبودبواردهممکناستبرگشت

یابد.اینمطلبدالبراینهاخیلیکمافزایشمیشودنشتبافتصدتنشسرمااعمالمیدرنسبیصد

نظریهاستکهتنشآبدراختالالتناشیازتنشسرمانیزنقشدارد.مداركکافیدردستاستکه

یازبافتهایتحتتنشسرمامعیارمعقولیبرایمقاومتبهتنشسرمادهدنشتالکترولیتنشانمی

است.براساسایننتایج،نشتبافتهابهعنوانیکیازاولینعالیماختاللغشادرتنشسرمامعرفی
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نشتالکترولیتیازبافتمی شودکهیکهایتحتتنشسرمافقطدربعضیازگیاهاندیدهمیشود.

هایحساسبهسرمانیست.رایهمهگونهصفتعمومیب

درسطحگسترده (1981رایسون) بریو بهدماهایپایینرا گیاهانسازگار در نقشفتوسنتز

بدونشک موردبحثقراردادندوبرگیاهانمحلیودرارتباطباتوزیعاکولوژیکیآنهاتاکیدنمودند.

فرآیندهایفتوسنتزیجایگاه اینصلیآسیبهایاکلروپالستو در هستند. تنشسرما از هایناشی

شود.منحنیزمینهمقاومت،بهعنوانسازگارشدنگیاهانمحلیورشدآنهاتحتشرایطسردبیانمی

تفاوت منعکسکننده خوبی به فتوسنتزی فرآیندهای یکاز هر با فتوسنتز زیادواکنشدمایی های

مقایسههاییکهرویویژگیهایفتوسنتزیبهسرمامیهادرزمینهمقاومتسازگاریبینگونه باشد.

هایسازشدهندکهگیاهانمربوطبهگونهاندنشانمیهایتطابقیافتهباسرماوگرماانجامشدهگونه

پایین( )دماهای تنشسرما به دارای یافته باال، دماهای بیابانیدارایسازشبا گیاهان با مقایسه در

هایوحشیسوالنومکهمتعلقبهارتفاعاتباالترباشند.همچنیندرگونهتزیباالتریمیظرفیتفتوسن

گونه با مقایسه در پایینهستند ارتفاعات به متعلق کاهشهای نظر از سرما به مقاومت میزان تر،

دندفلورسانسکلروفیلبیشترهست.مقایسههیبریدمختلفذرتکهازنواحیمختلفیمنشاءگرفتهبو

الین که داد ونشان ساختار به چندینصفتفتوسنتزیمربوط نظر از مناطقسردتر به هایمتعلق

هاازنظرترداشتند.اینالینهاینواحیگرمفعالیتکلروپالست،نسبتبهسرمامقاومتبیشتریازالین

یش،دارایتنوعبیشتریتریندرجهحرارتاستفادهشدهدرآزمادرپایین4Cفعالیتآنزیمهایچرخه

آنزیمهستند بدونتردیدمقاومتبهتنشسرمادرگیاهانازنظرفتوسنتزتاحدزیادیدرارتباطبا .

آنزیمهایخاصیمی از آندسته نقشدارندوخصوصا فتوسنتز در سلولیاثرباشدکه غشا با که ها

2دیدگیازتنشسرمارادارد،فتوسیستمیبمتقابلدارند.یکیازفرآیندهاییکهبیشتریناحتمالآس

میزانصفتفلورسانسکلروفیلنیزمیمی تواندمالکیمناسبجهتارزیابیمقاومتفرآیندهایباشد.

-هایفعالازنظررشدمیفتوسنتزیبهسرماباشد.وقتیکهدمایپایینمانعتولیدکلروفیلدربرگ

کاهشرایطتنشمیهایموجودتحتششود،مقداررنگدانه نشاندهد. تواندمقاومتبهتنشسرمارا
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هادرتجمعکلروفیلدرتولیدکلروفیلتحتشرایطسرمادرگیاهانجووذرتمشاهدهشد.تواناییبرگ

هایخوددردماهایسردبستگیبهتعادلبینسنتزکلروفیلواکسیداسیوننوریآندارد.توقفسلول

 درتولیدکلروفیلدر تشکیلسیستمغشاییتیالکوئیدها محدودیتدر نوعیبا به شرایطتنشسرما

توانهایمهممقاومتگیاهاندرسطحسلولیمیباشد.ازمکانیزمپالستیدهایدرحالرشدمرتبطمی

هایمحلولاشارهکردکهدربخشزیربهتفضیلبهافزایشاسیدهایچربغیراشباعوسنتزپروتئین

واهدشد.بیانخ



 افزایش اسیدهای چرب غیراشباع   -

نشانمی اسیدهایتحقیقاتاولیه گیاهانمناطقسردتر نسبتبه گیاهانمناطقگرم دهدکه

میزاناسیدچربغیراشباعپایین) غشاهایبا پذیرهستند.(آسیب%8-11چرباشباعبیشتریدارند.

در را غشاها غیراشباع، چرب اسیدهای باالی چربیمیزان حفظ با فشار آنبرابر حالتهای به ها

می مقاوم مایع، درجهکریستالین بین ارتباط که است داده نشان تحقیقات برخی این وجود با کند.

برایمثال مقاومتسرمازدگیهمیشهدرگیاهانعالیقاطعنیست. غیراشباعبودناسیدهایچربو

رقممیوهسیبنداشت.همچنینگیاهانمقاومبه6زدگیدمایتغییرفازارتباطیباحساسیتبهسرما

درجهسانتی5سرماوجوددارندکههیچتغییریدراسیدهایچربغیراشباعدرزمانمواجههبادمای

نیزهیچتغییریدرمیزاناسیدهایچربغیراشباعدرمواجههباPassiloraدهند.گیاهگرادنشاننمی

هادلیلاولیهاظهارداشتکهتغییرفازچربی(bوa 1974).بنابراینویلسوندمایسرمازدگینشاننداد

نمی سرمازدگی کلآسیب چرب اسیدهای یا گلیکولیپیدها ترکیب روی تأثیری هیچ سازگاری باشد.

دهد،درجههاراتشکیلمیازاسیدهایچربکلبرگ%25نداشت.فقطتجزیهفسفولیپیدهاکهحدود

درجهسانتیگرادقرار5هادارد.درنتیجهوقتیدرارتباطمستقیمبامقاومتسرماییگونهاشباعیغیر

-یابدامادرگونهگیرنددرصداسیدچربلینولئیکبهسرعتدرگیاهانحساسبهسرماکاهشمیمی

 ,Pike and Berry, 1980; Badea and Basu, 2009; Wilson)دهدهایمقاومهیچتغییریرخنمی

1974 a,b).
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 سنتز پروتئین های محلول   -

-هایپایینآورندهدمایتغییرفازاستکهمیافزایشاسیدهایچربغیراشباعغشاازمکانیزم

کریستالمایعبه از بهسببتغییرفازچربیهایغشا فقطاگرآسیبسرما تواندمکانیزممقاومترا

آیدکهمکانیزمغالبآسیبباشدولیفعالیتینبهنظرمیحالتجامد)ژل(باشد،توضیحدهد.اگرچها

هایینیزدرسازگاریهایمحلول)نهآنزیمهایمرتبطباغشاها(نیزممکناستدخیلباشد.نمونهآنزیم

گلوتاماتدهیدروژناز(ریشههایذرت بهدماهایسرمازدگیباجایگزینیاشکالناپایداریکآنزیم)مثل

زدنآبدرزمستانسردوبخصوصسرمازدگی،باعثیخاند.هایذرتمشاهدهشدهبرگوپراکسیداز

اند،رشدزدهبهراحتیقابلتشخیصزند.گیاهانیخشودوبهدیوارهسلولصدمهمیهایگیاهیمیسلول

وند.شود.گیاهانهمیشهسبزقهوهایمیشهایشانپیچخوردهوسیاهمیآنهادچارنقصشدهوبرگ

زدگیآنهابهسرعتشودکهگیاهاندرمعرضنورخورشیدقراربگیرند،زیرایخسرمازدگیزمانیبدترمی

شود.حتیگیاهانپرطاقتوگیاهانهمیشههایشانتخریبمیرودوبدینشکلدیوارهسلولازبینمی

خاكیخمی معرضسرمایشدیدکه در نیز زندآسیبمیسبز مسیرهایمقاومت1-2شکلبینند.

دهد:گیاهاندربرابرتنشسرمارانشانمی


مکانیسمهایاحتمالیمقاومتگیاهانبهتنشسرما-1-2شکل
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 انواع تنش سرما در درختان میوه  -2-4

 هزمستان   یخ زدگی  -1-4-2

عاملپراکندگیگونههایمختلفدرختانمیوهدررویکرهزمینمقاومتیاحساسیتدرختان

استفادهسرمابهمقاومهایپایهازوسرمابهمقاومارقامازسردمناطقدر.باشدبهسرمایزمستانهمی

شودمی ریخبنداناثدروخوردهشکافنازكپوستهایگونهزمستان، حدازبیشسرمایاثردر.

حاصلمیشوددراواخرشاخههاسیاهمیشوند.درگیاهانچوبیمقاوم،دراثریکسریتغییراتیکه

طیمقاومشدندرختانتغیرات در میگردد. برابرسرما در شدنآنها موجبمقاوم پاییز تابستانو

اولینمرحلهمقاومشدنتوسطروزهایکوتاهشروعمیشودکه زیادیدردرختانصورتمیپذیرد.

دومینمرحلهمقاومشدنمستلزمدمایپ محركموادکهباشدمی ایینمنجربهتوقفرشدمیشود.

شودمیساختهمقاومت داردبسزاییتاثیرمیوهدرختانهایهگونمقاومتدرزراعیتدابیر. جملهاز.

سرماآناندامهایومیوهدرختاندرکافیهاکربوهیدراتتجمع برابر میموجبافزایشمقاومتدر

محصولتولیدها،برگهنگامزودریزشزیاد،صولمححد،ازبیشازتهکوددادنرویه،بیآبیاری.گردد

شودمیمیوهدرختانمقاومتکاهشموجبهنگامزودهرسبیشتر، درنیزمیوهدرختانهایپایه.

M19،M2،MM104زمستانهمتفاوتمیباشد.برایمثالپایههایسیبسرمایبهآنهامقاومتمیزان

هنگامیکهرویپایهبذریپیوندشدهوازمیانپایهاولدهاممقاومبهسرماهستند.درگالبیMM11و

فزایشمییابد.پایهمحلبکهبرایگیالسبهکاربردهمیشودااستفادهمیشود،مقاومتدربرابرسرما

مقاومبهسرمامیباشد.پایهنارنجسهبرگمقاومبهسرمابودهوبرایمرکباتبهکاربردهمیشوند.پایه

بودهوبرایآلووهلومورداستفادهقرارمیگیردآل نیزمقاومبهسرما )یداللهیوهمکاران،ویماریانا

(.Palonen and Buszard, 1997؛1391
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 سرمای زودرس پائیزه  -4-2-2

باسردسیرمیشودوهیکمترموجبمحدودیتکشتدرختانمزهییزودرسپاسرمایهرچند ،

دلیلکاه به میاینوجود سببخسارتبهدرختانمیوه بهشفصلرشد، شود. هرچندعبارتدیگر،

بهخودمعطوفمیشتریسرعتعمل،توجهبلیبهارهفراوانتروبدلیتعدادوقوعسرما دارد،امایرا

هاوارقامیکهدیراینخسارتدرگونهباشد.یمدتریشداریبسزهییزودرسپایازسرمایخسارتناش

گرمسیریبهمیزانزیادیازایننوعسرماباشد.همچنیندرختانمیوهنیمهکنند،شدیدترمیخزانمی

هایانارکشورگزارششدههابهباغسرمایزودرسپائیزهدربرخیسالخسارتسنگینبینند.آسیبمی

.پوستودشیمدربهارظاهریوپژمردگیکمبرگ،یبهصورتزردسرمازدگیپائیزههیعالئماولاست.

نشانههااکثرادرسمتجنوبنیگردد.ایرفته،متورقشدهوازتنهجدامنیطوقهازبهیدرختدرناح

دهیدبیبافتآسمیباشدودرختموفقبهترمشدتسرمازدگیزیادکهیشود.درصورتیمدهیتنهد

یبررووهیشدهومکزردخشایدرختسبزخشکیرواینمودهزشینگردد،دراواسطتابستانبرگهار

یکندودرصورتیمدیتولیادیدرختانسالموپاجوشزنیاشهیماند.ریمیباقدهیخشکیشاخهها

توانندبعدازچندسالبهمرحلهتولبداقتصادیپاحوشهامنیارد،یمناسباعمالگیزراعیکهمراقبتها

(.1384شاکری،)برسند



 بهاره ی دیررس سرما -2-4-3

سرمایدیررسبهارهموجبآسیبدیدنجوانههایتازهبیدارشدهدرختانمیوهمیشوندودر

صورتدیررسبودنبیشترایننوعسرماها،حتیبهمیوهایتازهتشکیلشدهنیزخسارتواردمیکند.

-مبیدارشدنجوانهاومتآنهاهنگاجوانههایباروردرحالرکودبهسرمایزمستانهمقاومهستندامامق

بهطورکلیجوانههایگلدردمای کاهشمییابد. -2ها بینمیروند.درجهسانتی-3و از گراد

نسبتبهگل تشکیلشده حساسمیوهایتازه ها در گرادآسیبدرجهسانتی-5/0دمایترهستندو
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هایبدونابرموجبمیوهودرشببینند.دراوایلبهارجبهههایسردهوادرمنطقهپرورشدرختانمی

.(1391)یداللهیوهمکاران،تدیدنجوانهدرختانمیوهمیگردخسار

یترینعواملتعیینکنندهتوانسرمازدگیوسرمایدیررسبهارهرایکیازمهمبهطورکلیمی

هاهزارمیلیاردریالهایگیاهیبررویکرهزمیندانست.همانطورکهگفتهشدساالنهدهپراکندگیگونه

باشد)اسدیوکربالییشودمیخسارتدرنتیجهسرمایدیررسبهارهبهبخشباغبانیکشورواردمی

خسارت1395 میوه، درختان خسارتمستقیمسرمازدگیبر بر عالوه جمله(. اینتنشاز هایثانویه

گیاه حیاتی فرایندهای اختالل سلول، گرسنگی سلولی، تجزیهتراوشمواد و تنفسسلولی جمله از

یخودبرشدتخسارتسرمازدگیافزودهوسببنوبههاوهمچنینسنتزترکیباتسمینیزبهپروتئین

کاریمطرحباشد.باتوجهبهافزایشخسارتعنوانیکیازمشکالتمهمصنعتمیوهشدهتااینتنشبه

هرراهکاریکهبتواندحتیبهدلیلپدیدهایاخیربهسرمایدیررسبهارهدرسال هگرمشدنزمین،

تولیداینمحصوالت بهبود نقشموثریدر محافظتنماید، برابرسرما در را درختانمیوه میزانکم،

هایرشدبرایحفاظتخواهدداشت.راهکارهایمتعددیازقبیلکاربردپالرهایباغیوتنظیمکننده

هایاخیرموردتوجهکشورهایپیشرودرصنعتماآنچهکهدرسالهایازسرمازدگیوجوددارد؛اباغ

باشد،استفادهازپتانسیلژنتیکیبرایحلاینمشکلبزرگاست.چراکهیکروشپایدارکاریمیمیوه

قابلاطمینانوکمهزینهمی پایهو ارقامو از روشهایژنتیکی)استفاده مقاوم(کارآمدترینباشد. ها

 Ghasemi et؛1391شگیریازخطراتسرمازدگیمیباشند)ساریخانیخرمیوهمکارانروشدرپی

al. 2012; Aygü and Şan, 2005; Rodrigo, 2000.)

 

 تنش سرما   ینی ب شیپ یبرا یارائه راهکار عمل  -2-5

 بندان های یخ استفاده از زنگ اخبار و نظارت بر شرایط آب و هوایی در شب   -2-5-1

بندانبرایشناساییتقریبیزمانونحوةاستفادههاییخبینیروندتغییردمادرشبچهپیشاگر

توانگفتکهوجودیکبرنامهکنترلونظارتکارآمد،هایحفاظتیاهمیتزیادیدارد،امامیازروش
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روششروعیکامترینمواردالزمعبارتاستازیکزنگخطرکهدرهنگاهمیتبیشتریدارد.ضروری

بییحفاظتیوقبلازآنکهآس آگاهنمایدویکشبکهازحسگرهایدماییکهدرباغداررویدهد، را

انواعمختلفزنگخطرازمنابعتجاریمختلفقابلدستیابیسراسرسطحباغیامزرعهتوزیعشده اند.

هزینةیکزنگخطربستگیبهمشخصاتوقابلیت باست. وها،سیمنزنگازایرخیهایآندارد. ها

توانآنهارادربیرونازخانهوداخلیکمحفظةاستانداردقراردادوخودزنگحسگرهاییدارندکهمی

 وقتمقتضی به تا نصبکرد خانه داخل در اینسیستمباغداررا دیگریاز انواع نماید. آگاه هایرا

ارتباطبرقرارکنندوباغدارمادونقرمز،ازراهدورباویوییتوانندازطریقتلفنیاامواجرادهوشمندمی

هابیشترباشد،هایاینسیستمیازنگخطررابهصدادرآورند.بهطورکلیهرچقدرتجهیزاتوقابلیت

ناشیازسرمازدگیراباتوجهبهوضعیتهایبیطورمعمول،درصدآسبههزینهآننیزباالترخواهدبود.

امادمایتعیینمیبافتگیاهی کنندکهبهمدتنیمساعتدرمعرضدمایبحرانیقرارگرفتهاست.

اندازه استانداردی محفظه داخل در گیریمیهوا ارتفاع در که نصبمی5/1شود ازمتر برخی شود.

ونداینصبشترینارتفاعممکنودرهمانناحیههادرپایینکردهاندکهدماسنجادمتخصصانپیشنه

تحتتاثیرکهحفاظتانجاممی شود.همچنینحسگرهایدماییبایددرجایینصبشوندکهمستقیماً

بخاری معرضتشعشعگرماییحاصلاز در توصیهعمومیاینسیستمحفاظتی)مثالً نگیرند. قرار ها(

اهانوجینیوبلند،درهادرارتفاعپایینودرموردگیکهدرموردگیاهانکوتاهومتراکم،دماسنجستا

شود،تاحدارتفاعباالترنصبشوند.هدفازاینکارایناستدماییکهدرمحفظهاستانداردقرائتمی

.(1387نام،)بیکندممکنبهدمایینزدیکباشدکهگیاهتحتحفاظتتجربهمی

یباشدکهدرمحفظهترازدمایپایینقتییامیوةکوچکممکناستدرحقیکبرگ،جوانهدمای

سطحپوششگیاهیدرمزرعهوجوددارد،رویشود.همانطورکهیکالیةمرزیاستانداردقرائتمی

.سطوحودشترنیزدراطرافسطوحکوچکمانندبرگوجوانهومیوهتشکیلمییکالیةمرزیکوچک

بهدلیلازدس هایباطولموجبلند،تدادنتابشدرمعرضهوامانندبرگ،گل،جوانهوغیرهمعموالً

تریازدمایهوادارند.درنتیجهگرمایمحسوسازطریقالیهمرزیازبنداندمایپاییندریکشبیخ
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اینیستکهبتواندگرمایتشعشعیاندازههکند،اماانتشاراینگرمابهوابهسطوحسردترانتشارپیدامی

هایگیاهیوهوایینترتیبکاهشمداومظرفیتگرمایمحسوسبافتبههدررفتهراجبراننماید.بد

باعثمی کاهشیابدووارونگیدماییدرمقیاسکوچکمجاورآنها، هایبافترویشودکهدمایهوا

تواندگیاهیشکلبگیرد.عمقاینالیةمرزیکوچکوشیبگرمایمحسوسدراینوارونگیدماییمی

کوچکیهایمرزاینالیهاهمیتلگرمایمحسوسبهسطحموردنظرمؤثرباشد.درتعیینسرعتانتقا

می اتفاقمیرا بهترتوانباتشبیهبهآنچهکهدریکمحیطبسیارگرمدرموردپوستبدنشما افتد،

دركنمود.مثالًاگرشمادریکسونایخشکبایستیدوحرکتنکنید،بهسرعتداغخواهیدشد.زیرا

نتیجهگرمایمحسوسازمحیطاطرافوازطریقرمحیطاطرافباالترازدمایپوستشماست.ددمای

می منتقل پوستشما به مرزیکوچکاطرافپوست، )مثالًالیة تحركکنید به شروع اگر اما شود.

احساسمی سریعاً اینبداندلیلاسترشدهکنیدکهخیلیداغحرکاتنرمشیانجامدهید(، تکهاید.

شودودرنتیجهانتقالوکاهشضخامتالیهمرزیمیپوستجاییهواازرویتحركشماموجبجابه

وضعیتتعادلانرژیدرسطحگرمایمحسوسبهسطحسردتر)یعنیبهپوستشما(افزایشمی یابد.

سرعتیامیوهنیزبههمینصورتاست.افزایشجابهیکبرگ،جوانه بیشترباد(باعثجاییهوا)مثالً

ا و مرزی الیه محسوسمیفزایشکاهشضخامت گرمای یخانتقال یکشب در معموالًشود. بندان

شودکههایمختلفگیاهازهوایاطرافخودسردترند،بنابراینوزشبادباسرعتباالترباعثمیقسمت

یطبهاندازةکافیباالباشد،هایگیاهیبهحدوددمایمحیطاطرافبرسدواگردمایمحدمایاندام

.(1387نام،)بینخواهدآمدویامقدارآنبسیارکمخواهدبودربهبابییآس

)اگر هوای دمای محفظهاندازه (Taاز در شده بحرانیگیری دمای عنوان به هواشناسی های

اهممکناستبستهاستفادهشود،ممکناستدرعملمشکالتیایجادشود.دمایگی (Tcدیدگی)آسیب

دمایبهمیزانتشعشعخالص،چگونگیقرارگرفتندرمعرضآسمانوزمینوشدتوزشباد،کامالًبا

ازطریققراردادنشاخه هایسرماهایبریدهدراتاقکهوایاطرافمتفاوتباشد.دماهایبحرانیغالباً

ترازدقیقهدرحدپایین30یابدوبهمدتمیهادمابهآرامیکاهششوند.درداخلایناتاقکتعیینمی
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داشتهمی سپسشاخهدماهایمعینینگه و آشود درصد نظر از جوانهبیسها بر شکوفهوارد وها، ها

میمیوه ارزیابیقرار مورد حلسادهها بنابراینهیچراه گیرند. واقعیبینمقادیر Tcایبرایمقایسه

افتند،بنداندرطبیعتاتفاقمیهاومقادیرواقعیکهدریکشبیخزمایشآمدهازاینگونهآدستبه

 عملبایدمقادیر در ندارد. بهخاطرداشتکهTcوجود بهعنوانیکراهنمایکلیدانستو تنها را

ترازدماییباشدکهدریکمحفظهاستانداردهایگیاهدرشرایططبیعیممکناستپاییندمایقسمت

گیریشدهاست.اسیاندازههواشن

تواندکمکهایاستانداردمیهایحساسگیاهیودمایمحفظهازرابطهبیندمایبافتآگاهی

اینمطلببهخوبیدركشدهگیریبرایحفاظتدربرابریخمؤثریدرجهتتصمیم بندانباشد.مثالً

اندازهیگرادیخمیدرجهسانت-8/5استکهبرگمرکباتدرحدوددمای اما واقعییگیریدمازند.

گیرد.بنابراینبهتراستکهدمایبرگباتوجههاکارنسبتاًدشواریاستودرعملکمترانجاممیبرگ

هایدارومیوههایهستهبهدمایمحفظهیکاستانداردبرآوردشود.عالوهبرمرکبات،درمورداغلبمیوه

گیریشدهدرومیوةریز،بادمایاندازهکوفهدمایبرگدرمرحلةجوانه،شریزهمرابطهواقعیبیندانه

هایگیاهینیزعاملدیگریاستکهفراسردیاندامپدیدةهایهواشناسیشناختهنشدهاست.محفظه

تراکمباکتریترمیشناساییدماهایبحرانیواقعیرامشکل هایهستهیخدرمرکباتنسبتاًسازد.مثالً

گیریشدهبرایتواندتوجیهیبرایاینواقعیتباشدکهدمایبحرانیاندازهییناستوهمینعاملمیپا

ه گیاهان، موارهاین حدود سانت-8/5در مییدرجه تعیین بحرانیگراد دمای یک شناسایی شود.

تفراسردیدرریز،حتیازمرکباتهمدشوارتراست.زیراسطحقابلیمشخصدربسیاریازگیاهانبرگ

.(1391)یداللهیوهمکاران،کندیمیادیزرییتغ (INA)خیهستهیهایباغلظتباکتراهانیاینگ



 باغداران لهیبندان به وسیخ   یینحوه شناسا  -2-5-2

ازیداردزیرادرپارهاییبندانهمبرایبرنامهریزوهمبرایکشاورزاهمیتبهسزانوعیختعیین

دماآنقدرسریعوناگهانیاتفاقمیافتدکهباهیچمعیارینمیتواناینافتدرجهحرارتمواقعکاهش



28 

یکمنطقهرابشناسدتادرایبندانهنمود.براییکبرنامهریزالزماستکهانواعیخنیمحیطراتعی

ایلحفاظتازبرنامهخودبرایکشتمحصولموردنظردرآنمنطقهمؤفقبودهوبتواندبهموقعوس

بهاقدامای،جبهههای¬بندانبندانهایاتفاقیراپیشبینیوباقبولعواملخطرمانندیخسرماویخ

بتواندآن،خطروسردهای¬بنداندرشبنوعیخخیصتشبابایدکشاورزکهطوریهمان.نمایدزراعت

توانمیراای¬بندانجبههریکند.یخآنجلوگیبآسیازوگرفتهکاربهراسرماازحفاظتهای¬روش

هربه.باشدابرینیمهیاابریآسماناستممکنحالتایندرکهداد،تشخیصسردشدیدبادوسیلهبه

یکیخسریعنزولباعثشدیدبادحال بعداز ایمعموالًدرجهحرارتمحیطمیشود. بندانجبهه

کهدرداخلیهای¬هرززیردرختانوبرگیفهاعلولیبینند¬ازدرختانآسیبمییهای¬قسمت

تشعشعیبندانیخمیباشند.بیحجمدرختیادریکارتفاعمناسبازدرختقراردارندمصونازآس

.افتد¬کهآسمانصاف،بدونابروآراماستبیشتراتفاقمییهمانطوریکهقبالنیزاشارهشددرمواقع

.باشدداشتهوجودنیزدوامکموضعیفمالیم،های¬مواقعنسیمبعضیکهداردامکانشرایطیچنیندر

نظریکدیدهبانآموزشدیده،وضعیتروشنایینسبیدرشبوفقدانوزشوحرکتمالیماز

ازخصوصیاتیخ برگها یخشاخو عبورجبههبهبندانتشعشعیاست. بندانتشعشعیمعموالبعداز

بندانجبههایتفکیکنمود.راازیخوقوعمیپیونددوبایدآن

اتفاقمیافتدکهجبههدرحالعبوراستودرجهیسرمازدگیموقعبیبندانجبههایآسیخدر

ایجادنماید.ولیهوایجبهه میای¬حرارتهوایجبههایممکناستآنقدرسردنباشدکهخطررا

آنقدرسریعتقلیلاهگیحرارتدرجهتواند هاییدهدکهتشعشعشبانهدرشببعدبهحدنوخاكرا

هوایایجادرسیدهوباعثیخ عبورجبههایسرددرروزابرینیزخطرناكمیباشدزیرا بندانگردد.

عبوربااگرامراین.شودمیاهیشدهدرروزازتابشانرژیآفتابکاستهومانعازگرمشدنخاكوگ

خطردبعیاقبلهای¬شبدرمنفیهای¬شعتشعوروزطولدرکنندهسردایجبهه شود توأم

مستقیماکهدرختتنهتنهاتشعشعیهایبندانیخدر.باشدبندانتقریبازیادمییخبیسرمازدگیوآس

ازتشعشعهایحدودیتادرختانداخلیهای¬شاخهوها¬میبینندوبرگبآسیدارندقرارمعرضدر
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ازهایی¬ممکناستحتیقسمتدیدبندانتشعشعیشتند.البتهدرشرایطیخازدسترفتهدرامانهس

بینند.بیتنهدرختانکهدرمعرضتشعشعنیستندنیزآس

مختلطهای¬بندانبندانهایتشعشعیوجبههایکهبهآناشارهشدممکناستیخوجودیخبا

میبآسیگیاهانبهکهباشندداشتهوجودنیز سازندوارد یخاینبه. تشعشیهای¬بندانترتیبکه

ومنفیاثراتابریآسمانشرایطدرحتیایجبهههایبندانیخودادهکاهشراگیاهوخاكحرارت

(.1387نام،)بیباشدداشتهراخودشدیدزدگی¬سرما
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 ومفصل س 

 سیمای باغبانی استان تهران

 استان تهران و سیمای باغبانی آن  -3-1

درجه5/36تا34کیلومترمربعبین12981حدود وسعتی با تهران، شهر مرکزیت به انتهر استان

،جمعیتکلاستان1396براساسآمارسالدرجهطولشرقیواقعشدهاست.53تا50عرضشمالیو

بندیحداکثروحداقلدمایماهیانهپهنهنقشهبهترتیب2-3و1-3شکلنفراست.13266928تهران

بندیمیانگینبارشتجمعی،میانگینرطوبتنسبیسالیانهوحراکثرسرعتباددراستانشهپهنهنقو

متوسطبارندگیسالیانهدهد.نشانمیساله10یکدورهتهراندر نیمهخشکبا اقلیماستانتهران،

 بارش کمترین و البرز هایدرکوهپایه متر،میلی600 سالیانه بارش است.بیشترین مترمیلی240حدود

محدوده متر،میلی 60 سالیانه  زیاد تابشی مناطق از استانتهران است. شده گزارش ورامین دشت در

 هم گرم فصول در و ترروزکوتاه طول و تابیده ترمایل خورشید سال سرد فصول کهدر شودمی محسوب

وطولروزبلندتراست. تابیده ترعمودی خورشید
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بااستفادهازروش2004-2014پهنهبندیحداکثروحداقلدمایماهیانهاستانتهراندردورهآمارینقشه-1-3شکل

(1397درونیابیکریجینگ)سلیمانیوهمکاران،




اکثرسرعتباداردیبهشتماهدردنقشهپهنهبندیمیانگینبارشتجمعی،میانگینرطوبتنسبیسالیانهوح-2-3شکل

(1397)سلیمانیوهمکاران،2004-2014دردورهآماریاستانتهران
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 سال آمار براساس تهران استان کشاورزی سیمای می1396بررسی نشان که مجموعدهد از

 هکتاربهاراضیمنابعطبیعی1053106هکتاربهاراضیکشاورزیو179265مساحتاستانتهران،

43580هکتاربهمحصوالتزراعیو135685ورزی،(.ازمجموعاراضیکشا3-3اختصاصدارد)شکل

تنومیزانتولید2825756هکتاربهمحصوالتباغیاختصاصداردکهمیزانتولیدمحصوالتزراعی

-سیمایکشاورزیاستانتهرانوشهرستان1-3تنبودهاست.جدول683926محصوالتباغیبالغبر

احمدیو)دهدهایهدفدرطرححاضرنشانمیشهرستانوانهایدماوند،شمیراناتوشهریاررابهعن

.(1397همکاران،


(1391نقشهکاربریاراضیدراستانتهران)فالحتیوهمکاران،-3-3شکل



ویاحمد)1396رطرححاضردرسالدهایموردمطالعهسیمایکشاورزیاستانتهرانوشهرستان-1-3جدول

(1397همکاران،

رکشتوتولیدسطحزی
کلاستان

تهران

شهرستان

دماوند

شهرستان

شمیرانات

شهرستان

شهریار

محصوالتزراعی
4993-1356852790سطحزیرکشت)هکتار(

146344-282575649068تولید)تن(

محصوالتباغی
43580815670253/5881سطحزیرکشت)هکتار(

6839262274621169948/124126تولید)تن(
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میلیون7/2درحالحاضر،سطحزیرکشتوتولیدسالیانهدرختانمیوهکشوربهترتیبدرحدود

وهیمدیتول11تا8گاهیدرجاا،یدنوهیدرصدازم2ازشیبدیباتولرانیااست.نمیلیونت19هکتارو

پیشرودرتولیدوتجارتجهانیداردودربرخیازمحصوالتازجملهپستهجزءکشورهایجهانقرار

هایکشوردراستانتهرانقرارداردکهنقشبسزاییدرازباغ72/1بالغبر.(FAO, 2017)باشدآنمی

-درصدازمحصوالتباغبانیکشوردراستانتهرانتولیدمی32/6تامینبازارکالنشهرپایتخترادارد.

(.2-3شود)جدول

(1397وهمکاران،یاحمدومیزانتولیدمحصوالتباغبانیدرایرانواستانتهران)سطحزیرکشت-2-3جدول


سطحزیرکشت)هکتار(

میزانتولید)تن(
سطحبارورسطحغیربارور

1/38828522963697/19378462ایران

60199/402818/1224753تهران



شل و هلو گیالس، پسته، سیب، میوه، بیندرختان مهمدر زردآلو و ترینمحصوالتباغبانییل

می تشکیل را تهران شهرستاناستان در البته دماوند،دهند. )شهرستان پژوهشحاضر هدفدر های

.(3-3)جدولباشدشمیراناتوشهریار(،سطحباغپستهبسیارناچیزوتقریباقابلچشمپوشیمی

1396درسالبهتفکیکمحصولتهرانباغبانیدراستانسطحزیرکشتومیزانتولیدمحصوالت-3-3جدول

(1397احمدیوهمکاران،)

 ناممحصول
 زیرکشت)هکتار(سطح

)تن(میزانتولید
جمعبارور غیربارور

 288624.1 8848.93 142.588706.35سیب میوههایدانهدار

 11494 543.35 24.15519.2 گالبی 

 745.5 49.305 346.30 به 

 300863.6 9441.585 169.739271.85 جمعمیوههایدانهدار 

 9846.68 903.2 22.67880.53آلبالو میوههایهستهدار

 77611.78 5827.04 153.65673.44 گیالس 

 33338.65 2120.19 65.882054.31 گوجه 

 17776 1218.79 91.421127.37 آلو 

 59046.5 2277.22 76.962200.26 هلو 

 1830 85.7 0.585.2 شفتالو 

 58900.6 2936.98 62.132874.85 زردآلووقیسی 

 23378 965.94 21.74944.2 شلیل 

 3675.22 184.73 10.91173.82 آلوقطرهطال 

 87.15 4.2 0.14.1 سایرمیوههایهستهدار 

 285490.6 16523.99 505.9116018.08 جمعمیوههایهستهدار 
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 61037.3 4302.77 79.54223.27انگور ایدانهریزمیوهه

 1786.07 192.12 13.3178.82 توتدرختی 

 7 0.2 00.2 توتفرنگی 

 16.5 0.8 00.8 سایرمیوههایدانهریز 

 62846.87 4495.89 92.84403.09 جمعمیوههایدانهریز 

 7860.95 8014.4 38204194.4پسته میوههایخشک

 356.51 248.19 64.32183.87 مبادا 

 6314.25 2302.3 103.692198.61 گردو 

 30 2 02 فندق 

 0.2 0.14 0.040.1 سنجد 

 14561.91 10567.03 3988.056578.98 جمعمیوههایخشک 

 0.25 5.1 50.1زرشک میوههایسردسیری

 0.25 5.1 50.1 جمعمیوههایسردسیری 

 16023 944.1 122.5821.6انار ریمیوههاینیمهگرمسی

 407 51.5 7.544 انجیر 

 2856.8 184.18 13171.18 خرمالو 

 747.8 1337.5 667.5670 زیتون 

 20034.6 2517.28 810.51706.78 جمعمیوههاینیمهگرمسیری 

 574366.6 2091.29 02091.29خیار محصوالتگلخانهای

 376.8 2.2 02.2 گوجهفرنگی 

 325 0.9 00.9 انواعفلفل 

 4008.9 13.2 013.2 بادمجان 

 241.7 7.3 07.3 سایرسبزیجات 

 579319 2114.89 02114.89 جمعسبزیوصیفی 

 1324.4 33.6 033.6 توتفرنگی 

 300.2 6.8 06.8 گیاهاندارویی 

 23 2.3 02.3 سایر 

 1647.6 42.7 042.7 جمعسایرمحصوالت 

 580966.6 2157.59 02157.59 معمحصوالتگلخانهایج 

 0 0.005 0.0050ازگیلژاپنی سایرمحصوالتباغبانی

 0.89246 152.1 33.2118.9 زعفران 

 317.7 211 96.8114.2 گلستان)گلمحمدی( 

 0 298.1 277.720.4 غیرمثمر)درختودرختچهها( 

 129 29 425 سایرمحصوالتمثمر 

 448.7 138.96 0138.96 هانداروییگیا 

 36105 38.82 1.637.22 قارچدکمهای 

 37001.29 867.985 413.305454.68 جمعسایرمحصوالتباغبانی 

 1301766 46576.45 5985.2940591.16 کلمحصوالت



 و شهریار   ، شمیراناتسیمای باغبانی شهرستان دماوند -3-2

طوراختصاصیداروبهدانهدهدکهدرختانمیوهندماوندنشانمیبررسیسیمایباغبانیشهرستا

به است. شهرستان غالب محصول سیب از بیش که 68طوری کشت زیر سطح از های¬باغدرصد
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دانه بالغبرشهرستانبه و اختصاصداشته 6/84دارها تولیدباغبانیاینشهرستانرا سیبدرصداز

درصد5/8و5،7/10،3/0استکهگیالس،هلو،شلیلوگردوبهترتیبدهد.ایندرحالیتشکیلمی

(.4-3اند)جدولهایشهرستاندماوندرابهخوداختصاصدادهازباغ

سهمکمتری تولیدمحصوالتباغبانیاستاننسبتبهشهرستاندماوندشهرستانشمیرانات، از

می بهتهراندارا درصد1/15طوریکهباشد. باباغاز و اینشهرستانواقعشده هایاستانتهراندر

117تولید تن، تولیدمی9هزار گیالسمحصولغالبایندرصدازمحصوالتباغبانیاستانرا کند.

اینشهرستانتولیدمی80بیشازشهرستانبودهو بهدرصدگیالساستانتهراندر طورکلی،شود.

هایاینشهرستانبهمحصوالتسیب،گیالس،هلو،شلیلوصدازباغدر3/4و3/18،1/65،8/0،3/0

(.5-3گردواختصاصدارد)جدول

درصدازمحصوالتباغبانی10دهدکهبیشازنشانمیشهرستانشهریاربررسیسیمایباغبانی

هلووشلیلشودواینشهرستانازمراکزاصلیتولیدگوجهسبز،استاندرشهرستانشهریارتولیدمی

به تهران استان میدر شمار از بیش باغ85رود. از میوهدرصد به شهرستان این هستههای دارهای

هایدرصدازباغ4/0و2/3،3/0،1/13،4/9اختصاصدارد.سیب،گیالس،هلو،شلیلوگردوبهترتیب

وشلیلازمیزانتولیدمحصوالتاند.ایندرحالیاستکهسهمهلوخوداختصاصدادهشهرستانرابه

(.6-3باشد)جدولدرصدمی28باغبانیدراینشهرستانبالغبر
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1396سطحزیرکشتومیزانتولیدمحصوالتباغبانیدرشهرستاندماوندبهتفکیکمحصولدرسال-4-3جدول

)منبع:سازمانجهادکشاورزیاستانتهران(

 ناممحصول
میزانتولید ت)هکتار(زیرکش سطح

 )تن(

عملکرد

)تن( جمعبارور غیربارور

 35 191450 5535 655470سیب میوههایدانهدار

 30 2550 86.36 1.3685 گالبی 

 14.99 154.5 10.305 010.30 به 

 34.88 194154.5 5631.665 66.365565.31 جمعمیوههایدانهدار 

 10.99 1390 126.55 0.17126.38وآلبال میوههایهستهدار

 10 4030 411.5 8.5403 گیالس 

 15.98 267 16.89 0.1916.7 گوجه 

 16 336 41 2021 آلو 

 25 21675 874.9 7.9867 هلو 

 17.91 1890 105.64 0.14105.5 زردآلووقیسی 

 20 400 21.1 1.120 شلیل 

 16 16 1 01 آلوقطرهطال 

 19.22 30004 1598.58 381560.58 هستهدارجمعمیوههای 

 15 150 10 010انگور میوههایدانهریز

 2 20 10 010 توتدرختی 

 8.5 170 20 020 جمعمیوههایدانهریز 

 1.9 195.7 128 25103بادام میوههایخشک

 2.5 1750 700 0700 گردو 

 15 30 2 02 فندق 

 2 0.2 0.1 00.1 سنجد 

 2.45 1975.9 830.1 25805.1 جمعمیوههایخشک 

 2.5 0.25 5.1 50.1زرشک میوههایسردسیری

 2.5 0.25 5.1 50.1 جمعمیوههایسردسیری 

 17 1105 65 065انار میوههاینیمهگرمسیری

 10 20 2 02 انجیر 

 16 24 1.5 01.5 خرمالو 

 16.77 1149 68.5 068.5 جمعمیوههاینیمهگرمسیری 

 150 225 1.5 01.5خیار محصوالتگلخانهای

 150 45 0.3 00.3 گوجهفرنگی 

 40 12 0.3 00.3 سایرسبزیجات 

 134.28 282 2.1 02.1 جمعسبزیوصیفی 

 27.59 176.6 6.4 06.4 توتفرنگی 

 27.59 176.6 6.4 06.4 جمعسایرمحصوالت 

 53.95 458.6 8.5 08.5 جمعمحصوالتگلخانهای 

 0.002 0.0125 5.7 0.75زعفران سایرمحصوالتباغبانی

 3 39 16 313 گلستان)گلمحمدی( 

 4 8 2 02 سایرمحصوالتمثمر 

 1.31 21 16 016 گیاهاندارویی 

 993.33 1490 1.5 01.5 قارچدکمهای 

 41.55 1558.013 41.2 3.737.5 جمعسایرمحصوالتباغبانی 

 28.45 229470.3 8203.645 8065.585 138.06 کل محصوالت
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1396بهتفکیکمحصولدرسالشمیراناتسطحزیرکشتومیزانتولیدمحصوالتباغبانیدرشهرستان-5-3جدول

)منبع:سازمانجهادکشاورزیاستانتهران(

ناممحصول
میزانتولید زیرکشت)هکتار(سطح

 )تن(
)تن(عملکرد

جمعبارور غیربارور

 33.79 42950.67 1292.03 20.981271.05سیب میوههایدانهدار

 14.92 585 40.99 1.7939.2 گالبی 

 33.22 43535.67 1333.02 22.771310.25 جمعمیوههایدانهدار 

 11.03 5292.38 491.15 11.5479.65آلبالو میوههایهستهدار

 14.17 63006.28 4574.04 126.14447.94 گیالس 

 14.83 1049.35 71.02 0.2970.73 گوجه 

 9.95 830 86.44 3.0283.42 آلو 

 17.92 918 53.52 2.2951.23 هلو 

 17.73 1098 63.36 1.4461.92 زردآلووقیسی 

 16.41 340 21.55 0.8420.71 شلیل 

 8.73 32.22 3.9 0.213.69 آلوقطرهطال 

 1.89 2.65 1.5 0.11.4 هایهستهدارسایرمیوه 

 13.90 72568.88 5366.48 145.795220.69 جمعمیوههایهستهدار 

 6.05 71.57 13.12 1.311.82توتدرختی میوههایدانهریز

 6.05 71.57 13.12 1.311.82 جمعمیوههایدانهریز 

 2.22 10.81 5.19 0.324.87بادام میوههایخشک

 2.69 807 306.71 7.49299.22 گردو 

 2.69 817.81 311.9 7.81304.09 جمعمیوههایخشک 

 0 0 1.5 1.50گلستان)گلمحمدی( سایرمحصوالتباغبانی

 0 0 1 01 غیرمثمر)درختودرختچهها( 

 0.76 1 1.3 01.3 گیاهاندارویی 

 0.43 1 3.8 1.52.3 جمعسایرمحصوالتباغبانی 

 17.08 116994.9 7028.32 6849.15 179.17 الت کل محصو
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1396سطحزیرکشتومیزانتولیدمحصوالتباغبانیدرشهرستانشهریاربهتفکیکمحصولدرسال-6-3جدول

)منبع:سازمانجهادکشاورزیاستانتهران(

 ناممحصول
زیرکشت)هکتار(سطح میزانتولید 

 )تن(
)تن(عملکرد

جمعبارور رغیربارو

 27 5076 188 188 0سیب میوههایدانهدار

 25 1875 75 75 0 گالبی 

 26.42 6951 263 263 0 جمعمیوههایدانهدار 

 12 732 61 61 0آلبالو میوههایهستهدار

 15 300 20 20 0 گیالس 

 15 21435 1444 1429 15 گوجه 

 15 6315 421.6 421 0.6 آلو 

 30.00 23287 776.3 776.23 0.07 هلو 

 23.31 1240 53.2 53.2 0 شفتالو 

 22.80 35571 1585.53 1559.98 25.55 زردآلووقیسی 

 26.06 14519 557.09 557.09 0 شلیل 

 22.21 2824 127.23 127.13 0.1 آلوقطرهطال 

 31.29 84.5 2.7 2.7 0 سایرمیوههایهستهدار 

 21.23 106307.5 5048.65 5007.33 41.32 جمعمیوههایهستهدار 

 20.36 9986 490.97 490.37 0.6انگور میوههایدانهریز

 15.74 787 50 50 0 توتدرختی 

 35 7 0.2 0.2 0 توتفرنگی 

 20.62 16.5 0.8 0.8 0 سایرمیوههایدانهریز 

 19.94 10796.5 541.97 541.37 0.6 جمعمیوههایدانهریز 

 1.11 1 0.9 0.9 0پسته خشکمیوههای

 0.68 16.75 24.39 24.39 0 گردو 

 0.70 17.75 25.29 25.29 0 جمعمیوههایخشک 

 20 20 1 1 0انار میوههاینیمهگرمسیری

 24.63768 34 1.38 1.38 0 خرمالو 

 22.68908 54 2.38 2.38 0 جمعمیوههاینیمهگرمسیری 

 273.3955 3663.5 13.4 13.4 0خیار محصوالتگلخانهای

 41.5 24.9 0.6 0.6 0 سایرسبزیجات 

 263.4571 3688.4 14 14 0 جمعسبزیوصیفی 

 27.59375 88.3 3.2 3.2 0 توتفرنگی 

 34.13793 198 5.8 5.8 0 گیاهاندارویی 

 31.81111 286.3 9 9 0 جمعسایرمحصوالت 

 172.813 3974.7 23 23 0 جمعمحصوالتگلخانهای 

 0.0066 0.1188 18 18 0زعفران سایرمحصوالتباغبانی

 3 7.5 2.5 2.5 0 گلستان)گلمحمدی( 

 34.13793 198 5.8 5.8 0 گیاهاندارویی 

 1012 5566 5.5 5.5 0 قارچدکمهای 

 181.4974 5771.619 31.8 31.8 0 جمعسایرمحصوالتباغبانی 

 22.71279 133873.1 5936.09 5894.17 41.92 کل محصوالت
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 چهارم فصل 

 تنش سرما در استان تهران  مروری بر خسارت

 در استان تهران خسارت سرمازدگی   -4-1

باشد.خسارتیکیازاهدافاساسیطرححاضر،بررسیپیشینهتنشسرماییدراستانتهرانمی

کههرسالهخسارتباشدستانهمیسرماشاملسرمایدیررسبهاره،سرمایزودرسپاییزهویخبندانزم

باغ به میسنگینی وارد تهران استان های )جدول مجری.(1-4کند میدانی وهمکاران،مطالعات

،تهرانهایاستاندهدکهدربینسهخسارتناشیازتنشسرمادرباغطرححاضرنشانمیکارشناسان

اولویتمی در سرمای(1-4)جدولباشدخسارتسرمایدیررسبهاره سرمایدیررسبهاره، پساز .

زند.هایکشورواستانتهرانمیزودرسپاییزهودرنهایتیخبندانزمستانهبیشترینخسارترابهباغ

طیدراستانتهرانیانواعمخاطراتبهبخشکشاورز)میلیونریال(خسارتیزانمییراتروندتغ-1-4جدول

مانحفظنباتاتکشور()منبع:ساز 1391-1396هایسال

 نوعخسارت  92-91 93-92 94-93 95-94 96-95

 خشکسالی 65565 1513509 3521370 103776 85/97

 سرمازدگیویخبندان 22200 1735195 6/2455197 637550145950

 سیل 13000 20500 133748 29220135683

 تگرگوطوفان 35100 6/1343792 71400 54/1448505/885691

 ریزگرد 0 0 0 00

 جنگلهاومراتع 75 5/84 5/165 48

سوزیآتش
01270 100 2630 2750 

وباغدارم

 هادامداری

 آفاتوامراضنباتی 0 8/6064 16501 01155

 امراضدام،طیوروآبزیان 2237 0 371900 050000

 جمعکل 140927 9/4621775 1/6570382 39/8117225/1323533
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انجاممطالعاتمیدانیتوسطمجری،همکارانوکارشناسانطرحدرراستایبرآوردشدتخسارتسرمازدگی-1-4شکل

 1398درسال



هایاستانتهرانشدکهدرصدیمحصولباغ4سببکاهش1395سرمایدیررسبهارهدرسال

(.ایندرحالی1395وکربالیی،میلیاردریالبودهاست)اسدی3/21ارزشریالیاینخسارت،بالغبر

یم،میزانخسارتناشیازسرمایدیررساقلرییتغدهیپددیباتوجهبهتشدهایاخیر،استکهدرسال

هایمیزانخسارتسرمایدیررسبهارهبهباغکهی.بهطوریافتهاستشیافزاداریبهارهبهطورمعنی

(.1-4میلیاردریالبودهاست)شکل9103و5/637تیببهتر1397و1396هایاستانتهراندرسال
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)منبع:سازمانجهاد1392-1397ارزشخسارتسرما)میلیاردریال(بهباغهایاستانتهرانطیسالهای-2-4شکل

کشاورزیاستانتهران(



کشا جهاد توسطسازمان شده ارائه براساسآمار سال در تهران، استان 1397ورزی ینبیشتر،

،فیروزکوهمیلیونریال(3971170)هایدماوندمربوطبهشهرستانسرمایدیررسبهارهمیزانخسارت

کهبیشترینمیزاناینخسارتبهبودمیلیونریال(3589300)وشمیراناتمیلیونریال(740300)

بهیکهبتواندحتیکارهرراهنرو،یازا.(2-4و1-4)جدولواردشدهاستدارداروهستهمحصوالتدانه

مزانیم درختان وهیکم، برابر در محافظتنماخسارترا تولینقشموثرد،یسرما بهبود نیادیدر

محصوالتخواهدداشت.
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)منبع:1397میزانخسارتسرمابهباغهایاستانتهرانبهتفکیکشهرستاندرسال-2-4جدول

سازمانجهادکشاورزیاستانتهران(

 شهرستان
سطحخسارت

 دیده)هکتار(

سطحبیمه

 شده

جمعمحصول

 )تن(خسارتدیده
 ارزشخسارت)میلیونریال(

 114567 5460 0 650 تهران

 3971170 5/212298 2343 7057 دماوند

 3589300 111970 60 6456 شمیرانات

 740300 39103 250 2450 فیروزکوه

456091200-1215شهریار

 81103 28007 429 1897 مالرد

 501030 1980 - 3000 ورامین

2200--300اسالمشهر

0000ری

 740 475 - 25 پیشوا

6506500-50رباطکریم

 5900 237 0 31 پردیس

 9102980 5/404740 3082 23131 جمعکل

باشد.هایارائهنشدهمی(بهمنزلهداده-عالمت)-

 

1397درسالمحصولرتسرمابهباغهایاستانتهرانبهتفکیکمیزانخسا-3-4جدول

)منبع:سازمانجهادکشاورزیاستانتهران(

 ارزشخسارت)میلیونریال(میزانخسارت)تن( سطحخسارت)هکتار( نوعمحصول

 4337063 272859 8067 دانهدار

 3215646 117347 8895 هستهدار

 102389 6404 1420 انگور

 945062 5/5445 1727 دوگر

30001980500000پسته

 2820 705 22 خرمالو

 9102980 5/404740 23131 جمع



دهدکهدراستانتهراننشانمی1397هایهواشناسیباخسارتسرمازدگیدرسالتطبیقداده

یخبندانوبخشعمدهازخسارتسرمازدگیدراینسالدراستانتهران،مربوطبهافتشدیددماو

خسارتیبالغبریخبندانوبرفبودهاستکههمین1397فروردین28و27هایبارشبرفدرتاریخ
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باغ815 به تومان استمیلیارد نموده وارد تهران استان بههای مربوط خسارت میزان بیشترین که

(.5-4و4-4)جدولهابودهاستدارشهرستانشمیراناتومحصولگردوودانه

بهباغاتاستانتهرانبهتفکیکشهرستان)منبع:1397میزانخسارتبرفویخبندانبهار-4-4جدول

سازمانجهادکشاورزیاستانتهران(

وتاریخعامل

 خسارتوقوع

سطحخسارت شهرستان

 دیده)هکتار(

سطحبیمه درصد

 شده

جمعمحصول

 )تن(خسارتدیده

ارزشخسارت

 )میلیاردتومان(

برفو

27یخبندان)

فروردین28و

1397) 

 0/5 237 0 5 25 پردیس

 9/5 3932 0 45 550 تهران

 340 208945 2343 80 7037 دماوند

 358 113980 60 83 5753 شمیرانات

 80 66949 250 85 2200 فیروزکوه

 27 28008 429 25 900 مالرد

 815 423164 3082 60 16465 جمعکل



بهباغاتاستانتهرانبهتفکیکمحصول)منبع:سازمان1397میزانخسارتبرفویخبندانبهار-5-4جدول

جهادکشاورزیاستانتهران(

 ارزشخسارت)میلیاردتومان( سطحخسارت)هکتار( شهرستان خسارتوتاریخوقوععامل

28و27برفویخبندان)

 (1397فروردین

 3898732 7416 دانهدار

 3368049/4 6713 هدارهست

 3836/3 161 انگور

 876562/5 2132 گردو

 2820 43 خرمالو

 815 16465 جمعکل





 ، شمیرانات و شهریار خسارت سرما در شهرستان دماوند -4-2

تهران،شهرستانشهریاربهدلیلموقعیتجغرافیاییاستاندربینسهشهرستانموردمطالعهدر

(.میزانخسارت8-4و7-6،4-4شود)جداولچارخسارتسرمایدیررسبهارهمیوتوپوگرافیکمترد

بالغبر1397سرمایبهدرختانمیوهدراینشهرستاندرسال میلیونتومانبودهاستکه91200،

(.8-4باشد)جدولهایانگوردراینشهرستانمیاینخسارتمربوطبهباغ
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دهدکهعمدهاینخسارتمربوطاتشهرستاندماوندنشانمیبررسیمیزانخسارتواردبهباغ

بهسرمایدیررسبهارهبودهودربینمحصوالتمختلف،بیشترینمیزانخسارتمربوطبهسیبوپس

به هایهکتارازباغ685هکتارازباغاتسیباینشهرستانو5250طوریکهازآنگردوبودهاست.

(.6-4فروردین(دچارآسیبسرمایدیررسبهارهشدند)جدول28و27)1397گردودرفروردینماه

1397میزانخسارتسرمابهباغهایشهرستاندماوندبهتفکیکمحصولدرسال-6-4جدول

)منبع:سازمانجهادکشاورزیاستانتهران(

 نوعمحصول
خسارتمساحت

)هکتار(
میزانخسارت)تن(

ارزشخسارتمبلغ

ریال()میلیون

5/1712 685گردو  315000 

 143310 11060 553 هلووشلیل

 10740 1040 52 آلو

 3375000 193500 5250 سیب

 3000 1450 50 گالبی

 124120 3536 467 آلبالووگیالس

5/212298 7057 جمعکل  3971170 



4660تکهحاکیازآناس1397بررسیمیزانخسارتسرمادرشهرستانشمیراناتدرسال

اندکهمیزانخسارتهکتارازباغاتگیالساینشهرستاندرنتیجهتنشسرمازدگیدچارخسارتشده

 بالغبر شده سال2500وارد سرمازدگیدر گیالس، پساز است. ریالبوده بیشترین1397میلیارد

(.ایندر7-4ت)جدولمیزانخسارتبهمحصوالتسیب،آلبالووگردودراینشهرستانواردنمودهاس

-حالیاستکهدرشهرستانشهریارعمدهخسارتواردشدهدرنتیجهافتشدیددمامربوطبهتاکستان

(.8-4هایاینشهرستانبودهاست)جدول

1397میزانخسارتسرمابهباغهایشهرستانشمیراناتبهتفکیکمحصولدرسال-7-4جدول

استانتهران()منبع:سازمانجهادکشاورزی

 نوعمحصول
خسارتمساحت

)هکتار(
میزانخسارت)تن(

ارزشخسارتمبلغ

)میلیونریال(

 2500000 62500 4660گیالس

 252000 650 118 گردو

 160000 5400 546 آلبالو

 640000 42000 1022 سیب
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 21300 920 50 زردآلو

 16000 500 60 هلو

 3589300 111970 6456 جمعکل



1397میزانخسارتسرمابهباغهایشهرستاندماوندبهتفکیکمحصولدرسال-8-4ولجد

)منبع:سازمانجهادکشاورزیاستانتهران(

 نوعمحصول
خسارتمساحت

)هکتار(
میزانخسارت)تن(

ارزشخسارتمبلغ

)میلیونریال(

 91200 4560 1215انگور

 91200 4560 1215 جمعکل
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 نجم پفصل 

 راهکارهای کاهش مخاطرات سرمازدگی در باغ های استان تهران 

راهکارهایمتفاوتیبرایکاهشخطراتسرماویخزدگیوجودداردکهیابرمبنایپیشگیریاز

اند.بطورکلیایندومقولهزدگیپایهریزیشدهسرماویابرمبنایمحافظتدرختدربرابرسرماویخ

درزیرمواردمختلفکهکنند.فعالوروشهایفعالمقابلهباسرماتعریفمیایغیررابهصورتروشه

هادرباغهایاستانگیردوامکاناستفادهازآنبرایکنترلخسارتسرمادردنیامورداستفادهقرارمی

براساسبررسیمنابعوتجاربتحقیقاتیمجریوهمکا است. اشارهشده رانطرح،تهرانوجوددارد،

هاازتوجیهاقتصادیباالتریبرخورداربودهوباتوجهبهشرایطکشورجزراهکارهایبرخیازاینروش

هاتاکیدشدهاست.روندکهبهصورتویژهبرآنشمارمیمدیریتیاثرگذاربه



 مقابله با سرما های غیر فعال  روش -5-1

باشند.بهدگیبرمبنایپیشگیریازسرمامیسرماویخزخسارتروشهایغیرفعالدرکاهش

اینروش روشعبارتدیگر مرتبطهستند. احداثباغ زمان به عمدتاً کارآمدترینوهایغیرها فعال،

یخ و سرمازدگی خطرات کاهش برای راه میموثرترین وجودبندان عدم برای منطقه آمایش باشند.

کشت،استفادهازارقامدیرگلومقاوموهمچنیناستفادهزدگیمحصولموردنظرجهتسرمازدگیویخ

باشد.زدگیمیهایغیرفعالدرمقابلهباسرماویخهایمقاومبهسرماازروشازپایه
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 مکان احداث باغ  -5-1-1

،هرراهکاریکهبتواندباعثکاهشاثراتبدسرمابردرختانشدطورکهپیشازایناشارههمان

توانددربهبودکیفیتوکمیتمحصوالتکشاورزیگامبردارد.بهمنظوربهطورموثریمیمیوهگردد

مراحل در مختلفی راهکارهای زمستانه و بهاره سرمازدگی خطرات مقابل در میوه درختان محافظت

کاهشخطر در استبهترینراهکار مسلم که استولیآنچه گزارششده گیاه نمو و مختلفرشد

انتخابمکانمناسبکهدرآناحتمالوقوعسرمازدگیویخیدرزماناحداثباغمیسرمازدگ باشد.

-زدگیمیبنداندرختانمیوهکمیاصفرباشد،بهترینراهکاربرایحفاظتدرختدربرابرسرماویخ

 سلسله فرآیند کارگیری به با باغبانی صنعت در پیشرو کشورهای از بسیاری در امروزه مراتبباشد.

داده1AHPتحلیلی) و از( درختانزودباغ ،2GISهایحاصل بویژه میوه وهایدرختان بادام نظیر گل

-)خواجههاصفریاپائینباشدکنندکهاحتمالخطرسرمازدگیدرآنهاییاحداثمیزردآلو،رادرمکان

.(1381الدینوپورمنافی،

-جلوگیریازبروزخطرسرمایبهارهحائزاهمیتمیازنظرمکاناحداثباغعواملزیادیبرای

برخالفآنچهکهتصورمی بباشند. یا هموارهنزدیکبودنبهخطاستوا بودنازخطاشود، لعکسدور

باشد.عالوهبردوریونزدیکیبهاستوا،عواملمتعدداستوانشانگرکمیازیادبودنخطرسرمازدگینمی

هاومجاورتبادریاهاوجنگلسطحدریا،وجودموانعطبیعیازقبیلرشتهکوهدیگریازقبیلارتفاعاز

درختانمیوهنشانرویتحقیقاتصورتگرفتههادرمیزانبروزسرمازدگینقشموثریدارند.ودریاچه

یکهباشند،نسبتبهدرختانترمیهایپائینهایدرختانیکهدرعرضدهدکهدرنیمکرهشمالی،گلمی

توانبهزودترگرمشدنشوند.علتاینپدیدهرامیهایباالترهستند،چندینروززودتربازمیدرعرض

هایهادرعرضزمیندرمناطقجنوبینسبتداد.شایدازلحاظزمانیاینچندروزدیرتربازشدنگل

توانددرجلوگیریازسرمازدگیمیجغرافیاییباالتر،مدتزمانبسیارکوتاهیباشد،اماهمینچندروز

هادریکبهارهشدید،بهمیزانزیادینقشداشتهباشد.زمانوقوعسرماوهمچنینزمانبازشدنگل

 
1Analytic Hierarchy Process 
2 Geographic Information System 
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هابهمیزانزیادیتابعباشد.اینتغییراتدرزمانبازشدنگلمنطقهازسالیبهسالدیگرمتفاوتمی

هاست.بدینشدالفدرگلدهیدرظهورحشراتنیزمشاهدهکلیمایمنطقهاست.نظیرایناختمیکرو

معناکههرچهرشدفیزیولوژیکیدرختدراثرعواملجویعقبمیافتدبههماننسبتظهورآفاتنیز

شرایط مبارزهوتطبیقآنبا ازنظرانتخابزمانمناسبسمپاشیو توجهبهاینمسئله، تاخیردارد.

.(1391)یداللهیوهمکاران،برخورداراستبیشتریمیترشدونمودرخت،ازاه

-وضعیتآبوهواییوطولفصلرشددریکمنطقهتعیینکنندهنوعشیببرایاحداثباغمی

هایشمالیشوند.ایندیرترگرمشدنشیبهایشمالیدیرترازشیبهایجنوبیگرممیباشد.شیب

شود.ازآنجاییکهگلدرحالتبستهوغنچهمقاومتیوهمیهایدرختانمسببتاخیردربازشدنگل

هایروبههایروبهشمالکمترازشیبباالتریبهسرماداردلذااحتمالبروزسرمازدگیبهارهدرشیب

اینپدجنوبمی مییباشدکه برابرعاملتواندده برایحفاظتدرختدر زماناحداثباغ مثبتیدر

هایشمالیاستکهعلتاینترازشیبدرشیبهایجنوبیطولفصلرشدطوالنی.سرمایبهارهباشد

هانسبتهایجنوبیدربهاروبهدنبالآنزودتربازشدنگلتوانبهزودترگرمشدنشیبامررامی

باتوجهبهاینکهدرایننوعشیب گلداد. دربهارزودترازموعدبازمیها، احداها لذا هایثباغشوند،

میوهدرمناطقیکهاحتمالوقوعسرمایدیررسبهارهوجودداردسببافزایشخطرسرمازدگیبهاره

شیبمی از هایجنوبیشود. ازربرایپیشبیشتر زودتر عرضه بازارسکردنمحصولو به آن موعد

د،بهترینشیببرایهنگامزمستانهوجوددارشود.همچنیندرمناطقیکهسرمازدگیزوداستفادهمی

گرمایحاصلازتابشخورشیدهاباشند.چراکهدراینشیبهایجنوبیمیهایمیوه،شیباحداثباغ

می را حدودیجلویسرمایزودرسپاییزه سرماتا درختانفرصتبیشتریبرایسازگاریبا و گیرد

 .(Westwood, 1993)دارند

-مناسبمیشایعباشد،آتشککهبیماریایمناطقیهایشرقیبرشیباحداثدرختانمیوهدر

 تشکیلشبنمصورتمیبهلحاظاینکهباشد. بهار گیرددر بهمحضطلوعو رطوبتشبنمرویگیاه

مندیازتابشآفتابگیرد.ولیکمترینمیزانبهره،جلویگسترشبیماریرامیشودخورشیدتبخیرمی
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هایمیوهدرشیبهایغربیکمتراحداثباغباشد.شرقیمیهایهایشمالی،برایشیبپسازشیب

باشد.ازطرفدیگردرمناطقیگیرد،چراکهاحتمالسرمازدگیبهارهدراینشیبهازیادمیصورتمی

هایباکتریاییشودواحتمالوقوعآتشکودیگربیماریگیاهانایجادمیرویکهدرفصلبهارشبنم

ا نباید است، شیبباال کردز استفاده  ,.Snyder and Melo-Abreu, 2005; Kang et al)هایغربی

2014).

 هر ازاء کلیبه یکدرجهسانتی150بهطور دمایهوا سطحدریا، از افزایشارتفاع گرادمتر

.بنابرایندرختانیکهدرارتفاعاتباالییازسطح(Gradwell and Rainford, 2006)کندکاهشپیدامی

 اینبدانمعنا اما بیشتردرمعرضدماهایپائینقراردارند. قراردارند، کهدریکاختالفنیستدریا

دار،هرچهمحلباغبهقسمتپائینشیبنزدیکباشد،احتمالخطرارتفاعکم،مثالًدریکسطحشیب

هوایمجاورآنشروعبهباشد.درطولروزباتابشنورخورشید،زمینومتعاقباًسرمایبهارکمترمی

رسدوبعدازآن(دمایهوابهحداکثرخودمی14ایکهدرنیمهروز)ساعتنماید،بهگونهگرمشدنمی

کاهش به افزایشمیکندمیشروع حال دمایخاكدر غروبخورشید، زمان تا اما غروب. با باشد.

دهد.هوایگرممجاورسطحزمینبهرمیخورشیدخاكگرمایخودرابهصورتتشعشعبههوایمجاو

گردد.لذادریکسطحدلیلسبکبودنبهارتفاعباالترصعودکردهوهوایسردفوقانیجایگزینآنمی

دار،اینجریانروبهپائینهوایسردوجریانروبهباالیهوایگرممنجربهکاهشدمایهوایشیب

وق افزایشاحتمال و شیب مینزدیکپائین سرمازدگی یخوع عنوان به پدیده این از که زدگیگردد

بنابراینبهترینمحلاحداثباغ،دریکسطحشیبتشعشییادمی داردرفاصلهمعینیباالترازشود.

(.1-5شکل)باشدکفدرهمی
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 دارتغییراتدمابهازایتغییراتارتفاعدریکسطحشیب-1-5شکل

 

ر یخنکتهمهمدیگریدر نزدیکترینابطهبا در زدگیهایتشعشعیایناستکهسردترینهوا

بنابرایندمایسطحزمینیاهوایمجاورآنممکناستفاصلهبهسطحزمینقرارمی 10تا5گیرد.

ارتفاعدرجهسانتی در بایدبرای5/1گرادسردترازدمایثبتشده اینتفاوتدماییرا متریباشد.

باتوجهبهاینکهبسیاریازباغگیاهانحساس هایجدیداحداثشدهبهدمایپائینمدنظرقرارداد.

گردندوهمچنینمشکلبودناحداثباغدرارتفاعات،دشواریکشورهنوزبهصورتغرقابیآبیاریمی

حداثباغها،باغدارتمایلبهاعملیاتزراعیوعدمدسترسیآسانبهباغبهدلیلدشواریاحداثجاده

هایدرمناطقیباارتفاعکمتر،یعنینزدیکبهکفدرهودرمکانیمسطحدارد.اینامراحتمالآسیب

افزایشمی بنابراینتوصیهیخزدگیوسرمازدگیدرختانموجوددرباغرا تحتچنینشود¬میدهد.

یخ شرایطیصدماتاحتمالیحاصلاز بازدگیوسرمازدگیدرختاناحداثشده اراضیمسطحرا در

دارودرارتفاعباالترازکفدرهراباهممقایسهکردهایاضافیحاصلازاحداثباغدرسطحشیبهزینه

.(1391)یداللهیوهمکاران،ودرصورتمقرونبهصرفهبودن،اقدامبهاحداثباغدرمنطقهنمود
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باشند.وجودموانعیمانندرشتهکوهها،هایاحداثباغدرمجاورتموانعطبیعیمیبرخیمحل

هایبلنددرمجاورتباغبهمانندیکسدبرایجنگلهاوحتیبرخیموانعمصنوعیازقبیلساختمان

کند.نقشاینموانعدربروزیاعدمبروزیخبندانبهمیزانزیادیبستگیورودهوابهداخلباغعملمی

اینموانعدارد.اگرباغاحداثشده،روبرویبادغالبمنطقهونزدیکبهموقعیتوفاصلهباغنسبتبه

توانندزهکشیهوارادرباغمختلکنندودرنتیجهتجمعهوایسرددراینموانعباشد،اینموانعمی

افزایشمی دهد،ولیاگرموانعپشتموانعودرسمتباغاحتمالوقوعسرمازدگیویخبندانراشدیداً

نهتنهاازسرمازدگیجلوگیریمیدر بلکهبهعنوانفاصلهمناسبیازباغودرمقابلبادباشند، نماید،

پیشنهادمینیزعملمی1شکنیکباد شودکهحداقلفاصلهمحلاحداثباغازموانعطبیعیوکنند.

رتفاعدرختوسرعتبادمترباشدکهاینفاصلهبهمیزانزیادیبستگیبهارتفاعموانع،ا25مصنوعی،

غالبمنطقهبستگیدارد.درنهایتبایددرزماناحداثباغبهزهکشیهوادرباغتوجهزیادیشودواز

.(1387نام،)بیهاییخودداریگرددکهاحتمالتجمعهوایسردوجوددارداحداثباغدرمحل



 روش های ژنتیکی  -5-1-2

انتخابمی بعداز روشکانمتوانگفتکه پیشگیریازباغ، هایژنتیکیکارآمدترینروشدر

یخ برخیبندانمیخطراتسرمازدگیو بومیبودن اقلیمیو بدلیلشرایطمتنوع خوشبختانه باشند.

ایرانبهعنوانیکمنبعغنیژرم کشور مطرحمیدرختانمیوه، دنیا گونهپالستیدر به ایکهباشد،

اکثراصالحکنندگ دنیاامروزه تحقیقاتیمهماصالحدرختانمیوه مراکز کهدر انبزرگدرختانمیوه

پروژه انجام ژرممشغول به هستند جدید ارقام معرفی و وهایاصالحی ایران در موجود پالستغنی

ژرم دقتفراوانمیپالستموجوددرباغمخصوصاً با دراختیارنگرندوآرزویدیرینهآنهایسنتی، ها

کهباشد.ازآنجائیهادربرنامهاصالحیمیپالستدرختانمیوهایرانبهمنظورقراردادنآنژرمداشتن

باغ در موجود میوه درختان شدهاکثر تکثیر گذشته در طریقبذر ژنتیکیهایسنتیاز تنوع لذا اند،

 
1 Windbreak 
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بهچشممی اینتودهعظیمدرختانمیوه خوردفراوانیدر . اینتوده در ارقاممسلماً عظیمبسیاریاز

موجودمی مقاومدرختانمیوه گلآنباشندکهبهسرما ظهور دیرترمیاندیا ارقاممعمول، از باشد.ها

کندکهکمتردرمعرضسرمایبهارهتاخیردربازشدنگلدربهار،اینامکانرابرایدرختفراهممی

انتخابارقامدیر در صفتدیرگلیتحتتاثیرشرایطاقلیمیومحیطیگلبایدتوجهداشتکهباشد.

االمکانارقامیهاوارقاممحلیهرمنطقهانتخابشوندیاحتیاستوبایستیارقامدیرگلازبینتوده

درشرایطاقلیمیشوند،صفتدیرگلیآنکهازبیرونازمنطقهبهعنوانرقمدیرگلواردمی ابتدا ها

.(Rodrigo, 2000)هااقدامگرددبهترویجومعرفیآنمنطقهآزمایششودوسپس

همچنیندرمبحثکاربردارقاممناسبدرزمانکاشت،بایدتوجهداشتکهارقامزودرسنسبت

بهتربهارقامدیررسیادرختانیکهقبلازسرمامحصولزیادیداده درمقابلدماهایتوانند¬میاند،

توانبهمیزانتجمعکربوهیدراتدردرختنسبتداد.درارقامینامررامیپایینزندهبمانند.کهعلتا

برگ در شده کربوهیدراتساخته برداشتمیوه، پساز بهزودرس، افزایشمقاومتدرخت صرف ها

توجهبهاینکهسرمایزمستانهمی با ارقامدیررسبهخوابرفتهو از بعالوهچنینارقامیزودتر شود.

ارقامزودرسبهسرماویخبندانمقاوماهاندرشرایطخواببیشترمیمقاومتگی لذا ترازارقامباشد،

.(1390)میرمحمدیمیبدیوترکشاصفهانی،باشنددیررسمی

روش بحث میدر سرما، برابر در میوه درختان حفاظت منظور به ژنتیکی بههای اقدام توان

پایه پشناسایی و سرما به مقاوم تجاریهای ارقام اینپایهروییوند نمود. سرماپایهها به هایمقاوم

شوندکهدرنهایتمنجربهدیرتریدارندوباعثبخوابرفتنیاتوقفرشدمیمعموالًرشدساقهآهسته

می نمونهگلدهی از یکی گیالسمهلب ارقام پایهگردند. خوب میهای درهایی تاخیر سبب که باشد

مقابلدماهایپاییندرآخركمیگلدهیپیوند نظرافزایشمقاومتدر پایهبرپیوندكاز تأثیر شود.

پدیده در شود. پدیدار بهار در گیاه وقتفعالیترویشی دیر آغاز صورت استبه ممکن یزمستان،

هاهاوذخایرکربوهیدراتشدنشاخهمقاومتدرختنسبتبهسرمایزمستانعواملیمانندمیزانچوبی

دوره طول شرایطمحیطی، این وجود با دارند. فواصلنقشاساسی بافتخاك، گیاهی، استراحت ی
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هرس انبوهیتاجدرخت، کود، نوع غیرهآبیاری، کردنکربوهیدراتو ذخیره ایجاددر نتیجه در و ها

نوعپایهتوأمباعواملیادش بدونتردید، نقشمستقیمدارند. دراینامربهمقاومتدربرابرسرما ده،

اندکهمقاومتگیالسپیوندشدهرویآلبالونسبتبهسرمابههانشاندادهمراتبموثرتراست.بررسی

هایمقاومبهآنچهکهدراستفادهازپایه.هایبذریاستمراتببیشترازگیالسپیوندشدهرویگیالس

باشد.چراکهممکندكوخصوصیاتدیگرپایهمیسرمابایدبدانتوجهکرد،مبحثسازگاریپایهوپیون

برخیبیمار به ایعلیرغممقاومتبهسرما، پایه پیوندكناسازگاریاست، با اینکه حساسباشدیا ها

باشد.

هایاستانتهرانکهدچاردهدکهبخشیازباغارزیابیمیدانیمجریوهمکارنطرحنشانمی

هاودرختانبومیزودگلوزودرسهاژنوتیپسنتیاستکهدرآنهایشوند،باغخسارتسرمازدگیمی

دچارخسارتکشتشده وقوعاولینسرمایدیررسبهاره، ایندرختانبا تا همینامرسببشده اند.

شدیدسرمایدیررسبهارهشوند.ایندرحالیاستکهانتخابارقامدیرگلودیربرگدرکنارانتخاب

تواند،خسارتسرمازدگیرادراستانتهرانبهحداقلمیزانداثباغبهراحتیمیمحلمناسببرایاح

استراتژی اول  ممکنکاهشدهد.دراینراستاالزماستتادواستراتژیمدیریتیبایداتخاذگرددکه

های جدید است که باید در محل مناسب، گونه مناسب و رقم دیرگل و دیربرگ  در احداث باغ

و"فرنور"،"چندلر"بهعنوانمثالاستفادهازیکرقمدیربرگگردومانندارقامخاب گردد. مناسب انت

مینه"پرشیا" سببافزایشمستقیمعملکرد ازتنها تاریخبرگدهی، در زیاد دلیلتاخیر به بلکه شود،

تا، نوسازی و  استراتژی دوم در این راسباشد.هایسرمایدیررسبهارهدرامانمیبسیاریازخسارت

های موجود با استفاده از سرشاخه کاری با ارقام متحمل به سرمای دیررس بهاره اصالح باغ

هایباغداراندرشهرستانالزمبهتوصیه،بازدیدهایمیدانیصورتگرفتهدراینطرحدرطیباشد. می

 -میایدیررسبهارههایزودبرگکهمحتملبهسرمکاریژنوتیپجهتانجامسرشاخهموردمطالعه،

(.2-5باشندباارقامتجاریودیربرگدهشد)شکل
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هایدماوندوفیروزکوهبهعنوانسرشاخهکاریدرختانگردوبااستفادهازارقامدیربرگچندلردرشهرستان-2-5شکل

درجهتکاهشخشارتسرمازدگییکراهکارمناسب



 های فعال  روش -5-2

بداناشارهشد،کارآمدترینوموثرترینراهبرایکاهشخطراتسرمازدگیوطورکهدرباالهمان

-باشد.بااینوجودبسیاریازباغمی1GISهایحاصلازیخبندان،انتخابمکانمناسببرمبنایداده

مناطقمستعدسرمازدگیویخهایاحداثشده ازطرفدیگربسیاریاززدگیمییکشوردر باشند.

درمناطقیواقعشدههمکان اندکهدرصورتاحداثباغدرآنایمناسبجهتکشتدرختانمیوه،

بهمحافظتدرختدربرابرمکان نیاز اینتفاسیرگاه با احتمالسرمازدگیویخبندانوجوددارد. ها،

شود.باشدکهازآنتحتعنوانروشهایفعالیادمیزدگیمیسرمازدگیویخ



 
1 Geographic Information System 
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 زدگی های فیزیکی مقابله با سرما و یخ  شرو  -5-2-1

علیروش فیزیکی روشهای از اما پیشگیری، به نسبت کمتر بازده کنترلرغم در موثر های

زدگیهستندکهبرپایهجلوگیریازهدررفتیاجایگزینیگرمایتشعشعیازدستسرمازدگیویخ

دشوارترازحفاظتدربرابریخزدگیهایباشند.حفاظتازگیاهدربرابریخرفته،می زدگیانتقالیغالباً

می سیستمتشعشی اغلب نتیجه در روشباشد. و یخها شرایط در تنها حفاظتی تشعشعیهای زدگی

قدرتمندترینومؤثرترینمکانیزمممکنبرایکاهشآسیبآکار ییدارند.باالبودننقطهشبنماحتماالً

کهدراینموقعیتبهعنوانیک»پمپگرمایی«،مقدارگرمایهدرزدگیاست.چراهایناشیازیخ

طورکلیهرروشحفاظتیکهقادربهنماید.بهرفتهازطریقتشعشعراباگرماینهانتراکمجبرانمی

داراست،اماانجاماینکاربسیارمشکلرافزایشظرفیتبخارآبهواباشد،ازبازدهیبسیارباالییبرخو

هایحفاظتفیزیکیبرپایهجلوگیریازهدررفتنیاجایگزینیگرمایتشعشعیساسکلیهروشاست.ا

موقعیتمکانی،نوعخاك،میزان،ازدسترفتهاست.انتخابنهایییکسیستمحفاظتیبستگیبهگیاه

نوانیکمواجههباهوایسردوسالیقوتجاربشخصیدارد.ضمنآنکهمالحظاتاقتصادیرابایدبهع

داد،امکانحفاظتازهرگیاهیدربرابرنظرقرارداد.اگرامکاناتاقتصادیاجازهمیمهمهموارهمدعامل

انتخابیکسیستمحهرنوعسرماویخ گیریاظتازیخبندان،یکتصمیمفزدگیوجودداشت.اصوالً

گونهکهدرشرایطگلخانهه،آناقتصادیاست.پوشاندنکاملیکمحوطهوگرمکردنمستقیمیکگیا

ترینسیستمحفاظتازسرماست،امااجزااینسیستمدرگیرد،بهترینودرعینحالپرهزینهانجاممی

برای و وسیع باغسطوح از تاکستانبسیاری ها، و زمینباغدارها سبزیجاتعمالًو و میوه تولید های

نتجهیزاتی،مزایاودرآمدهایجنبیدیگرینیزبههمراهپذیرنیست،مگرآنکهساختونصبچنیامکان

گیریدرمورداینکهیکسیستمحفاظتیراچگونه،کجاودرچهداشتهباشد.باغداربایدهنگامتصمیم

هاوعملیاتمدیریتیمزرعهرامدنظرقرارزمانیبکارگیرد،نکاتمتعددیازجملهارزشگیاه،هزینه

)بیدهد روش(1387نام، عمده روش. عنوان به که ازهایی میوه درختان حفاظت در فیزیکی های

باشندعبارتنداز:سرمازدگیویخبندانمطرحمی
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 1بخاری -

گرفت.باغدارانبرایگرمکردنبهمنظورحفاظتدربرابرسرمابرایقرنهامورداستفادهقرارمی

د.درحالحاضرنیزاستفادهنسوزانوتایرهایکهنهرامیضایعاتگیاهی،محافظتدرختانازیخبندان

باشدوبیشتربرایمبارزهبایخبندانترینروشبهمنظورحفاظتدربرابرسرمامیمتداول،هاازبخاری

هارود.اساسکاربخاریافتدوتداومشبانهروزیندارد،بکارمینوعتابشیکهتنهادرطولشباتفاقمی

باشد.تشعشعحرارتیازدسترفتهدرطولهایسردمیحرارتازدسترفتهباغدرطولشبتامین

مترمربعدردقیقهمیباشد.چونراندمانگرمکردنپائینکالریدرسانتی09/0-18/0هایسردشب

هایرغمتشعشعکالریدرهرسانتیمترمربعدردقیقهتامینشودتاعلی5/0تا3/0استبایستی

بخاریبهدرختازطریقکن حرارتاز دمایباغثابتبماند. کسیونیاوخالصحرارتیازدسترفته،

درهایگیاهیجذبمیشود.تشعشعحرارتیبوسیلهاندامهوایگرمشدهمنتقلمی شوندکهمستقیماً

شود.عفاصلهکممیهاقراردارند.تاثیرتشعشعحرارتیبهنسبتمعکوسمربمعرضمیدانعملبخاری

قوی شعله کمیبخاریبا تعداد از اینکه تا شعلهکمبسوزد زیادیبخاریبا تعداد استکه بهتر لذا

.(3-5)شکلدهگرددااستف

 
1 Polar 
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کاربردبخاریباغیبالولهبرگردان-3-5شکل

 

باشد.زیرایاولهزینهمطرحمیبهکاربردنبخاریبهعواملمتعددیوابستهاستکهدردرجه

رسدکهاستفادههایباالییمیطولمدتدوامسرمابایدمصرفشوداغلببهرقممقدارسوختیکهدر

هادرمناطقیکهدارایبادهایکند.همچنینکاربردبخاریمیقابلتوجیهراازنظراقتصادیغیرازآن

هرچندیکوزشبادمالیمدرپذیرنمیشدیدهستندامکان موثراستافزایشکاراییبخاریباشد. ها

شود(امامناطقیکهبادهایشدیددارد،نیازبهاستفاده)باعثمخلوطشدنهوایگرمباهوایسردمی

کند.باشدکهاینعاملاستفادهآنراغیراقتصادیمیهایزیادوسوختزیادیمیازبخاری

آید:الزمازطریقفرمولزیربدستمیهایموردنیازبهمنظورتهیهگرمایمقداربخاری

تعدادبخاریدرهکتار)بازدهکالریبهلیترسوخت(×مقدارسوختمصرفی)لیتردرساعت(=درساعتحرارتموردنیازبهکالریدرهکتار

بخاری طوریطراحیشدهبیشتر میها نفتکار با که میاند و صورتواحدهایکنند به توانند

تو لولهسطشبکهمستقلیا بینمحصولبههموصلشوندایاز در هایمزیتبخاری (.3-3)شکلها

هاتوانمیزانسوخترابرایهمهکنترلکردودرضمنخاموشکردنآنمتصلبههمایناستکهمی

تواندبرایگازطبیعینیزطراحیشود.درجدولایمیشود.سیستملولهتوسطپمپمرکزیانجاممی

بخاری1-3 از تعدادی عملکردی خصوصیات گازلیستو نفتو پروپان، است. شده بیان باغی های
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بخاریهااستفادهمیطبیعیبهعنوانسوختدربخاری هاازطریقسهمکانیسمامکانمحافظتشوند.

عثایجادکنند.گازهایداغخارجشدهازباالیدودکشدرمنطقهمحصولبادربرابرسرمارافراهممی

شود،منبعهوایگرمباالدرناحیهوارونگیآنرابهدامجاییومخلوطشدنهوایسردباگرممیجابه

درصدباقیماندهبهصورتتشعشع25شود.درصدانرژیبخاریبدینشکلآزادمی75اندازد.حدودمی

بهاجسامیمیشوداینحرارتتحتتأثیربادقرارنمیازفلزبدنهبخاریآزادمی رسدکهگیردوتنها

زدگیناشیازبادتاتوانندتحتشرایطیخهامیتوسطجسمدیگریمحصورنشدهباشند،بنابراینبخاری

شود.حدودیایجادمحافظتکنند.مقداربسیارکمیهمازگرمابهخاكمنتقلمی

هابینیشدهکاهشیابد،بخاریچهپیشترازآنماندیاآهستهبچنانچهدمابهطورغیرمترقبهثابت

تأخیر فراهممیامکانبه هزینهانداختنحفاظترا سیستمکنند. از هایهایاولیهنصببخاریکمتر

دهد.اگرمیزانسوختنبرداریراافزایشمیهایبهرهتریکهداردهزینهدیگراست.اگرچهسوختگران

صولوجودنداردوهرقدرحرارتایجادشودمفیدخواهدبود.اضافیبرایمحخطربخاریکافینباشد

درصدگرماحاصلازبخاریممکناستازطریقتشعشعآسمان،یانیروهای85تا75متاسفانه

وجریانبادیکاتاباتیک)یکمشکلبزرگبرایسیستمهایحفاظت1شناورجابجاکنندهباالیگیاهان

آبپاشیرویشاخوبرگی(کههوایگرمرابهخارجازباغجابجامیکندازدربرابرسرمابهجزسیستم

گرماییمهمراکاهشدهدموثربودنروشراافزایشخواهدداد.اگراتالفدستبرود.هرعملیکهاین

اکثرگرمایآزادشدهازاحتراقرامیتوانستیمدرباغنگهداریکنیم،گرمایحاصلازسوختفسیلی

باشدموجببر سوختیزیاد اگرمیزانماده اقتصادیمیبود. و خیلیمؤثر برابرسرما ایحفاظتدر

یکدومتاسههاینفتیبهطوراساسیاتالفگرماوفرسودگیزودهنگامبخاریهامیگردد.بخاری

هاینفتروزمهایپروپانبهجایسیستسوزانند.امروزهکاربردسیستمکگالندرساعترامیچهارمی

نیازبهتمیزکردنکمتریدارند،ولیبخاریباشد.سیستمبهروزدرحالافزایشمی -هایپروپاناساساً

 .(1391)یداللهیوهمکاران،ساعتکار،تمیزشوند30تا20هاینفتیبایدبعدازهر

 
1 Stack effect 
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درانتهایفصلسرمادرهربخاریبهخاطرمسائلایمنیبایدراهورودآببارانمسدودشودو

کهنفترویآبشناورمینفتازبخاری تواندباعثبهشودوسوزاندنسوختمیهاحذفشود،چرا

تواندباعثخاموششدنبخاریشود،جوشآمدنآبوبروزیکسریمشکالتایمنیشود.فراربخارمی

دودکششودیاباعثشودکهمیزانسوزاندنراکاهشدهدوگاهگاهیموجببهنفسنفسافتادن

دودکشبگیرد.

 هاآنویژگیهایباغیویازبخاریدتعدافهرست-1-5جدول

نوعبخاری

درصد

 گرمای

تشعشعی

گرمایتولیدشدهدر

ساعتدرهرواحدکیلو

کالری

تعدادتوصیه

شدهبرایهر

هکتار

آلودگی

هوا

طولزمان

سوختن

)ساعت(

نوعسوخت

5کم250-2015500-2150مقداریتریهیت
ذغالنفتی

هایسوختیبلوك

8-10کم86-6300500-525000شمعمومی

گازپروپاندائمکم86-525000170گازپروپان

5-15بخاریدرباز
35000-8800

بستهبهاندازه
نفت8-10کمی500-125

کمی242500085-58بخاریمولددود
ساعتبرای4

یرهربستهتا

بستههایتایر

کهنهفرآیندشده

بخاریبا

دودکشبرگردان
32-23

530000-12600

سرعتواندازهبهبسته
نفت8-18کم135-50

بخاریدرپوش

دار
گازطبیعیدائمکم55-4525000125-85



 )مولد باد( های بادبزنکاربرد ماشین -

شودبهطبقاتباالیجوآنتانمتصاعدمیهوایگرمکهدراثرتشعشعامواجازسطحخاكودرخ

ترازهوایسطحباغ.لذاهوایچندمترباالترگرمشود¬میمشخصجمعدرارتفاعیمحلمنتقلشدهو

تروسطحباغبرگرداند،ایبتواناینهوایگرمرابهطبقاتپایینخواهدبود.بنابرایناگربهکمکوسیله

باسقفهوایگرمیجلوگیریکرد.درآزمایشاحتمالییتعدیلوازآسیبراتاحدودتوانهوایآنمی

هایبزرگبرقیدرجهحرارتترازسطحزمینبوده،توانستهاندباکارگذاشتنبادبزندرجهگرم10که

ندانهایبادبزنتنهابرایمبارزهبایخبماشین درجهباالببرند.3الی5/2هایمرکباتراحدودبسترباغ

استفادهازماشینناشیازنوعتشعشیبهکارمی درامریکا1920-30هایمولدباددرسالهایرود.
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هزینهاستفادهاز%20اماچونهزینهآنتنهانبودقابلاطمینانیهرچنداینروش،روش.شدمتداول

(.4-5)شکلشدبخاریبود،استفادهازآنمتداول


هایمیوهجهتمحافظتدرختاندربرابرسرمادرباغ)مولدباد(هایبادبزنینکاربردماش-4-5شکل



هایبادیاغلبدرکالیفرنیاگزارششد.ماشین1920هایبادیدردههاولیناستفادهازماشین

(کهمقادیرزیاد3-5هاهستند)شکلهایبزرگرویبرجهایبادی،پروانهشوند.ماشینپنکهنامیدهمی

کشند.ازنظرمردمپسندیبهدلیلذخایرانرژیازهوایگرمراازوارونگیدماییباالیباغبهپایینمی

درهمهفصولاستفادهتوانند¬میاندوهایدیگربهمقدارزیادافزایشیافتهدرمقایسهباتعدادیازروش

ماشین پایینشوند. در مخلوطکردنهوا کردنازهترینقسمتهایبادیبا برایاستفاده ایاتمسفر

کنند.مقدارحفاظتیاافزایشمقادیرزیادگرمایذخیرهشدهدرهوا،حفاظتدربرابرسرمارافراهممی

تواندمقداریکهدمایهوامیحداکثرکلی،قانونیشود.بهعنوانمتعددیمربوطمیعواملدمادرباغبه

 تفاوتدمایی%50افزایشیابدحدود بینسطوح 6)شدتوارونگیدمایی( 8/1فوتی)60و 18تا

(گرادسانتیدرجه16هااگرشدتوارونگیدماییکوچکباشد)کمتریامساویمتری(است.اینماشین

خیلیمؤثرنخواهندبود.
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ماشین معمول طور عمودیثابتمیبه یکپنکه بادبزن موتورهایهای از آن انرژی که باشند

اسببخارقدرت130دوردردقیقهحدود2400هادراینپنکه.شودییاپروپانمایعتأمینمیگازوئیل

هزارتایک800آیندومیدوردردقیقهبهگردشدر590درحدود متر(8/5کنند.دوتیغه)تولیدمی

کنند.میایهواتولیدمترمکعبدرثانیه(جریانتوده400-475میلیونفوتمکعبدردقیقه)

نیازاستمترمربع4000برایهرانرژیاسببخار12-15یکقانونکلیایناستکهدرحدود

 (انرژیاسببخار100-160برایاینکهحفاظتدربرابرسرماصورتگیرد.یکماشینبزرگوساده)

فاظتکند.معموالًمتریراتحتشرایطآرامح120هکتاریایکمسافتشعاعیحدود5/4تاتواندمی

ارتفاعسرحدودهاوتاکستاندرباغ ارتفاعاتپایینمتردرنظرگرفتهمی10-11ها تربرایتیغهشود.

نیازبهمخلوط برایمحصوالتکوتاهترمفیدنیست،چونهوایگرمتردروارونگیدماییهنوز اساساً

هایبادیهستند)وگاهیخطرناك(ازماشینهلیکوپترهایکنوعگرانشدنباهوایسردسطحیدارد.

خودراباارتفاعتوانند¬میهامورداستفادهقرارگیرند.آنتوانند¬میکهتحتشرایطسرمایتشعشعی

وازاینلحاظخیلیمؤثرباشند.مقدارناحیهسرمایباغراجابجاکنندیکوارونگیدماییتنظیمکنندو

-شود،مربوطمیپایین(کهتوسطهلیکوپترتولیدمیروبهربتی)جریانهابهضحفاظتشدهتوسطآن

هرچههلیکوپترسنگین ترباشدتواناییحفاظتشبهترخواهدبود.هلیکوپترهابایدازجهتشود.اساساً

کنندکهعبور کار باغ، باد به )رو ساعت(5-10هایکندیرا میمایلدر با.کنندایجاد تکنیکیکه

داراستکهقبلازهایکنترلکنندهحرارتیدرنواحیمشکلشود،داشتنچراغوپترهااستفادهمیهلیک

هاخاموشآیدکهچراغمیایبهپروازدرشوند.سپسهلیکوپتراطرافقطعهوقوعدمایسردروشنمی

واکنشسریعدماسنجاند.همچنینبایددوارتباطرادیوییبینهلیکوپتروزمینوجودداشتهباشد.شده

کندکهارتفاعپروازشرابرایبهتریناثرگرمایشیتنظیمکند.درهلیکوپتربهخلبانکمکمی

اینماشین دیگرروشکاربرد با آبیاریبارانیزیرشاخوهایمولدبادهمراه قبیلبخاری، از ها

مثالکاربردیکماشینمولدوانعنباشد.بهبرگیوآبیاریسطحیدرحفاظتدرختانمیوهموثرترمی

17مولدبادیاباغ،نسبتبهاستفادهتنهاییازیکماشینمترمربع100عددبخاریدر5/8بادهمراهبا
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هاراباآبیاریبارانیباالیهابایددقتکردکهآنباشد.درکاربردتواماینماشینموثرترمیعددبخاری

.(1387نام،)بیردشاخوبرگیهرگزاستفادهنک



 آبیاری بارانی  -

شودکاراییبیشترینسبتبهگرمایحاصلازسایرمنابعدارد،زیرادرگرماییکهازآبآزادمی

توانازآنبهصورتانتخابیبرایشودوحالتشناوریکمتریداردوبهعالوهمیدماهایپایینآزادمی

برای محافظت   کارآمد و اقتصادیآبیاری روش ادهکرد.هایگیاهاستفگرمکردنسردترینقسمت

دسترفته،ازمحصولبهمحیطازطریقگرمایآزادشدهازگرمایازاست.  سرما و یخبنداندر برابر 

شود.کالریانرژیآزادمی80زند،شود.زمانیکهیکگرمآبیخمیآببهیخجایگزینمیشکلتغییر

آبیاریبهمادامیکهیخدرحالتشک تولیدخواهدکرد. یلاست،اینگرماینهان،گرمایموردنظررا

رغماینکهاینروشجدیدشود.علیمنظورحفاظتدربرابریخبنداناغلبتوسطآبیاریبارانیانجاممی

هایبهرهبرداریآنآبیاریبرایحفاظتازیخبندانهنوزگسترشخیلیزیادینیافتهاست،اماهزینه

توانهمبرایتراست.همچنینازاینروشمیباشد.چراکهآبازنفتوگازارزانکمترازروشقبلمی

بعالوهدراین آبیاریدرختاندرطولسالوهمبرایحفاظتدرختاندربرابریخبنداناستفادهکرد.

درکاربرداینسیستمباشد.ترمیتروشبدلیلکنترلسیستمتوسطیکپمپمرکزی،مدیریتآنراح

باشند:شودکهبهقرارذیلمیازدوروشعمدهاستفادهمی

مناسبایآبیاریبارانیباالیشاخوبرگیسیستمیاستکهباالترینسطححفاظتراباهزینه

تواندباالمیخطرآسیب(.باوجوداین،اگرسیستمدرنیمهشبازکاربیفتد5-5)شکلفراهممیکند

کندوحتیممکنباشد.اینسیستمتنهاروشیاستکهبرایمیزانحفاظتشبهشدتوارونگیاتکانمی

باطراحی استمقداریحفاظتدرشرایطسرمایناشیازانتقالحرارتتوسطجریانهایافقیهوا

حفاظتدرداشتهباشند:آبیاری،سههدفهاممکناستصحیحفراهمکند.تعدادزیادیازاینسیستم
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کاهشآفتابسوختگی)رویسیب خنکشدنتبخیریبرایرنگو و سرما حفاظتبرابر مقدار ها(.

 توسطآبیاریبارانیباالیشاخوبرگیفقطمربوطبهمقدارآببهکاربردهشدهاست.


کاربردآبیاریبارانیباالیشاخوبرگیبهمنظورمقابلهباسرما-5-5شکل

 

برایتاجدرختبایدیکنواختیخیلیبیشترینسبتبهآنچهکهبرایآبیاریموردکاربردآب

معموالً یکنیازاستداشتهباشدبهطوریکههیچسطحیکمترازمقدارطراحیشدهدریافتنکند.

برایحفاظتدربرابرسرما80کهکمترازتعیینمیشودضریبیکنواختی سیستمها درصدنباشد.

اسببخار5تا3هاوموتورها)زابتدابرایاینمنظورمهندسیوطراحیشوند.خطوطاصلی،پمپبایدا

ایدرآوردهشوندکهتمامباغیاقطعهبتواندهمزمانآبپاشیشود.پمپ(بایدبهاندازه1قدرتدرهرایکر

دساغلببرایاهدافآبیاریقراردادهمییترمجزایکوچک ترآبیاریهایکوچکتگاهشودوقطعهبا

باردردقیقهبهگردشدربیایندونبایداجازهدادکهتشکیلیخشود.سرهایآبپاشبایدحداقلیکمی

کند)گرماینهانذوب(کهزندگرماآزادمیهاوکاربردآبرامتوقفکند.وقتیآبیخمیگردشآن

دارددرجهفارنهایت(نگهمی32تا31گراد)سانتیدمایمخلوطآبویخرادرحدودنیمتاصفردرجه

بافت دمای نگهدارینشود، اینمخلوط اگر دمایحبابو استبه یخممکن از پوشیده هایگیاهی

 
1 BHP/ac 
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جوانه1رطوبتی برایدرختو شدیدیرا صدمه جدولسقوطکندو آورد. وجود به دماهای2-5ها

آغازیبرایآبیاریبارانی اساسپیشنهادشده بر برابرسرما حفاظتدر برگیبهمنظور باالیشاخو

می نشان را رطوبتی حباب افتدمایدماهای از جوانه صدمه پتانسیل کردن کم منظور به که دهد

باشد.آبدرجهفارنهایتالزممی30هایگیاهیباالیحدودداشتنبافتوهمچنینبراینگهتبخیری

بایدگرمایکافیبرایجبرانتلفاتحرارتیتشعشعی،همرفتوتبخیررازدنبهکاربردهشدهبایخ

می صحیحکار وقتیسیستمبهطور شود.فراهمکند. یخچکیده از مداوم آرامیاما آببایدبه کند،

(.5-6)شکل همچنینیخبایدنسبتاًشفافوتمیزباشد


اربردآبیاریبارانیباالیشاخوبرگیتشکیلیخرویاندامهایگیاهدرنتیجهک-6-5شکل

 

ممکناستافتدماییتبخیرییاافتدائمیدردمایمحیطباغازطریقخنکشدنتبخیری

شود.استفادهازآباولینبارروشنمیبرایسیستمزمانیکه.هایآبپاشوجودداشتهباشدقطرهچکان

افتدماییراکمکند.زمان،نبیشترگرمابرایتبخیربافراهمکردتواند¬میگرم،اگردردسترسباشد،

ومقداراینافتبهدمایحبابرطوبتیمربوطاست.2برگشت

 
1 Wet bulb temperature 
2recovery 
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دارایبرخیمعایبنیزمی آبیاریبارانیباالیدرختعالوهبرمزایا برخیازارقامدرختیباشد.

یلشدهرویشاخوبرگنباشندوممکناستقادربهتحملباریختشکبویژهدرمراحلابتداییکاشت،

ایزیادوتواناینسیستمرابرایآنهابهکاربرد.اینسیستمبهمقادیرزیادیآب،خطوطلولهلذانمی

5/7شوددرحدودگرادجذبمیهایبزرگنیازدارد.گرماییکهطیتبخیردرصفردرجهسانتیپمپ

برابرمقدارآبیکهبایدیخبزند،تبخیر5/7اقلشودوحدادمیبرابرمقدارگرماییاستکهدریخزدنآز

شود.لذاآببیشتریبایدیخبزندتاگرمایالزمبرایگرمکردنباغرافراهمکندوتلفاتگرماییرامی

هافتد.اگرسیستمبهاازآبمایعویخزدهاتفاقمیبرایخاكوگیاهانجبرانکند.تبخیردرهمهزمان

شودودراینهردلیلیدرطولشبازکاربیفتد،فوراًبهیکسیستمسرمایشیخیلیخوبتبدیلمی

 Zamora-Re؛1391)یداللهیوهمکاران،بیشترازنبوداینسیستمرخدهدتواندخیلیحالتصدمهمی

et al., 2016.) 

یشاخوبرگیدماهایپیشنهادشدهآغازیبرایآبیاریبارانیباال-2-5جدول

(°C)  دمایآغازی (°Cدمایحبابرطوبتی)

 1 -3/3بیشتریامساوی

 6/1 -4/4تا-8/3

 2/2 -5تا-5/5

 7/2 6/6-تا-1/6

 3/3 -2/7تا-3/8

8/3 -4/9تا-8/8

 

باشدمیوسرمابندانکارآمدبرایحفاظتدرختدربرابریخیروش1آبیاریبارانیزیرشاخوبرگ

-میتحقیقاتنشاندادهاستکهموفقیتسیستمهایآبیاریبارانیزیرشاخوبرگی)که (.7-5کل)ش

گیرد،کهتحتتأثیرقرارمیعواملمتفاوتیهااستفادهشود(توسطهایبادییابدونآنباماشینتواند

ودمایآن،حجمهوایبهترتیباهمیتشاملارتفاعوشدتوارونگیدمایی،مقدارآببهکاربردهشده

 بهداخلباغکه آزادشدنگرماینهانتواند¬میجریانیافته حذفکند، را گرما نیمیاز حدود در

ازیخزدنآببهکاربردهشدهوتغییراتمداومگرمایتشعشعیازخاكمیحاصل سایرعواملباشد.

 
1Microsprinkler 
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،ارتفاعشامل سهمنسبیهریکازستاهایآبقطرهچکاناندازهنوعمحصولپوششیو باعوامل.

هایتوجهبهمکانوشرایطکلیماییموجوددرزمان،متفاوتخواهدبود.مقدارحفاظتتوسطسیستم

بستهبهشودکهآبپاشیزیرشاخوبرگیبههردوعاملمقدارودمایآببهکاربردهشدهمربوطمی

 دمایی میشدتوارونگی کندتغییر گرما انتقال جوانه. هرهایسرمابه همرفتو توسطتشعشع، زده

بافتمیعانیصورتمی رویسردترین که میگیرد اتفاق گرمایهایگیاهی و تشعشعی گرمای افتد.

منعکس میعان)نهان(اثرکمیرویدماسنجدارندکهممکناستبهدرستیسطوحمؤثرحفاظترا

.(Zamora-Re et al., 2016)نکند


 کاربردآبیاریبارانیزیرشاخوبرگبهمنظورمقابلهباسرما-7-5شکل

 

قسمتیازباغووسعت،ظتبهمقدارآببهکاربردهشدهسطححفا سطحیخزدهمربوطاست.

گرما،ازیخزدنوخنکشدنآب،توسطتراوشکردنآببهزمینحملمیشود،قسمتیبرایگرم

برآوردگیرد.کهاندکیرطوبتراافزایشمیدهد(مورداستفادهقرارمیکردنهواوقسمتیبرایتبخیر)

رودواگرهایزیرشاخوبرگیقراردادیازدستمیدرصدگرماتوسطسیستم75حداقلشدهاست
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بهمنظور2هاوریزآبپاش1هادرصدبرسد.مهافشان100تواندبهگرمامیاتالفکاربردآبکافینباشد

هایکوچکومه3دربرابرسرمابهصورتزیرشاخوبرگیبایدبهخوبیکارکنند.قطرهچکانحفاظت

کنند.شاخوبرگیراجبراننمیهایزیرهافقدانکاربردآبکافیدرسیستمافشان

سهمآبیخزدهدرگرمکردنهوابهمنظورحفاظتدربرابرسرمادرسیستمآبیاریبارانیپائین

کماست،بهطوریکهبیشترگرمایحاصلازیخزدنآبتوسطآبیکه)میکرواسپرینکلر(برگیشاخو

کند.بهعبارتدیگر،وقتییخزدنآبدرشود،جذبشدهوبهداخلخاكنفوذمیبعداًبهکاربردهمی

میانهواهاوقتیازگرمکردنهواغیرمؤثراستواغلبگرمکردنتوسطخنکشدنآبقطرهچکان

ازمیانباعبوردادنآنترینبهبوددرتکنولوژی،گرمکردنآب)شود،منطقیکنندفراهممیحرکتمی

بخاریهاینفتی،استفادهازآبزیرزمینیگرمیاتوسطگرمکردناستخرهاباانرژیخورشیدی(قبلاز

،مخصوصاًوقتیذخایرآبمحدودهستند.استتوزیعدرباغ

اینچ(بازاویهپاششپائین)کمتریا64/5تا32/3هایآبپاشکوچک)سر،هالبسیستماغدر

اینچ12/0تا08/0کنند.دامنهکاربردازاستفادهمی4پیاسآی50تا40درجه(رادرفشار7مساوی

سیستم در نصفنیاز از کمیبیشتر هرساعتیا آبپاشدر برگیاست. مهایرویشاخو درها عموالً

منظور32اطراف به شبنمپایینباشد، نقطه اگر زودتر یا فارنهایت، اندازه درجه بردنرطوبتبه باال

شوند.هاروشنمیهاوپایهآبپاشیخزدنسرآبپاش ممکنوجلوگیریاز

هاینسبتبهسیستم،آلودگیعدمتولیدوبودنتراقتصادیازنظرهایزیرشاخوبرگیسیستم

 نفتی دارندگرمایشی شاخهمزیت شکستگی خطرات سیستم این در همچنین مشکالت. فرعی، های

هایباالیشاخوبرگیوجوددارد.چراکهدرایننوعبیماریونیازهایآبیکمترینسبتبهسیستم

وبرگیهایدماییتبخیری)کهدرسیستمهایرویشاخباشد.افتهانمیسیستمآبدرتماسباجوانه

اینامرهایزیرشاخوبرگیاولینبارروشنمیشود(،وقتیآبپاشدیدهمی شوندمشاهدهنشدهاست.

 
1 Misters 
2 Micro-sprinklers 
3 droplet 
4 psi 
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ازاینواقعیتمنشأمی ها،گیردکهگرمایجذبشدهدرفرآیندخنکشدنتبخیریقطرهچکانظاهراً

هایبادیویاماشینهمزمانباتوانبهطوررامیشود.اینسیستمبیشترازآب)نهاتمسفر(تأمینمی

هابهخیلیسازگارهستند.بهطوریکهگرمایفراهمشدهازوارونگیاستفادهکردچونباهمهابخاری

ورطوبتیکهازآبپاشیتولیدمی باالیتاجدرختمیعالوههرنوعگرما گرفتهمیشودو شودورود،

باغبهگردشدرمی در دوباره زیبارانیاریآبیستمسآید. کارایردر برخوردارییباالییتاجدرختاز

امکانکاربردهمزماناهستند پنکههایستمسینو دریکنترلسرمازدگیبرایبادیبا وجوددارد.

بایستم،دوسینکاربردهمزمانا یبارانیاریآبیدابتدا با پنکهیکفعالشودو یبادیهاوقفهکوتاه،

.(1391لهیوهمکاران،)یدالشوندروشن

 استفاده از دود   -

درگذشتهودرحالحاضردربرخیازمناطقکشور،باغدارانبهمنظورحفاظتباغدربرابریخ

نمایند.بااهمیتیکهتشعشعضایعاتچوبحاصلازهرسمی بنداناقدامبهسوزاندنتایرهایکهنهو

رسدتاحدیموثرنظرمیهباغیامزرعهبرایکاهشتشعشعبدربروزسرمایمحلیدارد،ایجاددوددر

باعثحفظباغازباشد.هرچنددربینباغدارانقدیماینتصوروجودداردکهکاربرددودبهطورکامل

شودامابایدتوجهداشتکهاثردوددرکاهشتشعشعآنقدرزیادنیستکهبتواندبهخطرسرمازدگیمی

ضخیمازدودالیهایازبروزسرمادرمنطقهدودزدهشود.بهعبارتدیگرهرچندحضورطورکاملمانع

آوردولیدرمقایسهباابرکهدارایهاوخاكراتاحدودیپائینمیدرباالیدرختان،میزانتشعشعآن

یاهوخاكدارد.باشدتاثیرناچیزیدرجلوگیریازتشعشعامواجازسطحگمقادیرباالییبخارآبمی

طولموجبلندجلوگیریکنند.باتشعشعاتاتالفتوانندازاندکهنمیهمچنینذراتدودآنقدرکوچک

درحقیقتدودنهتنهااثریرویتشعشعخارجشوندهندارد،بلکهدرواقعموجبتأخیردرگرمشدندر

برایشود.چراکهاندازهزمانصبحنیزمی ممانعتازورودتشعشعاتطولموجکوتاهذراتدوددقیقاً

خورشیدیمناسباست.عالوهبرمواردفوقدرکاربرددودبهمنظورمقابلهباسرمازدگیمشکلعمده
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تاجاییکهیکسوالمهممطرحمیوجودداردکهمربوطبهآلودگیمحیطزیستمییدیگر -باشد.

؟استزدودبهبهایآلودگیمحیطزیستکاریصحیح:آیاواقعاًحفاظتباغازطریقاستفادهاشود

  استفاده از پوشش -

پوشش برابرکاربرد در میوه درختان فیزیکی حفاظت در کارآمد راهکارهای از دیگر یکی ها

همانسرمازدگیمی برایباشد. گیاهیکه یا ماده پوششعبارتاز آنمشخصاست، نام از که طور

.بعالوهدربرخیشود¬میهایگیاهاستفادهالیدرختانویااندامهاوالبهپوشاندنخاكدربینردیف

پوشانندوهاراتوسطپوششیازشاخوبرگدرختاننخلخرمامیمناطقمانندجنوبکشور،درختچه

خاكمتراکممیدربعضیمناطقدیگرتنهدرختچه با بعدازبرطرفهایحساسوجوانرا پوشانندو

میشدنسر کنار را اولینفرصتخاكها در مقابلخطراتسرماما در زنندوبدینطریقگیاهانرا

هایسردکهاحتمالیخبندانزیاداست،ازکنند.کشاورزاندرموردگیاهانیکسالهدرشبمحافظتمی

میکالهک استفاده یخهایمخروطیشکلپالستیکی خطر که چرا فقطکنند، تشعشی نوع دربندان

-گیریکالهکرابرباشدودرطولروزبرایبرخورداریازنورآفتابوانجامعملکربنهنگامشبمی

دارند.می

درباغبهیمناسبوکاربردپوششاستنوعپوششدرحفظباغدرمقابلسرمازدگیبسیارموثر

ازپوششخاكبهدالیلمیزانزیادیبهنوعمحصول،هزینهموادوهزینهنیرویانسانیبستگیدا رد.

رشدعلف جلوگیریاز تعدیلرطوبتخاك، فرسایش، قبیلجلوگیریاز غیرهمختلفیاز و هایهرز

هااشارهشدهاست.هایخاكانواعمختلفیدارندکهدرذیلبهبرخیازآن.پوشششود¬میاستفاده

 : پوشش کاه و کلشالف

متریازکاهوکلشوگاهاسانتی15-20وسطیکالیههاراتدراینسیستم،فاصلهبینردیف

کهسطحخاكدراینروشپوشیدهشدهاستومیزانتبخیررطوبتعلتاینهپوشانند.بخاكارهمی

رسد،لذانوساناترطوبتخاكزیردرختحداقلخواهدبودورطوبتازسطحخاكبهحداقلخودمی

الوهدراینسیستمنوساناتحرارتیورشدعلفهرزنیزبهمیزانهعماند.بخاكبیشتردرخاكباقیمی
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تواندازفرسایشخاكجلوگیریکندومنجرآمدیمییابد.اینسیستمنیزبهطورکارزیادیکاهشمی

بهافزایشنفوذآببهداخلخاكگردد.آنچهکهبایددرکاربرداینسیستمبدانتوجهکردایناستکه

تواندمحلیمناسببهخشکبودنکاهوکلشاحتمالآتشسوزیآنباالاستوهمچنینمیباتوجه

هایتوتهایکاهوکلشکهامروزهبهطوروسیعیدرباغبرایرشدآفاتوحیواناتجوندهباشد.پوشش

.درعنوانیکپوششزمستانهجهتگرمنگهداشتنخاكبسیارمفیداستهب،شود¬میفرنگیاستفاده

درمرحلهگلدهیهادرزمانیکهبوتههایکاهوکلشبایدتوجهداشتکهکاربردآنکاربردپوشش ها

.شود¬میباشندموجبتشدیدبروزسرمایمحلیمی

 های پلی اتیلنی : پوششب

بهکمکپلیدراینروشفاصلهبینردیف را پوشانندکهاینپلیهایشفافیاکدرمیاتیلنها

هایهرزدرنقشبسزاییدارند.رشدعلف1مصرفآبکاراییهادرحفظرطوبتخاكوافزایشاتیلن

زیادیغیرممکن حدود اینپوششتا بیماریشود¬میزیر جلوگیریاز اینسیستمدر هایقارچی.

عملباشدو)مانندتوتفرنگی(بسیارمفیدمیمیوه،درگیاهانیکهمیوههاباسطحخاكتماسدارند

اتیلنیمنجربهمحبوسشدنهواونهایتاًگرمشدنهایپلینماید.کاربردپوششبرداشتراتسهیلمی

بیشازاندازهآندرروزهایگرموآفتابیمیگردد،لذااحتمالآسیببهبافتهایگیاهوجوددارد.

انتقالگرمابهداخلخاك،دراستروزدرحالافزایشههایشفافکهکاربردآنهاروزبپالستیک

ولذامنجربهافزایشحرارتخاكمیگردند.چنینپوششیدرحفظدرختانهستنددرطولروزموثر

هایتیرهبهدلیلنگهداشتنحرارتوجلوگیریازباشد.پالستیکدرمقابلسرمازدگیموثرومفیدمی

درحفظدرختاندرمقابلسرمازدگیویخزدگیهایشفافانتقالآنبههوایمجاوربهاندازهپالستیک

کارآمدنیستند.



 
1 Water use efficiency 
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الفبج

 انمرکباتدربرابرسرما)ج(بهمنظورپوشاندنتنهدرخت)ب(وپلیاورتان)الف(،فایبرگالسکاربردفوم  -8-5شکل  

 

بافتشوهایگیاهاستفادهمیهاییکهبهمنظورپوشاندناندامپوشش دازمرگبافت)مخصوصاً

انگوروهمچنینسایردرختانمیوهکند.تنهدرختانیازقبیلهایزایشی(درزمستانجلوگیریمیاندام

روباشند.ازاینانزمستانهبسیارحساسمیدرمناطقسردسیربهآسیبیخبنددرمراحلاولیهکاشت

هاراازسرمامحافظت،آنانگورهایهایجوانوزیرخاكبردنشاخهتوانباخاكدادنتنهدرختچهمی

شاخهبایدقبلازسرمازدگیوتاحدامکاندیرترصورتگیرد.همچنینبرداشترویکرد.ریختنخاك

رویشاخه اولینفخاكاز در رفعسرمازدگیمیها از وجودرصتبعد که چرا بایستصورتبگیرد.

-بهبیمارید،احتمالابتالشوهاوتنهدرختدرزیرخاك،عالوهبراینکهمنجربهریشهدادنمیشاخه

،1هاییازجنسفایبرگالسدهد.امروزهدرکشورهایپیشرفتهپوشششدتافزایشمیههایقارچیراب

2پلیاورتان برابرسرمازدگیبهمیزانزیادییدرختانجوانهابرایمحافظتتنهوشاخه3فومو در

 بشودمیاستفاده . اینپوششه همچنینآسیبعالوه برابرجوندگانو در محافظتتنهدرخت، در ها

هایجوانتوصیهمیشوددرمورددرختانیکسالهیانهال(8-5باشند)شکلآفتابسوختگیموثرمی

باشدپوشاند.هایآبگرممینهالرابااستفادهازلولههایفومیکهبرایایزولهکردنلولهکل

 ها کاربرد بادشکن -

 
1Fiber-glass wrap 
2 Polyurethane wrap 
3 Foam wrap 
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ند،موانعیهستندکهشومیکهتحتعنوانکمربندهایحفاظتیوپرچینهمشناخته1هابادشکن

اهدافیازج بهمنظورتغییرجهتوزشبادبا ملهکاهشفرسایشخاكبهازدرختانتشکیلشدهو

 مقابلهبا افزایشعملکرد، حفاظتتأسیساتوساختمانآسیبوسیلةباد، اینسرما، تلفیقیاز یا و ها

می بادشکناهدافایجاد )اگرهدفکاهشسرعتشوند. برجهتوزشباد بهصورتعمود معموالً ها

.شوندیرجهتوزشبادباشد(ایجادمیاینسبتبهباد)اگرهدفتغیوزشباشد(ویابایکزوایه

برایمقابلهباسرمایدیررسبهارهبکارمیبادشکن اصوالً -هاهممیگیرند.کاربردبادشکنهارا

نفوذهوایگرم جلوگیریاز با ازیکطرفوجودبادشکندراطرافباغ، تواندمفیدوهممضرباشد.

مضرمحسوبشود.ولیتواند¬میومتراکمدرسطحباغ،مناطقمجاوروجلوگیریازخروجهوایسرد

هااثرآنهارابیشترخواهدهایضدسرمااستفادهشود،بودنبادشکنازطرفدیگراگردرباغازبخاری

درباغنگه ازجریانهوایسردمناطقمجاوربهباغتاحدیجلوگیریکردهوهوایگرمرا زیرا کرد.

هابایدبهایننکتهتوجهداشتدرسمتیازباغاحداثشوندکهدرکاربردبادشکن(.9-5دارد)شکلمی

کنند،بلکهمنجربهتجمعهوایسرددرباغنگردند.تحتچنینشرایطینهتنهادرختانرامحافظتنمی

افزایشمی بادشکدهند.شدتسرمازدگیرا از هنگاماستفاده هانازجملهکارهایدیگریکهبایددر

رعایتکردایناستکهفاصلهدرختانبادشکنخیلیکمومتراکمنباشدتاجریانبادمالیمدرداخل

باغصورتپذیردوازتجمعسرمادرباغجلوگیریشود.

 
1 Windbreak 
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هادراطرافباغبهمنظورجلوگیریازورودبادوسرمابهباغ.کشتبادشکن-9-5شکل



 ها سفید کردن شاخه -

هایصافوبیابربدونباد،کمترازسطوحسیاهوتیره،حرارتخودسطوحسفید،درشبمعموال

دراثرتشعشعازدستمی درنتیجهجوانهرا دراینموقعازییکهبامادهسفیدیهاهایشاخهدهند.

 در باشند، شده خواهنیشبپایانسالپوشیده سرمازدگیقرار معرضخطر در کمتر صاف، و دسرد

ودارندازهوایمجاورحرارتبیشتریسطوحسفیدکهچنینبیاننمودگرفت.علتاینامررامیتوان

ازطرفدیگردرطولروزشاخه،گرماندازشاخههاییکهسفیدنشده هایسفیدنشدهکهرنگترند.

نسبتبهشاخه جذبمیتیرهطبیعیدارند، حرارتبیشتریرا نتیجهاوایلکنندهایسفیدشده، در ،

رودتاریخبازباشند.باتوجهبهایندوپدیدهفیزیکی،تصورمیهایسفیدشدهمیترازشاخهمشبگر

درختانیکهسفیدشده در شدنگلشدنشکوفه، باز دیرتر اینچندروز باشد. اندچندروزیدیرتر

کند.دیفراهممیامکانحفاظتدرختاندرمقابلسرمایدیررسبهارهراتاحدو
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 به باغی عملیات  -5-2-2

باشد،مقاومتآندربرابرسرماویخزدگیبیشتریمقاومترآنچهکهمسلماستهرچهدرخت

میزانفتوسنتزومتعاقباًانرژیمقاومگونهبیانکردکهدردرختانتوانایناست.علتاینپدیدهرامی

عاملییابد.هرمیزانمقاومتدرختافزایشمی،اافزایشانرژیکهببهطوریحاصلازآنبیشتراست

توانددرافزایشمقاومتدرختداریمیکهبتوانددرختراقبلازوقوعسرماقویترنمایدبهطورمعنی

بهسرماویخزدگیموثرباشد.

 

 های هرز کنترل علف -

.لذاهستندوموادغذاییبادرختمطرحآبرقیبیبرایهایهرزموجوددریکباغبهعنوانعلف

لذاکهعلفمیشودترشدندرختنسبتبهحالتیاینرقابتموجبضعیف نداردو وجود هایهرز

توانبههایبومییکمنطقهمیدهد.البتهبایدتوجهداشت،گاهازعلفاحتمالوقوعسرماراافزایشمی

)سرزنی(شوند.ازطرفکوتاههابهطوردائماینعلفبایدورسبزاستفادهکرد.بدینمنظیعنوانپوشش

هایهرزدرزمانگلدهیحتیبهعنوانیکپوششسبزجلوگیریشود،دیگرتاحدممکنازرشدعلف

دهد.چراکهاحتمالوقوعسرمازدگیراافزایشمی

 

 کوددهی  -

طورکهبیانشدههراشد.همانبدرتعیینسرمازدگیویخزدگیمییمهمعاملدهیزمانکود

ترباشد،مقاومتآندربرابرسرماویخزدگیبیشترخواهدبود.لذاکاربردصحیحکودمقاومیچهدرخت

می کود کاربرد باشد. حفاظتدرختنقشموثریداشته توقفرشدشاخهنیتروژنتوانددر ها،بعداز

دهد.همچنیناینموادقابلذخیرهدرختراافزایشمیترکردهوفعالیتفتوسنتزیبرگهاراطوالنی

.آنچهکهدرمصرفکودبهویژهکودهاینیتروژنهبایدتوجهشود¬میکودباعثافزایشمقاومتبهسرما

باشد)دراواخریخوابرفتنمیستکهاستفادهازکودنیتروژنهدرزمانیکهدرختدرآستانهاکرداین
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می توانتابستان(، تحریککرده گیاه در را مجدد رشد برایتاد کافی فرصت بندان یخ از قبل گیاه

استفادهازاسیدهایآمینهپسرانداشتهباشدودرنتیجهاحتمالسرمازدگیافزایشمییابد.سازگاری

ازسرمازدگیهمدربهبودوترمیمبافتهایخسارتدیدهموثراست.



 تنک  هرس و -

باشد.مهمزراعیدرحفظتعادلبیناندامهایرویشیوزایشیموثرمیملعاهرسبهعنوان

همچنینبهطورموثریدرحذفقسمتآسیبدیدهومسن،افزایشعملکردوبهبودکیفیتمحصول

توانددروقوعبرخی،چراکهمیشود.درهنگامهرسبایدبهزمانومیزانهرستوجهفراوانینقشدارد

بایدقبلنا،کاهشکیفیتوکمیتمحصولوهمچنینسرمازدگیدخیلباشد.اعمالهرسهناهنجاری

 منجربهتحریکمجددرشدگیاه انشودازشروعخوابدرختباشدتا ماه. اعمالهرسسنگیندر ز

سختشدنکندوگیاهفرصتمردادوشهریوربایدخودداریکردچراکهرشدجدیدگیاهراتحریکمی

کهاحتمالسرمازدگیوجوددارد،هرسرابایدتابعدازمناطقیرانخواهدداشت.درتنشسرمازقبلا

 دماهایپایینبهتعویقانداخت. اینمهمدرخصوصشهرستاندماوندرفعتهدیدبهآسیبناشیاز

رفصلزمستاناستانتهرانبسیارصادقاست.دراینشهرستانوباتوجهبهاحتمالوقوعسرمادراواخ

هادربهارتاحدممکنبایدهرسرابهتعویقانداخت.درختانهاوبرگوازطرفدیگردیربازشدنگل

هفتهاولیخزدگیشدیدزمستانه،نبایدهرسشدیدشوند.پسازوقوعیخبندانمیتوان4-6درمیوه

هرسراسبکانجامداد.



 آبیاری  -

هم دالیلخشکشدنبرخیازکارانطرحنشانمیمطالعاتمیدانیمجریو دهدکهیکیاز

یخبندان و پاییزه سرمای شدید خسارت فیروزکوه، و دماوند شهرستان در بویژه استان در درختان

اینپدیدهکهدربسیاریمواردبدونهیچعالئمیدرسالبعدمنجربه(10-5)شکلزمستانهاست .
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باخشکشدنکاملدرختمی قابلتوجهیقابلکنترلاست.گیرد میزان به برای   مدیریتصحیح

جلوگیری از سرمازدگی درختان در پاییز و زمستان حتما باید فواصل آبیاری را از اوایل شهریور  

بهعنوانمثالاگرتااولشهریورهرهفتهو میزان آب را کم کرد. به بعد با فواصل بیشتر انجام داد 

روزآببدهیم.آبیاری14روزودردورآخربعداز10روزودردوربعدی8یدهیمدردوربعدآبمی

رانبایددراواخرشهریورقطعکردچونخشکشدنباغبهپالسمولیزبافتهاوحساسشدنآنهادربرابر

شودپسازاولینکند.درضمنقطعکردنناگهانیآبدراواخرشهریورسببمیسرمازدگیکمکمی

رندگیپاییزهدوبارهگیاهفعالشود.با


هایحساسگردودرشهرستاندماوند،استانتهرانخسارتسرمایپاییزهویخبندانزمستانهبهژنوتیپ-10-5شکل



اواخرتابستانواواخرپاییزبهتوقفرشددرختکمک آبیاریدر نواحیدارایبارندگیکم، در

رسد،درختبرایمرطوبنگهکهدورهرکودگیاهفرامیها،زمانیرگکند.درنزدیکیزمانریزشبمی

یخوددرطولزمستاننیازمندآبیاریاست.اینآبیاریپایانیمیزانکاهشدمایخاكبهداشتنریشه

بهجلوگیریازآسیبیخ کندترکردهو کمکمیزدگیریشهزیرنقطهانجمادرا همچنیناینها کند.
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)باحجمزیادوقتپاییزهدیرزیادآبیاریازطرفیکند.ینانبهرشدمطلوببهارهکمکمیمورددراطم

هایگلدرصورتدهدجوانهنشانمیشواهدهایهواییتناقضداردزیراایبامقاومتاندامتااندازهآب(

درزمستانکمتربودنرطوبتخاكدرطولزمستانخیلیمقاوم -ژهقبلازیخویههایخشکبترند.

ب کار این داد. انجام آبیاری باید شدید زدگی ه سبز همیشه گیاهان مورد در زیادیویژه اهمیت از

دهند.کهآبراازشاخوبرگخودوطیروزهایآفتابیوروشنازدستمیبرخورداراست

ا بین المللی  حتما آمار هواشناسی منطقه خود را از سایتهای هواشناسی ملی یمهم:بسیار نکته 

( بگیرید و چند روز قبل از آمدن سرمای شدید )زیر  /https://www.accuweather.com)نظیر 

ها را به روش غرقابی  درجه در زمستان( باغ -15درجه در پاییز و زیر  -5درجه در بهار، زیر  -2

-هایی که در زمان بروز سرما آبیاری میشان داده است که باغیا شیاری آبیاری کنید. تجربه ن

 مانند. شوند از سرما مصون می



 زهکشی خاک  -

 آبعواملزهکشیخاكیکیاز مرطوبیا خاكبسیار است. افزایشمقاومتبهسرما مهمدر

اینمطلببهویژههاییرویسطحخاكمیگرفتگی کاهشدهند. را موردتوانندمقاومتبهسرما در

اقلیمگیاهانمدیترانه زهصادقاستهایخشکسازگاریدارندایکهبه برایرفعاینمشکل، یکش.

ازطریقاضافهکردنمالچازپوستدرختانویاکاشتنگیاهدربسترهایبلندمی توانتامینکافیرا

کرد.



 غرقاب کردن -

قدیمی آنترینروشهایححفاظتبوسیلهغرقابکردناز استکهدر مقابلسرما فاظتدر

شود،دمایی.آبیکهبرایغرقابکردنمصرفمی(12-5)شکلشود¬میهایباغغرقابکلیهقسمت

شودترمیزمینهوایتحتوارونگیکمیگرمدمایباالترازسطحسردزمینباغدارد.لذاباکاهشزیاد

https://www.accuweather.com/
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د.اگرازآبچاهبهجایمنابعآبسطحیبرایغرقابمانوبازدهتشعشعسطحیدرحدباالتریباقیمی

کردناستفادهشود،حفاظتدرمقابلسرماموثرترخواهدبود.قبلازبکاربردناینروشبایداطمینان

چراکهدرروزبعدازغرقابکردن،تبخیرباشدتبیشتری؛حاصلکردکهآبکافیدردسترسباشد

مقدارکمتریاز.گیردیدلیلآببیشتر(صورتمه)ب اینعملتبخیرنیازبهحرارتزیادیداردولذا

می درشبحرارتخورشیدبهداخلخاكنفوذ آببرایغرقابکردنمجدد حالاگر هایبعدکند.

کاهشنمی خطرسرمازدگینهتنها درموجودنباشد، یابدبلکهشدیدترازحالتعادینیزخواهدبود.

روشغر گلکاربرد هنگام آبیاریشدیددر غرقابو توجهداشتکه ایننکته هیدقابکردنبایدبه

شود.لذاتعیینزماندقیقغرقابکردنبسیارحائزاهمیتاست.-هامیموجبریزشگل



 های شیمیایی مقابله با سرما و یخ زدگی روش -5-2-3

برایحفاظتازآنباغدستیابیبهترکیباتیکهبتواندر استفادهتنشسرماگیاهاندربرابرها

دستنیافتنیمطرحبودهاست.رویاییکرد،برایاکثرمحققانوتولیدکنندگانموادشیمیاییبهعنوان

بوسیلهتنشسرماهایزیادیدرموردکنترلدورهرکودواستراحتگیاهاندربرابردراینرابطهتالش

 مواد و گرفت انجام خاصی شیمیایی گرفت.مواد قرار آزمایش مورد نیز گیاهی رشد کننده تنظیم

پلی بهعنوانموادمحافظتیدربرابراندکهمدتازجملهترکیباتی1اتیلنگلیکولسوربیتولو تنشها

هایفعالخود،باعثسمیتگیاهشدند.مشکلعمدهاینترکیباتاینبودکهدرغلظتاستفادهمیسرما

یرچندانیبرکنترلتشکیلهستهیخنداشتند.شدندوهمچنینتاثمی

نازك،ایاخیرابرخیترکیباتاکریلیکبهبازارعرضهشدهاستکهباپوشاندنسطحبرگباالیه

پلیتوانند¬می دربرابریخبندانمحافظتکنند. در،مرهایاکریلیکگیاهرا زمانتشکیلهستهیخرا

تهاتحتتاثیرقرارمیبرگ شودکهاینمنجربهآسیببهگیاهانیمیگهگاهیرکیباتاکریلیکدهند.

شود.امروزهکاربردفیلمنازکیازذراتهیدروفوبیک)آبگریز(بهعنوانهااستفادهمیآنرویترکیبات

 
1 Poly Ethylene Glico, PEG 
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شود.نحوهحفاظتاینذراتازپیشنهادمیسرماهایحساسبهروشیموثردرحفاظتازبرخیگونه

باشدکهاینکارازطریقبهتاخیرانداختننفوذیخازهامییازتشکیلهستهیخدربرگطریقجلوگیر

نشانترکیباتهیدروفوبیکرویگرفتهانجامهایشود.بررسیسطحبرگانجاممیرویییخزدهاقطره

،کهاینمدتزمانساعتبهتاخیربیندازند2قادرندنفوذیخرابهطورمیانگینتادادکهاینترکیبات

قسمت طریقسوپرکولینگهایعمدهکافیاستتا بتوانداز گیاه یخزدگیاجتنابکنندو1ایاز از

 هاواردنشود.آسیبیبهآن

2هایمولدهستهیخهایموسومبهباکتریهمانطورکهبیانشددرتشکیلهستهیخباکتری

باکتری دارند. موثری شامکشنقش تجاری قارچهای بیوتیککشل آنتی مسی، مانهای دنهایی

باکتریکش اکسیتتراسیکلینو کنترلمعنیهستندهایآلیاسترپتومایسین، یخزدگیدر. داریاز

بدستآمدهاست.بهطوریباداموچندینمحصولمختلفازقبیلگالبیهادربکارگیریباکتریکش

-پژوهشگرچههنوزامشاهدهشدهاست.INAهایاکتریکاهشجمیتاپیفیتبربا1000تا100که

کشوتعدادسمپاشیجملهمیزانونوعباکتریهاازکشزیادیدرمورداستفادهازباکتریهایچندان

لیکن استفادهازباکتریصورتنگرفتهاست. یهابرایکنترلیخزدگیقبلازافزایشطبیعکشظاهراً

باشد.(موثرمیزمانخفتهبودنجوانهجمعیتباکتری)مثالًدر

سال در توسطصحراگرد کاربرد1377-1378تحقیقاتصورتگرفته که اینمطلببود گواه

بادامنقشموثریداردردودرکاهشجمعیتباکتریومخلوطب (.3-5)جدولهایمولدهستهیخدر

انودوباردربهار)قبلازریزشگلها(منجرباردرزمستسهباردرپائیز،یکبوردواستفادهازمخلوط

باعثروی Pseudomonas syringaفیتباکتریدارجمعیتاپیبهکاهشمعنی درختانبادامشدو

بوردو.ایشانبیانکردندکهدوبارسمپاشیبااستفادهازمخلوطشدمهاریخزدگیوشانکرباکتریایی

معن اثر گل کامل شدن باز از کاهشجمعیتباکترییقبل هستهداریدر مولد کنترلهای و یخ ی

 دارد. کهسرمازدگی است داده نشان اخیر سممطالعات بار مخلوطسه مسو هیدروکسید با پاشی

 
1 Supercooling 

2 Ice Nucleation Activity, INA 
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-فاصلهیکهفتهتازمانبازشدنگلجمعیتباکتریدراسترپتومایسینواکسیتتراسیکلینرویبادام

برابردرمقایسهبادرختان10-100هایفعالیخبرابروتعدادهسته10-1000ییخراهایمولدهسته

کاهشمیسم نشده باکتریدهد.پاشی از استفاده در عمده استروپتومایسینکشمشکل مخصوصاً ها

باکتری مقابلکشیآنکاهشتدریجیاثر مقاومتتوسطباکتریدر ایجاد و باشداینترکیباتمیها

.(1379کاران،)صحراگردوهم

درکاهشجمعیتباکتریهایمولدهستهیخدربادامبوردواثرکاربردمخلوط-3-5جدول

شاهدسمپاشیشده

رقم

بادام

تعداد

جوانهگل

تعدادمیوهدر

خردادماه

درصدجوانه

محافظتشده

تعداد

جوانهگل

تعدادمیوه

درخردادماه

درصدجوانه

محافظتشده

432865471736مامائی

1048177973233مامائی

11163561384734مامائی

134113841434431مامائی

122104851483624مامائی

21165782425522سفید

16310262903943سفید

2772358429611438سفید

9450531141715سفید



نش روغنتحقیقاتصورتگرفته استکه داده ان امولسیفایر مواد و قابلتوانند¬میها طور به

-توجهیگلدهیرادرختانمیوهمختلفبهتاخیربیندازند.ازطرفدیگرظهورزودهنگامگلدربهارمی

کاربردترکیباتیکهگلدهیرادر افزایشدهد.لذا توانداحتمالصدمهناشیازسرمایدیررسبهارهرا

اندازند،نقشبسزاییدرمحافظتدرختاندربرابرسرمایدیررسبهارهدارند.میوهبهتاخیرمیدرختان

 همکاران و 1386)صدیقی گزارشکردند زردآلویالسجردی،( در را گلدهی ولک، روغن کاربرد که

امولسیفایراندازد.اینتاخیرگلدهیتوسطکاربردموادروغنیوشاهرودیونورییکروزبهتاخیرمی

توانددرکاهشخطراتناشیازسرمازدگیبهارهموثرباشد.می

روزدرحالههایرشدبهمنظورتاخیرانداختنگلدهیروزبامروزهتمایلبهکاربردتنظیمکننده

-دار،تاخیردرگلدهیبرخیارقامزودگلمی.بهدلیلدگرگردهافشانبودندرختانخزاناستافزایش

باعثبهبودهمزمانیگلدهی،تشکیلمیوهوبهنوبهخودافزایشمحصولنهاییگردد.بعالوهاینتواند
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گلدهیمی باشد.تاخیر داشته سرمازدگیدیررسبهاره برابر حفاظتدرختدر نقشموثریدر تواند

اند.تیمارهایتعدادکمیازترکیباتاستفادهشدهبرایتاخیردرگلدهیتاکنونموردپذیرشقرارگرفته

هابایددرزمانابتدایموثرجهتاینعملمعموالًبسیاروابستهبهزمانومیزاناعمالدارندواکثرآن

هادراوایلپاییزواواخرتابستانبکاربردهشوند.البتهنشاندادهشدهبعضیدیگرازتیمارهاریزشبرگ

گرمبرلیتراتفندرمیلی100کاربردگزارششدهاستکهبرایموثربودنبایددربهاراستفادهگردند.

بهزردآلورقمشاهرودیروزگلدهی7و3پیبهترتیبدراوایلریزشبرگدرپائیزدردوسالپی را

روز10تا8میلیگرمبرلیتراتفنباعثافزایشتاخیردرگلدهیبه300اندازد.هرچندکاربردتاخیرمی

 Ganji Moghdam andشود)میعادیوافزایشابتالبهگموزهایغیرمنجربهایجادبرگشود،امامی

Mokhtarian, 2006.) هلورقمکاربرداتفندرپاییزباعثتاخیرگلدهیهمچنینگزارششدهاستکه

بتاخیرهرچندکاربرداتیلنسب.(Coneva, and Cline, 2006)شودروزمی8الی6بهمیزانگلدبابی

بایددقتکرددرگلدهیمی باعثزردبرگیوریزشبرگ،مرگتواندآنمیهایباالیغلظتشوداما

(.Liu and Sherif, 2019)دوشمیوهقسمتانتهاییگیاهوگوموزدردرختان

گواهاینامربودکهکاربردپاییزهاتفندرمقادیر1993نتایجتحقیقاتاندرسونوسیلیدرسال

درزمانریزشبرگهامنجربهتاخیرگلدهیدرهلوبه1قسمتدرمیلیون 400و0،50،100،200

بینهروزشدوب8و6میزان 83عالوهاندازهمیوهها همچنینکاربرداتفن%150تا افزایشداشت.

کاهد.نتیجهرامی2چهدهدکهنیازبهتنکمیوهمیزانتشکیلمیوهرابهمیزانقابلتوجهیکاهشمی

متاخیردرگلدهیدرختغقابلتوجهیکهازاینتحقیقبهدستآمدعدمتاخیردررسیدنمیوهعلیر

می.(Anderson and Seeley, 1993)دبو فصل اواخر در اتیلن کاربرد با همچنین را خواب درتوان

گزارششدهوایلپائیزراکاهشداد.درختانمیوهالقاکردوبدینطریقاحتمالسرمازدگیزودرسدرا

روززودترازدرختانتیمارنشده7تا5میلیگرمدرلیتراتفن،250درختانآلویتیمارشدهبااستکه

.(Murdock and Ferguson, 1990)برگخودراازدستدادندوبرایخوابآمادهشدند

 
1 ppm 
2 Fruitlet thinning 
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هایرشددرنبیشازسایرتنظیمکننده.اثرجیبرلیاستجیبرلینبهعنوانهورمونرشدمطرح

بلندازهایروزتاخیرگلدهیموردبررسیقرارگرفتهاست.هرچندجیبرلینهاگلدهیرادربعضیگونه

تفاوت(بهعلتخاصیتدهند.امادردرختانمیوه)روزبیطریقجایگزینیطولروزیاسرماافزایشمی

می )تواندگلدهیافزایشرشدرویشی، بیاندازد بهتاخیر درگلدهیدرBernier, 1988را اینتاخیر .)

می باشد، نداشته اثراتسوء که صورتی در جیبرلین کاربرد محانتیجه در برابرفتواند ظتدرختدر

هایگلدرمیوههایجوانتوسعهجوانهرویاثربازدارندگیجیبرلینسرمایدیررسبهارهموثرباشد.

1983هواثرآنرویخاصیتتناوبباردهیتوسطمونسلیسوگلداشمیتدرسالرویدرختانمیو

استریگلروالرسونشدبررسی .(Striegler and Larson, 1992)غلظتباالیجیبرلین،گزارشکردند

اهار،بالفاصلهقبلازسرمایزمستانه،تورمجوانه1رقمکنکوردیهاانگوررویمیلیگرمبرلیتر(2000)

میلیگرمدر50گزارشدادندکهجیبرلینبهمیزان1959بهتاخیرانداخت.بریانوهمکاراندرسال

 حدود گیالسدر گلدهیدر باعثتاخیر می3لیتر جلوگیریازهفته گلدهیدر اینتاخیر که شود

.استسرمازدگیبهارهبسیارمفید

میلیگرمدرلیتردر100و50رجیبرلینتیما1992گردرسالاویکویتسوبررسیهایطبق

بهتاخیرانداخت.افزایشتولیدمحصولومیوهبا2اوایلآگوستوجوالیگلدهیرادرزردآلویپترسن

 10تیمار 100و بدستآمد. لیتر میزانجیبرلینایشانمیلیگرمدر کردنددرصورتیکه پیشنهاد

می تعادلباشد، کاهشمیزانتاخیرگلدهیوتوانمیزانجداخلیدر افزایشیا در یبرلینخارجیرا

(.Sowthwick and Yeager, 1992)هاتنظیمنمودپاسخگل

بازدارنده داشتهتوانندمیهایرشد نقشمشابهی غلظتاعمال و زمان گیاهیو گونه به بسته

-ازقبیلهلووزردآلوپیشمیهامثالهرچندپاکلوبوترازولگلدهیرادربرخیمیوهعنوانباشند.به

مشاهدهشدهاست(،Arzani et al., 2000; Arzani and Roosta, 2004; Arzani et al., 2009)اندازد

 
1 Concord 
2 Patterson 
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باعثتاخیرگلدهیدربادامگرمبرایهردرخت25/1و75/0کهکاربردخاکیپاکلوبوترازولدرغلظت

.(1381)یداللهیوارزانی،دهدمیوهراافزایشمیوهمچنیندرصدنهاییتشکیلشودمیرقممامایی

هایاخیربرخیترکیباتضدیخدرکنترلتنشسرمادردرختانمیوهمعرفیشدهاستدرسال

اثرضدیخگیاهی(1389پیرخضری)گیرد.کهبهطورموثردرکنترلاینتنشمورداستفادهقرارمی

درکنترلتنشترکیباتمشابهخارجیموجوددربازار)پستافرت(درمقایسهباجدیدتولیدداخل

دراینآزمایشضدیخپستافرتدرکناردوضدیخسرمادرآلوهوگوجهموردبررسیقرارداد .

محلول شاهدبا کراپایددرکنار قالبطرحکامالتیوفرو آزمایشمستقلدر پاشیآبدردو

مرحلهتورمجوانهوبالونیسفیدرویارقاموژنوتیپتصادفیباغلظتسهوپنجدرهزاردردو

گلسالمودرصد3/91باپسافرتضدیخایشانگزارشکردندکههایآلووگوجهانجامگردید.

مادگیسالمنسبتبهدرصد8/63گلسالمودرصد6/75مادگیسالموکراپایدبادرصد8/85

.درآزمایشدومنیزپستافرتبانداشتندوتمعنیداریسایرتیمارهابرتریداشتهاماباهمتفا

درصدمادگیسالمدربینگلهایسالم45/92درصدجوانهگلسالموهمچنین56/89حدود

همچنینشاهد و تیوفر ضدیخ سبتبه داشتهن داشبرتری ها آن با تفاوتمعنیداری تو

.(1389)پیرخضری،
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 ششم فصل 

 گردو، سیب، گیالس، هلو و شلیلاستان تهران برای کشت درختان   اضیاربررسی تناسب  

 شدهمانطورکهدرفصلقبلاشاره بهترین راهکار برای مقابله با تنش سرما، در گام اول ،

عبارتدیگر،بهباشد. انتخاب محل مناسب کاشت و در گام بعد انتخاب رقم مناسب منطقه می

نیدرزمیوتجاردیجدهای،احداثباغدرختانمیوهدیکردوتولعملشیمهمافزایازراهکارهایکی

-دهدکهدربرخیباغ.بررسیمیدانیمجریوهمکارانطرحنشانمیباشدیمهاآنمستعدکشتیها

تنهاهایسطحاستاننوعمحصولیارقمانتخابیتناسبیبامنطقهکشتشدهنداردوهمینعاملنه

بلکهسببخسارتوریاسببکاهشبهره است، هایسنگینناشیازتنشسرمازدگیینباغاتشده

 است. یادیزعواملشده توپوگرافادافیکی،یمیاقلعواملمانند وکییو همراه به هاییژگیمنطقه

نییراستا،تعنایدر.دارنددخالتهامحصولنهیوعملکردبهدیتولنهیشیبهبدنیدررساه،یگیولوژیزیف

یباالئتیباشد،ازاهمیخاكوتوپوگرافم،یاقلازنظرنهیبهطیشرایهرمحصولدارایکهبرایامنطقه

ایبسیارمفیدخواهدبود.دراینراستااستفادهازمشاورانخبرهوحرفه برخورداراست.

 

  مراحل انجام کارها و  آوری داده جمع -6-1

تعیینمناطقمدر بهمنظور و استانتهرانستعدهمینراستا هایمناطقبرایتولیدمیوهدر

،عواملمحدودکنندهدرتولیداینمحصوالتبابا تاکید بر گردو، سیب، گیالس، هلو و شلیلمعتدله

عواملاقلیمی،ادافیکیوبهسهدستهعواملنیا.شدگیریازنظرمتخصصانوبررسیمنابعتعیینبهره
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دمادربهار،دمایمحیطدرنهیدمادرزمستان،کمنهیشاملکمیمیاقلملعواتقسیمشدند.یتوپوگراف

نیازسرمایی،رطوبتنسبیمحیطدرتابستان،رطوبتنسبیمحیطدرزمانگرده افشانیوفصلرشد،

زمانگرده عواملادافیکیشاملافشانیسرعتباددر هدا (EC)یکیالکترتیهدا؛ یکیالکترتیخاك،

عرضجغرافیایی،ارتفاعمحلازسطحدریاوشیبوعواملتوپوگرافیشاملینیرزمیزویسطحیهاآب

کیمربوطبههریبندپهنههایونقشهشدهیآورجمعاستانتهراندرسطحعواملنیای.تمامبودمحل

بیترکگریکدیباGISطمحیدرهانقشهنیای،مایبراساسجدولپدوکلودرنهایتهیتهعواملنیازا

.برپایهشدکلیبرایکشتدرختانمیوهمناطقمعتدلهدراستانتهرانتعیینیبندشدهونقشهپهنه

بهرهعلمیبررسیمنابع پرورشدرختانمیوهمختلفو تولیدو زمینه نظراتمتخصصاندر مندیاز

،هلووشلیلتعیین(برایمحصوالتگردو،سیب،گیالس1-6)جدولکلیمعتدله،جدولپدوکلیمایی

دامنهشد محصولموردمطالعهقابلتعمیم5ایدرنظرگرفتهشدکهبرایبهگونهعواملموردنظر.

کنندهاصلیتعیینهایعاملجزونخستکهشوندانتخابهاییشاخصشدتالشکهمعنیبدینباشد.

داشتهوجودهاآنمقادیرسازیمّیکهامکانکنیاگریباشند،دمحصوالتموردنظرمحلکاشتتخابان

 .باشند

طبقهبندینیازهایپدوکلیماییبرایدرختانمیوهموردمطالعه)گردو،سیب،گیالس،هلووشلیل(-1-6جدول

 برایتعییناراضیمستعدکشتگردودرایران

نامناسبنسبتاًمناسبمناسبمطلوبشاخصپدوکلیمایی

 0>و0-1000 1000-2000 2000-3000 >3000(mارتفاعازسطحدریا)

30-20 18-2015-18<15 (Cدمایمحیطدرطولفصلرشد)

 3035-3038-35>38 > (Cحداکثردمادرطولدورهآماری)

 5-15 , -5 -20 , -15 < -20- < (Cحداقلدمادرزمستاندرطولدورهآماری)

 <1000 1000-700700-400400< (7C-0)نیازسرمایی

<5/1>5/2-5/14-5/24(dS.m-1(خاك)ECهدایتالکتریکی)

<5/1>5/2-5/14-5/24(dS.m-1هایزیرزمینی)(آبECهدایتالکتریکی)

<5/1>5/2-5/14-5/24 (dS.m-1هایسطحی)(آبECهدایتالکتریکی)

 65<و20> 20-30 30-6545-45(%)رطوبتنسبیهوادرفصلرشد

 30<30-1515-5 0-5 (%شیبزمین)



 چهار شاخصپدوکلیماییدر هر مناگروهمقادیر نسبتسبمطلوب، نامناسباً، کالسمناسبو

شرایطپدوکلیماییمطلوببهشدبندی نظرگرفتهمعنایشرایطایده. البرایکاشتیکمحصولدر
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وشدطمطلوببرایکاشتآنمحصولتعریفشد.شرایطمناسببهمعنینزدیکیشرایطمحلباشرای

 مناسبشرایطنسبتاَ وجودبرخیمحدودیت، آنامکانکاشتمحصولبا وجودشرایطیبودکهدر ها

کهامکانکاشتمحصولدرآنشرایطازتوجیهفنیوشدشرایطنامناسبنیزبهشرایطیاطالقرد.دا

گردد.تآنمحصولدرآنمحلتوصیهنمیهیچعنوانکاشاقتصادیبرخوردارنبودهوبه

هایسینوپتیکواقعدرهایاقلیمیمورداستفادهدراینطرحازآماردرازمدتتمامایستگاهداده

ازبدوتاسیساستفادهاستانتهرانوشهرهایمجاوراستانتهراندرطولکلدورهآماریایستگاه ها

یایستگاهسینوپتیکشهرهایاطرافاستانتهران،بدلیلامکانها.علتاستفادهازداده(1-6)شکلشد

یبهابیروناستفادهازدهایسینوپتیکبادستآمدهازایستگاههایاقلیمیبهانجامدرونیابیبود.داده

 .شدارائههیدرقالبال(Krigingروشکریگینگ)


های؛عالوهبرایستگاهحاضرپروژهدراستفادهمورد(رنگزقرم)نقاطکینوپتیسستگاهیا25یمکانتیموقع-1-6لشک

.شدیابیاستفادهسینوپتیکاستانتهران،ازدادههایشهرهایاطرافاستانتهرانبرایامکانانجامدرون



برانیادر نیطرح داده،ییسرماازیمحاسبه ایهاابتدا تمام مطالعهیهاستگاهیروزانه مورد

نیازشروعفصلرشدبرطرفگردد،بنابراشیپدیبااهانیگازیننیکهانیباتوجهبهاشدند.یآورجمع

شدهوم،یماههدفصلزمستان)سهیهاداده روز)دررهیبلندمدتبرانیانگیبهمنواسفند(جدا

برا90جمع عاملدمایروز( کمنهیشیبیهردو نهیو جهتتبدشدمحاسبه بهروزانهیهادادهلی.

نیانجامای.براشداستفاده Monteith and Unsworth (2013)شدهشنهادیازروشپیساعتیهاداده

دادهازینکار ایساعتیدمایهابه به توجه با انیاست. رایهادادهک،ینوپتیسیهاستگاهیکه دما
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روزانهیهادادهلیجهتتبدیفمختلیازروشهانیبنابرا؛کنندیروزانهارائهمنهیوکمنهیشیصورتببه

داده نهایساعتیهابه در که شد نت Monteith and Unsworth (2013)روشتیاستفاده جهیکه

است:ریهااستفادهشدکهبهشرحزمطلوبوموردانتظارراداشت،درمحاسبه

Hourly temperature = (Tmin+Tmax)/2 + ((Tmax-Tmin)/2) sin (radian (H 15) + 210) 

Tmax = Daily maximum temperature 

Tmin = daily minimum temperature 

H = hour of day, indexed from 0 – 23 

درهریهاکهدادهنیازابعد یهابهداده،یدرکلطولدورهآمارهاستگاهیازاکیروزانهدما

استفادهشد.براساسمدلیوتاییسرماازینلیهاجهتمحاسبهپتانسدادهنیشد،ازالیتبدیساعت

ته شیبزمین،هیجهت و دریا سطح از ارتفاع نقشه ماهواره تصاویراستفادهASTERاز شد.

 سیستمASTERسنجنده از سهیکی برداشتتصاویر و اخذ به قادر دریبعدهایسنجنده )استریو(

مشخصمی یکمدار ادریافتیریتصاوباشد.امتداد نهاباننیاز در تولتیدها یرقوملمددیمنتجبه

اشود.یمنیزم نقشهپژوهش،نیدر دقتمکانDEMاز استفادهشدهثانیه(5متر)معادل150یبا

بااستفادهازوشودیاستفادهمGISیمکانیزهای،دراکثرآنالDEMهماناییارتفاعیاست.مدلرقوم

جهتشبینقشهشتوانیآنم آنالنهیتهبیو و بهیمختلفیزهایمود دایبعدصورتسهرا .دانجام

تهیهورانیمنابعآباتیریمدیبانکاطالعاتهایادافیکیمورداستفادهدرپژوهشحاضربراساسداده

خاك،هدایتالکتریکی( ECهدایتالکتریکی)عواملیبرایابی،نقشهموردنظربااستفادهازروشدرون

دستآمد.یرزمینیبهزویسطحیهاآب

روندتهطرحنیادر موردمطالعهمناطقمستعدکشتبندیپهنههاینقشههی، بادرختانمیوه

هرشاخصوبرایانجامگرفت2-6ارائهشدهدرشکلیبراساسمدلمفهومGISافزاراستفادهازنرم

.(3-6تهیهشد)شکلنامناسبمناسبواً،نسبتسبمطلوب،مناکالس4یکنقشهبراساسپدوکلیمایی

 Fuzzy Algebraic)یمناطقمستعدکشتازمدلاپراتورضربفازنییوتعها¬هیالقیبهمنظورتلف

Product)محمود(؛1386،یاستفادهشدVahdati et al., 2019.)
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،سیب،گیالس،هلووگردومناطقمستعدکشتبندیپهنههاینقشهیهتهمورداستفادهجهتیمدلمفهوم-2-6شکل

GISافزار¬بااستفادهازنرماستانتهراندرشلیل
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(،ارتفاعC(،رطوبتنسبی)B(،نیازسرمایی)Aدما)مورداستفادهدرطرححاضربرایهایپهنهبندینقشه-3-6شکل

(F(وهدایتالکتریکی)E(،شیبزمین)Dازسطحدریا)
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 تهران برای کشت درختان گردو، سیب، گیالس، هلو و شلیل  پهنه بندی اراضی استان  -6-2

بندیمناطقمستعدهایباال،نقشهنهاییپهنهکهدربخشقبلاشارهشدباتلفیقالیهطورهمان

ایننقشهاز(4-6دستآمد)شکلکشتدرختانگردو،سیب،گیالس،هلووشلیلدراستانتهرانبه

دهد.هکتارراپوششمی2/2تشکیلشدهاستوهرسلولمساحتیمعادلمتر150هاییبهابعادسلول

نواحیسبزپرنگوسبزکمرنگکهعمدتاًدرمثلثمرکزیاستانواقعشدهاست،مناطقدراینشکل،

می مطالعه مورد درختانمیوه مناسببرایتوسعه شمالیاستانومطلوبو نوار حالیکه در باشند.

طقجنوبوجنوبغربیاستانتهرانکهبارنگقرمزمشخصشدهاست،برایتوسعههاییازمنابخش

شوند.توصیهنمیخیلیهایگردو،سیب،گیالس،هلووشلیلباغ


پهنهبندیاستانتهرانبرایکشتدرختانمیوهمعتدلهباتاکیدبرگردو،سیب،گیالس،هلووشلیل-4-6شکل
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دهدکهشیبزمین،ارتفاعازسطحمی،ادافیکیوتوپوگرافینشانمیبررسیعواملمختلفاقلی

ترینعواملمحدوددریا،سرمایدیررسبهاره،دمایباالیتابستانوهدایتالکتریکیآبوخاكمهم

-6همانطورکهشکلباشد.هایمختلفاستانتهرانمیکنندهتولیددرختانمیوهموردمطالعهدربخش

مستعدومناسببرایتوسعهمیوهدنشانمی4 هایهداستانتهرانبهصورتکلییکاستانبسیار

هلووشلیلمی گیالس، سیب، بینشهرستانمناطقمعتدلهبویژهگردو، در هایمختلفاستان،باشد.

ونقاطکمهایشرقیتهرانوغربیدماوندشهریار،قدس،بهارستان،بخشهایمرکزیاستانوبخش

نواربرایتوسعهباغفاعفیروزکوهوشمیراناتارت هایسیب،گردو،گیالس،هلووشلیلمناسبهستند.

دلیلارتفاعباالوشیبزیادهایشمیرانات،دماوندوفیروزکوهبهشمالیاستانبویژهدرشمالشهرستان

ننواحیجنوبیاستاندر.همچنی(5-6)شکلباشندنمیهایالبرز(مناسببرایتوسعهباغ)رشتهکوه

هایشهرریواسالمشهربدلیلهدایتالکتریکیشهرستانورامینونواحیجنوبغربیدرشهرستان

عالوهبهباالیخاكوآبودمایباالیتابستانمناسببرایتوسعهدرختانمیوهموردمطالعهنیستند.

دگردو،گیالسوسیبدرشهرستانورامینعدمتامیننیازسرماییازدیگرعواملمحدودکنندهتولی

استکهباتوجهبهپدیدهتغییراقلیموکاهشساعتسرمادرآیندهاثرمحدودکنندهاینعاملبیشتر

سرمایدیررسبهارهازعواملاصلیکاهشتولیددرمناطقدماوند،فیرزکوه،.(ب3-6)شکلخواهدبود

ودرختانمیوهارقامدیربرگدهودیرگلکشتبایدنسبتبهناطقمیشمیراناتوشهریاربودهودراینم

 همچنین از دیررسبهارهاستفاده سرمای کاهشخسارت برای قبل فصل در شده اشاره راهکارهای

 استفادهکرد.





92 


(1391،()فالحتیوهمکارانB(وارتفاعازسطحدریا)Aپهنهبندیاستانتهرانازنظرشیبزمین)-5-6شکل



تاکنوندرقالبچندمطالعهوبرپایهبرخیعواملاقلیمی،ادافیکیوتوپوگرافیاستانتهرانبرای

ایجامعباتمامپارامترهایتاثیرگذاردرتعیینمحلتولیدگردوپهنهبندیشدهاست،اماتاکنونمطالعه

نتایجبدستآمدهازطرحاحداثباغبرایپنجمحصولموردمطالعهدراینطرحصورتنگرف تهاست.

(وفالحتیوهمکاران1397خوبیتاییدکنندهنتایجحاصلازمطالعاتسلیمانیوهمکاران)حاضربه

می1391) )( همکاران و گزارشسلیمانی در شهرستان1397باشد. در واقع استان جنوبی مناطق )

(6-6سبتامناسبواقعشدهاست)شکلمنادرگروهمناطقبسیارورامینبرایتوسعهدرختانگردو
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طوریکهدرطرحباشد.بههایمربوطهدایتالکتریکیخاكوآبمیکهعلتاینامرعدملحاظداده

آب گرفتنهدایتالکتریکیخاك، بهدرنظر توجه با و اینمناطقازحاضر سطحی، هایزیرزمینیو

روند.شمارمیهایدرختانمیوهبهتوسعهباغمناطقنسبتامناسبتاکامالنامناسببرای


(1397بندیاراضیمستعدکشتگردودراستانتهران)سلیمانیوهمکاران،نقشهپهنه-6-6شکل



تولیدپایدارمحصوالتکشاورزیاست.بسیاریازعواملازینشیپبندیمناطقمستعدکشت،پهنه

 قبیلاتوپوگرافی، ادافیکیاز تولیداقلیمیو و نمو رطوبتنسبیبررشدو و دما خاك، شیب، رتفاع،

یظرفیتذاتییکنیبشیپبندیاراضینیزمحصوالتکشاورزیاثرمستقیمدارند.هدفاصلیازپهنه

هایباشد.باتوجهبهاینکه،احداثباغراییکمدتطوالنیمیمحصوالتموردنظربمنطقهبرایتولید

دصرفهزینهاولیهووقتبیشترینسبتبهمحصوالتزراعیبودهودرمقابلتولیددرختانمیوهنیازمن

تریاست،الزماستتاقبلازاحداثباغ،حتماًمنطقهموردنظرهایطوالنیهابرایسالوسودآوریآن

ادافیکیوجغرافیاییآنموردبررسیقرارگرفتهوجنبه طرحد.گرفتهشودرنظرهایمختلفاقلیمی،

،سیب،گیالس،منظورتعیینیکالگویاولیهازمناطقمستعدکشتگردوحاضرنیزباهمینهدفوبه

تواندیکراهنمایخوببرایانتخابمناطقمناسببرایانجامگرفتومیاستانتهراندرهلووشلیل
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ایناستانباشدهایتجاریاحداثباغ احداثنهاییباغدر البته، ومیدانیهایندانجامبررسینیازم.

دلیلمیکروکلیمایخاصباشد؛چراکهدربسیاریمواقعممکناستیکمنطقهبهدقیقمیکارشناسی

باشد.ازطرفدیگر،پارامترهایتعیینکنندهدیگریهاهاییبرایتوسعهباغهایامزیتدارایمحدودیت

دردسترسجهتانتخابمحلاحداثباغوجودداردازقبیلعمقومیزانمادهآلیخاكومیزانآب

ها،نقشهحاضربدوندرنظرگرفتناینپارامترهادلیلنبوداطالعاتجامعوکافیدرخصوصآنکهبه

برایتعیینمناطقمستعدکشتگردو،عنواناولینمطالعهدیگر،ایننقشهبهعبارتبدستآمدهاست.به

درتکلیمناطقمستعدکشتاینمحصوالدهندهارائه،تنهااستانتهراندرسیب،گیالسهلووشلیل

گیریازمشاورانبهرههایمیدانیواحداثباغدرمناطقمشخص،مستلزمبررسیمسلماًاستواستان

چراکهگاهیاوقاتدرصورتوجودباشد.میالمللیدرزمینههریکازاینمحصوالتخبرهملیوبین

 حدودکنندشایدبتوانباتغییررقموپایهبرآنمشکلغالبشد.یکعاملم

درختانباتوجهبهوجودتنوعژنتیکیباال،دانشوفرهنگکافی،سودآوریوارزآوریباالیتولید

هاکهدراینطرحهایمدرنوتجاریدرمناطقمستعدکشتآناحداثباغبهمنظوردرکشور،میوه

ازنظراتمتخصصیناینامروارزیابیمیدانیمناطقموردحتماشود¬میوصیهتمشخصشدهاست،

 استفادهشود.هایجدیدوتجارینظر،قبلازاحداثباغ
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 ش. علوم1382خالدی، نشریه مرند. شهرستان باغداری در آن اثرات و یخبندان پدیده بررسی .

.50-29(:2)2جغرافیایی،

خواجه س. پورمنافی، و س.ج. سرمازدگیبا1381الدین، بدونخطر نعیینمناطققابلکشتبادام .

اتناشیازسرمازدگیمحصوالتزراعیو.سومینهمایشکاهشضایعGISاستفادهازفناوری
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وشمستعدکشتگردودراستانتهرانبایاراضیابیلیپتانس.1397ه،س.وپایی،.سلیمانی،م.،حمز

Fuzzy AHP71-49(:1)8.نشریهحفاظتمنابعآبوخاك؛.

 منصور، رویدرختانانار1384شاکری, بررسیاثراتسرمایزودرسپاییزه همایشعلمیکاربردی .،

 ،ایران.شاورزیاستانیزدسازمانجهادک.راههایمقابلهباسرمازدگی
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ص.95ارشدرشتهجغرافیا.دانشگاهسیستانوبلوچستان:کارشناسی

ولد.تغییراتفصلیجمعیتباکتریهایم1379هاشمی،ض.صحراگردجونقانی،ن.،تقوسی،س.م.وبنی

.فصلنامه1375-76هستهیخرویبادامدرمهارلوحاشیهزایندهرود)شهرکرد(درسالزراعی

 .15-9(:2)36هایگیاهی،بیماری

.بررسیامکانایجادتاخیردرگلدهیسهرقم1386صدیقی،ع.غ،داورینژاد،.م،عزیزیوج،آروین.

 .220ص مینکنگرهعلومباغبانی،زردآلوبااستفادهازبرخیموادشیمیایی.پنج

م تالی، قهرودی ب.، علیجانی، ف.، فالحتی، . م.ج. براتی، مکان1391و توسعه. اراضیمستعد ییابی

)مطالعهموردی:GIS & RSکشاورزیبارویکرد-هایمیوهباتاکیدبرعناصروعواملاقلیمیباغ

.65-54:52؛محیطاستانتهران(.مجلهجغرافیاوپایداری-گردو
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ا درختان.1384.ع.قاسمی, سرمازدگی خسارت از جلوگیری در باغداری مدیریت اصول

سرمازدگی میوه، با همایشعلمیکاربردیراههایمقابله سازمانجهادکشاورزیاستان.

 ،ایران.یزد

یندگان.آ نشر وحفاظت(، بینی بندان،پیشیخ گیاهان)خطر سرمازدگی .1381 تراب،ا. قاسمی

م،یمحمود بررسیمعرف.1386. معاایمزایو مدلنیبولی)مدلمنطققیتلفهای¬مدلبیو یها،

GIS(دریمنطقفازیهانقشه،مدلیشاخصهمپوشان GISشیهمانیمجموعهمقاالتاول.

.،آمل،مازندران1386ورماهیشهر4-5دانشگاهشمال،،یشهر

تر و م.، ع. س. میرمحمدیمیبدی، س. بهنژادیتنش جنبههایفیزیولوژیو .1384کشاصفهانی،

ص.336انتشاراتگلبناصفهان: یخزدگیگیاهانزراعی، هایسرماو

:یزدگخیدربرابرسرماواهانیحفاظتگ.1390میرمحمدیمیبدی،س.ع.م.،وترکشاصفهانی،س.

ص.452حدصنعتیاصفهان:.انتشاراتجهاددانشگاهیواراهکارهاواقتصاد،یمبان

بندیمناطق.پهنه1397وحدتی،ك.،مساحبوانی،ع.ر.،خوشخوی،م.،فکور،پ.وساریخانیخرمی،س.

(.مجلهعلوموفنونGISمستعدکشتگردودرایرانبااستفادهازسامانهاطالعاتجغرافیایی)

.418-403(:4)19باغبانیایران؛
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