
 1393(تغییر اقلیم و اثرات آن بر کمیت و کیفیت محصوالت کشاورزی و دامی )رویکردها، راهبردها و راه کارها: تغییر اقلیم و امنیت غذایی

1 
 

نمونه موردی  ) غذایی  دانش بومی و فناوری های مدرن در مدیریت بحران تغییر اقلیم و امنیت بررسی تطبیقی کاربرد

 (زده شهرستان تنکابنباغات سرما

 1علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد ادبیات ودانشکده  جغرافیادانشیار گروه  -رجمهریزخدیجه بو

 2کارشناس ارشدجغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه فردوسی مشهد_سمیرا کاویانی

 

  چکیده

در عصر حاضر،کشاورزان برای همراهی با تغییرات مستمر نیازمند ساختاردهی به برنامه ریزی خود هستند،چنین 

از جمله مهمترین تحوالت،تغییرات اقلیمی . مدبرانه کشاورزان تاکید داردساختاردهی بر اهمیت تصمیم گیری های 

، تغییرات اقلیمی است که مساحت و میزان خسارت و چالش های پس از آنمهمترین سرمازدگی یکی از و  است

ی و دانش بومکاربرد این سوال است که  بههدف این مقاله پاسخ  .استپیش روی کشاورزان  همواره یکی از مشکالت

 در روند تامین امنیت غذایی می تواند  چه نقشی و  مدیریت بحران در زمان تغییر اقلیم  فناوری های مدرن جهت 

تحقیق حاضر از نوع توصیفی و تحلیلی و روش  ؟کندمدیریت   را می تواند باغات سرمازده داشته و  به عبارتی چگونه 

نتایج نشان می دهد که تحقیقات سرمازدگی  .استانجام گرفته   انه ایز مطالعات کتابخانجام آن میدانی و با استفاده ا

جامعه کشاورزان و هم در سطح هم در سطح  پدید ه ،این با  در رویاروییایت موفق نبوده است و تا کنون در حد کف

صحیحی نسبت به سرمازدگی وجود ندارد و تاکنون نیز شناخت و آگاهی  ای خصوصی و دولتی،مجریان بخش ه

همکاری مدیران و کارشناسان  ،از سویی .زمینه اجرا نشده استآموزشهای سازمان یافته اصولی و کارساز در این 

های باغداران و تیم سازی برای مقابله و کنترل سرمازدگی بسیار و خصوصی در راه اندازی تشکل بخش دولتی 

 .ضروری است

 دانش بومی،باغات سرمازده،امنیت غذایی،مدیریت بحران:ژگان کلیدیوا

  مقدمه

پیش روی کشاورزان قرار دارد  ،سرمازدگی یکی از تغییرات اقلیمی است که مساحت و میزان خسارت آن و چالش های پس از آن

و بحرانهای آب و هوایی مواجه می  ی با تنش هازمانی که کشاورز. نجه نرم می کندکه همواره بخش کشاورزی با آن ها دست و پ

درک  .این کشاورز است که با مدیریت خود تصمیماتی اتخاذ می نماید که بر تصمیمات بعدی وی نیز تاثیرگذار خواهد بود گردد،

اغلب در.یری های اثر بخش یک ضرورت استاهمیت دانش و اطالعات به روز و پیشرفته برای جوامع کشاورزی در راستای تصمیم گ

باغداران کشور ما بارها  .گردندتصمیمات کشاورزان بر اساس طیف گسترده ای از منابع اطالعاتی خارج از مزرعه اتخاذ می موارد،

شاهد خسارت هنگفت سرمازدگی شدید به میوه جات بوده و میلیاردها تومان سرمایه کشور از این بابت متحمل صدمات اقتصادی 

این پدیده بویژه در سال های اخیر در مناطق  شمال کشور و منطقه مورد مطالعه یعنی  .(9319،9اردکانی و شاه ولی،)گردیده 
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 و قطعی آب و برق، فرو ریختن سقف. سرسبز را با مشکالت عدیده ای مواجه کرده است شهرستان تنکابن باعث شده  باغات

الل در خطوط تلفن، افت شدید فشار گاز و کمبود مواد های ارتباطی، اخت قطع راه. تنها بخشی از این مشکالت است... و  دیوارها

در این  .ندداد امی برف در شمال ایران خبر میها از سون بطوریکه رسانه .غذایی زندگی مردم این منطقه از ایران را مختل کرده است

خش های مختلف کشاورزی به نهای تنکابن و رامسر حجم خسارات بسیار باال بوده است بگو نه ای که در ب بین به ویژه شهرستا

درصد،گل و گیاهان زینتی و گلخانه ها ( 70)خصوص باغات مرکبات در مواردی تا صددرصد محصول و درخت و در باغات کیوی تا 

 درصد،( 00) درصد، دامداری ها و مرغداریها تا( 00)زنبورداری تا درصد،( 10)پرورش ماهی ها تا حوضچه های  درصد،( 10)تا

 .درصد خسارت وارد شده است( 30) نگهداری مرکبات  و صنایع تبدیلی تاانبارهای 

در پی بارش . می رسیدارتفاع آن تا دو متر نیز  سابقه بوده و سال اخیر بی ۰۵در  ،برف بارشمیزان این  ،ر تنکابنبه گفته فرماندا

شدت  .ردم نان و آب معدنی توزیع کردندیان مشدید برف و کوالک در تنکابن و فلج شدن شهر، مسئوالن در میدان اصلی تنکابن م

از بارش سنگین برف در  پس روز 5 شتند ولند امکان رفت و آمد در شهر داکه فقط خودروهای نظامی و شاسی ب بودبرف به حدی 

آب آشامیدنی اهالی مناطق مختلف غرب مازندران از جمله . بود اطق غربی مازندران همچنان قطعاستان مازندران، برق در برخی من

 (http://iran20.com/frie) .نداز نوشهر و چالوس نیز قطع شدآباد و مناطقی  تنکابن، رامسر، عباس

ای بسیار سرد در کشورمان بود که موجب  از معدود زمستانه 19زمستان سال  .سرمازدگی باید زنگ هشدار باشد نه بالی آسمانی 

باغات و دامداریها بودیم که البته بیشترین خسارت به باغات مرکبات و گلخانه ها  به بار آمدن خسارات سنگین سرمازدگی در مزارع،

ار آمد؟ تاچه حال اولین مساله ای که باید به آن فکر کنیم این است که چرا این همه خسارت در یک زمستان سرد به ب.وارد شد

اندازه می توانستیم از بروز این خسارات جلوگیری کنیم؟ از کدام برنامه ریزی ها برای مقابله با چنین سرماهایی غفلت کرده بودیم؟ 

آنچه در جریان بازدید از مناطق خسارت دیده جلب توجه می کرد آن بودکه در یک منطقه و حتی در یک محله مشخص مقدار 

در برخی باغ ها و گلخانه ها کامال تخریب شده  .باغداران گلخانه داران کامال تفاوت میکرد هر یک از دامداریها، خسارات وارده  به

این همه .بودند،در حالی که برخی دیگر کامال سرپا بودند و دوره به نسبت طوالنی برف و سرما را به سالمت پشت سر گذاشته بودند

حتی .شده بود سال پیش نیز در کشور دیده 00تفاوت از کجا شکل گرفته بود؟جالب آنکه گفته می شود چنین سرمایی در حدود 

بنابراین هیچ کس .سال یک بار تکرار می شود 30تا 30برخی کارشناسان اعالم کردند هجوم سرمای نیمه قطبی به ایران در هر 

در دنیای امروز به هیچ وجه پذیرفته نیست که بگوییم  بر اثر چند روز برف و سرما دچار فروپاشی !! غافلگیر شدیم نمی تواند بگوید،

علم و فناوری  در تمام عرصه ها از جمله در عرصه کشاورزی به درجه ای از  .شاورزی در برخی نقاط کشور شدیمفعالیتهای ک

در . پیشرفت رسیده است که در بسیاری از کشورها،حتی سرماهای بسیار شدیدتر و طوالنی تر نیز باعث فلج شدن فعالیتها شود

نیازمند ساختاردهی به برنامه ریزی خود هستند،چنین ساختاردهی بر  عصر حاضر،کشاورزان برای همراهی با تغییرات مستمر

درک این که چه تدابیری .از جمله مهمترین تحوالت،تغییرات اقلیمی است. اهمیت تصمیم گیری های مدبرانه کشاورزان تاکید دارد

م گیری برای واحد تولیدی و موانع و برای رویارویی با این تغییرات اتخاذ گردد بر شناخت رفتارهای کشاورزان در شرایط تصمی

  .عوامل موثر در این نوع شناخت نیاز دارد

ماه از این حادثه در این تحقیق سعی بر آن است،به بیان راههای پیشگیری از 6باتوجه به حجم خسارت وارده و همچنین با گذشت

 . خسارات این چنینی و بررسی نقش دانش بومی و نوین در کنترل آن بپردازیم

 

http://iran20.com/frie
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 مواد و روش ها

 منطقه  .بررسی می باشدتحلیلی ومبتنی برمطالعات اسنادی،کتابخانه ای وبررسی های میدانی ازمنطقه مورد-روش تحقیق ،توصیفی

به طور  تغییر اقلیم و  باغات سرمازدهابتداداده ها واطالعات مرتبط با .مورد مطالعه شامل روستاهای تنکابن ومحدوده نفوذآن است

نقش دانش بومی و جدید در مدیریت بررسی  سپس براساس تجربیات نگارندگان و.مستقیم در طی بررسی میدانی برداشت شدند

 .گرفتارزیابی ومورد تجزیه وتحلیل قرار نهایتا ،باغات سرمازدهین امنیت غذایی و کمک به مدیریت بحران در زمان تغییر اقلیم و تام

 محدوده مورد مطالعه

موقعیت جغرافیایی بیانگربسیاری ازویژگی های روستا،ازجمله حجم جمعیت ،نوع فعالیت ها،امکان دسترسی به منابع وتوان های 

و پرجمعیت ترین  هارمین شهرستان بزرگ مازندرانشهرستان تنکابن چیعنی منطقه مورد مطالعه .بالقوه برای رشدوتوسعه است

درازای  دقیقه ۰۵درجه و  ۰۰در  از نظر جغرافیایی .می باشدکیلومتر  ۰۴۱۵شهرستان وسعت این . شهرستان غرب مازندران است

ومی براساس نتایج سرشماری عم.قرار دارد دریای آزادمتر پایین تر از سطح  ۰۵پهنای شمالی و  دقیقه ۶۳درجه و  ۱۴خاوری و 

نفر  79403 نفر جمعیت شهری و 31509بر این اساس  .نفرخانوار است08870؛تنکابن دارای0931نفوس ومسکن درسال

 .دجمعیت روستایی می باش

 نشهرستان تنکابن در استان مازندرانقشه موقعیت  -0شکل 

 
 www.amar.org :منبع

 پژوهشیافته های 

آنها  گرچه بین دانش بومی و رسمی تفاوتهایی وجود دارد،اما نباید آنها را در مقابل هم قرار داد؛زیرا آنها مکمل یکدیگرند و از تلفیق

براساس پاردایمهای جدید توسعه روستایی به منظور .می توان به موفقیتهایی رسید که برای هیچکدام به تنهایی امکانپذیر نیست

وستایی،ابتدا باید به راه حلهای بومی رجوع کرد،اگر کارساز بود،آنها راتقویت و بهبود بخشید؛در غیر این صورت از راه حل مشکالت ر

محلی است که اصطالحا  بهره برداران «خرد تجربی انباشته و تاریخی»بهره گیری از . نی استفاده و آنها را آزمایش کردحلهای بیرو

طراحی فناوری های متناسب و به کار  بنابراین این امکان فراهم می شود که در فرایند تعیین نیاز و.دانش بومی نام گرفته است

 ،0974بوذرجمهری و رکن الدین افتخاری،)گیری آن از مردم محلی و دانش آنها عمال در مسیر توسعه متوازن و پایدار استفاده شود

از سویی جنبه کاربردی دارد؛یعنی تالش برای گردآوری آن،یک فعالیت .دانش بومی نقش تکمیل کنندگی دانش رسمی را دارد .(0

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
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صرفا دانشگاهی و مردم شناسی نیست بلکه به طور مشخص برای حل مسائل و مشکالت فرا روی بشری آغاز شده است که دلیل 

 . (097434بوذرجمهری و رکن الدین افتخاری،)اه جغرافیایی آن استآن وابستگی و سازگار بودن دانش بومی با خاستگ

 

  شرایط محیطی و مرکبات

با وجود اهمیت فراوان این موضوع،اطالعات و دانش اندکی پیرامون چگونگی حفاظت گیاهان در برابر سرما و یخ زدگی وجود دارد و 

ش های حفاظتی نوین،در مراحل ابتدایی قرار دارد بنابراین الزم است در کشور ایران نیز،اقدامات عملی در معرفی و بهره گیری از رو

سازمان حفظ )که منابع اطالعاتی سهل الوصول و ساده ای وجود داشته باشد تا بتواند زارعان را برای مقابله با این مشکل یاری دهد

کشور انجام نگرفته است تا به بررسی این متاسفانه تاکنون مطالعات مشروح و جامع در ( . 9310نباتات وزارت جهاد کشاورزی،

پدیده از دیدگاه کشاورزان و نحوه و نوع تصمیم گیری و مواجهه آنان با پدیده  سرمازدگی و عوامل موثر بر تصمیمات  آن ها 

ی توان با بپردازد زیرا،سرمازدگی از جمله حوادث غیر مترقبه اما قابل پیش بینی می باشد که در صورت بروز آن در یک منطقه م

در مرکبات رشد و .اقل رساندزان خسارت آن را به حدتدبیر و تصمیمات صحیح به طور کامل از خسارت آن جلوگیری کرد ویا می

نمو متشکل از مراحل پیچیده ای است که بر حسب زمان و مکان توسط عوامل مختلف درونی و خارجی کنترل می شوند عوامل 

عوامل خارجی از نوع آب و هوا،عوامل خاکی و عملیات باغبانی تشکیل .تعادل هورمونی گیله است درونی شامل ژنتیک رقم یا پلیه و

شرایط محیطی ممکن است  .مراحل مختلف رویشی درختان مرکبات نیز متاثر از این عوامل درونی و خارجی هستند.شده است

از جمله عواملی که بر مرکبات،میزان . طبیعی این مراحل شود برخی از مراحل مربوط به تولید را تحت تاثثیر قرار داده و مانع  روند

 مرکبات،نور،باد،سرما،زهکشی،سایه اندازی و رقابت،محل کشت،حرارت،میکروکلیمای :ست عبارتند ازو کیفیت محصول آن موثر ا

در  (.093030ولی، فزونی اردکانی،شاه) .و شوری خاک می توان نام بردخاک،مواد آلی، رطوبت PHاندازه درخت،خاک مناسب،

 .اینجا بر اساس موضوع تحقیق به بحث سرما می پردازیم

 سرما

مفهوم فیزیولوژی سازگاری به سرما در مرکبات به عنوان یک مهم در حد و اندازه سایر گیاهان مورد بررسی قرار گرفته است و 

به سرمای  مرکبات را افزایش داد حاصل نشده اطالعات در این زمینه محدود بوده و هنوز نتایجی که بدین وسیله بتوان تحمل 

زمانیکه گونه های مرکبات در معرض .لیکن به طوری پذیرفته شده که مراحل سازگاری به سرما بستگی زیادی به حرارت دارد.است

نات سرما قرار گیرند،سطح تحمل درخت نیز به نوسا( سازگاری سرد)دوره های معینی از درجه حرارت های پایین و بدون یخ زدگی

درختان مرکبات مقاوم به یخبندان نیستند و بعضی از گونه ها و ارقام نسبت به برخی دیگر به یخبندان حساس تر . افزایش می یابد

مساله یخبندان هر چند سال یکبار در بسیاری از کشورهای مرکبات خیز به باغ های مرکبات آسیب وارد می کند به همین .هستند

رکبات یکی از بزرگترین  مسائل محیطی است که موجب خسارت های سنگین به تولیدکنندگان مرکبات جهت یخبندان برای م

سال باغ های شمال و جنوب دچار  5-4در ایران مشابه سایر کشورهای مرکبات خیز دیگر،در دو دهه گذشته با فواصل هر .می شود

 (.3-7;0973مشایخی ورهنما،)صدمات سرمازدگی شده اند 

 ارزه با سرما و یخ زدگی در مرکباتراههای مب

 روشهای حفاظتی مقابله با سرمازدگی به روش های آنی یا فعال و روش های مستمر یا غیر فعال تقسیم می شوند

 روش های مستمر یا غیر فعال-1
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هزینه های کمتر و ،قبل از وقوع یخبندان صورت می گیرد و می تواند در زمان مناسب با (غیر فعال)حفاظت مستمر یا درازمدت 

باعث مقاومت بیشتر گیاه و(مانند عملیات به زراعی)ثر استبدون صرف انرژی به کار گرفته شود که حتی در بهبود محصول نیز مو

 .در زیر به چند مورد از روش های مستمر اشاره می شود( 0;9319فزونی اردکانی و شاه ولی،)در مقابل سرمازدگی می شود

  ا و یخبندان و اصالح شده ی ژنتیکیمقاوم به سرم انتخاب گونه های-1-1

انتخاب گونه ازجمله روش هایی که هم به لحاظ دانش بومی تایید شده است و هم فناوری جدید در تکامل آن موثر واقع شده است،

ی از گونه ها و ارقام مرکبات مقاوم به یخبندان نیستند و بعض درختان.است های مقاوم به سرما و یخبندان و اصالح شده ی ژنتیکی

درجه سانتی گراد به مقاومت درختان مرکبات در برابر سرما  9-9چنانچه  .نسبت به برخی دیگر به یخبندان حساس تر هستند

بافت ها و اندام های مختلف مرکبات در مواجه با یخبندان  .درصد کاهش خواهد یافت 90-90افزوده شود آسیب اقتصادی یخبندان 

 .کسانی نشان نمی دهندسیت یمقاومت یا حسا

با توجه به  .ظرفیت مقاومت به سرمازدگی به دلیل افزایش در محتویات سلکارز ایجاد می شود که جایگزین کاهش قندها می شود

احتمال وقوع سرمازدگی در ایران،استفاده از پلیه پونسیروس و یا دورگه های پونسیروس جهت پایه در مناطقی که خطر سرما 

در این حالت .استفاده از ارقام زودرس گونه های پرتقال و نارنگی به ویژه در شمال ایران توصیه می شود.توصیه می شودجدی است 

 .گیاه فرصت کافی داشته تا مکانیزم های فیزیولوژیکی مقاومت به سرمای خود را در برابر سرما افزایش دهد

 محل احداث باغ مرکبات(2-1

زیرا در مکان هایی بایستی اقدام به کاشت این نوع از درختان نمود که دارای آب ،نکات بسیار مهم استمحل احداث باغ مرکبات از 

اگر چه این شرایط در .و هوای مدیترانه ای باشند یعنی مکانهایی که در زمستان دمای آن ها کمتر از صفر درجه سانتی گراد نگردد

یم کشاورزان وباغداران بنا به تجربه دریافتند که در این منطقه از کشور بهترین شمال ایران کامال وجود ندارد اما از زمان های قد

مسن و شاداب و محل کشت مرکبات نواری است که بین دشت و ارتفاعات قرار گرفته و در این نقاط کوهپایه درختان مرکبات 

 .(Davies and Albrigo,1994)سالم دیده می شوند

 
ن از احداث  جاده و مسدود نمودن دهانه دره درختان واقع در گودی در اثر زهکشی هوایی کامال از بین رفته اند در صورتی که به فاصله چندیبه علت خاکریزی ناشی -3شکل 

 (7;9387مشایخی ورهنما،()متر باالتر از آن درختان مرکبات کامال شاداب و سر زنده باقی مانده اندروستای پایین کوال،شهرستان ساری

 

 درختان( کنوپی)ششپو( 3-1

در برخی از کشورها نظیر کالیفرنیا ی جنوبی در ایالت متحده،کشاورزان مرکبات و خرما را باهم و در بین هم می کارند، بخشی از 

دالیل این کار این است که درختان خرما موجب حفاظت مرکبات در برابر یخبندان می شوند، چون خرما یک محصول تجاری و 

حفاظت گیاهان در برابر یخ بندان،بدون تلفات اقتصادی می  Alabamaر و مفید برای برخی بازارپسند است،این کار یک روش موث
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می پوشانند این درختان موجب افزایش تابش طول موج بلند به  pineرا با  درختان کوچک   Satsuma mandarinو یا . باشد

برای ( mandarin)در برزیل درختان سایه دار. دمی گردن( shadetree)سوی پایین می شوند و باعث حفاظت از درختان قهوه از 

 .جلوگیری از خسارت یخ بندان استفاده می شوند 

                                                                                                                         مدیریت کوددهی گیاه( 4-1

درختانی  همچنین. کوددهی باعث افزایش سالمت گیاه می شود.ت یخ بندان حساسیت بیشتری دارنددرختان بیمار نسبت به خسار

و در بهار زودتر از موقع به شکوفه می  که به طور مناسب کوددهی نشده اند،خیلی زود در پاییز برگهای خودرا از دست می دهند

به منظور افزایش مقاومت گیاهان، باید از به کار .ما می شودآنها نسبت به خسارت سراین مسأله موجب حساسیت بیشتر . نشینند 

با این حال فسفر برای انجام تقسیم سلولی حائز اهمیت است و در . بردن کود ازته در اواخر تابستان یا اوایل پاییز اجتناب نمود 

ظیم آب و فتوسنتز در گیاه ی تنپتاسیم اثر مطلوبی رو. نتیجه برای بهبود دوباره گیاه پس از خسارت یخ زدگی اهمیت دارد

گیاهانی که با مقادیر بهینه و متعادل عناصر غذایی رشد می کنند می توانند دماهای پایین را بهتر تحمل کنند و آسیب های .دارد

 ( .9380کارگروه گروه تخصصی دفع آفات،امراض نباتی و سرمازدگی،) . ناشی از سرما در آنها خیلی سریع تر بهبود می یابد

 مدیریت آفات( 5-1

ارت گیاهان از یخ باعث افزایش خس است که استفاده از آفت کش های روغنی بر روی مرکباتازجمله روش های فناوری جدید،

 . بنابراین باید از به کاربردن این مواد قبل از فصل سرما برای مدت کوتاهی خودداری گردد.بندان می شود

 هرس مناسب( 6-1

زیرا رشد جدید گیاه را تحریک می کند ،(هرس سبک مشکل ساز نیست )ی کند از هرس سنگین خوددار هریورباغدار باید در ماه ش

ی همچنین در اواخر پاییز نیز نباید هرس سنگین انجام داد زیرا تا زمان.یخ بندان بالغ شود نخواهد داشتو گیاه فرصت آنکه قبل از 

هرس از.دان می توان هرس سبک انجام دادپس از وقوع یخ بن.ت می یابدگیاه شدمقاومت به سرمای که محل بریدگی ها التیام یابد،

رویشی زیرا این کار باعث برهم خوردن تعادل هورمونی گیاه و بازشدن جوانه های .اوایل پاییز باید خودداری شود گیاه در تابستان و

 . شود سرما میاین رشد جدید باعث افزایش حساسیت در برابر .جانبی و آغاز رشد مجدد شود

 پوشاندن گیاهان با پوشش های مناسب (7-1

پوشش های ردیفی روی گیاه گرم تر از آسمان صاف می باشند و بنابراین این پوشش ها موجب افزایش تابش امواج طول موج بلند 

. شوند  ات گرما میبه عالوه این پوشش ها موجب کاهش جریان گرمای انتقالی به هوا و تلف. به سمت پایین در شب می شوند 

اتیلن سیاه برای افزایش دمای هوای .استفاده می شوندبومی و سنتی به طور  "ای کلشی و مواد مصنوعی هم معموالپوشش ه

 (؛اصول تغذیه درختان مرکبات ایران9310جیهونی،مریم،). پالستیک شفاف عموماً موثرتر است 5مجاور برگ ها تا حد 

 اجتناب از خاکورزی (8-1

بنابراین باید طی دوره های مستعد یخ بندان از انجام این .دیجاد فضاهای هوا در خاک می شوهرگونه خاک ورزی موجب ا انجام

اگر  دهند یا ذخیره می کنند  خاک های دارای فضاهای هوای بیشتر و بزرگتر، گرمای کمتری را انتقال می.شود عملیات اجتناب

قرار گرفته باشد، باید از طریق فشرده کردن و آبیاری، به انتقال و ذخیره گرما در آن خاکی مورد عملیات خا کورزی نظیر شخم 

الزم به ذکر است این روش هم از طریق تجربه و هم دانش جدید تایید شده .کمک کرد و از این طریق این مشکل را بهبود بخشید

 .می باشد
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  آبیاری صحیح( 9-1 

 بنا .ندخاک می شووگیری از انتقال و ذخیره گرما درشتری وجود دارد که باعث جلفضاهای هوای بیخشک هستند،وقتی خاک ها 

محتوای  هدف نهایی،نگهداری.طریق مرطوب کردن خاک های خشک بهبود می یابدبراین در سالهای خشک،حفاظت از یخ زدگی از

مرطوب  (fc) 9محتوی آب خاک روز پس از مرطوب کردن کامل و سراسری می باشد که همان1آب خاک در حدود ظرفیت مزرعه

. دهدسانتی متررخ می30عمق باالتر ازضرورتی ندارد،زیرا بیشتر انتقال وذخیره روزانه گرما در(تا عمق زیاد خاک)کردن عمیق خاک 

  .خشک پیش از وقوع یخبندان است، به طوری که خورشید بتواند خاک را گرم کند بهترین کار، مرطوب کردن مناسب خاک های

 حذف گیاهان پوششی از مزرعه یا باغ (11-1

 (INA)بنابراین وجود ،.برای حفاظت غیرفعال در برابر یخبندان بهتر است کلیه گیاهان پوششی از باغات و تاکستان ها حذف شود

اکتری گیاهان پوششی در سطح باغ و تاکستان، باعث افزایش تراکم ب INAدهنده هسته یخی روی گیاهان شده، وباعث کاهش 

وثرترین و کارآمدترین روش برای از بین بردن گیاهان پوششی و یا پایین نگه م .شود یخبندان میهای پتانسیل خسارت حاصل از

  .این کار باید قبل از وقوع دوره مستعد یخ بندان انجام شود .تداشتن رشد آنها استفاده از علف کش ها اس

 پوشش های روی خاک(11-1 

پالستیک شفاف خاک را  .م کردن خاک و افزایش حفاظت در برابر سرما استفاده می شوندبرای گر پوشش های پالستیکی، اغلب

پالستیک ، موجب افزایش کارایی استفاده ازمرطوب کردن خاک پیش از استفاده از پالستیک. بیشتر از پالستیک سیاه گرم می کند

نتیجه یخ زدگی و آب  جلوگیری از خسارت به ریشه ها در گاهی مالچهای گیاهی طی دوره خواب درختان برای کمک به .می شود

 .(9380کارگروه گروه تخصصی دفع آفات،امراض نباتی و سرمازدگی،)استفاده می شوند،شدگی خاک

 رنگزدن و پیچیدن پوشش به دور تنه درخت(11-1

شده باشد در اواخر پاییز وقتی دمای  درصد با آب رقیق 51با رنگ کردن تنه با یک رنگ سفید التکس محلول در آب، که به میزان 

پیچیدن  و استفاده از سایر پوشش ها برای عایق بندی تنه درخترنگ سفید،. استبسیار موثری گراد باشد،درجه سانت 10هوا باالی

با کیسه پیچیدن تنه درختان مرکبات جوان  .موثر شناخته شده استبرابر خسارت یخ بندان درختان دور تنه، در بهبود مقاومت در 

 .آب حتی بهتر از پوشش های فایبرگالس یا پلی اورتان، گیاهان را در مقابل سرما حفاظت می کند های حاوی

 
 روستای کندسر،شهرستان تنکابن

  هاباکتری کنترل(11-1

 زدگی،برای وقوع یخ  INA هر چه .صورت میگیرد در مزرعهموجود  INA یباکتری ها والبه وسیلهفرآیند تشکیل یخ معم

برای از بین بردن باکتری ها استفاده می ( ترکیبات مس )کش ها معموالعلف .بیشتر باشد، احتمال تشکیل یخ بیشتر خواهد شد 

 .این روش محافظت در برابر یخ بندان کاربرد وسیعی ندارد . شود



 1393(تغییر اقلیم و اثرات آن بر کمیت و کیفیت محصوالت کشاورزی و دامی )رویکردها، راهبردها و راه کارها: تغییر اقلیم و امنیت غذایی

8 
 

 روش های محافظتی آنی یا فعال-2 

 روشهای محافظتی آنی یا فعال شامل اقداماتی است که در شب های وقوع یخبندان به منظور تعدیل و کاهش اثرات دماهای زیر 

روش های آنی در صورتی که .صفر درجه انجام می گیرد،در ایران ما هنوز روش های آنی به حد کافی به کار گرفته نمی شوند

اما باید توجه داشت که روش های حفاظتی آنی در کنار روش های مستمر تاثیر .می باشنددرست به کار روند موثر و با صرفه نیز 

باغداران در چنین شرایطی می بایست اقدام به تصمیم گیری نمایند تا بتوانند به خوبی از روش های حفاظتی بهره .بیشتری دارد

ه جز روش های غیر فعال و مستمر که در باال توضیح راه های مبارزه با سرما زدگی محصوالت ب( .68;9389قاسمی،)مند گردند 

 :داده شده اند عبارتند از

 ایجاد بادشکن به طوری که از نفوذ هوای سرد ناشی از زهکشی هوایی به باغ جلوگیری کند و یا اینکه آن را کاهش دهد( 9-9

الزم به .ندنیدن تنه درختان با کلش ویا خاکپوشاندن درختان و نهال های جوان با کاغذ،گونی،کاه و مواد مشابه ویا پوشا(9-9

 ( landsberg and catting;1977;388). توضیح است که باغداران بر اساس تجربه پی به این روش برده اند

ایجاد و نصب پنکه هایی در قسمت فوقانی باغ تا هوای گرم فوقانی موجود در کمربند حرارتی را با هوای سرد پایین مخلوط ( 3-9

 (996;9386صحراگرد،)نماید 

آبیاری باغ در شب های یخبندان،در این حالت آب سرمای اطراف را جهت یخ زدن به خود جذب می کند و به این ترتیب ( 0-9 

 (. 036;9369شیبانی،)مقداری خسارت سرمازدگی به گیاه را کاهش می دهد 

 (0شکل .)واقع شده تا هوای سرد بتواند از آن خارج گرددایجاد راه خروج یا شکاف در دیواری از باغ که در گودترین محل ( 0-9

 

شرق روستای آسیاب سر،شهرستان )وجود دیوار در مجاورت باغ که مانع حرکت هوای سرد گردیده باعث خشک شدن درختان پرتقال مقابل آن در اثر سرما شده است-0شکل

 ( .90;9387مشایخی ورهنما،( )ساری

 رسول زادگان،)سال پیش مرسوم بوده است  900گیری از یخبندان باغ های مرکبات از حدود گرم کردن باغ برای جلو (6-9

این حالت  در.ه بین ردیف ها استفاده می شوددر مناطقی که زمان بروز سرما طوالنی است از سیستم های گرم کنند.(701;9370

ایجاد دود جهت پوشش دادن سطح باغ و . استفاده می گرددتوده های چوب سوزانده شده و یا بخاری های نفت سوز یا ذغال سوز 

  .غیره نیز از روش های معمول جلوگیری از یخبندان درختان میوه است و جلوگیری از تشعشع توسط آتش زدن کاه و کلش
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ط جهان استفاده می مبارزه با سرما توسط آب پاشی بر روی درخت نیز از روش هایی است که امروزه از آن در بعضی از نقا( 7-9

از طرف دیگر آب موجود در روی گیاه و زیر یخ .ل می گردد نسبت به سرما عایق استیخ که در صفردرجه سانتی گراد تشکی.گردد

تشکیل شده سرمای خود را به یخ داده و همیشه به صورت آب و یخ با دماهای صفردرجه باقی می ماندو بدین وسیله گیاه راازیخ 

 .پاشیدن آب باید در دمای صفر درجه سانتیگراد انجام گیرد( . 8;9387مشایخی ورهنما ،)کند زدگی محافظت می

می باشدضد  یکی از جدیدترین روش های مبارزه با این عارضه که جدیداً به بازار معرفی شده است استفاده از ضد یخ طبیعی( 8-9

مقاوم به یخ زدگی است و نقطه ضد یخ طبیعی .محافظت شود ، کمک می کند تا از گیاهان در مقابل سرما و یخ زدگیییخ طبیع

 .گیاهان را در مقابل تاثیرات نا مطلوب محافظت کند و انجماد را در گیاهان پائین تر می آورد

این دستگاه زمان مناسب برای شروع . )نصب دستگاه سرمابان در شب هایی که احتمال وقوع سرما پیش بینی شده است( 3-0

 .نمونه ایی از دستگاه سرمابان( م برای مقابله با سرمازدگی را بوسیله عالیم صوتی و پیامک اعالم می نمایداقدامات الز

 
www.boshraamin.com 

 نتیجه گیری

 :دالیل آن عبارتند ازمهمترین کنون در حد کفایت موفق نبوده است،کارشناسان معتقدند که تحقیقات سرمازدگی تا 

 نبود یا کمبود آگاهی،آموزش و ضعف ارتباطی و ترویجی-

http://www.boshraamin.com/
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 نتایج آن ها برای کشاورزانانجام تحقیقات بدون توجه به سازگاری و نیاز سنجی و ساده سازی نکردن -

 خودسرانه و ناپیوسته بودن تحقیقات کشور پیرامون سرمازدگی-

 پایه ای علمی و کاربردی ساختن آنها پیرامون سرمازدگیفقدان اعتبارات پژوهشی برای تحقیقات -

 عدم توجه به مقابله با سرمازدگی به عنوان یک ضرورت و وجود تصور غیر قابل کنترل بودن آن در جامعه-

از وظایف نهادهای دولتی و خصوصی،افزایش میزان دسترسی به اعتبارات،امکانات و مهیا سازی زیرساخت ها برای هموار ساختن 

همکاری مدیران و کارشناسان بخش دولتی در راه اندازی تشکل های . مسیر اجرای فعالیت های مقابله  با سرمازدگی می باشد

ی عتقدند که در رویارویی با پدیده کارشناسان م.باغداران و تیم سازی برای مقابله و کنترل سرمازدگی بسیار ضروری است

هم در سطح مجریان بخش های خصوصی و دولتی،شناخت و آگاهی  صحیحی نسبت سرمازدگی، هم در سطح جامعه کشاورزان و 

از طرف دیگر،میان . ده استبه سرمازدگی وجود ندارد و تاکنون نیز آموزشهای سازمان یافته اصولی و کارساز در این زمینه اجرا نش

تعرفه .مورد توجه جدی قرار گیردنیزصنعت بیمه باید  .بخش اجرا و کشاورزان هیچ عامل ارتباطی وجود ندارد و نبوده استمحققان 

های بیمه محصوالت کشاورزی به هیچ وجه به اندازه ای نیست که کسی بگوید از شرایط مالی الزم برای بیمه کردن محصوالت 

رایط کشورمان از نظر وسعت و شاد،نشریه خبری روابط عمومی وزارت جهبه ویژه آن که طبق نظرات خود برخوردار نمی باشد، 

 .رده دوم جهانی قرار دارد ویژه برای پوشش بیمه  محصوالت کشاورزی در

 منابع

 تهران. انتشارات موسسه فرهنگی آیندگان(. یخبندان،صدمات و پیشگیری)؛ سرمازدگی گیاهان 9380امیر قاسمی،ت،

پایدار روستایی؛فصلنامه مدرس ،تحلیل جایگاه دانش بومی در توسعه 9380بوذرجمهری،خدیجه،رکن الدین افتخاری،عبدالرضا،

 9،شماره1علوم انسانی،دوره

،شرکت کشاورزی حاصل نوین نماینده انحصاری 6؛اصول تغذیه درختان مرکبات ایران،نشریه فنی شماره 9310جیهونی،مریم،

 در ایران iftcو  codaشرکت های 

  701ی اصفهان،صانتشارات دانشگاه صنعت. ؛میوه کاری در مناطق معتدله 9370.رسول زادگان،ی

؛ دستورالعمل های اجرایی 9380سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی و کمیته ملی کاهش بالیای طبیعی وزارت کشور،

 برای مقابله با سرمازدگی محصوالت زراعی و باغی،انتشارات گروه تخصصی دفع آفات،امراض نباتی و سرمازدگی

 036مسیری و چای،جلد چهارم قسمت اول،مرکز نشر سپهر،ص؛باغبانی،میوه های نیمه گر9369.شیبانی،ح

نشر آموزش کشاورزی،سازمان تحقیقات و .و باکتری های مولد هسته یخ در گیاهان( یخ زدگی)؛سرمازدگی9386صحراگرد،ن،

 996آموزش کشاوورزی،ص 

و کنترل عملی سرمازدگی، نشریه اقتصاد ؛ترویج الگوی بنیادی مهیا سازی برای مقابله  9319فزونی اردکانی،زهرا،شاه ولی منصور، 

 01-70؛ص 9،شماره96و توسعه کشاورزی،جلد

  99-7؛بررسی وضعیت سرمازدگی درختان مرکبات در شمال ایران،ص 9386مشایخی،کامبیز،رهنما،کامران،

Davies,F.,and Albrigo,L.G.1994,citras.cropproduction science in Horticulture 

series,CAB.international,Wallingford,uk. 
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