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فصل اول

دستورالعملهاي اجرايي براي مقابله با سرمازدگي محصوالت زراعي و باغي
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مقدمه
ت ير

هنگامي که دماي هوا از صفر درجه پايينتر رود ،گياهان حساس آسيب ميبينند و ميزان تولي د آنه ا د ديداً تح

قرار ميگيرد .بنابراين خساراتي که بر تولي د کنن دگان محو و ک کش اورزي و در نتيج ه ب ه اقتو اد ي ک کش ور وارد
ميدود ،ميتواند بسيار مخرب و جدي بادد .با وجود اين اهمي

ف راوان ،االعا اک و دان ن ان دکي در م ورد گگ ونگي

حفاظ گياهان در برابر سرما و يخزدگي وجود دارد و در کش ور م ا اق داماک امد ي در زمين ه مورف ي و به ر گي ري از
روشهاي حفاظتي نوين نيز در مراحل ابتدايي قرار دارد .بنابراين زم اس که منابع االعااتي س هلالوص و و س اد اي
وجود دادته بادد که بتواند زاراان را در جه مقابده با اين مشکل ياري ده د .در اي ن ال ر پووهش ي ابو اد اقتو ادي،
آماري ،تاريخي ،فيزيکي و زيستي خسارکهاي نادي از سرما و يخ زدگي و نيز روش هاي حفاظ در برابر اين پديد ه ا،
مورد مطالوه و بررسي قرار خواهد گرف .
نتايج نهايي اين الر دامنه وسيوي از االعااک را از نکاک پايه و مبنايي تا نکاک پيچيد و تخوو ي د امل م يد ود ک ه
اصو ً با هدف تويين راهکارهايي براي مقابده با سرما و يخزدگي در مناالق مختدف کشور و کمک به زارا ان و باد داران
در جه حفاظ هر گه بهتر در برابر سرما و يخ زدگي تهيه دد اس  .هدف کدي ،ارائه دستورالومله اي اجراي ي و ي ک
راهنماي کدي براي افرادي اس که وظيفه تبيين و تويين راهکارهاي مبارز با سرمازدگي در نق ا مختد ف کش ور را ب ر
اهد دارند و يا به صورک امدي با اين پديد سر و ک ار دارن د .از آنج ا ک ه ابو اد ادم ي وتخوو ي حفاظ

در براب ر

يخبندان بسيار پيچيد اس  ،برنامههاي رايانهاي به کاربراني که اعقمند به مباحث م ديريتي و امد ي هس تند و ب ه نک اک
بسيار تخووي ادمي نياز ندارند ارائه خواهد دد .همچنين با مروري بر آخ رين مطالو اک و تحقيق اک انج ام گرفت ه در
دنيا ،مطالبي در رابطه با ابواد مختدف تننهاي سرما و يخزدگي از جمده احتما ک ،خطر و مس ائل اقتو ادي حفاظ

در

برابر يخبندان ارائه ميدود .هدف آن اس که با ارائه نتايج نهايي اين بررسيها در آين د  ،بت وان ادد ب االعا اتي را ک ه
زاراان محدي يا مشاوران زرااي در نقا مختدف کشور براي تو ميم گي ري در م ورد حفاظ

در براب ر يخبن دان ني از

دارند ،براي آنان فراهم آورد تا از اين الريق به آنها کمک گردد تا خساراک اظيم نادي از سرما و يخ زدگي در کش ور را
به حداقل برسانند .مسدما" دستيابي به گنين هدفي مستدزم آدنايي با اقداماک روز انجام گرفته در سطح دنيا و تطبيق آن
با درايط اقديمي کشور و تعش براي اجراي برنامههاي مديريتي کارآمد و مورفي و به ر ب رداري از روشه اي حف اظتي
نوين و قابل اجرا در کشور اس  ،تا در نهاي با انجام مطالواک کاردناسي و تخووي ،روشهايي که کمت رين هزين ه و
بيشترين کارآيي را با توجه به ميزان دسترسي محدي به امکاناک و تجهيزاک و مواد اوليه دادته بادند ،دناسايي د د و
به انوان روش بهينه براي هر منطقه مورفي دوند .در ادامه به ارائه نت ايج مطالو اک مق دماتي س نتز مد ي ال ر ک اهن
ضايواک نادي از سرمازدگي ،دربار آدنايي با مهمترين برنامههاي م ديريتي و اق داماک امد ي انج ام گرفت ه در دني ا و
زما جرا در کشور ميپردازيم.
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الف) دستورالعملهاي اجرايي
1ـ ثبت اطالعات
ب داد ها و االعااک ،زيربناي تمامي توميمگيريها و مهمترين مرحده در تدوين برنامهه اي م ديريتي جه

مقابد ه ب ا

سرما و يخبندان اس  .مسدما" توصيه روشهاي حفاظتي خاص براي يک منطقه و تطبيق برنام هه اي کد ي و ام ومي ب ه
درايط خاص يک محل ،مستدزم آگاهي از االعااک اختواصي ب دد در آن منطقه اس  .بنابراين بايد االعااک مربو
به هر دب را که الي فول سرما اتفاق مي افتد ،به دق

ب کرد و در صورک اس تفاد از وس ايل حف اظتي آنه ا را ک ر

نمود .مهمترين مواردي که زم اس تويين و ب دوند ابارتند از:
دماي بحراني :دمايي اس که از آن به انوان مويار مقاوم جوانه استفاد ميکنند .کشاورز يا باددار باي د از وق وع اي ن
دما ،جدوگيري کند ،زيرا در اين دما خسارک جوانهها اتفاق ميافتد.
تنظيمات دستگاه اعالمكننده يخبندان :تنظيماک را روي آژير خطر يخزدگي ب کنيد.
دماي حفاظت :دمايي که پين از را اندازي سيستم گرمايي در باغ حادث ميدود به دماي حفاظ موروف اس .
دماي نقطه شبنم :قرائ آخرين دماي نقطه دبنم که پين از دروع حفاظ روي ميدهد ،بايد حتماً ب دود.
زمان شروع و ختم حفاظت :تا حد امکان بايد زمان اولين اقدام براي حفاظ و زماني ک ه کدي ه امدي اک حف اظتي متوق ف
ميدود را يادداد نمود.
نوع حفاظت :هر رودي را که براي حفاظ محوو در دب استفاد ميدود ،حتي رودي را ک ه ب راي قس متي از د ب
استفاد ميدود ،بايد از قبل امتحان و گک کرد.
مساحت زمين :کل ميزان سطحي که در الو دب تح پودن روش حفاظتي قرار ميگيرد ،بايد از قبل مشخص بادد.
دماي حداقل :حداقل دماي مشاهد دد در الو دب را بايد يادداد کرد .اگر يک دماسنج در دسترس بادد حداقل دم ا
را ميتوان به دس آورد.
درصد از بين رفتن جوانهها :بايد برآورد درصد از بين رفتن جوانه الي ي ک روز را ب

ک رد .در ص ورک امک ان ،باي د

ميزان از دس رفتن جوانهها روي درختان را نزديک يک دماسنج دماي حداقل در سايه و نزديک محد ي ک ه پ ايينت رين
دما مشاهد ميدود ،به کمک گشم برآورد نمود.
مالحظات :معحظاک و مشاهداک فرد الي دب و صبح بود از يخبندان بسيار مفيد خواهد بود .نکته ديگري ک ه باي د ب ه آن
توجه نمود اين اس که هرگه احساس ميدود که داراي اهمي اس  ،بايد يادداد کرد ولي در امل بايد م وارد زي ر را
مورد توجه قرار داد.
-

درايط آب و هوايي منطقه.

-

مشکعتي که ممکن اس براي دستگا ها و مادينها پينآيد (مثل بد کار کردن مادين باد).

-

هر درايط خاص قابل تووري که ممکن اس در دب يخبندان رخ دهد و بر توميمگيري ت ير گذارد.
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2ـ تصميمگيري به وسيله باغداران
فرآيند اتخا توميم به وسيده بادداران در دن مرحده توضيح داد ميدود:

 )1-2تهيه و تدارك ابزار و وسايل
باددار بايد تويين کند که ابزار حفاظتي گه بادد .براي اينکه بتوان از مادينهاي ب اد اس تفاد نم ود ،تان که اي س وخ
موتور آنها بايد پر بادند و موتور از قبل آماد و تس دد بادد .براي بخ اريه ا ،تان که اي س وخ باي د پ ر و گ ک
گردند .در مورد آبپاشها ،خطو لولهها و ناز ها بايد تميز دوند .اين آم ادگي و ت دار  ،پ ين از فو ل ي خبن دان و در
فواصل مشخص الي فول سرما صورک ميگيرد .در روزهايي که ي خ بن دان پ ينبين ي م يد ود ،باد داران باي د ادد ب
وسايدشان را جه االمينان از اينکه درس کار ميکند ،مورد بررسي قرار دهند.

 )2-2تعيين دماي بحراني
دماي بحراني نقطهاي اس که خسارک به جوانهها اتفاق خواهد افتاد .اين دما به نوع درخ  ،واريته ميو و نيز ب ه مرحد ه
ردد و نمو و درايط آب و هوايي منطقه بستگي دارد .اکثر بادداران مومو " از دمايي استفاد م يکنن د ک ه ال ي آن 11%
جوانهها از بين ميروند ،اين دماي بحراني مورد انتظار اس و سردتر از آن به حد بحراني ميرس د .هم ه باد داران باي د
جداو دماي بحراني را در اختيار دادته بادند (دماهايي که منجر به  11%و  01%م ر جوان ه ال ي  31دقيق ه در مراح ل
مختدف ردد و نمو براي محوو ک مختدف ميدوند) .م ثع" در م ورد س يب ،تف اوک مي ان م ر س بک د درص دي و
احتما ً مر

دديد  01%قبل و بود از دنچهدهي ،حدود  2ºCي ا کمت ر م يباد د .درم ورد س اير محو و ک حساس ي

مشابهي به تغييراک اند دما وجود دارد.
در برخي از مناالق دنيا در فواصل زماني مشخص الي يخبندان ،آزم ونه اي مقاوم

جوان هه ا انج ام د د و دماه اي

بحراني تويين ميگردد و از الريق راديو به بادداران ااعم ميدود .برخي توليدکنندگان همچنين ،به آزمونه اي مقاوم
جوانه که توسط يک درک محدي توليد ميو انجام ميدود ،دسترسي دارند ولي ه ي ک دام از توليدکنن دگان جوان هه اي
خود را تس نميکنند .بوضي توليدکنندگان همچنين دماهاي بحراني را بسته به درايط آب و هواي موجود تنظيم ميکنند.
اگر بادي الي گند روز مواجه با هواي سرد بادد ،جوانهها مقاومتر خواهند دد .از آنجا که دماه اي بحران ي موج ود در
جداو  ،متوسط و ميانگين هستند ،بايد توسط افراد توليدکنند براي درايط مختدف در بادشان ،الي يک فول بخو وص،
توديل و تنظيم دوند .در نتيجه ،يک ادم االمينان در مورد اينکه جوانهها گه دماهايي را ميتوانند تحمل کنن د وج ود دارد.
آزمونهاي مقاوم در جوانه الي فول ،ادم االمينان نسب به اين مورد را تاحدي کاهن ميدهد ولي به ي ک ب اغ خ اص
اختواص ندارد .بوضي از بادداران ،آگاهانه و امداً دماي بحراني را در بوضي مواقع در الو روز تويين ميکنند و بقي ه،
از را هاي ديرمرسوم و حسي استفاد ميکنند .همه توليدکنندگان از يک دماي بحراني خاص براي باغ خ ود هنگ امي ک ه
دروب ميدود ،در نظر ميگيرند.
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 )3-2دستورالعمل براي پيشبيني
همه توليدکنندگان مومو " هردب گزارش ااعم دماي حداقل در منطقه خود را از الريق راديو و تدويزيون گوش ميدهن د
و در نتيجه از درايط کدي مورد انتظار گند روز آيند را مطدع ميدوند .توجه خاص به ه ر تغيي ر ک ه ال ي د ب انتظ ار
مي رود مانند حرک ابرها يا تغيير جه باد يا حذف ددن ضروري اس  .دماي نقطه دبنم نيز مومو " به وسيده ايستگا
مستقر در فرودگا نزديک منطقه در ساااک  4و  7بودازظهر گزارش ميدود.
باددران به الور تجربي ميدانند که کدام يک از ايستگا هاي پ ينبين ي ب ه بادش ان د رايط مش ابهت ري دارد (براس اس
درايط دما) و مومو ً ميتوانند بيان کنند که دماي باغ گقدر گرمتر يا سردتر ميبادد (نسب به درايط ايستگا ) .س پ
براساس پينبيني انجام دد در منطقه پين بيني خود را تنظيم ميکنند.
 )4-2استفاده از دستگاه اعالم يخبندان Frost Alarm

توليدکنندگان مومو " ،از زنگهاي ااعمکنند خطر يخبندان استفاد ميکنند .اين ابزار آژي ر اا عم کنن د خط ر يخبن دان
حسگرهايي هستند که در باغ يا در ي ک منطق هاي ق رار داد م يد وند ک ه دم اي مش ابه ب ا دم اي ب اغ دارد .ي ک زن گ
ااعمکنند  ،مومو ً در زير تخ باددار قرار ميگيرد و زماني که دماي بيرون به سطح تنظيم دد ميرس د (موم و ً گن د
درجه با ي دماي بحراني) به کار ميافتد و باددار را مطدع ميسازد .دالب توليدکنندگان يک ق انون خ اص تجرب ي ب راي
تنظيم و دروع را اندازي آ رم دارند .البته اين قانون با پيشرف فودي تفاوک ميکند.

 )5-2كشيك شبانه
وقتي آ رم يخبندان فوا ميدود ،توليدکنند بيدار ميدود ،يک دور کشيک آداز ميدود .توليدکنند در باغ م يگرخ د،
کشيک ميدهد و دور هاي درجه حرارکهاي بحراني را مشخص ميکن د .بوض ي توليدکنن دگان از وس ايل الکترونيک ي
براي نماين مداوم دما استفاد مي کنند .آنها همچنين از راديو به اخبار وضوي آب و هوا که نقا دبنم را االعع ميدهد
و هر نوع تغيير در درايط آب و هوا را ااعم ميکند ،گوش ميدهند .يک باددار حتي اگ رببين د همس ايهاش بي دار نيس ،
مومو ً او را از خطر آگا ميکند.

 )6-2تصميمگيري براي اعمال حفاظت
در صورتيکه همه ابزار و وسايل به درستي کار کنند ،دروع به کار يک سيستم حفاظتي بايد واقو اً آن ي باد د .بوض ي
مواقع توليدکنندگان مادينها را رودن ميکنند و آنها را با ادامه کاهن دماها تنظيم ميکنند .حدود  5دقيقه الو ميکش د
تا مادينها به حد کافي هواي مخدو ايجاد کنند تا مؤ ر بادد .دروع کار و رودنکردن آبپاش ها آسانتر اس  .باد دار
فقط بايد يک دريچه را برگرداند و در بيشتر مواقع ،يک پمپ را رودن نمايد .تودادي از مادينهاي باد الکتريکي و بوضي
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آبپاشها مجهز به کديدهاي رودنکنند خودکارند يا سوپاپ خودکار دارند که دستگا ها را در يک دماي تنظيم ي رود ن
ميکنند.
توليدکنندگان ،حفاظ اوليه را در زماني که دماي محيط گند درجه با تر از دماي بحراني اس  ،آداز ميکنند .اين توميم
به ميزان کاهن دماي مشاهد دد  ،دماي نقطه دبنم و پينبيني دماي حداقل بستگي دارد .اگر نقطه د بنم پ ايين باد د،
دب صاف و آرام اس و اگر پينبيني دما پايين بادد ،توليدکنندگان براي يک کاهن و اف سريع درج ه ح رارک آم اد
ميدوند و حفاظ را زودتر از موقوي که نقطه دبنم با بادد يا پودن ابر پينبيني دود ،آداز ميکنند .ب ه دلي ل آنک ه
زمان کوتا اس ابزارهاي حفاظ از پين آماد ميدوند و در زمان دروع ،تنظيماک جزيي کفاي ميکند.
توليدکنندگان به نماين و ب دما در زماني که وسايل حفاظتي را اندازي ميدود ادامه ميدهند و اگر درايط بهبود يابد،
کار حفاظ راح و آسان خواهد دد .در مورد برخي بادداران ،حفاظ يک فرآيند مت والي اس

ک ه ي ک س ري مراح ل

دارد .آنها دايد براي حفاظ از مناالق مختدف در زمانهاي متفاوک توميم بگيرند .در صورک داد تن بخ اري ،تو ميم
ميگيرند که هنگامي که دما خيدي پايين ميافتد ،آن را همرا با مادينهاي باد استفاد کنند.
خشک بودن هوا اموما" مقارن با زمان قبل از آداز ما ن و ي ا بعفاص ده قب ل از کام ل د دن ق رص م ا و ي ا در زم ان
کاملبودن آن ميبادد .احتما ددک جزر و مد نيز با مقدار آبي که در زمان م ا ن و ي ا کام ل ب ودن ق رص م ا تبخي ر
ميدود و به هوا ميرود و نيز با ددک بارندگيهاي بود از آن ،به نواي ارتبا دارد .زمان خشک بودن هوا هم ان زم ان
وقوع يخبندان اس  .هنگاميکه رالوب افزاين يابد ،موجب افزاين دماي نقطه دبنم م يگ ردد ک ه اي ن اام ل ب ه تنه ايي
ميتواند مانع از وقوع دماهاي بحراني گردد ،اي ن د رايط ت ا هنگ امي برق رار اس

ک ه ه واي خش ک مج ددا" از الري ق

مکانيزمي ،جايگزين هواي مرالوب گردد .البته وقوع دماهاي حداقل بحراني را نميتوان تنها نتيجه سردبودن ه وا دانس ،
بدکه ميزان خشک بودن هوا و به مقدار کمتري ،ميزان مرالوببودن خا نيز بر وقوع اي ن دماه ا ا ر دارن د .بن ابراين ت ا
زمان ارائه پينبينيهاي مربو به او ما  ،بايد منتظر ماند .دايد اگر برنامهريزي براي کاد گياهان ،ب ر مبن اي اعئ م
برجهاي سا و آ ار الالع بيني انجام نگيرد و ارتبا احتمالي بين مقادير مختدف دماهاي پايين دبانه و ميزان بارندگي در
يک دور زماني موين ،مشخص ميدود ،آنگا دريابيم که االعااک مربو به ما را ميتوان به انوان مويار قاب لت وجهي
جه برنامهريزي در بخنهاي خاصي از کشور مد نظر قرار داد.

3ـ به كارگيري روش حفاظتي
روشهاي حفاظتي به دو نوع فوا و دير فوا تقسيم ميدوند.
حفاظت غيرفعال دامل روشهايي اس که در زمان قبل از فرا رسيدن دبهاي يخبندان انجام ميدود تا نياز به اج راي
روشهاي فوا برالرف دود.
براي مثا امدياک مديريتي ديرفوا دامل موارد زير اس :
 .1انتخاب مکان
6
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 .2مديري زهکشي هوا
 .3انتخاب گيا
 .4درخ کاري در پودن گياهي
 .5مديري تغذية گيا
 .6هرس به موقع
 .7سرمادهي به منظور ت خير در دکوفهدهي
 .8استفاد از مواد ديميايي جه ت خير در دکوفهدهي
 .0پوداندن گيا
 .11خودداري از امدياک خا ورزي
 .11آبياري صحيح
 .12حذف گياهان پودشي
 .13پوداندن خا
 .14رنگ زدن تنة درخ
 .15پوداندن تنة درخ
 .16کنتر باکتريها
 .17تيمار بذرها با مواد ديميايي
مديري مناسب در هر يک از روشهاي حفاظتي ديرفوا در ادامه مورد بحث قرار ميگيرد.
روشهاي حفاظتي فعال دامل اقداماتي اس که در دب هاي وقوع يخبندان به منظور توديل و کاهن ا راک دماهاي زي ر
صفردرجه انجام ميگيرد .اين روشها ابارتند از:
 .1بخاريها
 .2مادينهاي باد
 .3بالگردها
 .4آبپاشها
 .5آبياري سطحي
 .6اايقسازي با کف
 .7مهسازها
 .8روشهاي ترکيبي فوا
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هزينة هر يک از اين روشها متغير اس و به امکاناک و قيم هاي محدي بستگي دارد .اما سود حاص ل از اس تفاد از اي ن
سيستمها به ساير موارد استفاد از آنها هم بستگي دارد (مثعً آبپاشه ا را م يت وان ب راي آبي اري ه م اس تفاد ک رد).
هزينه ها و سود اقتوادي حاصل از سيستمهاي مختدف در بخنهاي بودي مورد بحث قرار گرفته اس  .همچنين تئ وري
امدکرد ,مديري مناسب و مزايا و موايب هر يک از روشهاي حفاظتي فوا  ,مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد.
روشهاي ديرفوا مومو در دور هاي درازمدک اجرا ميدوند و کمتر از روشه اي فو ا هزين ه دارن د و ادد ب هم ين
حسن آنها ب

که با استفاد از آنها ديگر نيازي به حفاظ فو ا وج ود نخواه د داد  .در ادام ه مه مت رين روشه اي

حفاظتي ديرفوا که در سطح دنيا جه مقابده با خسارکهاي يخبندان مورد استفاد قرار م يگيرن د و قابدي

تطبي ق ب ا

د رايط کش ور جمه وري اس عمي اي ران و ب ه ک ارگيري در من االق مختد ف کش ور را دارن د م ورد بررس ي ق رار
ميگيرند.

 )1-3روشهاي حفاظتي غيرفعال
 )1-1-3انتخاب و مديريت مکان
کشاورزان مومو " با برخي نقا مزراه يا باغ که بيشتر مستود خسارک ديدن از يخبندان هستند ،آد نايي دارن د .اول ين
مرحده در انتخاب يک مکان براي کاد يک گيا جديد گفتگو با م ردم محد ي درب ار محو و ک و ارق ام مناس ب ب راي
منطقه ميبادد .کشاورزان محدي و بازديد کنندگان اددب ب ه ال ور حس ي م يدانن د ک ه ک دام من االق ممک ن اس

داراي

مشکعک زيادي از اين نظر بادند .مشخوا" نقا گود در توپوگرافي يک محل دماي س ردتري دارن د و بن ابراين در آنه ا
بيشتر آسيب ديد ميدود .با اين حا ممکن اس گاهي در بخشي از منطقه مورد کش و ن ه در س اير بخ نه ا ،ب دون
آنکه تفاوکهاي توپوگرافيکي در ظاهر ديد دود ،خسارک رخ دهد .در برخي موارد اين ميتواند به دليل تف اوکه اي ن وع
خا بادد که ممکن اس هداي و خير گرما در خا را تح تا ير قرار دهد .خا هاي د ني خش ک گرم ا را بهت ر از
خا هاي رسي سنگين انتقا ميدهند و هر دو بهتر از خا هاي پي (آلي) گرما را خير و منتق ل م يکنن د .هنگ اميک ه
محتواي آب خا تقريبا" به حد ظرفي مزراه رسيد (يک يا دو روز پ
اس که براي انتقا گرما و خير بسيار مناسب ميبادد ،با اين حا

از مرالوب ددن کامل خا ) ،خا در وضويتي
خا هاي آلي صرف نظر از محتواي آب در انتقا

و خير گرما ضويف امل ميکنند .وقتي قرار اس مکاني به ويو در يک ناحيه مستود ي خبن دان ،انتخ اب د ود باي د از
کاد محوو در خا هاي آلي اجتناب کرد.
هواي خنک متراکمتر از هواي گرم اس  ،بنابراين بهالرف پايين تپه سرازير ميدود و در نق ا پس
سيعب جمع ميدود .بنابراين فرد بايد از کادتن گيا در گالههاي سرد پايين دس

و پ ايين مانن د آب

اجتن اب کن د ،مگ ر آنک ه روشه اي

حفاظ فوا مناسب (از نظر هزينه) در استراتوي مديري الو ني مدک وي منظور د ود .اي ن مس ئده در ه ر دو مقي اس
منطقهاي و مزراه اي حائز اهمي اس  .براي مثا  ،در يک مقياس ناحيهاي ،پايين در مجاور رودخانهها مومو " س ردتر
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از با ي ديبها ميبادد .همچنين ميتوان از روي نقشههاي توپوگرافيکي ،جمعآوري داد هاي مقادير دما و مکاني ابي از
الريق مشاهد جاهايي که در آنجا اولين مههاي زميني در سطح پايين تشکيل ميدوند ،نسب ب ه توي ين اي ن نق ا اق دام
کرد .گالههاي پايين دس هموار دبهاي سردتري دارند ،بهويو در مواقوي که آسمان ص اف و وزش ض ويف ب اد در
سراسر سا  ،وجود دارد .انداز گيريهاي دما براي دناسايي گالههاي سرد ميتواند در هر زمان از سا انجام دود.
کاد گياهان بر ريز درديبهايي که با نور خورديد مواجه نيستند ،موجب ت خير در دکوفايي گلها در بهار ميد ود
و اددب بااث حفاظ گيا ميدود .درختان نواحي نيمهحار اي را ميتوان به خوبي در ديبهاي رو به خورد يد ج ايي
که خا و گيا انرژي مستقيم نور خورديد را بيشتر درياف و خير ميکند ،کش نمود.

 )2-1-3زهکشي هواي سرد
گاهي اوقاک براي کنتر جريان هوا در االراف مناالق کشاورزي از درختان ،بوتهها ،پشتههاي خا  ،ساقهه اي ادوف ه (ک ا ) و
حوارها استفاد ميدود .استقرار درس آنها و قرار دادن آنها در مکانهاي مناسب ميتواند ب ر پتانس يل خس ارک ي خبن دان
مو ر بادد .با مطالوه دقيق نقشه توپوگرافي ،اددب ميتوان از مشکعک خسارک دديد سرمازدگي جدوگيري کرد .همچن ين م ي-
توان از بمبهاي دودزا يا ساير ابزارهاي توليد کنند دود جه مطالوه مسير جريان هواي سرد به ال رف پ ايين د يب در د ب
استفاد نمود .اين مطالواک و آزماينها بايد در دبهاي با خووصياک يخبندان تشوشوي انجام دود ولي ضرورتي ندارد ک ه
دما به زير نقطه صفر رسيد بادد .هنگاميکه الگوي جريان زهکشي هواي سرد دناخته دد ،قرار دادن مناسب موان ع منح رف
کنند جريان هوا ميتواند درجه با يي از حفاظ را فراهم آورد.
اگر محوولي قبع" در يک گاله سرد کش دد بادد ،گندين امدي اک م ديريتي وج ود دارد ک ه م يتوان د ب ه ک اهن د ان
خسارک نادي از يخزدگي کمک کند .هر مانوي را که مانع از زهکشي هواي سرد از کنار يک گيا به سم پايين د يب م يد ود
بايد حذف کرد .اين موانع دايد پرگينها ،حوارها ،لنگههاي کا يا پودن گياهي متراکم در پايين د يب مزرا ه باد ند .گ اهي
تسطيح مزراه(زمين) ميتواند زهکشي هواي سرد يک محوو را بهبود بخشد ،به گونهاي که ورود هواي سرد ب راي اب ور از
بين محوو ادامه يابد .رديفهاي درختان دربادستانها و تاکستانها بايد الوري الراحي دوند که زهکش ي مطد وب و البيو ي
هواي سرد به خوبي از ميان آنها انجام دود .با اين حا بايد محاسن ايجاد رديفه اي الراح ي د د محو و ب راي اف زاين
زهکشي هواي سرد در مقابل مضراک آن از قبيل فرساين و ساير مشکعک ،سنجيد و متواد دود.

 )3-1-3انتخاب بوته
انتخاب گياهان ديرگلد و گياهان داراي تحمل بيشتر به يخزدگي به منظور کاهن احتما خسارک در ا ر يخبندان بس يار
مهم ميبادد .براي مثا در درختان ميو و تا هاي بر ريز مشخوا" به تنه ،داخهه ا ي ا جوان هه اي در ح ا خ واب
خسارتي وارد نميدود ،ولي ميو هاي کوگک در مرحده گددهي و نمو خسارک ميبينند .انتخاب گياهان بر ريز که خواب
جوانههاي آنها دير ميدکند و دير گل ميدهند ،از نظر حفاظ در مقابل سرما خيدي مو ر اس  ،زي را احتم ا و ريس ک
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خسارک يخبندان به سرا در بهار کاهن مي يابد .در مرکباک انتخ اب ارق ام داراي مقاوم

بيش تر اهمي

دارد .ب راي

مثا ليموها کمترين تحمل را به خسارک يخبندان دارند.
براي گياهان مزراهاي و يکساله و گياهان رديفي ،تويين تاريخ کادتي که در آن تاريخ پتانسيل دماي زير صفر در ح داقل
ممکن بادد ،اهمي دارد .در برخي موارد محوو ک مزراه اي و رديفي يکساله مستقيماً در محيط اصدي بي رون کش
نميدوند ،بدکه در محيطهاي حفاظ دد کادته ميدوند و پ

از رفع خطر يخزدگي به محيط اص دي انتق ا م ييابن د.

اگر امکان اجتناب از دماهاي يخ زدگي وجود ندادته بادد ،آنگا بايد گياهان بر اساس تحمل آنها ب ه دماه اي زي ر ص فر،
جه کاد انتخاب دوند.

 )4-1-3پوشش (كنوپي) درختان:
در برخي از کشورها نظير کاليفرنياي جنوبي در ايا ک متحد  ،کشاورزان مرکباک و خرما را با هم م يکارن د ،بخش ي از
دليل اين کار اين اس که درختان خرما موجب حفاظ مرکباک در برابر يخبن دان م يد وند .گ ون خرم ا ي ک محو و
تجاري و بازار پسند اس  ،اين کار يک روش مو ر و مفيد براي حفاظ گياهان در برابر يخبندان ،ب دون تدف اک اقتو ادي
ميبادد .همينطور در  Alabamaبرخي کشاورزان درختان  pineرا با درخت ان کوگ ک  Satsuma mandarinدر ب ين ه م
ميکارند .درختان  pineموجب افزاين تابن الو موج بدند به سوي پايين ميدوند و بااث حفاظ

گياه ان mandarin

ميگردند .دربرزيل درختان سايهدار ) (Shade treeبراي محافظ از درختان قهو از خسارک يخبندان استفاد ميدوند.

 )5-1-3مديريت كوددهي گياه:
درختان بيمار نسب به خسارک يخبندان حساسي بيشتري دارند .کوددهي بااث افزاين سعم گيا ميد ود .همچن ين
درختاني که به الور مناسب کوددهي نشد اند ،خيدي زود در پاييز بر هاي خود را از دس ميدهند و در به ار زودت ر از
موقع به دکوفه مينشينند .اين مس له موجب حساسي بيشتر آنها نسب به خسارک سرما ميدود .ب ا اي ن ح ا رابط ه
ميان مواد دذايي خاص و افزاين مقاوم تا حدي مبهم اس و در مقا ک تناقضها و تفاسير ناقص زي ادي وج ود دارد.
به الور کدي دادن کود ازته و فسفاک قبل از وقوع يخبندان موجب تحريک ردد و افزاين حساسي گي ا در براب ر س رما
ميدود .به منظور افزاين مقاوم گياهان ،بايد از به کار بردن کود ازته در اواخر تابستان يا اوايل پاييز اجتناب نمود .ب ا
اين حا فسفر براي انجام تقسيم سدولي حائز اهمي اس و در نتيجه براي بهبود دوبار گيا پ

از خسارک ي خزدگ ي

اهمي دارد .پتاسيم ا ر مطدوبي روي تنظيم آب و فتوسنتز در گيا دارد .ب ا اي ن ح ا محقق ين درب ار فواي د پتاس يم در
حفاظ گياهان از يخزدگي اختعف نظر زيادي دارند.
گياهاني که با مقادير بهينه و متواد اناصر دذايي ردد ميکنند ميتوانند دماهاي پايين را بهتر تحمل کنند و آس يبه اي
نادي از سرما در آنها خيدي سريعتر بهبود مييابد .يک گيا سالم نقطه يخبندان پايينت ري دارد ،ل ذا ب ه ک ار ب ردن ک ود
براي سالم نگهدادتن گيا ضروري اس  .توصية ميزان کود و زمان مناسب ک وددهي از محد ي ب ه مح ل ديگ ر متف اوک
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اس  .براي مثا در منطقة فدوريداي آمريکا ،گياهان زينتي را گهار بار در سا ک ود م يدهن د و ي ا در فو ل پ اييز زم
اس مقدار کود مورفي کاهن يابد ،زيرا مورف اناصر دذايي توسط گيا در فول سرد سا کاهن مييابد.

نتايج آزماينهاي مزراهاي نشان داد اس که سطح نيتروژن خا قاب ل دس ترس گي ا موم و " ت يري ب ر پتانس يل
مقاوم به سرما ندارد ،مگر آنکه نيتروژن در زمان کاد در محل رديف کاد قرار گيرد .زيرا کودهاي اور و نيت راک
آمونيوم ،هر دو در صورتي که در رديف بذر قرار گيرند ،موجب کاهن توداد و اندازة گياهچهه ا خواهن د د د ،ب ه وي و
هنگاميکه خا در زمان کاد خشک بادد .کود اور در مقايسه با نيتراک آمونيوم خسارکهاي دديدتري وارد ميکند.
قرار دادن اور و نيتراک آمونيوم در فاصدة حداقل  2/5سانتيمتر از محل بذر ميتواند آسيبهاي وارد بر گياهچ ه را ب ه
حداقل برساند .نيتراک آمونيوم را ميتوان در مقادير کم در محل رديف بذر قرار داد ،با اين حا حتي در مق ادير ک م ني ز
پ

از وقوع تننهاي دديد سرما ،ميزان از بينرفتن گياهان در ا ر کود قرار گرفته در محل بذر ،افزاين زيادي مييابد.

 )6-1-3مديريت آفات:
استفاد از آف کنهاي رودني بر روي مرکباک بااث افزاين خسارک گياهان از يخبندان ميد ود .بن ابراين باي د از ب ه
کاربردن اين مواد قبل از فول سرما براي مدک کوتاهي خودداري گردد.

 )7-1-3هرس مناسب:
در تاکستان ها هرس دير هنگام به منظور به تاخير انداختن ردد و دکوفهدهي درختان توصيه ميدود .ه رس د ديد را
گ وبي زن د بري د نش ود .باد دار باي د در م ا د هريور

بايد تا زمان دروع ردد مجدد گيا به ت خير انداخ ت ا باف

(آگوس ) از هرس سنگين خودداري کند (هرس سبک مشکلساز نيس ) ،زيرا ردد جديد گيا را تحري ک م يکن د و گي ا
فرص آنکه قبل از يخبندان بالغ دود نخواهد داد  .همچنين در اواخر پاييز نيز نباي د ه رس س نگين انج ام داد زي را ت ا
زمانيکه محل بريدگيها التيام يابد ،مقاوم به سرماي گيا ددک مييابد .گياه ان گ وبي در  4ت ا  6هفت ه پ
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يخزدگي دديد زمستانه ،نبايد هرس دديد دوند .پ

از وقوع يخبندان ميتوان هرس س بک انج ام داد .از ه رس گي ا در

تابستان و اوايل پاييز بايد خودداري دود .زيرا اين کار بااث برهم خوردن تواد هورموني گيا و بازد دن جوان هه اي
رويشي جانبي و آداز ردد مجدد دود .اين ردد جديد بااث افزاين حساسي در برابر سرما ميدود.

 )8-1-3پوشاندن گياهان با پوششهاي مناسب
پودنهاي رديفي روي گيا گرمتر از آسمان صاف ميبادند و بنابراين اين پودنها موجب افزاين تابن ام واج ال و
موج بدند به سم پايين در دب ميدوند .بهاعو اين پودنها موجب کاهن جريان گرماي انتقالي به هوا و تدفاک گرما
ميدوند .پودن هاي کدشي و مواد مونواي هم مومو " استفاد م يد وند .ب ه دلي ل هزين هه اي ک ارگري ،اي ن روش
امدتا" در کش هاي کوگک و گياهان کم ارتفاع که نياز به گارگوب محکم ندارند ،بهکار ميرود .گ اهي اوق اک مش کعک
بيماري به دليل تهويه ناقص بروز مييابد.
پعستيک هاي پدي پروپيدن ريسيد دد يا بافته دد گاهي براي حفاظ محوو ک بسيار با ارزش استفاد م يد ود .در
اين موارد درجه حفاظ ت مين دد  ،از حدود  1تا  5درجه سانتيگراد بسته به ضخام پعستيک متفاوک اس  .پعس تيک
سفيد گاهي بر فراز رديف نشاها بهکار ميرود ،اما براي درختان ميو و سبزيجاک نميتوان از آن استفاد کرد .در برخي
از مناالق ،پودن تاکستانها با پدي اتيدن سيا براي افزاين دماي هواي مجاور بر ها تا حد  1/5درجه سانتيگراد انجام
دد اس  .پعستيک دفاف اموماً مو رتر اس .

 )1-9-3اجتناب از خاكورزي
انجام هرگونه خا ورزي موجب ايجاد فضاهاي هوا در خا ميدود .بنابراين باي د ال ي دور ه اي مس تود ي خبن دان از
انجام اين امدياک اجتناب دود .هوا يک هادي ضويف گرماس و داراي گرماي ويو پاييني ميبادد .بن ابراين خ ا ه اي
داراي فضاهاي هواي بيشتر و بزرگتر ،گرماي کمتري را انتقا ميدهن د ي ا خي ر م يکنن د .اگ ر خ اکي م ورد امدي اک
خا ورزي نظير دخم قرار گرفته بادد ،بايد از الريق فشرد کردن و آبياري ،به انتقا و خير گرما در آن کمک ک رد و
از اين الريق اين مشکل را بهبود بخشيد.

 )11-1-3آبياري صحيح
وقتي خا ها خشک هستند ،فضاهاي هواي بيشتري وج ود دارد ک ه باا ث جد وگيري از انتق ا و خي ر گرم ا در خ ا
ميدوند .بنابراين در سالهاي خشک ،حفاظ از يخزدگي از الريق مرالوب کردن خا هاي خش ک بهب ود م يياب د .ه دف
نهايي ،نگهداري محتواي آب خا در حدود ظرفي مزراه ( )fcاس که همان محتوي آب خا  1-3روز پ

از مرال وب

کردن کامل و سراسري ميبادد .مرالوب کردن اميق خا (تا امق زياد خ ا ) ض رورتي ن دارد ،زي را بيش تر انتق ا و
خير روزانه گرما در امق با تر از  31سانتيمتر رخ ميدهد .مرالوب ک ردن خ ا ادد ب موج ب تي ر ت ر د دن خ ا
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ميدود و در نتيجه بااث افزاين جذب تشوشع خورديدي در خا ميگردد .هنگاميکه سطح خا مرالوب اس  ،تبخي ر
نيز افزاين مي يابد و هدررف انرژي به صورک بخ ار منج ر ب ه ک اهن مزاي اي حاص ل از ج ذب بهت ر ان رژي تابش ي
ميدود .بنابراين بهترين کار ،مرالوب کردن مناسب خا هاي خشک پين از وقوع يخبندان اس  ،به الوري ک ه خورد يد
بتواند خا را گرم کند.

 )11-1-3حذف گياهان پوششي از مزرعه يا باغ
براي حفاظ ديرفوا در برابر يخبندان بهتر اس کديه گياهان پودشي از باداک و تاکستانها حذف دود .حذف گياه ان
پودشي موجب افزاين جذب تابشي خا ميدود و انتقا و خير گرما در خا را بهبود ميبخش د .گياه ان پودش ي
همچنين موجب افزاين تراکم باکتريهاي فوا تشکيل دهند هسته يخي ( ،)INAدر مقايسه با بسياري از گياهان ب ادي و
مو ميگردند .بنابراين وجود گياهان پودشي در سطح باغ و تاکستان ،بااث افزاين تراکم باکتريهاي  INAروي گياه ان
دد  ،و پتانسيل خسارک حاصل از يخبندان را افزاين ميدهند.
مومو " وجين ادفهاي هرز ،دخم زدن و اسپري آف کنها ،روشهايي هستند که جه حذف گياهان پودشي از سطح
مزراه يا باغ مورد استفاد قرار ميگيرند .در صورک امکان ،گياهان پودشي بايد خيدي زود وجين دوند تا امکان تجزي ه
بقايا يا حذف آنها از سطح مزراه يا باغ فراهم دود .مو رترين و کارآمدترين روش براي از بين بردن گياهان پودش ي و
يا پايين نگه دادتن ردد آنها استفاد از ادفکنها اس  .مجددا" يادآوري ميدود که اين ک ار باي د قب ل از وق وع دور
مستود يخبندان انجام دود.

 )12-1-3پوششهاي روي خاك
پودنهاي پعستيکي ،اددب براي گرم کردن خا و افزاين حفاظ در برابر سرما استفاد م يد وند .پعس تيک د فاف
خا را بيشتر از پعستيک سيا گرم ميکند .مرالوب کردن خا پ ين از اس تفاد از پعس تيک ،موج ب اف زاين ک ارايي
استفاد از پعستيک ميدود و خيدي مو ر اس  .گاهي مال هاي گياهي الي دور خواب درختان براي کمک ب ه جد وگيري
از خسارک به ريشهها درنتيجه يخزدگي و آبددگي خا  ،استفاد ميدوند .با اين حا مال هاي رويشي انتقا گرم ا را
به خا کاهن ميدهند و گياهان بادي را بود از دکسته ددن دور خواب جوانههايشان به يخبندان حساست ر م يکنن د.
مال هاي گياهي فقط براي مناالقي که خا يخ ميزند و مشکل ايجاد ميکند توصيه ميدوند .براي باغهاي داراي درختان
دير بر ريز ،هرس دور تنه درختان (دامن درخ ) ،موجب انتقا بهتر انرژي تابشي ب ه خ ا زي ر درخت ان م يد ود و
ميتواند بااث بهبود حفاظ گيا دود.
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 )13-1-3رنگزدن و پيچيدن پوشش به دور تنه درخت
پوسته تنه درختان بر ريز گاهي در نتيجه وجود نوساناک دمايي از يک روز گرم تا يک دب يخبندان تر ميخورند .ب ا
رنگ کردن تنه با يک رنگ سفيد تک

محدو در آب ،که به ميزان  51درصد با آب رقيق دد بادد در اواخر پاييز وقتي

دماي هوا با ي  11درجه سانتيگراد بادد ،ميتوان مشکل فوق را کاهن داد .رنگ سفيد ،اايقبندي تنه درخ و استفاد
از ساير پودنها براي پيچيدن دور تنه ،در بهبود مقاوم در برابر خسارک يخبندان درختان هد و م و ر د ناخته د د
اس  .تنهها بايد از سطح زمين تا ارتفاع ممکن توسط پودن مخووص پيچيد دوند .پود نه اي ا ايق ف ايبرگعس و
پدياورتان با مقاوم با تر نسب به انتقا گرما ،بهترين حفاظ را فراهم ميآورن د و در مي ان پود نه اي تج اري در
دسترس ،بهترين هستند .مومو " پودنهاي پيچيد دد روي تنه درخ  ،بود از  3-4سا بايد بردادته د وند .پيچي دن
تنه درختان مرکباک جوان با کيسههاي حاوي آب حتي بهتر از پودنهاي فايبرگعس يا پدياورتان ،گياهان را در مقاب ل
سرما حفاظ ميکند .وقتي تنه ،در پودن پيچيد ميدود ،پتانسيل حمده بيماريها افزاين يافته ،و مشکعک مرب و ب ه
بيماريها ظاهر ميدود ،بنابراين محل تراکم دکوفهها بايد ،حداقل در  15سانتيمتري با ي زمين ق رار داد ته باد د .ب ا
استفاد از اسپري هاي قارچ کن و پين از پيچاندن پودن به دور تنه ميتوان به ک اهن مش کعک ناد ي از بيم اريه ا
کمک نمود.

 )14-1-3كنترل باكتريها :
براي وقوع يخزدگي ،فرآيند تشکيل يخ مومو " به وسيده باکتريهاي  INAآداز ميدود .هر گه تراکم اي ن ب اکتريه ا در
مزراه بيشتر بادد ،احتما تشکيل يخ بيشتر خواهد دد .پ

از تشکيل يخ ،بدورهاي آن از الريق منافذ سطح باف گي اهي

وارد گيا دد و در درون گياهان تکثير و توسوه مييابن د .موم و " اد فک نه ا (ترکيب اک م

) ب راي از ب ين ب ردن

باکتريها استفاد ميدود .همچنين ممکن اس باکتريهاي فوا ديرتشکيل دهند هسته يخي ( ،)NINAب ه ان وان رقي ب
براي رقاب و کاهن تراکم باکتريهاي  INAاستفاد دوند .اين روش محافظ در برابر يخبندان کاربرد وسيوي ندارد.
در ادامه تئوري امدکرد ,مديري مناسب و مزايا و موايب هر يک از روشهاي حفاظتي فوا  ,مورد بح ث و بررس ي ق رار
ميگيرد .اگر گه اين نودتار االعااتي را در مورد مهمترين روشهاي حفاظ در برابر يخبندان ارائه مينمايد ،اما مناس ب
بودن يا نبودن يک روش حفاظتي به اوامل متوددي بستگي دارد .در اينجا به بررسي مه مت رين روشه ايي ک ه در ح ا
حاضر در سطح جهان مورد استفاد قرار ميگيرند ،ميپردازيم و فناوريهاي مناسب براي کشورهايي ک ه ب ا مح دودي
منابع و امکاناک روبرو هستند ،مورفي ميدود.
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 )2-3روشهاي حفاظتي فعال :
 )1-2-3بخاريها
يک روش براي جايگزيني انرژي از دس رفته از گيا در دبهاي يخبندان ,سوزاندن تود هاي س وخ (جام د ,م ايع ي ا
گاز) در انواع مختدف بخاريهاس  .بسته به موقوي مکاني بخ اريه ا نس ب ب ه گياه ان ,مق داري از ان رژي تشوش وي
حاصل از بخاري ,مستقيماً به قسم هاي مختدف گيا ميرسد و دماي آن را افزاين ميدهد .ا عو ب ر آن ه وايي ک ه از
دودههاي آتن گرم دد اس  ,آزادانه به حرک درمي آيد و در صورتي ک ه ب اد ب وزد ي ا از ماد ين ب اد در ترکي ب ب ا
بخاريها استفاد دود ,اين گرما به گياهان و هواي داخل و با ي پودن گياهي منتقل ميدود .درايط آب و ه وايي ک ه
براي افزاين کارآيي بخاريها مناسب اس  ،ابارک اس از هواي آرام و بدون وزش باد و وجود وارونگي دمايي دديد.
بين از  2111سا اس که از بخاريها به منظور حفاظ

از گياه ان در براب ر ي خزدگ ي اس تفاد م يد ود و ا راک و

روش دناسي اين وسيده امروز به خوبي د ناخته د د اس  .ب ه ال ور ک ل بخ اريه ا ب ه دو ن وع تقس يم م يد وند.
بخاريهايي که دماي ادياي فدزي را با ميبرند (مانند بخاريهاي دودکندار) و بخاريهايي که به صورک آتن روب از
امل ميکنند .استفاد از بخاري از نظر فني بسيار مطمئن و قابل ااتماد اس و تا قب ل از اينک ه مش کعک آل ودگي ه وا و
هزينة با ي سوخ نسب به ارزش گياهان مطر نشد بود ,اکث ر کش اورزان اس تفاد از اي ن روش را ب راي مقابد ه ب ا
سرما و يخبندان ترجيح ميدادند .امروز در کشورهاي توسوهيافته ،بخاريها تنها به انوان مکمل در روشهاي حف اظتي
ديگر و در زمان يخبندانهاي دديد و براي گياهان با ارزش اقتوادي با مورد استفاد قرار ميگيرند.
در دبهاي يخبندان ,ميزان هدررف انرژي از يک گيا بين از انرژي به دس آمد ب راي آن اس

و اي ن باا ث ک اهن

دماي گيا ميدود .انرژي امدتاً به صورک تشوشع خالص به هدر ميرود و تا ح دودي ب ه وس يدة گرم اي محس وس و
جريان گرمايي رو به با در خا جبران ميدود .اگر پديدة تراکم بخار آب (تشکيل دبنم يا يخ) اتفاق افتد ,گرم اي نه ان
آزاد دد از اين الريق هم ميتواند بخشي از انرژي هدر رفته را جبران نمايد .بخاريها به ت مين ان رژي مکم ل ( )Qب راي
جايگزين کردن انرژي خالص از دس رفته کمک ميکنند .اگر گرماي کافي به محيط گيا اضافه د ود و تم امي ان رژي از
دس رفته جبران دود ,دما کاهن نخواهد ياف  .با اين حا  ,ناکارآييهايي در امدکرد بخاريها وج ود دارد و در برخ ي
درايط ,محدودي هاي مالي مانع از ت مين انرژي کافي براي بازدهي کامل بخاريها ميگردد.
با الراحي و مديري مناسب بخاريها ميتوان کارآيي اين وسيده را تا آنجا بهبود بخشيد که در زمان اددب يخبن دانه اي
تشوشوي بتواند گيا را به خوبي محافظ نمايد .با اين حا در درايطي که وارونگي دمايي ضويف بادد يا وجود ندادته
بادد و يا باد بوزد ,ممکن اس

بخاريها نتوانند حفاظ کافي را ت مين نمايند.

بخاري ها از الريق تشوشع مستقيم گرما به گياهان االراف خود و نيز با اختع

يههاي هوا از الريق جابهجايي در درون

ية وارونگي ,از گياهان حفاظ ميکنند .بخاريهاي مايعسوز مومو ً در ح دود  3MJان رژي ب ه ازاي ه ر ليت ر س وخ
ت مين ميکنند و انرژي مورد نياز براي اين خروجي ,بسته به درايط د به اي يخبن دان ,در ح دود  141ت ا 281 W m-2
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(مواد  5تا )11GJha-1h-1ميبادد (بعنک و همکاران .)1063 ,با تقسيم کردن مقدار انرژي مورد نياز ب ر حس ب ژو ب ر
هکتار بر ساا به انرژي خروجي بر حسب ژو بر ليتر ,مقدار سوخ مورد نياز بخاري بين  133تا 265 Lit ha-1h-1ب ه
دس ميآيد .توداد بخاري هاي مورد نياز هم به سطح حفاظ مطدوب و سرا سوختن بخاريها بستگي دارد .اگ ر ه ر
بخاري در حدود يک ليتر در ساا سوخ مورف کند ,آنگا ب ا تقس يم ک ردن مق دار س وخ م ورد ني از ب ه س را
مورف سوخ  ,توداد بخاري مايعسوز مورد نياز در حدود  133تا  265ادد در هر هکتار به دس

م يآي د ( .)HHب راي

افزاين کارآيي حفاظ  ,بهتر اس از توداد بخاري هاي بيشتري استفاد کرد و مورف س وخ ب ه ازاي ه ر بخ اري را
پايين نگه داد .
توزيع بخاري ها در مزراه يا باغ بايد به صورک نسبتاً يکنواخ بادد و در حاديهه ا ,ب ه خو وص در با دس

مس ير

وزش باد ,بخاريهاي بيشتري قرار داد دود .اگر گيا مورد نظر بر روي يک ديب واق ع د د باد د ,زم اس

ک ه در

با ي ديب که هواي سرد از آنجا به الرف گيا جريان مييابد ,بخاريه اي بيش تري ق رار داد د ود .در د رايط وق وع
يخزدگي ,هنگامي که سرا باد از  )7/0Km h-1 ( 2/2m s-1بيشتر بادد ,گرماي بسيار زيادي از الريق جابهجايي افقي ب ه
هدر ميرود و بنابراين در حادية با دس مسير وزش باد به توداد بخاري بيشتري نياز اس  .در نقا پس ک ه س ردتر
هستند نيز بايد بخاري بيشتري قرار داد دود .ابتدا بايد بخاريهايي که در قسم هاي حاديهاي قرار دارند رودن دوند
و سپ

در صورتي که نياز بادد ,توداد بيشتري بخاري بايد رودن دود (يوني در صورتي که سرا باد اف زاين ياب د

يا دما بيشتر کاهن يابد) .هزينة کارکرد بخاريها بسيار زياد اس و بنابراين اين وسيده مومو ً در ترکيب با ماد ين ب اد
و يا به انوان گرمکنندة قسم هاي حاديهاي در ترکيب با آبپاشها استفاد ميدود.

الف) بخاريهاي مايعسوز
بخاريهاي مايعسوز در اوايل دهة  1011ميعدي به منظور حفاظ در برابر يخبندان توسوه يافتند .با با رفتن قيم نف
و نيز افزاين نگرانيهاي جهاني در مورد آلودگي هوا ،روند استفاد از اين بخاريها رو به ک اهن گذاد  .ام روز ه ر
گند که بخاريهاي مايعسوز در سطح وسيع مورد استفاد قرار نميگيرند ,اما هنوز هم در مناالقي که منع قانوني وج ود
ندادته و يا قيم سوخ با نبادد ,اين بخاريها به انوان يک ابزار حياتي در مبارز با يخبندان مط ر هس تند .ني روي
انساني مورد نياز جه استقرار ,سوخ رساني و تميز کردن اين بخاريها بسيار زياد اس و اعو بر آن هزين ة اولي ة
ت مين بخاري و سوخ آن خيدي با س  .مومو ً در هر هکتار باغ 75 ,تا  111بخاري نف سوز دودکندار يا  151تا 175
بخاري با سوخ پروپان زم اس و توان توليدي به وسيدة يک سيستم بخاري با الراحي و کارآيي مناسب ,در حدود

-1

( 1/23 MW haيا  )123 W m-2ميبادد .سرا تقريبي مورف سوخ در بخاريهاي نف س وز در ح دود 2/8 Lit h-1
به ازاي هر بخاري و در بخاريهاي پروپانسوز در ح دود  1 m3 h-1ب ه ازاي ه ر بخ اري اس  .در ي ک د ب يخبن دان
مومولي ,بين از نيمي از انرژي خروجي بخاري ها به صورک تشوشع به آسمان و يا از الري ق جري ان همرفت ي ب ه ه در
ميرود ,بنابراين گرمايي که به گيا مي رسد در مقايسه با گرماي خروجي از بخاري بسيار اند اس  .زم به کر اس
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که اين ااداد و ارقام و مقادير توصيه دد مربو به باغهاي بزر درختان خزاندار اس که به وس يدة س اير ب اغه اي
حفاظ دد  ,احااله دد اند .اما در مورد باغهاي کوگک يا دورافتاد تر ممکن اس به توداد بخاري بيشتري نياز بادد.
انواع مختدفي از بخاريها براي حفاظ در برابر يخبندان وجود دارند .بخاريهاي با دوده روباز (بدون دودکن) مومو "
ارزانترند و حمل و نقل و پر کردن مخزن آنها هم ساد تر اس و نوسازي آنها با استفاد از قواليه اي حدب ي ,رن گ ي ا
نف به سادگي ميسر اس  .اين بخاريها اندازة کوگکتري هم دارند و افزاين توداد آنها جه

اخ تع بهت ر ه وا ب دون

وجود ا راک دودزايي ,به راحتي امکانپذير اس  .اين کار ميتواند بااث بهبود حفاظ در برابر يخبندان دود .اما ازس وي
ديگر به دليل فرار بودن بيشتر سوخ در اين بخاريها ,کارآيي مورف س وخ کمت ر و آل ودگي ه وا بيش تر اس  .در
برخي مناالق ,استفاد از اين بخاريها براي حفاظ در برابر يخبندان ممنوع اس .
قوانين مربو به آلودگي هوا دالباً سخ گيرانه و زما جرا هستند و قبل از خريد و استفاد از بخ اريه ا زم اس

از

قوانين محدي به خوبي آگاهي کسب کرد .قوانين مربو به استفاد از سوخ هاي مختدف براي حفاظ در برابر يخبن دان
در اددب مناالق يک کشور يکسان اس  .به اعو در برخي مناالق قوانين خاصي براي استفاد از بخاريه ا وض ع د د
اس  .مثعً آژان

ايالتي محيطزيس در فدوريدا قانوني وضع کرد اس که بر الب ق آن زم اس

در زم ان اس تفاد از

بخاري براي حفاظ در برابر يخبندان ,دماي هوا با استفاد از يک محفظة هوادناسي کرکر اي استاندارد يا ي ک محفظ ة
مخووص يخزدگي ميو ها به صورک مرتب ب دود .به هر حا قبل از استفاد از بخاريها بايد تمامي قوانين محدي را
به دق بررسي نمود.

ب) بخاريهاي با سوخت پروپان و گاز طبيعي
همانالور که قبعً بيان دد ,کار مورد نياز براي پرکردن مجدد مخزن بخاريهاي م ايعس وز خيد ي زي اد اس  ,بن ابراين
برخي کشاورزان به سم استفاد از سيستمهاي توزيع سوخ مرکزي گراين پيدا کردند .در اين سيستمها س وخ ب ا
استفاد از لولهکشي به بخاريها ميرسد .اين س وخ م يتوان د گ ازالبيوي ,گازم ايع ,پروپ ان م ايع ي ا نف

باد د .در

سيستمهاي پيشرفتهتر ,اعو بر توزيع سوخ  ,امل ادتوا  ,تنظيم سرا سوخ و تنظيم و خاموش ک ردن د وده ه م
به الور خودکار انجام ميگيرد .هزينة اوليه براي نوب و را اندازي سيستمهاي مرکزي زياد اس  ,ام ا هزين ة ک ارکردي
اين سيستمها پايين اس  .بخاري هاي با سوخ پروپان نياز کمتري به تميز کردن دارند و کنتر سرا سوخ در آنه ا
آسانتر از بخاريهاي نف سوز اس  .همچنين با توجه به کمتر بودن سرا سوخ در اين بخاريها ,به توداد بيش تري
از اين نوع بخاري در هکتار نياز اس (حدود  131تا  151بخاري در هکتار) ,اما حفاظ بهتري با استفاد از اين بخاريها
ت مين ميدود .در درايط يخبندانهاي خيدي دديد ,ممکن اس تانکر مخزن پروپ ان ي خ بزن د ,بن ابراين ب ه ي ک گ رمکن
بخارساز هم نياز اس تا از يخزدن پروپان در خطو انتقا گاز جدوگيري کند.
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ج) بخاريهاي با سوخت جامد
در سطح جهان تا قبل از آنکه سوخ هاي مايع استفاد دود ,براي حفاظ در برابر يخبندان از سوخ هاي جامد استفاد
ميدد .اما با پايين آمدن قيم سوخ هاي مايع ,به ويو در آمريکاي دمالي کشاورزان به سم استفاد از سوخ ه اي
مايع گراين يافتند .هنگامي که محققان دريافتند که نسب انرژي تشوشوي به کل ان رژي آزادد د از س وخ ه اي جام د
(مانند گوب ,دا سنگ و کک) در حدود  41درصد و براي سوخ هاي مايع حدود  25درصد اس (کپنر ,)1051,اس تفاد
از سوخ هاي جامد مجدداً رواج پيدا کرد و بخاري هاي با سوخ جامد بار ديگر احي ا د دند .ب ا ب ودن نس ب ان رژي
تشوشوي به کل انرژي آزاد دد  ,يک مزي بزر براي سوخ هاي جامد محسوب ميدود و در د رايط وزش باده اي
دديد (مثعً به هنگام وقوع يخبندانهاي انتقالي) از اهمي زيادي برخوردار اس  .اما اي ب ب زر س وخ ه اي جام د آن
اس که با ادامة مورف سوخ  ,ميزان آزاد ددن انرژي از آن هم کاهن مييابد و در د رايطي ک ه ب ه ان رژي گرم ايي
زيادي نياز اس  ,اين اامل محدود کنند خواهد بود (هنز1060 ,؛ مورکسولف .)1070 ,يک ايب ديگر اين س وخ ه ا ه م
آن اس که ادتوا آنها به سختي انجام م يگي رد و باي د خيد ي زودت ر رود ن د وند .همچن ين خ اموش ک ردن د ودة
سوخ هاي جامد هم مشکل اس و اگر نياز به رودن کردن اين سوخ بادد ,مومو ً تمامي آن به هدر ميرود.
انواع مختدفي از سوخ هاي جامد وجود دارند که براي حفاظ در برابر يخبندان اس تفاد م يد وند (مانن د گ وب ,ک ک,
تايرهاي ستيکي کهنه ,پارافين دمع و دا سنگ) .بوضي از درک هاي نفتي هم محوو تي مانن د واک

پترولي وم ک ه

يک محوو جانبي پا ين نف اس و کک را به ادکا متنواي مانند دمع و يا قطوههاي مکوبي دکل ب ه ب ازار ارض ه
ميکنند ،که براي اين منظور قابل استفاد اند.
در مجموع سوخ هاي جامد در مقايسه با سوخ هاي مايع ،نتايج بهتري را در زمينة حفاظ در براب ر يخبن دان حاص ل
ميکنند .مثعً استفاد از دو دمع تهيه دد از واک

نف در زير هر درخ گريپفروک در يک باغ ,بااث افزاين مي انگين

دماي ميو ها به ميزان  1/7°Cگرديد .بنابراين بازدهي انرژي (يوني دماي مي و در داخ ل و خ ارج پود ن د اخ و ب ر
درخ ) حاصل از دمعهاي واکسي ,بين از دو برابر بازدهي حاصل از سوزاندن س وخ ه اي م ايع ب ود اس
تور و اوستين .)1066 ,استفاد از  375قطوة واک

(ميد ر,

پتروليوم و کک در هر هکتار نيز باا ث اف زاين دم ا ت ا ارتف اع 1/1

متري به ميزان  2/2°Cگرديد (پارسون ,دولتز و ليدر .)1067 ,مشولهاي مايع سوز براي گرم ک ردن دم اي ه وا در ي ک
پودن گياهي به همين انداز  ,به دو برابر اين مقدار انرژي احتياج دارن د .م ثعً بخ اريه ايي ک ه س وخ آنه ا از واک
پتروليوم بود ,تنها  61درصد از مقدار انرژي که مومو ً براي ت مين سطح مويني از حفاظ نياز اس را مورف م يکنن د
(دولتز ,ليدر و پارسونز .)1068 ,همچنين با استفاد از قطواک واک

پتروليوم و کک ,توديل دما در داخ ل ي ة وارونگ ي

در نزديکي سطح زمين که محل قرار گرفتن گيا اس  ,به دکل بهتر و مؤ رتري انجام م يگي رد (ژرب ر .)1060 ,بن ابراين
مسدم اس که براي افزاين کارآيي حفاظ  ,بهتر اس به جاي استفاد از توداد کمي آتن ب زر  ,از تو داد زي ادي آت ن
کوگک استفاد دود.
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د) بخاريهاي متحرك
بخاري هاي متحر در سطح تجاري به انوان رودي براي حفاظ در برابر يخبندان قابل دسترسي هستند ,ام ا تحقيق اک
ادمي زيادي دربارة اين وسيده انجام نشد اس  .سيستم بخاري متحر دامل  4مخزن  45کيدوگرمي پروپ ان اس

که

سوخ مورد نياز بخاري که بر پش تراکتور نوب ميدود را ت مين م يکنن د .ي ک پروان ة س انتريفيوژي ه م در اي ن
بخاري توبيه دد اس که هواي گرم دد را به صورک افق ي و در جه
ميدهد .پ

ام ود ب ر مس ير حرک

تراکت ور ب ه بي رون

از رودن کردن بخاري ,سوخ آن به گونهاي تنظيم مي دود که دماي ه واي گ رم د د در بخ اري ک ه ب ه

بيرون دميد ميدود ,در حدود  111°Cبادد .در هنگام کار ,جريان هواي گ رم ت ا فاص دة  51ت ا  75مت ري از دو ال رف
تراکتور ميرسد .تراکتور به گونهاي در امتداد رديفهاي کاد حرک ميکند که در هر مس ير رف

و برگش  ,فض اي

ناحية تح پودن بخاري با فضاي گرمدد در مسير قبدي همپوداني دادته بادد .سازندگان اين ن وع بخ اري موم و ً
توصيه ميکنند که تراکتور با سراتي حرک کند که در هر  11دقيقه يکبار از يک گيا ابور کند ,بدين ترتيب زم ان ک افي
براي پودن دادن مزراهاي به مساح  5تا  7هکتار با يک تراکتور به دس ميآيد.
نتايج منتشر نشدة برخي از آزماينها حاکي اس که استفاد از بخاريهاي متحر ا ر ن اگيزي ب ر دم اي ح داقل ب
دد در باغ هاي تح حفاظ دارد .البته با توجه به اينکه انرژي گرمايي خروجي از اين سيستم بسيار کمت ر از ان رژي از
دس رفته از يک گيا در دبهاي يخبندان تشوشوي اس  ,رسيدن به گنين نتيجهاي هم گندان ديرمنتظر نيس  .ام ا ب ا
اين حا  ,در زمان ابور بخاري متحر از کنار يک گيا  ,ي ک اف زاين مقطو ي و کوت ا م دک در دم اي ب

د دة گي ا

مشاهد ميدود .اين احتما وجود دارد که همين افزاين دماي کوتا مدک بتواند مانع از يخزدگي باف گياهي د ود ,ام ا
تحقيقاک بيشتري براي ت ييد گنين ا ري زم اس .
اخيراً برخي محققان پيشنهاد کرد اند که ا ر مثب بخاري هاي متحر ممکن اس به خ االر نق ن آنه ا در خش ک ک ردن
سطو گياهي بادد .از آنجا که آب مومو ً بر روي سطو خارجي گيا يخ ميزند و سپ

ب ه داخ ل باف

گي ا توس وه

مييابد و بااث يخزدگي در فضاي بين سدولي ميدود ,بنابراين ميتوان گنين نظريهاي را تا حدودي موتبر دانس  .با اين
حا مسدماً براي ت ييد کارآيي واقوي اين نوع بخاريها ,تحقيقاک بسيار بيشتري زم اس .

 )2-2-3ماشينهاي باد
مادينهاي باد (يا پروانهها) که هوا را تقريباً به صورک افقي ميدمند ,در دهة  1021به انوان يک روش حفاظ در براب ر
يخبندان به کاليفرنياي آمريکا وارد د دند .ام ا ت ا ده هه اي 1041و  ,1051هن وز ه م رواج زي ادي پي دا نک رد بودن د و
کشاورزان استقبا زيادي از آن نميکردند .امروز اين وسيده در مناالق زيادي از جهان م ورد اس تفاد ق رار م يگي رد.
مادين هاي باد امروز براي حفاظ از انواع مختدف گياهان دامل انگور ,درختان خزاندار و مرکباک استفاد م يد وند.
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در حا حاضر تقريباً تمامي باغ هاي مرکب اک در کاليفرني اي آمريک ا ب ه وس يدة ماد ين ب اد در براب ر يخبن دان حفاظ
ميدوند.
مادين هاي باد اموم ًا دامل يک برج فو دي بدند و يک پروانة گردان ب زر هس تند ک ه در نزديک ي ريس اي ن ب رج ق رار
ميگيرد .پروانة مادين باد مومو ً از نوع دو يا گهار پر اي و قطر آن بين  3تا  6متر اس  .ارتفاع مومو پروانهها ه م در
حدود  11تا  11متر از سطح زمين اس  ,اما براي پودنهاي گياهي کوتا تر ممکن اس از برجهايي با ارتف اع کمت ر ه م
استفاد دود .تا آنجا که ميدانيم ,پروانهها فقط براي جدوگيري از برخورد با درختان در اي ن ارتف اع نو ب م يد وند و
هي دليل آيروديناميکي خاصي براي انتخاب اين ارتفاع وجود ندارد .سرا گرخن پروانه در مادينهايي ک ه بيش ترين
کارآيي را دارند ,در حدود  501تا  611دور در دقيقه اس  .اعو بر آن پروانهها هر گهار تا پن دقيقه يکبار حو محور
برج ميگردند .پروانة اددب مادينهاي باد با يک زاوية کوگک نسب به برج (در حدود  )7°نوب م يد ود ت ا ه وا را ب ه
الرف پايين بدمد و کارآيي آن افزاين يابد .هنگامي که پروانة مادين باد ميگرخد ,هوا را از با به پ ايين م يکش د و ب ا
يک زاوية اند به الرف پايين به برج و زمين ميدمد .نيروي مورد نياز براي گرخن پروانه موم و ً از ي ک موتورک ه در
پايين برج نوب ميدود ,ت مين ميگردد ,اما در برخي از مادينهاي باد قديمي ,موتور در قسم با ي برج قرار ميگيرد
و به همرا پروانه ميگرخد .تنظيم کردن نحوة گرخن پروانهها به دور برج به گونهاي که پروانة همة مادينها هوا را به
صورک هماهنگ و در يک جه بدمند ,بااث بهبود کارآيي مادين باد در اختع

يههاي وارونگي ميدود.

قبل از سرمايهگذاري در بخن مادينهاي باد ,بايد اقديم منطقه و هزينهها و قيم هاي محدي به دق بررس ي د ود .م ثعً
اگر وارونگي دمايي در يک منطقه اتفاق نميافتد يا ددک آن خيدي کم اس  ,نبايد در آن منطقه از مادين باد استفاد ک رد.
در کاليفرنياي آمريکا از مادين باد در حد وسيوي در باغهاي مرکباک استفاد ميدود و هدف آن اصو ً حفاظ

از اي ن

باغها در فاصدة ما هاي دسامبر تا ژانويه اس  ,اما در باغهاي درختان خزاندار از مادين باد استفاد نميدود ,زي را در
ما هاي زمستان که مرکباک نياز به حفاظ دارند ,در اي ن منطق ه وارونگ ي دم ايي د ديدي روي م يده د ,ام ا درخت ان
خزاندار در بهار نياز به حفاظ دارند و بنابراين براي حفاظ

از درخت ان خ زاندار ,ماد ينه اي ب اد باي د در من االقي

استفاد دود که وارونگي دمايي در ما هاي بهار دديد بادد.
گزارشهايي وجود دارد مبني براينکه مادينهاي باد در فول بهار پ

از ظهور بر هاي درخت ان خ زاندار ,بهت ر ام ل

ميکنند .در نتيجه در باغ هاي بادام که درختان قبل از ظهور بر ها نياز به حفاظ

دارن د ,دالب اً از ماد ين ب اد اس تفاد

نميدود .توصيه ميدود که قبل از خريد مادينهاي باد ,ارزيابي هاي دقيقي از روند تغييراک دما و ددک وارونگ يه اي
دمايي در دور هاي يخبندان به امل آيد .اگر در اين مدک وارونگيهاي دمايي اتفاق نمي افتد يا ددک آن کم اس  ,باي د از
يک روش حفاظتي ديگر استفاد دود.
مادين هاي باد بايد در محدي قرار داد دوند که بااث تشديد جريان البيو ي ب اد د وند .در برخ ي م وارد ه م م يت وان
مادينهاي باد را در محدي نوب کرد که هواي سرد را از نقا پس به بيرون براند.
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نيروي انساني و هزينة کارکرد مادين هاي باد خووصاً مادينهاي باد برقي ,نسب به ساير روشهاي حفاظتي ,پايينتر
اس  .اما هنگامي که مادينهاي باد برقي نوب ميدوند ,کشاورز موظف اس که هزينة دارژ درک برق را که مربو
به هزينة برقرساني و نگهداري از دبکه اس  ,به الور مرتب پرداخ نمايد .اين هزينه در هر صورتي ,گه مادين باد کار
کند و گه کار نکند ,بايد پرداخ دود .در واقع امروز به دليل افزاين قيم برق ,مادينهاي باد به ي ک وس يدة پرهزين ه
براي حفاظ از باغهاي مرکباک در برخي مناالق کاليفرنيا ,تبديل دد اند (ونر و بعنک.)1005 ,
به الور کدي به جز آلودگيهاي صوتي ,مادينهاي باد از نظر زيس محيطي وس ايدي س الم و س ازگار ب ا مح يطزيس
هستند .براي کشاورزاني که به دهرها و مناالق مسکوني نزديک هس تند ,آل ودگي ص وتي ناد ي از ماد ين ب اد ,مش کل
بزرگي به دمار ميرود .البته اين مشکل هم بايد در زمان انتخاب يک روش حفاظتي ,مورد توجه قرار گيرد.
مادينهاي باد از الريق افزاين گگالي جريان رو به پايين گرماي محسوس و نيز دکستن يههاي مرزي ساکن ب ر روي
سطو گياهي ,بااث ت مين حفاظ در برابر يخبندان ميدوند .اين مادينها هرگز گرمايي تولي د نم يکنن د ,بدک ه گرم اي
محسوسي که در هوا وجود دارد را به دکل مفيدي توزيع ميکنند .در واقع مادينهاي باد ه واي گ رم ب ا ي خ ود را ب ا
هواي سرد مجاور سطح زمين مخدو ميکنند .اين مادينها همچنين با حذف سردترين ه وا ک ه در مج اورک ب ر ه ا و
سطو گياهي قرار دارد و جايگزين کردن آن با هواي گرمتر ,به حفاظ از گيا کمک ميکند .مقدار حفاظ ت مين دد در
اين روش ,وابستگي دديدي به ددک وارونگي دمايي در درايط ادم حفاظ

دارد .د دک وارونگ ي ب ه ص ورک تف اوک
پود ن

دماي هوا بين ارتفاااک  11و  1/5متري ,در يک باغ حفاظ نشد انداز گيري ميد ود .اص و ً در ناحي ة تح

مادينهاي باد ,ميانگين دماي هوا در ارتفاع  1/5متري به حدود يکسوم ددک وارونگ ي دم ايي در آن منطق ه م يرس د.
البته مقدار حفاظ ت مين دد در نزديکي برج مادين باد بيشتر اس و با افزاين فاصده از اين برج ,مقدار حفاظ

مؤر

هم کمتر ميدود .به الور کدي بازدهي واقوي مادينهاي باد به درايط وارونگي دمايي بستگي دارد و نميتوان نکاک کد ي
در مورد آن ارائه کرد .قدر مسدم اينکه هر گه قدر وارونگي دمايي دديدتر بادد ,حفاظ بهتري از گيا به امل ميآيد.
مادينهاي باد مومو ً هنگامي رودن ميدوند که دماي هوا به ح دود ص فر درج ه برس د .در د رايط وارونگ ي دم ايي
پايدار ,هوا در نزديکي سطح زمين يهبن دي م ي د ود و تعال م و اخ تع ه وا بس يار ک اهن م يياب د .ب ا اي ن وج ود,
آزماين هاي انجام دد در کاليفرنياي آمريکا و پرتغا نشان داد اس که رودن کردن مادينه اي ب اد پ
وارونگي دمايي ,ا ر ناگيزي بر کارآيي مادين دارد .در مدک کمتر از نيم ساا پ

از تش کيل

از رودن کردن مادين ب اد ,دم ا در

ارتفاع  2متري افزاين مييابد و بوضاً با دماي هوا در ارتفاع  11متري در يک باغ حفاظ نشد برابر ميدود .اما از آنجا
که دماي يک سطح تشوشع کنند در يک دب يخبندان ,مومو ً کمتر از دماي هواس و دماي گياه ان ه م کمت ر از دم اي
انداز گيري دد در هواس  ,بهتر اس که مادين هاي باد هنگامي رود ن د وند ک ه دم اي ه وا ب ه ح د دم اي بحران ي
آسيبديدگي گيا ( )Tcميرسد.
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ماشينهاي باد با جريان عمودي
تاکنون بررسيهاي متوددي در مورد استفاد از مادينهاي بادي که جريان هوا را در جه امودي ايجاد ميکنند ,انج ام
گرفته اس  ,اما اين نوع مادينهاي اموماً امدکرد ضويفي دارند .زيرا تعالم و اختع هوا به گونهاي اس که با درخت ان
تداخل پيدا مي کند و بااث کاهن مساح ناحية تح پودن مادين باد ميدود .همچنين سرا ب ا ي ب اد در نزديک ي
پاية برج مادين باد ميتواند بااث آسيب ديدن گياهان بادي و گلهاي زينتي دود .مادينهاي بادي ک ه ه وا را در جه
امودي به سم با ميدمند ,هم در سطح تجاري وجود دارند و هم آزماين هايي هم بر روي آنها انجام دد اس  .اي دة
اصدي در الراحي اين نوع مادين آن اس که هواي سرد و سنگين نزديک سطح زمين کشيد دد و به سم ب ا وزي د
دود تا با هواي گرم يههاي با يي مخدو دود .از نظر تئوري ,هواي سرد نزديک سطح زمين حذف م يد ود و ه واي
گرم با يي ,پايين ميآيد و بدين ترتيب وارونگي دم ايي ک اهن م يياب د .آزم اينه اي مح دودي ک ه ب ر روي اي ن ن وع
مادين ها انجام گرفته اس نشان ميدهد که کارکردن اين مادين ها يک ا ر مثب موقتي بر دم اي ه واي نزدي ک ماد ين
دارد ,اما ددک و مدک زمان دوام اين ا ر هنوز به خوبي دناخته نشد اس .
تحقيقاک نشان داد اس که اين روش تنها در در هاي کوگک استفاد ميدود که هواي سرد راند دد به با به س م
پايين بازميگردد و در نزديکي سطح قرار ميگيرد .در مناالقي که وزش بادهاي دالب در ارتفاااک با ميتواند ه وا را در
جه افقي حرک دهد و از گيا دور کند ,اين روش ميتواند حفاظ بيشتري را ت مين نماي د .ب ا اي ن ح ا ت اکنون ه ي
تحقيقاک و گزارش موتبري در اين زمينه ارائه نشد اس .

 )3-2-3بالگردها
بالگردها هواي گرم يه هاي با ي وارونگي را به الرف سطح زمين حرک ميدهند .اگر وارونگي دمايي وجود نداد ته ي ا
ضويف بادد ,بالگردها کارآيي نخواهند داد  .از آنجا که هزينههاي مربو به نگهداري و کارکرد بالگرده ا بس يار زي اد
اس  ,بنابراين کاربرد اين وسيده در حفاظ در برابر يخبندان به موارد اضطراري و گياهان با ارزش اقتوادي با (يون ي
در مواردي که روشهاي حفاظتي مومو  ,کفاي نميکند) محدود دد اس .
محققان نظراک مختدفي دربارة سطح تح حفاظ بالگردها ارئه کرد اند .مساح ناحية تح پودن هر بالگرد به ان داز
و وزن بالگرد و درايط آب و هوايي بستگي دارد .سطح تح پودن يک بالگرد در تحقيقاک مختدف ,بين  22تا  44هکت ار
برآورد دد اس (ايوانز2111,؛ پاو و هيدميريک .)2111 ,بالگرد بايد در هر  31تا  61دقيقه يک ب ار از ي ک ناحي ه اب ور
کند و در درايط يخبندان دديد بايد به دفواک بيشتري دور بزند .اگر فاصدة زم اني ب ين دو اب ور ب الگرد خيد ي ال و ني
دود ,گياهان فراسرد ميدوند و با ابور بالگرد ,هستهبندي ديرهمگن يخ بر روي گياهان دروع م يد ود و آس يبه اي
بسيار دديدي بر گياهان وارد ميآيد.
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دالباً در خارج بالگرد تودادي حسگر دمايي نوب ميدود و خدبان در ارتفااي پرواز ميکن د ک ه ب ا ترين دم ا را از اي ن
حسگر قرائ کند .بهترين ارتفاع پرواز بين  21تا  31متر اس  .سرا مومو پرواز ه م در ح دود  25ت ا  41کيد ومتر در
ساا (پاو و هيدميريک )2111 ,يا  8تا  16کيدومتر در ساا (ايوانز )2111 ,اس  .سرا هاي با تر از اي ن مق دار ه ي
ا ري در ت مين حفاظ ندارند .بالگردهاي موم ولي م يتوانن د دم ا را ب ين  3ت ا  4/5°Cاف زاين دهن د .خدب انه ا موم و ً
تانکرهاي بزر

آب را هم در بالگرد قرار ميدهند تا وزن و نيروي بالگرد اف زاين ياب د .در د رايط يخبن دان د ديد اگ ر

وارونگي دمايي دديدي وجود دادته بادد ,يک بالگرد ميتواند در با ي يک بالگرد ديگر و هماهنگ ب ا آن حرک

کن د ت ا

انتقا رو به پايين گرما افزاين يابد.
بوضي مواقع در با ي پودن گياهي ,گراغهايي نوب ميکنند تا به کمک آنها خدبان تش خيص ده د ک ه از گ ه ناحي هاي
پرواز کند .اين گراغها به ترموستاک متول هستند و رودن و خاموش ددن آنها نشاندهندة تغيي راک دماس  .هنگ امي
که بالگرد از با ي يک ناحيه ابور ميکند ,دما با ميرود و گراغها خاموش ميدوند .با سرد ددن هوا و رسيدن دما به
مقدار تويين دد در ترموستاک ,گراغها مجدداً رودن ميدوند .بدين ترتيب خدبان ميتواند نقا سرد را دناسايي کند و
بر با ي آن پرواز کند .يک نفر دستيار هم بايد درايط دمايي داخ ل پود ن گي اهي را از روي زم ين بررس ي کن د و ب ا
ارتبا دائمي با خدبان بالگرد ,وضوي را به او االعع دهد و نواحي سرد را به خدبان مورفي کند.
در دامنة تپهها ,هنگامي که هواي سرد به سطح سراديبي ميرسد ،به الرف پايين ديب منتق ل م يد ود .بن ابراين پ رواز
بالگرد در با ي ديبهايي که گيا بر روي آن قرار دارد ,ميتواند به حفاظ بيشتر گيا کم ک کن د ,زي را ا راک مفي د آن
(افزاين دما) در ناحية پاييندس هم احساس ميدود .هنگامي که دماي هوا در با دس محل قرارگرفتن گيا ب ه ب ا تر
از حد بحراني براي آسيبديدگي گيا برسد ,پرواز بالگرد هم متوقف ميدود.

 )4-2-3آبپاشها
استفاد از آبپاش ها براي حفاظ در برابر يخبندان اين مزي را نسب به ساير روشهاي حفاظتي دارد ک ه مو رف آب
مومو ً هزينة کمتري دارد .مورف انرژي در اين روش بسيار کمتر از روش بخاريهاس (ژرب ر و مارتس ولف,)1076 ,
و بنابراين هزينههاي جاري اين روش درمقايسه با بخاريها و حتي مادينهاي باد خيدي کمتر اس  .ک ار انس اني م ورد
نياز در اين روش دامل نظارک بر سيستم جه ادم توقف احتمالي آن و بررسي ناز آبپاشها از نظر ادم ي خزدن در
دبهاي يخبندان اس  .اعو بر حفاظ در برابر يخبندان ,آبپاشها را ميتوان ب راي اه داف ديگ ري از جمد ه آبي اري,
بهبود رنگ ميو ها از الريق آبپادي رودرخت ي و خن ک ک ردن مي و  ,ک اهن س وختگي از آفت اب ب ه وس يدة آبپاد ي
رودرختي ,ت خير در دکوفهدهي از الريق آبياري در زمان قبل از دکفتن جوانهها ,مورف کودهاي محدو و کاربرده اي
گند منظورة ديگر نيز مورد استفاد قرار داد .همچنين اين روش نسبتاً ااري از آلودگيهاي محيطي اس .
بزرگترين ايب روش آبپاشها ,هزينة با ي نوب و مقدار بسيار زياد آب مورد نياز اس  .در بسياري از م وارد ,کمب ود
منابع آب موجب محدودي در اس تفاد از اي ن روش م يد ود .در برخ ي م وارد ه م مو رف ب ين از ح د آب موج ب
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آبگرفتگي خا و بروز بيماريهاي ريشه اي و ممانو از انجام امدياک خا ورزي و ساير اقداماک م ديريتي م يگ ردد.
دسته ددن اناصر دذايي از محيط خا نيز مشکدي اس که در نتيجة استفادة زياد از آبپاشها پ ين م يآي د .بوض ي
مواقع ,استفادة بين از حد از آبپاشها بر فوالي باکتريها در خ ا ت ير م يگ ذارد و از اي ن الري ق باا ث ت خير در
رسيدگي ميو ها ميدود (بعنک و همکاران.)1063 ,
آب هم مانند هوا ,گرماي محسوسي دارد که با استفاد از دماسنج ان داز گي ري م يد ود و دم اي آب ه م ب ا توج ه ب ه
تغييراتي که در ميزان گرماي محسوس آن صورک ميگيرد ,افزاين يا کاهن مييابد .کاهن دم اي آب ب ه يک ي از د ي ل
زير اتفاق ميافتد:
گرماي محسوس آب به محيط االراف منتقل ميدود.
آب بخار ميدود و گرماي محسوس را براي دکستن پيوندهاي هيدروژني بين مولکو ها مورف ميکند.
گرما از الريق تشوشع خالص از آب به هدر ميرود.
هنگامي که قطر هاي آب از ناز آبپاشها به روي سطح گيا يا خا ميريزد ,مقداري از گرماي محسوس آن از الري ق
تشوشع از دس ميرود ,مقداري از آن آب گرم به هواي سرد االراف منتقل ميدود و مقداري ديگر از گرماي محس وس
هم در نتيجة تبخير از سطح قطراک آب ,به گرماي نه ان تب ديل م يد ود .توي ين مق دار تبخي ر از س طح آب ب ه س ادگي
امکانپذير نيس  ,زيرا به اوامل متوددي از جمده دماي آب ,کيفي آب ,اندازة قطراک ,الو مسير حرک آب و درايط آب
و هوايي بستگي دارد.
گرماي حاصل از سرد ددن و يخزدن آب ميتواند انرژي از دس رفته در يک دب يخبندان تشوشوي را جبران نمايد ,اما
تبخير آب از سطو مختدف بااث مورف ددن گرماي محسوس و کاهن دماي ه وا م يد ود .حت ي در ص ورک پ ايين
بودن سرا تبخير هم ممکن اس انرژي بسيار زيادي از اين الريق به هدر رود .در مورد تغيير فاز آب از مايع ب ه بخ ار
(تبخير) در دماي صفر درجه ,مقدار انرژي از دس رفته به  2511 kJ kg-1م ي رس د و ب راي تغيي ر ف از از ي خ ب ه بخ ار
(توويد) در دماي صفر درجه ,گرمايي مواد  2825/5 kJ kg-1از دس ميرود .بنابراين انرژي آزاد دد از س رد د دن
يک کيدوگرم آب از  21به صفر درجه سانتيگراد و يخزدن آن 418/3 kJ kg-1 ,اس  .مقدار آبي ک ه س رد م يد ود و ي خ
ميزند بايد بين از  6برابر مقدار آب تبخير دد (يا  6/8برابر مقدار توويد دد ) باد د ت ا ان رژي از دس
دد با هم برابر دوند .براي جبران انرژي خالص از دس رفته در درايط ا دم حفاظ  ,زم اس

رفت ه و آزاد

ک ه ان رژي اض افة

بيشتري از سرد ددن و يخزدن آب حاصل دود.
مکانيزم حفاظ گياهان به وسيدة آبپاش ها آن اس که آب در دورهاي متوالي و به مق دار ک افي ب ر روي گي ا پاد يد
دود ,به الوري که در فاصدة دو دور متوالي پادن آب ,دماي باف گياهي به پايينتر از حد بحراني کاهن پي دا نکن د .در
مورد آبپاش هاي رودرختي کم مورف وديردوراني هم ايدة اصدي آن اس که آب به الور پيوسته و به مقدار کم ,اما به
صورک هدفدار در سطح کوگکي ريخته دود و از گرماي حاصل از سرد ددن آن استفاد دود.
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در روش آبپاشهاي زيردرختي سنتي ,آب با مقدار و سرا کافي بر روي زمين پاديد ميدود تا دم اي س طح زم ين
در حدود صفر درجه حفظ دود .اين کار بااث اف زاين تشوش واک م وج بدن د از س طح زم ين و اف زاين انتق ا گرم اي
محسوس به گياهان ميدود .در مورد ريز آبپاشهاي زيردرختي که نسب به آبپاشه اي س نتي آب کمت ري مو رف
ميکنند ,هدف اصدي آن اس که دماي زمين در قسم زير گياهان در حدود صفر درجه حفظ دود ت ا مي زان تشوش ع و
انتقا گرماي محسوس به سم گياهان افزاين يابد و به صورک متمرکزتري انجام دود.
آبياري با آبپاشهاي رودرختي براي حفاظ گياهان کمردد و برخي درختان ميوة خزاندار در برابر يخبن دان اس تفاد
ميدود ,اما در گياهاني که ساختار داخهاي آنها ضويف اس (مانند درخ بادام) و داخههاي آنها ممکن اس زير ب ار
وزن يخ بشکند ,نميتوان از اين روش استفاد کرد .مقدار آب مورد نياز در انواع مختدف اين آبپاشها دامل آبپاشهاي
دوراني سنتي ,آبپاش هاي دور متغير و آبپاشهاي کممورف هدفدار ,بس يار متن وع و متف اوک اس  .ا عو ب ر آن
سرا پاديدن آب به وسيدة آبپاشها به اوامل زير بستگي دارد:
 .1سرا باد
 .2دماي حداقل در درايط ادم حفاظ
 .3مساح سطحي از گيا که بايد تح پودن قرار گيرد
 .4يکنواختي در توزيع آبپاشها در سيستم
تا زماني که مخدو دفاف آب و يخ بر روي داخهها گيا وجود دارد و قطر هاي آب از قنديلهاي يخي م يگک د ,دم اي
قسم هايي از گيا که با يخ پوديد دد اس در حدود صفر درجه باقي ميماند .اما اگر سرا پادن آب کم باد د ي ا
سرا گرخن آبپاشها پايين بادد ,ممکن اس تمامي آب پاديد دد ي خ بزن د و دم اي قس م ه اي پود يد از ي خ
دروع به پايين آمدن نمايد.
در سيستمهاي سنتي آبپادي رودرختي از آبپاشهاي ضربهاي استاندارد براي خي کردن کامل گياه ان و خ ا آنه ا
استفاد ميدود .سطح تح حفاظ در گياهان بزر مومو ً بيش تر از گياه ان کوگ ک اس

و بن ابراين ب راي حفاظ

گياهان بدند قد زم اس از مقدار آب بيشتري نسب به گياهان کوتا قد استفاد دود .براي دستيابي ب ه نتيج ة مناس ب,
بايد قسم هاي مختدف گيا با آب پوديد دوند و هر  31تا  61انيه يکبار با آب خي

دوند .در صورتي که اي ن دور

الو نيتر دود ,بايد مقدار آب بيشتري در هر دور گرخن پاديد دود.
يکنواختي در توزيع آب از اهمي زيادي در جدوگيري از پودن نامناسب ناحي ة تح

حفاظ

و آس يبدي دگي گياه ان

برخوردار اس  .قبل از آنکه فول يخبندانها فرا برسد ,بايد ي ک ارزي ابي دقي ق از سيس تم آبپاد ي انج ام گي رد ت ا از
يکنواختي مناسب توزيع آب در سيستم االمينان حاصل دود .االعااک مربو به گگونگي اجراي اين آزماين موم و ً در
منابع و کتاب هاي مربو به مديري آبياري ارائه دد اس و اعو بر آن کاردناسان ترويج کش اورزي در مح له اي
مختدف ,االعااک کافي دربارة روش اجراي اين آزماين دارند .اگر ميدانيد که هواي سرد از مسير خاصي وارد ميد ود,
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ميتوان با افزاين توداد آبپاشها در با دس مسير ورود هواي سرد و يا حتي قرار دادن آبپ اشه ا در فض اهاي ب از
االراف مزراه در جه با دس مسير هواي سرد ,حفاظ در برابر يخبندان را تا حد زيادي بهبود بخشيد .البته در هنگام
آزماين يکنواختي آبپاشها نبايد تراکم آبپاشها در هي الرفي بيشتر يا کمتر بادد.
براي حفاظ در برابر يخبندان مي توان از هر نوع سيستم آبياري رودرختي که بتواند آب را ب ا مق دار و س را مناس ب
بپادد ,استفاد نمود ,اما بهتر اس از سيستم هايي استفاد دود که به الور اختواصي براي حفاظ

در براب ر يخبن دان

الراحي دد ان د (راج رز و مي دليبوس کا1061 ,؛ راپوس و .)1070 ,اي ن سيس تم باي د در تم ام فو ل يخبن دان در مح ل
مخووص خود قرار دادته بادد .اگر يک آبپاش در دب يخبندان در ح ا ک ارکردن باد د ,ب ه ه ي وج ه نباي د آن را
جابهجا کرد .مومو ً اگر به جاي ناز هاي مستطيدي دکل از ناز ه اي مثدث ي اس تفاد د ود ,آب ب ا يکن واختي بيش تري
توزيع خواهد دد .سيستمهايي که به منظور آبياري الراحي دد اند و مخووص حفاظ در براب ر يخبن دان نيس تند ,اگ ر
بتوانند يکنواختي و سرا مناسب پادن آب را ت مين کنند ,در سيستمهاي حفاظتي قابل استفاد هستند .در اددب م وارد
زم اس که ناز آبپاشها در ارتفاع  31سانتي متر يا با تر از با ي پودن گياهي نوب دود تا مسير قط ر ه اي آب
به گياهان برخورد نکند .در سيستمهاي مخووص حفاظ در براب ر يخبن دان ,از آبپ اشه ايي ب ا الراح ي اختواص ي
استفاد مي دود که يک حفاظ مخووص براي جدوگيري از يخزدن ناز ه ا درآنه ا توبي ه د د اس  .ب راي االمين ان از
امدکرد مناسب آبپاش ها زم اس از صافيهاي تميز براي فيدتر ک ردن آب (ب ه وي و آب رودخان ه و ت ا ب) اس تفاد
دود.
زمان رودن و خاموش کردن آبپاشها براي حفاظ در برابر يخبندان ,به دما و رالوب هواي باغ بستگي دارد .هنگ امي
که يک سيستم آبپاش دروع به کار ميکند ,ابتدا دماي هوا مقداري کاهن مييابد ,اما به پايينتر از دماي قط ر ه اي آب
نميرسد و مومو ً با دروع يخزدن آب و آزاد ددن گرماي نهان ,دما مجدداً با ميرود.
نکته بسيار مهم در مورد زمان خاموش کردن آبپاش ها آن اس که تا زماني که دماي دماس نج ت ر در س م با دس
گيا به با تر از دماي بحراني نرسيد اس (حتي اگر آفتاب به الور کامل به گياهان ميتابد و دم اي ه وا از ص فر درج ه
با تر اس ) ,آبپاش ها به هي وجه نبايد خاموش دوند .حتي بهتر اس در صورتي که مش کل کمب ود آب و آبگرفتگ ي
خا وجود ندارد ,خاموش کردن آبپاش ها را تا زماني که دماي دماسنج تر مقداري از ص فر درج ه ب ا تر م يرود ,ب ه
ت خير انداخ  .اگر از زنگهاي هشداردهند يخبندان استفاد ميکني د ,دم اي مربوال ه را در ح دود  1°Cب ا تر از دم اي
بحراني تويين دد تنظيم کنيد تا االمينان حاصل دود که زمان کافي براي دروع به کار آبپاشها وجود دارد.
مقدار آب مورد نياز در آبپاشهاي رودرختي سنتي ,به سرا گ رخن آبپ اش ,س را ب اد و دم اي ح داقل ه وا در
درايط ادم حفاظ بستگي دارد .هنگامي که سرا باد با بادد ,تبخي ر بيش تري انج ام م يگي رد و گرم اي محس وس
بيشتري از سطح گيا به هدر ميرود و در نتيجه براي جبران اين گرماي از دس رفته ,زم اس که مق دار آب بيش تري
يخ بزند .هر گقدر دماي حداقل هوا پايينتر بادد ,زم اس که گرماي بيش تري از فراين د ي خ زدن آب حاص ل د ود ت ا
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بتواند نقوان گرماي محسوس را جبران نمايد .سرا گرخن آبپاش ها هم از آن جه اهمي دارد که ب ا ي خ زدن آب,
دماي قسم هاي خي

گياهي افزاين مييابد ,اما در فاصده زماني بين دو دور متوالي پادن آب ,دم اي گي ا ب ه خ االر

تبخير و تشوشع کاهن مييابد .اگر در اين فاصدة زماني ،دماي گيا به پايينتر از صفر درج ه م يرس د ,باي د مق دار آب
بيشتري براي خي

کردن گيا استفاد دود.

اددب کشاورزان تنها يک بار سرا پادن آب به وسيدة آبپاشها را تويين و تنظيم م يکنن د و پ

از نو ب سيس تم,

ديگر نمي توانند به سادگي مقدار تويين دد را تغيير دهند .اددب سيستمهاي آبپادي براي اس تفاد در د رايط يخبن دان
در يک منطقه الراحي دد اند و در نتيجه در دبهايي که يخبندان معيمتري اتفاق ميافتد ,مقدار آب بس يار بيش تر از ح د
مورد نياز مورف ميدود .براي ددبه بر اين مشکل ,برخي کشاورزان از سيستمهايي استفاد ميکنند که ناز آبپاشها
در آن متغير و قابل تنظيم اس و ميتوان مقدار آب پاديد دد را افزاين يا کاهن داد .اعو ب ر آن مطالو اتي ه م ب ر
روي نواي از آبپاش هاي دور متغير که به صورک خودکار خ اموش و رود ن م يد وند ,انج ام د د اس

(زرب ر و

مارتسولف1070 ,؛ پروبستينگ )1075 ,تا از اين الريق بتوان مقدار مورف آب را کاهن داد .مثعً همر ( )1081توانس با
استفاد از يک سيستم آبپاش دور متغير خودکار و با مورف تنها نيمي از مقدار مومو آب ,حفاظ م ؤ ري را در ي ک
دب يخبندان ت مين نمايد .در اين سيستم از حسگرهاي الکترونيکي مخووص براي دبيهسازي جوانههاي گي ا اس تفاد
دد و آب در زماني پاديد ميدد که دماي اين حسگرها به  -1°Cميرسيد .با اي ن ح ا وي ان وان ک رد ک ه ق رار دادن
حسگرهاي دمايي در سطح باغ ,به دليل دير يکنواخ بودن آبپادي ,م يتوان د ک ار خطرن ا و ديرمحتاالان هاي باد د.
همچنين در اواخر دور هاي حفاظ در برابر يخبندان ,تجمع يخ بااث کند ددن واکنن حسگرها نسب به تغييراک دم ا و
مورف بين از حد آب ميدود .کالما ( )1002رودي را ارائه کرد ک ه در آن ني ازي ب ه ان داز گي ري دم اي حس گرهاي
پوديد از يخ نيس  ,بدکه بر البق روش  ,)1087( NZAEIتنها ي ک حس گر در فض اي آزاد و در ارتف اع  1مت ري در ي ک
ناحية حفاظ نشد نوب مي دود و سپ

تا زماني که دم اي اي ن حس گر از  -2°Cب ا تر اس  ,آبپ اشه ا ب ه ال ور

متناوب ,يک دقيقه رودن و يک دقيقه خاموش ميدوند ,اما هنگامي که دما از  -2°Cپايينتر رف  ,آبپاشها ب ه ص ورک
پيوسته کار ميکنند .با استفاد از اين روش در مقدار آب مورف دد در يک فول 18 ,درصد صرفهجويي گرديد .کالم ا
و همکاران ( )1002مدلي را براي پينبيني مقدار آب مورد نياز در سيستمهاي آبپاش دور متغير ارائ ه ک رد ان د .اخي راً
کو و همکاران ( )2111در مقاله اي گزارش کردند که از الريق رودن و خاموش کردن متناوب آبپ اشه اي رودرخت ي
در يک باغ سيب ,تا  75درصد در مورف آب صرفهجويي دد اس  .براي م د س ازي و توي ين م دک زم ان رود ن ي ا
خاموش بودن آبپاشها از پارامترهاي محيطي و دماي جوانهها استفاد ميدود.
گزارش هاي ارائه دد حاکي اس که با استفاد از يک ريز آبپاش رو درختي به ازاي هر درخ در نواحي جنوب درب ي
ايا ک متحد  ,حفاظ بسيار خوبي براي گياهان ت مين د د اس

(پ او و هيمدري ک .)2111 ,ام ا هزين ة نو ب گن ين

سيستمي بسيار با س و به همين دليل کشاورزان استقبا خوبي از آن نميکنند .ايوانز ( )2111گزارش کرد که اس تفاد
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از يک ريزآبپاش رودرختي به ازاي هر درخ  ,منجر به کاهن مق دار آب م ورد ني از از ب ين  3/8ت ا  4/6 mm h-1ب راي
آبپاشهاي سنتي تا بين  2/8تا  3/1 mm h-1براي اراضي پوديد از درخ ميگردد .با اين ح ا در ص ورک وزش ب اد
ممکن اس به مقادير  5/6 mm h-1يا بيشتر هم براي حفاظ از باغها نياز بادد.
از

يورگنسن و همکاران ( )1006به مطالو ه در زمين ة اس تفاد از ري ز آبپ اشه اي رودرخت ي ه دفدار ب راي حفاظ

تاکستانها در برابر يخبندان پرداختند .آنها به ارزيابي سيس تمي پرداختن د ک ه در آن قط راک آب ب ا قط ر بزرگت ر تولي د
ميدوند و مقدار آب مورد استفاد در حد پايينتري حفظ ميدود .سپ

اين سيستم را با ريز آبپاشهاي س نتي م ورد

مقايسه قرار دادند .اين ريزآبپاش ها يک نوار آب به ارض تقريبي  1/6 mرا به صورک هدفدار در اال راف پاي ة درخ
در

مو ميپادند .ريزآبپاشها در رديفهاي درخ مو به گونهاي نوب مي ددند ک ه ارتف اع آنه ا از ب ا ي س ر درخ

حدود  1/5متر بادد و به صورک يک در ميان به دير داربس درختان مو بسته ميددند .فاصدة بين دو ناز در حدود
 3/6 mبود .اين سيستم هدفدار با يک سيستم سنتي مورد مقايسه ق رار گرف

ک ه در آن از آبپ اشه اي ض ربهاي ب ا

ناز هايي به قطر  2/78 mmو فواص ل  15/6در  ,12/8 mاس تفاد د د ب ود .در نهاي

مي زان مو رف آب در سيس تم

هدفدار 81 ,درصد کاهن ياف  ,اما در الي  2سا اجراي اين آزماين هي يخبندان دديدي روي نداد.
آبپاشهاي هدفدار براي حفاظ تاکستانهاي واقع در ارتفاااک با تر ( )821 mدر دما کاليفرنيا هم استفاد د دند و
نتايج رضاي بخشي از آنها به دس آمد .در آن منطقه کشاورزان مجبور بودند که ب ه دلي ل کمب ود آب ,ب ه دنب ا روش
جايگزين مناسبي براي آبپاشهاي رودرختي سنتي بادند .ميزان مورف آب در سيس تمه اي ک ممو رف در ح دود

-1

 141 lit min-1haو در سيستمهاي سنتي در حدود  515تا  561lit min-1ha-1بود .در سا او آزماين ،پايينترين دماي
مشاهد دد  -3/0°Cبود ,اما بين بدو هاي مربو به روشهاي کم مورف و سنتي هي تفاوتي از نظر ميزان بار مي و
و ددک هرس درختان وج ود نداد  .در س ا دوم ,ي ک د ب دم اي ه وا ت ا  -5/8°Cک اهن ياف

و ن از برخ ي از

آبپاشهاي ضربهاي يخ زد و از کار باز ايستاد .در اين سا با وجود آنکه يخ بسيار زيادي بر روي گياهان تشکيل د د
بود ,کشاورز مشاهد کرد که آسيبهاي نادي از يخبندان در بدو هاي مربو به آبپاشهاي سنتي و کممورف با ه م
مشابه هستند .سيستم کممورف به گونهاي الراحي دد بود که آب را مستقيماً بر روي رديفهاي درخ

م و بپاد د و

آب بسيار کمي در فاصدة بين رديفها بر روي زمين ريخته ميدد .کشاورز محقق اين نکته را خاالر نشان کرد ک ه ن از
آبپاشهاي ديردوراني بايد به گونهاي آراين داد دود که رديفهاي مو به ال ور ک امعً يکن واختي تح

پود ن ق رار

گيرند .نکتة مهم ديگر اينکه آبپاش ها بايد هنگامي رودن دوند که دماي دماس نج ت ر ب ا تر از ص فر درج ه باد د و ت ا
زماني که دماي دماسنج تر پ

از نزو  ,مجدداً به با ي صفر درجه برسد ,به هي وجه نبايد متوقف دوند.

آبپاشهاي زيردرختي مومو ً براي حفاظ درختان خزاندار در مناالقي که دماي حداقل خيدي پايين نبادد و تنها به گند
درجه حفاظ نياز بادد ,مورد استفاد قرار ميگيرند .اعو بر هزينههاي جاري کمتري که اين روش در مقايسه با س اير
روشها دارد ,از آن براي آبياري هم ميتوان استفاد کرد و بروز بيماريهاي گياهي ه م در اي ن روش کمت ر اس
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مجموع مزاياي زيادي نسب به آبپاشهاي رودرختي دارد .همچنين در سيستم آبپاشهاي زيردرختي ,مشکل دکستگي
داخهها در زير بار سنگين يخ و اختع و توقف در کار آبپاش ,کمتر اتفاق ميافتد .آبپاشهاي زيردرختي به مق دار آب
کمتري ( 2تا  )3 mm h-1نياز دارند .مقدار حفاظ ت مين دد در اين روش به ددک يخبندان و مقدار آب مورفي بس تگي
دارد .آنکوندي و همکاران ( )2112دريافتند که در دماهاي حداقل با تر از  ,-3 °Cتفاوک زيادي ب ين مق ادير مختد ف آب و
انواع مختدف ناز هاي آبپاش وجود ندارد .اما در دماهاي پايينتر از  ,-3 °Cمق دار آب براب ر ب ا  65 lit h-1ب ه ازاي ه ر
درخ  ,حفاظ مؤ رتر و بهتري از  45 lit h-1ت مين نمود.
هدف اصدي استفاد از آبپاشهاي زيردرختي آن اس که دماي سطو خي

دد در ح دود ص فر درج ه حف ظ د ود.

بخشي از حفاظتي که در اين روش ت مين ميدود نادي از افزاين تشوشع از سطو پوديد از آب و يخ اس ک ه دم اي
آن از دماي سطو حفاظ نشد بيشتر اس  .در يک باغ حفاظ نش د موم و " در د رايط يخبن دان ,س ردترين ه وا در
مجاورک سطح زمين قرار دارد (دالبا" خيدي پايينتر از صفر درجه) و با افزاين ارتفاع ,دما هم اف زاين م يياب د .ام ا در
صورک کار کردن آبپاشها ,دماي هواي مجاور سطح زمين افزاين مييابد و به نزديک صفر درجه ميرسد ,و بن ابراين
هواي نزديک سطح زمين در اين درايط گرمتر از گياهان حفاظ نشد اس  .هواي گرمي که در نزدي ک س طح ق رار دارد
بااث ايجاد ناپايداري جوي در آن قسم مي دود که در نتيجه آن گرماي محسوس به ال رف ب ا جري ان م يياب د و ب ه
گياهان ميرسد .اعو بر آن با کار کردن آبپاشها ظرفي بخار آب هوا در باغ هم افزاين ميياب د و ت راکم بخ ار آب و
تشکيل يخ ب ر روي س طو س رد گي اهي باا ث آزاد د دن گرم اي نه ان و ت مين مق داري حفاظ

م يد ود .ب ازدهي

آبپاش هاي زيردرختي در ت مين حفاظ نيز به ميزان تبخير بستگي دارد و با افزاين سرا باد و ب ه دنب ا آن اف زاين
تبخير ,بازدهي آبپاشها کاهن مييابد .بهترين را براي آزماين کردن سيستم آن اس که آبپاشه ا در زم ان خ واب
گياهان در يخبندانهايي با ددک هاي مختدف کار کنند تا مشخص دود که در گه درايطي تمام آب يخ ميزند .اگر خا با
مخدوالي از آب و يخ پوديد دد و دماي سطح در حدود صفر درجه اس  ,مقدار آب مورد استفاد کافي اس  .اگر تمام
آب يخ بزند و دماي سطح پايينتر از صفر درجه بادد ,مقدار آب ب راي آن د رايط ک م اس  .البت ه باي د دق
داخههاي پاييني درختان هرگز خي

د ود ک ه

نشوند.

پري ( )1004گزارش کرد که با استفاد از آبپاشهاي زيردختي دوراني در يک يخبندان تشوشوي مومولي ميتوان انتظار
داد که دما تا ارتفاع ح دود  3/6 mاز  1/5ت ا  1/7 °Cاف زاين ياب د .اي وانز ( )2111ه م نش ان داد ک ه در ب ادي ک ه ب ا
آبپاش هاي دوراني سنتي و با مورف آب سرد محافظ ميدود ,دما تا ارتفاع  2متري تا حدود  1/7 °Cافزاين مييابد.
کونل و ادنايدر ( )1088گزارش کردند که در يک باغ بادام که با سيستم آبپاشهاي دوراني دند اي به جاي آبپاشه اي
ضربهاي محافظ ميدود ,دما در ارتفاع  2متري تا حدود  2 °Cافزاين مييابد .در اين آزماين دماي آب خارج د د از
ناز ها در حدود  21 °Cو سرا مورف آب  2 mm h-1بود .در سيستمهاي مومولي آبپاش زيردرختي از ن از ه ايي
به قطر  2تا  2/4 mmو فشار آب  276تا  345 kPaو سرا پادن  2تا  3 mm h-1استفاد ميدود.
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از زماني که آبپاشها دروع به کار مي کنند بايد ب ه ص ورک پيوس ته و ب دون وقف ه ب ه ک ار خ ود ادام ه دهن د .اگ ر ب ا
محدودي آب مواجه هستيد ,قسم هايي را که بيشتر در مورض يخبندان هس تند و ي ا ن واحي با دس

س م ب اغه اي

حفاظ نشد را آبياري کنيد .بهتر اس به جاي آنکه مقدار کمي آب را در ي ک س طح وس يع بپاد يد ,آب را ب ه ص ورک
متمرکز و در قسم هايي که به حفاظ بيشتري نياز دارند ,بپاديد .آبپاشهاي دستي به ه ي وج ه نباي د در ح ين ک ار,
متوقف يا جابهجا دوند .اما در درايط يخبندانها معيم ( ,) Tn > -1/2 °Cميت وان خط و آبپ اش را ب ه ص ورک ي ک
رديف در ميان در داخل رديفهاي درختان قرار داد تا سطح وسيعتري تح پودن ق رار گي رد .ب ا اي ن ح ا در زم ان
وقوع يخبندانهاي سبک تا دديد ,زم اس که خطو آبپاشها به هم نزديکتر دوند.

 )5-2-3آبياري قطرهاي
سيستمهاي آبياري قطر اي هم در برخي مواقع براي حفاظ در برابر يخبندان مورد استفاد قرار گرفته و نتايج متن واي
را به دنبا دادتهاند .به الور کدي فايد اي که آب براي حفاظ دارد ,به خاالر يخ زدن آن ب ر روي س طو مختد ف و آزاد
ددن گرماي نهان انجماد آب اس  .اما اگر مقدار تبخير زياد بادد ,ممکن اس انرژي بيشتري از آنچه ک ه از ي خ زدن آب
حاصل ميدود ,صرف تبخير آب دود و به هدر رود .با توجه ب ه ان واع بس يار متو دد سيس تمه اي آبي اري قط ر اي و
اجزاي اين سيستمها ,به سادگي نميتوان کدياتي در مورد کارآيي اين سيستمها بيان ک رد .در اي ن روش ني ز بهت رين را
آن اس که در فول خواب گياهان ,آزماين هايي ب ر روي سيس تم انج ام گي رد ت ا ک ارآيي آن در د رايط آب و ه وايي
مختدف مشخص دود .اگر آب روي زمين به صورک مخدو آب و يخ با دماي صفر درجه وجود دارد ,نشان ميده د ک ه
سيستم امدکرد مؤ ري دارد .اما اگر تمام آب يخ بزند و ظاهر يخ د يري رن گ و م اک باد د ,نش اندهن دة آن اس

که

سيستم مورد استفاد در آن درايط از کارآيي مؤ ري برخوردار نيس  .بايد توجه داد که اگر سيستم آبياري قط ر اي
در زمان يخبندانهاي بسيار دديد کار کند ,ممکن اس

ي خ بزن د و د ديدا" آس يب ببين د .گ رم ک ردن آب م يتوان د در

جدوگيري از اين نوع آسيبها و نيز بهبود حفاظ گياهان مؤ ر واقع د ود .ام ا گ رم ک ردن آب ه م ممک ن اس

از نظ ر

اقتوادي مقرون به صرفه نبادد.

 )6-2-3آبياري سطحي
يکي از رايجترين روش هاي حفاظ در برابر يخبندان آن اس که آب از الريق ديار ,کانا و يا آبياري درقابي ,مستقيما"
به روي خا

جريان يابد .جونز ( )1024که اولين محق ق در زمين ه اس تفاد از آبي اري س طحي ب راي حفاظ

در براب ر

يخبندان بود اس  ,درياف که با آبياري يک باغ مرکباک با آب  ,23 °Cدم اي ه واي ب اغ  1 °Cاف زاين م يياب د .در اي ن
روش آب در يک مزراه يا باغ جريان مي يابد و گرماي حاصل از سرد ددن آن به هوا منتقل ميدود .دماي آب هم از آن
جه اهمي دارد که هرگقدر آب گرمتر بادد ,پ
دب پ

از سرد ددن گرماي بيشتري آزاد ميکند .بيشترين حفاظ

در اول ين

از جاري کردن آب ت مين ميدود و به مرور زمان که خا از آب اد باع م يد ود ,ک ارآيي اي ن روش ک اهن
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مييابد .اضافه کردن آب را مي توان تا جايي ادامه داد که قسمتي از گياهان مقاوم يا تمام آنها به زير آب فرو رود ,ام ا در
اين صورک ممکن اس بيماري هاي قارگي و خفگي ريشه مشکلساز دوند .مومو " اين روش بهت رين ک ارآيي را ب راي
درختان کمردد و مو در زمان يخبندانهاي تشوشوي دارد .در آزمايش ي ک ه ب ر روي گي ا گوج هفرنگ ي انج ام گرف ,
گياهان حفاظ نشد کامع" آسيب ديدند (روزنبر  ,بديد و ورما .)1083 ,آبياري با آبپاشهاي رودرخت ي در مقايس ه ب ا
آبياري دياري حفاظ بهتري را ت مين نمود ,اما در هر دو روش ميزان آسيبديدگي بسيار کاهن ياف .

 )7-2-3غرقاب كردن
درقاب کردن مستقيم گياهان رودي اس که در بسياري از کشورها براي حفاظ در براب ر يخبن دان اس تفاد م يد ود.
مثع" در پرتغا و اسپانيا ,کشاورزان يک جريان پيوسته آب را به مزراه وارد ميکنند تا تم ام ي ا قس متي از گياه ان در
آب فرو رود(کونا 1052 ,دياز-کوئرالتو .)1071 ,در پرتغا مومو " از اين روش براي حفاظ ادفزاره اي رايگ راس و
ادف  Castilianاستفاد ميدود (کونا ,)1052 ,اما در کاليفرنيا و ساير مناالق ايا ک متحد  ,از اين روش براي حفاظ

از

انواع مختدفي از گياهان استفاد دد اس  .به دليل هزينة نسبتا" پايين روش آبي اري درق ابي ,موم و " س ود اقتو ادي
حاصل از اين روش حفاظتي با س  .حجم آب مورد استفاد به ددک يخبندان و دماي آب بستگي دارد .ب وزينگر ()1065
نشان داد که اگر آبياري درقابي قبل از وقوع يخبندان انجام دود ,ميتوان با استفاد از اين روش به حفاظتي مواد 4 °C
دس ياف  ,در حالي که جرج ( )1070گزارش کرد که درقاب کردن مستقيم گياهان در م زارع فدف ل پيمنت و در د به اي
يخبندان ,بااث افزاين دما به ميزان حدود  3 °Cگرديد.
آب مايع هنگامي که دماي آن در حدود  4 °Cاس  ,نسب به دماهاي کمتر از آن ,متراکمتر اس

و گگ الي بيش ري دارد,

بنابراين آبي که دماي آن کمتر از  4 °Cاس  ,با تر ميآيد و در سطح قرار ميگيرد و يخ زدن آب از با ب ه ال رف پ ايين
پين ميرود .هنگامي که يخ در قسم هاي سطحي تشکيل ميدود ,فضاهاي ه وا در فاص دة ب ين آب م ايع زي رين و ي خ
با يي ايجاد مي دود و مانع از انتقا گرما از الرف پايين به با ميگردد .بدين ترتيب دماي س طح پود يد از ي خ ممک ن
اس به پايينتر از صفر درجه برسد و موجب سردتر ددن قسم هاي سطحي و کاهن دماي هوا دود.

 )8-2-3آبياري شياري
آبياري دياري هم مومو ً براي حفاظ در برابر يخبندان استفاد ميدود و اص و کد ي آن د بيه ب ه آبي اري درق ابي
اس  .با جريان يافتن آب گرم در داخل ديارها ,ميزان همرفتي هواي گ رم د د از آب و تشوش ع رو ب ه ب ا ي گرم ا از
سطح آب ,هر دو افزاين مييابند .جه اصدي تشوشع و جريان گرم اي محس وس ب ه ص ورک ام ودي اس  ,بن ابراين
بهترين بازدهي در اين روش هنگامي حاصل ميدود که ديارها مستقيماً در زي ر قس م ه اي تح
دادته بادند.
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مثعً ديارهاي محل جريان آب بايد درحادية رديفهاي درختان مرکباک به گونهاي تهيه دوند که ه وايي ک ه ب ه وس يدة
جريان آب گرم ميدود ,مستقيماً از حادية فضاي پودن داد دد از درخ به الرف ب ا حرک

کن د و د اخ و ب ر

ع در فضاي زير درخ که ه وا ب ه خ ودي خ ود کم ي گرمت ر اس
درخ را گرم کند ,اما اين ديارها نبايد کام ً

و ي ا در

فضاي بين رديفهاي درختان که هواي گرم بدون رسيدن به داخ و بر درخ به با صوود ميکند ,قرار دادته بادند.
در درختان خزاندار آب بايد در زير پودن درختان به گونهاي حرک کند که هواي گرم دد در مسير ص وود خ ود ب ه
جوانهها ,گلها و ميو هاي کوگک برسد .ديارها بايد حتيا مکان اريضتر بادند تا سطح تم اس بيش تري را ب ين آب و
هوا ت مين کنند .در واقع انرژي برحسب واک در مترمربع آزاد ميدود و بنابراين افزاين ا رض د يارها باا ث اف زاين
سطح تشوشع کنند انرژي مي دود و هوا را بيشتر گرم ميکند .آبياري دياري بايد به انداز کافي زودتر آد از د ود ت ا
قبل از آنکه دماي هوا به پايينتر از حد بحراني براي آسيبديدگي گيا برسد ,جريان آب ب ه انته اي زم ين رس يد باد د.
مقدار انرژي تشوشوي حاصل از آب در دماي  ,21 °Cدر حدود  410 Wm-2اس  ,در حالي که اين مقدار در آب يا يخ ب ا
دماي صفر درجه به  316 Wm-2ميرسد .همچنين هر گقدر آب گرمتر بادد ,گرماي بيشتري را ب ه ه واي مج اور خ ود
انتقا مي دهد و اين گرما به صورک امودي حرک ميکند و به گيا ميرسد .تشکيل يخ بر روي سطح آب بااث ممانو
از انتقا گرما از آب به هوا و کاهن حفاظ ميد ود .ه ر گق در مق دار آب جري ان يافت ه بيش تر باد د ,تش کيل ي خ در
پاييندس مسير جريان و در فاصدة نزديکتري به انتهاي رديف درختان اتفاق ميافتد ,بنابراين اف زاين مق دار آب باا ث
افزاين حفاظ ت مين دد ميدود .آب سرد خارج دد از ديارها نبايد مجدداً وارد مسير جريان د ود .گ رمک ردن آب
هم مسدماً در بهبود حفاظ مؤ ر اس  ,اما ممکن اس

از نظ ر اقتو ادي مق رون ب ه ص رفه نباد د .ب ازدهي اقتو ادي

گرمکردن آب به هزينة اوليه ,مقدار انرژي و ني روي انس اني زم در مقايس ه ب ا ارزش اقتو ادي محو و م ورد نظ ر
بستگي دارد.

 )9-2-3عايقسازي با كف
روش اايقسازي با کف براي حفاظ گياهان کمردد و کوتا قد در برابر يخبندان ,در حد وسيوي ب ه وي و در آمريک اي
دمالي مورد مطالوه قرار گرفته و اب دد اس که اين روش ميتواند دم اي ح داقل را ت ا  12°Cاف زاين ده د (ب راود,
کنسن و هاوتورن .)1068 ,اما کشاورزان استقبا گنداني از اين روش نکرد اند ,زيرا کار و هزين ة زم ب راي تهي ة م واد
مورد نياز در اين روش بسيار با س و اعو بر آن به دليل ادم دق کافي در پينبيني زمان يخبندانها ,فاصدة زم اني
بين ااعم پينبيني ها تا وقوع يخبندان خيدي کوتا اس و مومو ً فرص کافي براي پود ن دادن س طو وس يع وج ود
ندارد(بارتوليک .)1070 ,براي ساختن کف ميتوان از مواد مختدفي استفاد کرد ,اما خاصي اايقس ازي و حف اظتي ک ف
امدتاً مربو به هواي موجود در آن اس  .کف بااث جدوگيري از به هدر رفتن انرژي تشوش وي س االع د د از گياه ان
ميدود و جريان گرماي رو به با از سطح خا را هم به دام مياندازد .بيشترين کارآيي کف در ت مين حفاظ در هم ان
دب او حاصل ميدود و پ

از آن به تدريج کاسته ميدود ,زيرا کف در ال و روز باا ث ک اهن رس يدن ان رژي ب ه
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خا و گياهان ميگردد و با گذد زمان به تدريج تجزيه ميدود و خ واص حف اظتي خ ود را از دس

م يده د .ب راي

ساختن کفي که هداي گرمايي پاييني دادته بادد ,بايد هوا و مايع را به نسب مناسبي مخدو کرد تا توداد بسيار زي ادي
حباب کوگک هوا در داخل مايع تشکيل دود .بارتوليک ( ,)1070روشهاي متوددي را براي ساختن ک ف و اس تفاد از آن
براي حفاظ گياهان ,مورفي کرد اس  .اما در اين حا او بيان کرد اس که کشاورزان تنها پ

از خس ارک دي دن از

يخبندان از اين روش استقبا ميکنند و در دراز مدک ,بسيار ب ه ن درک ماي ل و ق ادر ب ه اس تفاد از ک ف هس تند .اخي راً
کراسوويتسکي و همکاران ( )1000به مطالوه بر روي خواص حرارتي کفها و روشهاي استفاد از آن پرداختهاند.

 )11-2-3مهسازها
مه البيوي ميتواند بااث ت مين حفاظ در برابر يخزدگي دود ,بنابراين مطالواتي هم در زمينة امکان اس تفاد از م هه اي
مونواي به انوان رودي براي حفاظ در برابر آسيبهاي نادي از يخبندان انجام دد اس  .لولهه اي م هس از ک ه ب ا
استفاد از فشار با و ناز هاي مخووص ,قطراک ريز مه (به قطر  11تا  21ميکرومتر) توليد ميکنند ,ميتوانن د حفاظ
خوبي را در درايط وزش باد آرام ت مين نمايند (مي و بارتوليک .)1070 ,اصو ً حفاظ در نتيجة ج ذب تشوش واک م وج
بدند سطح زمين به وسيدة قطراک آب و بازتابيدن مجدد آن به صورک تشوشواک موج بدند رو به پايين حاصل ميدود ,و
با توجه به اينکه دماي قطراک آب موج ود در م ه خيد ي ب ا تر از دم اي ظ اهري آس مان ص اف اس  ,بن ابراين مق دار
تشوشواک مؤ ر و سطح حفاظ ت مين دد در اين درايط افزاين مييابد .قطر قطراک آب بايد در حدود  8 µmباد د ت ا
تشوشواک را به بهترين دکل جذب کنند و در اين حا به روي زمين سقو نکنند .براي دستيابي به حفاظ

بهين ه ,زم

اس يک تودة نسبتا" متراکم از مه ضخيم تشکيل دود و گيا مورد نظر را به الور کامل بپوداند .اين کار مستدزم وجود
باد بسيار سبک و رالوب نسبتا" با در هوا اس  .وپيتز ( )1074و ايتاير ,ه وبر و ب رون ( )1087مش کعتي را در زمين ة
توليد قطراک آب کافي و ا راک باد بر رانن اين قطراک ,گزارش کرد اند .مي و بارتوليک ( )1070گزارش کردند که ان رژي
مورد ني از ب راي م هس ازي ،کمت ر از ي ک درص د بخ اريه ا ,ح دود  11درص د ماد ينه اي ب اد و ح دود  21درص د
آبپاشهاس  .آنها همچنين گزارش کردند که حفاظ ت مين دد از مهسازها در برخي درايط بهتر از حفاظ حاص ل از
بخاريهاس .
هزينه اولية تهيه سيستمهاي مهساز لولهاي با س  ,اما هزينههاي جاري در اين روش پايين اس  ,با اين حا ب ر اس اس
نتايج مطالواک و آزم اين ه اي دخو ي ک ه کش اورزان ب ر روي م هس ازهاي لول هاي انج ام داد ان د ,در من االقي ک ه
يخبندانهاي معيم تا دديد روي ميدهد ,اين مهس ازها م انع از ب ين رف تن درخت ان م يد وند ,ام ا محو و اقتو ادي
درخ (ميو ) را نجاک نميدهند .بنابراين مهسازهاي لولهاي بايد تنها براي حفاظ در برابر يخبن دانه اي س بک اس تفاد
دوند .به اعو  ,راند ددن تودة مه ميتواند براي مناالق االراف خطرنا بادد ,بنابراين مهسازها را نبايد در مناالقي که
ابور و مرور خودروها انجام ميگيرد ,مورد استفاد قرار داد.

33

جهـاددانشگاهـي دانشگاه صنعتي اصفهـان

مه هاي البيوي که از الريق بخار کردن آب به وسيدة موتور ج ايجاد ميدوند ,ني ز م يتوانن د حفاظ

ت مين کنن د .م ه

تشکيل دد به وسيدة تفنگ بخار ادباع ( )SVگيل ()Gillبه انوان يک مه البيوي (و نه مونواي) دناخته م يد ود .تفن گ
 SVمجهز به موتور ج  ,به هوا بخار آب اضافه ميکند تا هوا ادباع د ود و در آن م ه تش کيل د ود .روش اس تفاد از
موتور ج اين مزي را دارد که ميتوان آن را به سم با دس اراضي تح حفاظ

انتق ا داد .بن ابراين هزين ة اولي ه

براي يک تفنگ  SVبسيار کمتر از سيستم مهساز لولهاي اس  .اما به دليل آنکه با موتور ج کار ميکند ,آلودگي ص وتي
بسيار زيادي توليد ميکند .مشکل راند ددن مه به نواحي مجاور در اين روش ه م وج ود دارد و تفن گ  SVرا نباي د در
مناالقي که ابور و مرور خودروها وجود دارد ,استفاد کرد .گگونگي کارکرد اين وسيده تا حدودي پيچيد اس و نت ايج
حاصل از آزماينهاي مزراهاي هم نسبتاً ابهامآميز و متنوع اس .

 )11-2-3روشهاي تركيبي
الف) ماشينهاي باد و آبپاشهاي زيردرختي
آبپاشهاي زيردرختي با زاوية پادن کم را ميتوان همرا با مادينهاي باد ب راي حفاظ

در براب ر يخبن دان اس تفاد

کرد .اعو بر گرمايي که در زمان حرک قطر هاي آب از ناز آبپاش تا روي زمين حاص ل م يد ود ,ي خزدن آب ب ر
روي سطح زمين هم مقداري گرماي نهان آزاد ميکند که هواي نزديک سطح را گرم ميکند .اگرگه اين هواي گرم دد در
مجاورک سطح زمين به الور البيوي به الرف با حرک ميکند و به گيا منتقل ميدود ,ام ا ک ارکردن ماد ينه اي ب اد
همرا با آبپاشها بااث مي دود که انتقا گرم ا و بخ ار آب ب ه ه وا و گياه ان اف زاين ياب د .موم و ً کش اورزان ابت دا
آبپاشها را که هزينة کمتري دارند ,رودن ميکنند و سپ

در صورتي که به حفاظ بيشتري نياز بادد ,مادينهاي باد

را هم رودن ميکنند.

ب) ماشينهاي باد و آبياري سطحي
ترکيب روش هاي مادين باد و آبياري سطحي ,در حد گسترد اي در کاليفرنيا و ساير مناالق ايا ک متحد  ,ب ه خو وص
در باغهاي مرکباک ,انجام دد اس  .مومو ً کشاورزان ابتدا با آبياري سطحي دروع ميکنند و سپ

در صورک ل زوم,

مادينهاي باد را به انوان مکمل رودن ميکنند .در اينجا نيز مادينهاي باد موجب تس هيل در انتق ا گرم ا و بخ ار آب
حاصل از آب در ية مختدط هوا به گياهان و هوا ميدوند .کشاورزان به خوبي ميدانن د ک ه ترکي ب ماد ينه اي ب اد و
آبياري سطحي بااث بهبود حفاظ در برابر يخبندان ميدود ,اما مقدار حفاظ اضافهاي که از اين الريق حاصل ميدود
به درستي مشخص نيس .
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ج) ماشينهاي باد و بخاريها
ترکيب بخاريها و مادينهاي باد براي حفاظ در برابر يخبندان ,موجب بهبود ت مين حفاظ در مقايسه با هر يک از اي ن
دو روش به تنهايي ميدود (مارتسولف .)1070 ,بروک

( )1061گزارش کرد که استفاد از يک مادين ب اد و  51بخ اري

در هر هکتار ,تقريباً مواد استفاد از  133بخاري به تنهايي در هر هکتار اس  .در کاليفرنيا مشخص دد ک ه ترکي ب اي ن
دو روش به مدک زمان  51 ,111و  11ساا  ,بااث کاهن هزينههاي ساليانه به ترتيب به مي زان  30 ,53و ص فر درص د
ميگردد .در کاليفرنيا توانستند با ترکيب اين دو روش باغهاي مرکباک را تا دماي  -5 °Cحفاظ کنند و توداد بخاريهاي
مورد نياز هم به نوف توداد اوليه ميرسد .ي ک سيس تم موم ولي د امل ي ک ماد ين ب اد  74/5کيد وواتي و  37بخ اري
دودکندار در هر هکتار اس که به صورک يکنواخ در سطح باغ توزيع دد اند و ت ا فاص دة  31مت ري از ماد ين ب اد,
هي بخاري قرار داد نميدود (آنگوس.)1062 ,
در قسم هاي حاديهاي باغ ميتوان به ازاي هر  2درخ يک بخاري قرار داد ,اما در داخل ناحية تح پودن مادين باد
ميتوان بخاريها را به صورک پراکند تر و با فاصدة بيشتري توزيع نمود .در حادية با دس

مح ل ورود ه واي س رد

بايد تراکم بخاريها کمي بيشتر بادد .تا فاصدة حدود  51متري از مادين ب اد ب ه ه ي بخ اري ني از نيس
يخبندان بايد ابتدا مادينهاي باد رودن دوند .سپ

و در زم ان

اگر کاهن دما ادامه پيدا کرد ,بخاريها هم رودن ميدوند.

د) آبپاشها و بخاريها
اگرگه تا کنون تحقيقاک ادمي موتبري در زمينة ترکيب آبپاشها و بخاريها انجام نشد اس  ,ام ا مارتس ولف ()1070
گزارش کرد اس که يک کشاورز در پنسيدوانياي آمريکا از اين روش اس تفاد ک رد اس  .اي ن کش اورز ي ک پود ن
مناسب (يک تختة اسکي که به صورک افقي بر روي يک دير در ارتفاع  1/5متري با ي بخاري نوب ميد ود) الراح ي
کرد بود تا از ريختن آب و خاموش ددن دودة بخاري جدوگيري کند .وي ابتدا بخاريها را رودن ميکرد و در صورتي
که دماي هوا خيدي کاهن ميياف  ,آبپاشها را هم رودن ميکرد .ترکيب اين دو روش بااث کاهن تشکيل ي خ ب ر روي
گياهان دد و برخي مواقع نيازي به کارکردن آبپاشها هم نبود .اين که آيا رسيدن آب به بخاري بااث کاهن توليد گرما
به وسيدة بخاري ميدود و يا افزاين تبخير و تشکيل مههاي مفيد را به دنبا دارد ,به درستي مشخص نيس .
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ب) راهنماييها و آموزشهاي راهبردي
1ـ استفاده از نقطه شبنم در تعيين احتمال وقوع يخبندان
هنگاميکه هوا گرم ميدود ،منبسط ميدود و در نتيجه قادر اس رالوب بيشتري را در خود نگه دارد .از س وي ديگ ر،
هواي سرد رالوب کمتري در خود نگه ميدارد .توانايي هوا در نگهداري بخار آب ،بس تگي ب ه دم اي آن دارد .ه ر گق در
دماي هوا با تر بادد ،مقدار بخار آبي که ميتواند درخود نگه دارد ،بيشتر خواهد بود .اگر ب ا تغيي ر آب و ه وا ،تغييرات ي
در ظرفي رالوبتي هوا ايجاد نشود ،آنگا هرگه هوا سردتر د ود س نگينت ر و اد باعت ر از رالوب

خواه د د د ،زي را

هنگاميکه هوا سرد ميدود قابدي نگهداري رالوب آن نيز کمتر و کمتر ميدود .نهايتا" دماي هوا به حدي ميرس د ک ه
ديگر قادر به نگهداري رالوب نيس و در اين هنگام رالوب هوا  %111خواهد بود .اين دما را نقطه دبنم م ينامن د .نقط ه
دبنم ،دمايي اس که الي آن هوا بايد سرد دود تا ادباع ددن ( 111%رالوب نس بي) رخ ده د ب ه د ر آنک ه محت واي
ظرفيتي آب تغيير نکند .نقطه دبنم ،مقياس مهمي اس که براي پينبيني تشکيل دبنم ،يخبن دان و م ه اس تفاد م يد ود.
دماي نقطه دبنم بنا به توريف ابارک اس از دمايي که در آن با سردتر ددن هوا (در فشار اب ) ،بخ ار آب موج ود در
هوا به دکل دبنم ،مه يا ابر متراکم ميدود .هنگاميکه دماي هوا به حد نقطه دبنم ميرس د ،گفت ه م يد ود از بخ ار آب
ادباع دد اس و ديگر قادر به نگهداري بخار آب نيس  .از آن نقطه به بود ،هر رالوب اضافي ،به دکل ي خ در م يآي د.
رالوب نسبي بنا به توريف همان نسب مقدار بخار آب واقوي موج ود در ه وا ب ر مق دار بخ ار آب ي (رال وبتي) ک ه ه وا
ميتواند در آن دما در خود نگه دارد ميبادد .نقطه دبنم يک مويار خوب براي ظرفي بخارآب هواس  .نقا دبنم با تر
نشان دهند ظرفي با ي بخارآب ميبادد و نقطه دبنم پايين ظرفي کمتر را نشان ميدهد.
اگر دماي نقطه دبنم 35 ،درجه فارنهاي بادد ،بدان موناس که در دماي  35درجه ،رالوب

ه وا براب ر ب ا  111درص د

خواهد بود .اگر دماي هوا از اين مقدار کمتر دود ،پيامد آن تشکيل مه خواهد بود .البته اين دقيق ا" م ه نيس  ،بدک ه راک
ريز آب اس که به دکل ابر متراکم دد اس  .هر گقدر رالوب هوا بيشتر بادد گرماي بيشتري در آن به دام ميافت د و
هر گقدر هوا خشکتر بادد ،گرماي بيشتري را از دس ميدهد.
اگر نقطه دبنم و دماي هوا نزديک به هم بادند به ويو در اواخر بودازظهر که هوا دروع به سردد دن م يکن د ،احتم ا
ميرود در الو دب ،مه تشکيل دود .نقطه دبنم ،مويار خوبي براي محت واي واقو ي بخ ارآب ه وا م يباد د ،ب رخعف
رالوب نسبي ،که دماي هوا را محاسبه ميکند .نقطه با ي دبنم ،ميزان با ي بخارآب را نشان ميدهد ،نقطه پايين د بنم،
بخارآب کم را نشان ميدهد .به اعو  ،نقطه با ي دبنم ،دان

بهتري در نشاندادن ب اران و الوف انه اي د ديد دارد و

احتما وقوع اين اوامل بيشتر ميدود.
خطر وقوع يخبندان هنگامي جدي اس که به هنگام دب ،ستار ها به رودني ميدرخشند و هي رالوب يا ابري براي نگه
دادتن گرما وجود ندارد و هي بادي هم نميوزد .اگر دماي نقطه دبنم با بادد ،به ندرک يخبن داني اتف اق م يافت د .اگ ر
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دماي نقطه دبنم در حدود  21درجه فارنهاي بادد ،يخبندان اتفاق ميافتد ،زماني ک ه نقط ه د بنم ب ه زي ر نقط ه ي خزدن
ميرسد ،نقطه يخبندان ميبادد .نقطه دبنم يک مويار مهم براي پينبيني زمان تشکيل دبنم ،مه ،يخبندان و حتي دماه اي
حداقل اس  .از آنجا که ،فشار اتمسفري تنها اندکي در سطح زمين اختعف دارد ،مگر آنکه نقطه دبنم در الو روز با تر
از  71درجه فارنهاي بود بادد .بنابراين فرد ميتواند از نقطه دبنم براي پينبيني دماي حداقل در دب و نيمههاي دب
استفاد کند .در صورک ادم وجود جبهه هوا ،در نيمه دب انتظار ميرود رالوب نسبي  51%باد د و ني ز در بو دازظهر،
نقطه دبنم در بودازظهر ،ايد اي از پينبيني دماي حداقل در الو دب به دس ميدهد ،زيرا احتما نميرود ک ه ه وا در
هر زمان از دب ،از نقطه دبنم سردتر دود .برخي حسگرها ميتوانند دماي دماسنج تر را نشان دهند که البت ه اي ن دم ا،
دماي نقطه دبنم نيس  .دماي دماسنج تر بستگي به مقدار بخار آب موجود در هوا دارد و نشان دهن د دم ايي اس
هوا در نتيجه تبخير آب مايع ،تا آن دما سرد ميدود .براي انداز گيري اين دما ،مومو " از الريق حرک
حباب يک دماسنج و يا حسگري که به وسيده يک پارگه خي

که

دادن ه وا روي

پوديد دد اس  ،استفاد ميدود (مومو ً همرا ب ا ي ک

پنکه يا بادزن دستي) .با دانستن دماي دماسنج تر ،ميتوان دماي نقطه د بنم و مي زان رالوب

نس بي را ب هدس

آورد.

دماي نقطه دبنم در يک زمان موين ،هموار کمتر يا برابر با دماي دماسنج تر و دماي دماسنج ت ر ني ز هم وار کمت ر ي ا
برابر با دماي هواس  .تنها در زماني که رالوب نسبي هوا  %111بادد ،مقدار اين سه دما با هم برابر خواهند بود.
يک قااد سرانگشتي و تقريبي براي کنتر يخبندان براساس اين فرضيه اس ک ه دم اي ح داقل ه وا در ص بح ي ک روز
موين ،تقريباً نزديک به دماي نقطه دبنم در اور روز قبل اس  .اين قاا د ب راي کنت ر ي خبن دانه اي به ار اي ک ه در
درايط هواي صاف و آرام با زهکشي هواي سرد و يه يه ددن هوا در جه امودي اتفاق ميافتن د(د رايط وارونگ ي
دمايي قوي) ،از نظر ادمي داراي ارزش اس  .در گنين درايطي ممکن اس مقدار رالوب کمي در هواي واقع در داخل ي ا
خارج يک ناحيه وجود دادته بادد و بنابراين دماي نقطه دبنم در اور روز قبل ،نشاندهند ميزان رالوب هوا الي گند
ساا آيند خواهد بود .هنگاميکه دماي هوا به حد نقطه دبنم برسد ،دو پديد اتفاق ميافتد .او آنکه بخار آب در خ ارج
از هوا متراکم ميدود و گرما آزاد ميکند (گرماي حاصل از تغيير فاز از بخار آب به آب مايع) .دوم آنکه بخشي از بخ ار
آب در داخل خود هوا متراکم ميدود و مه تشکيل ميدهد و در نتيجه بااث کاهن هدر رف گرما از سطح زمين به فض ا
ميدود .ترکيب اين دو پديد  ،موجب جدوگيري از کاهن بيشتر دماي هوا م يد ود .تج ارب قبد ي نش ان داد اس

که

حداقل دماي هوا در زمان وقوع يکي از اين دو حال  ،مومو " درحدود گند درج ه ب ا تر از نقط ه د بنم ب اقي م يمان د.
احتما " به اين دليل که دماي هوا در ارتفاع حدود  1/5متري از سطح زمين انداز گيري ميدود و در درايط هواي صاف
و آرام ،دماي هوا در اين ارتفاع گرمتر از هواي مجاور سطح زمين اس  .بنابراين در گنين درايطي دماي هوا در نزديک ي
سطح زمين نسبتاً پايينتر اس و به دماي نقطه دبنم رسيد اس .
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2ـ نکاتي در مورد تخمين دماي نقطه شبنم
در ارتبا با قااد تقريبي تخمين دماي حداقل از روي دماي نقطه دبنم بايد گند نکته مهم را مد نظ ر داد

ک ه اب ارک

اس از:
او آنکه اين قااد فقط براي درايطي که در با توصيف دد ،قابل استفاد اس (يون ي در ه واي ص اف و آرام) .توي ين
دماهاي يخزدگي در درايط ابرناکي بودن هوا و وزش باد ،کاري بسيار ددوار و پيچيد اس .
دوم آنکه در زمان يخبندان هاي تشوشوي ،احتما دارد که دماي نقط ه د بنم در هنگ ام د ب گن د درج ه ک اهن ياب د و
رال وب هوا به دکل دبنم و راک يخ متراکم دود ،در نتيجه حداقل دماي هوا نيز گند درج ه پ ايينت ر از دم اي ب رآورد
دد در اور روز قبل خواهد بود .در گنين درايطي ،بهترين راهکار آن اس که با استفاد از قرائ دماسنجهاي متو دد
و حسگرهاي تويينکنند نقطه دبنم و دماسنج تر در مزراه و يا به وسيده زنگ خطرهاي الکترونيکي که زمان يخبندان را
هشدار مي دهند ،درايط را تح کنتر در آورد و اما گرا قبل از آنکه گياهان گوجهفرنگ ي از ب ين برون د ،ب ر روي ب ر
گياهان ادفي يخبندان مشاهد ميدود؟ هنگاميکه زمين يک يخبندان تشوشوي سريع را تجربه ميکن د ،گرم ا ب ا س را
زيادي از سطح آن به الرف با ميرود .بدين ترتيب ،هوا در ارتفاع حدود  12متري از سطح زمين ،گرمتر از هواي نزديک
سطح ميبادد .سردترين هوا در فاصده تنها يک دانه ج و از س طح زم ين ق رار دارد .در د رايطي ک ه ب ر روي اد فه ا
يههاي يخ مشاهد ميدود ،دماسنج دماي هوا در ارتفاع  121سانتيمتري را در حدود  33تا  34درجه فارنهاي
ميدهد و در ارتفاع دو پايي (حدود  61سانتيمتري) دم ا در ح دود  31درج ه فارنهاي

نش ان

اس  .در واق ع ب ه ازاي ه ر 31

سانتيمتر حدود يک درجه از دماي هوا کاسته ميد ود .از آنج ا ک ه دم ا در ارتفاا اک مختد ف از س طح زم ين ،مق ادير
متفاوتي دارد ،وسايل انداز گيري و ب دماي هوا دقيقا" در ارتفاع  4پايي ( 122سانتيمتر) نو ب م يد وند .ب ا داد تن
مقادير داد هاي متودق به منابع مختدف ،ميتوان برنامهريزي و توميمگيري را با دق بيشتري انج ام داد .ام ا ب ه خ االر
دادته باديد که در يک دب سرد و خشک ،دماي سطح زمين بسته به ميزان پودن ابر ،دماي نقطه دبنم و وجود يا ادم
وجود باد ،ميتواند  4تا  5درجه سردتر از هواي با ي آن بادد.
در برخي از کشورها برخي از بادداران راهکار کديدي براي پينبين ي اول ين ي خبن دان را د کل م ا در د ب منته ي ب ه
يخبندان ميدانند .قبل از آنکه اين ايد به انوان يک ايد اوامانه مورد توجه قرار گيرد بايد به مطدب زير توجه نمود.
از آنجا که در زمان هع باريک يا کامل بودن قرص ما  ،هر دو م ا و خورد يد ب ه خ ط در م يآين د و ح داکثر کش ن
جا بهاي را که منجر به پيداين دديدترين جزر و مدها م يگ ردد ،ايج اد م ينماين د ،بن ابراين تو ور م يد ود ک ه اي ن
دور هاي کوتا زماني ،تا ير خاصي بر اينکه گه گياهي و در گه زماني کادته دود ،دارن د .ب ه ال ور کد ي اقي د ب ر آن
اس که گياهان ريشهاي و دد اي ،در زماني که هع ما ضويف و نور آن رو به افو بادد ،امدکرد رضاي بخ نت ر و
بهتري خواهند داد  .در حالي که اگر گياهان زينتي ،ميو اي و ادوفهاي ،در زماني که هع ما ضويف و ن ور آن رو ب ه
افزاين اس (او ما ) ،کادته دوند ،امدکرد بيشتري توليد خواهند کرد .اگرگه تاکنون هي ا باک ادمي ب راي اي ن پدي د
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ارائه نشد اس  ،اما حتي اگر واقوا" گنين مزايا و ا راتي وجود دادته بادند ،برنامهريزي بر مبناي آنها امع" امکانپ ذير
نيس  .در واقع با وجود معحظاک و نکاک متوددي که به هنگام برنامهريزي براي کاد گياهان بايد مد نظر ق رار گيرن د،
مسدما" برنامهريزي بر اساس وضوي ما  ،در امل مشکعک بسيار زيادي را به همرا خواهد داد و به س ادگي ميس ر
نيس  .با اين حا تنها يک ا ر موتبر و مستند براي ما دناخته دد اس که ميتواند در ارتبا با کش و کار گياه ان و
سبزيجاک مد نظر قرار گيرد .الي دبهايي که قرص ما کامل اس  ،گرماي قابل معحظهاي را از خورديد ب ه ج و ب ا ي
زمين باز ميتاباند .قسم امد اين گرما صرف تبخير مههاي رقيق و تشکيل يههاي ناز اب ر م يد ود ک ه خ ود اي ن
ابرها ميتوانند به حفظ گرما در نزديکي سطح زمين کمک کنند .اما صاف ددن آسمان که مومو " ب ا کام ل ب ودن ق رص
ما همرا اس  ،موجب هدر رفتن گرماي سطح زمين از الريق تشوشع ميدود .بنابراين در هر تاريخي در اواخر به ار و
اوايل پاييز که قرص ما کامل بادد ،فراواني وقوع يخبندان نيز افزاين مييابد .خشک بودن هوا اموماً مقارن با زمان قبل
از آداز ما نو يا بعفاصده قبل از کامل ددن قرص ما و يا در زمان کامل بودن آن ميبادد.
احتما " ددک جزر و مد نيز با مقدار آبي که در زمان ما نو يا کامل بودن قرص ما تبخير ميدود و به ه وا م يرود و
نيز با ددک بارندگيهاي بود از آن ،به نواي ارتبا دارد .زم ان خش ک ب ودن ه وا هم ان زم ان وق وع ي خبن دان اس .
هنگاميکه رالوب افزاين يابد ،موجب افزاين دماي نقطه دبنم ميگردد که اين اامل به تنه ايي م يتوان د م انع از وق وع
دماهاي بحراني گردد ،اين درايط تا هنگامي برقرار اس که هواي خش ک مج ددا" از الري ق مک انيزمي ،ج ايگزين ه واي
مرالوب گردد .وقوع دماهاي حداقل بحراني را نميتوان تنها نتيجه سردبودن هوا دانس  ،بدکه ميزان خش ک ب ودن ه وا و
به مقدار کمتري ،ميزان مرالوببودن خا نيز بر وقوع اين دماها ا ر دارند .بنابراين تا زمان ارائه پينبينيهاي مربو به
او ما  ،بايد منتظر ماند .دايد اگر برنامهريزي براي کاد گياهان ،بر مبناي اعئم برجهاي سا و آ ار الالع بيني انج ام
نگيرد و ارتبا احتمالي بين مقادير مختدف دماهاي پايين د بانه و مي زان بارن دگي در ي ک دور زم اني مو ين مش خص
دود ،آنگا دريابيم که االعااک مربو به ما را ميتوان به انوان مويار قابلتوجهي جه

برنام هري زي در بخ نه اي

خاصي از کشور مد نظر قرار داد .هرگند ممکن اس دما انسان خراف اتي و احساس اتي نباد يد ،ام ا در فو و به ار و
پاييز ،املکردن بر البق تغييراک قرص ما ميتواند ارزش دادته بادد.
فرد ميتواند از نقطه دبنم براي پينبيني دماي حداقل در دب و نيمههاي دب استفاد کند .در صورک ادم وجود جبه ه
هوا ،در نيمه دب انتظار ميرود رالوب نسبي  51%بادد و نيز مقدار نقطه دبنم در بودازظهر ،ايد اي از پينبين ي دم اي
حداقل در الو دب به دس ميدهد ،زيرا احتما نميرود که هوا ،در هر زمان از دب ،سردتر از نقطه دبنم دود.
زماني که دماي هوا و نقطه دبنم خيدي از يکديگر اختعف دارند ،رالوب

نس بي پ ايين اس

و وقت ي نزدي ک ه م باد ند

رالوب نسبي با س  .هنگامي که دماي هوا برابر نقطه دبنم بادد ،رالوب نسبي ماکزيمم و  111%اس  .ل ذا ،در مرحد ه
بود وقتي به بيرون پا ميگذاريد ،متوجه با يا پايين بودن رالوب نسبي خواهيد دد.
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توانايي هوا در نگهداري بخار آب ،بستگي به دماي آن دارد .هر گقدر دماي هوا با تر بادد ،مقدار بخار آبي که م يتوان د
در خود نگه دارد ،بيشتر خواهد بود.

3ـ تعريف يخ زدگي و يخبندان
از لحاظ فني ،واژ يخبندان ) ،(frostد ل بر تشکيل کريستا هاي يخ بر روي سطو دارد که اي ن حال
نتيجه يخ زدن دبنم و يا تغيير فاز آب از حال بخار به حال يخ روي دهد (بعنک

ممک ن اس

در

و همکاران1063 ،؛ بتن کوک 1081 ،و

موتا 1081،و کونا ،)1082 ،اما اين واژ اموماً براي توصيف يک رويداد هوادناسي به کار ميرود که با وقوع آن گياه ان
زرااي و ساير گياهان خسارکهايي را در نتيجه يخ زدگي متحمل ميدوند .زاراان دالبا" دو اصطع يخبندان ( )frostو
يخزدگي ( )freezeرا به صورک مواد يکديگر به کار ميبرند ،به الوري که هر دو توريف دو پهدويي دامل دم اي ه واي
برابر يا کمتر از صفر درجه سانتيگراد دارند .مثا هايي از تواريفي که براي يخبن دان در من ابع مختد ف ارائ ه د د اس
ابارتند از:
 وقوع دماي هواي کمتر از صفر درجه و بدون ارائه توريف خاصي براي نوع محفظه انداز گيري دما و ارتف اع نو ب
آن ( راپوسو  1067و هيووک .)1071
 نزو دماي سطح به زير صفر درجه( کونا  )1052و پايين بودن دماي هوا به انداز اي ک ه باا ث آس يبدي دگي و از
بين رفتن گيا صرف نظر از نوع گيا و تشکيل يا ادم تشکيل يخ دود(وتسکويي  1058و وي

کويي .)1061

 وقوع دماي کمتر يا برابر با صفر درج ه ک ه در ي ک محفظ ه ن وع  stevensen – screenنو ب د د در ارتف اع
 1/25و  2متري انداز گيري دد بادد ( ها  1051و  1071و فر ورن

)1052

ادنايدر  ،پاويو و تامسون ( )1087و کدما و همکاران( )1002يخبندان را به دو صورک انتق الي و تشوش وي تقس يمبن دي
کرد اند .
يخبندان انتقالي ابارک اس از هجوم تود هاي هواي سرد در مقياس وسيع در يک ج و م تعالم و ب ادخيز و دم ايي ک ه
حتي در الو روز نيز کمتر از صفر درجه اس .
يخبندان تشوشوي ابارک اس از سرد ددن هوا در نتيجه هدر رفتن انرژي از الريق تباد انرژي تشوشوي در دبه اي
آرام و آسمان صاف که مومو ً با وارونگي دمايي همرا اس (يوني با افزاين ارتفاع دما هم افزاين مييابد ).
در برخي از موارد هم تدفيقي از يخبندانهاي انتقالي و دوشوي روي مي دهد .
مثع" بويد نيس که در درايط يخبندان انتقالي ،يک تود هواي سرد به يک منطقه وارد دود و منجر به ايج اد يخبن دان
انتقالي گردد و به دنبا اين درايط گند روزي هوا آرام و آس مان ص اف م يد ود و ي ک يخبن دان انتق الي در مقي اس
کوگک در نظر گرفته ميدود .اين درايط هنگامي روي ميدهد که دريک ناحيه يخبندان تشوشوي روي دهد و زهکشي
مقطوي و محدي هواي سرد منجر به نزو سريع دما در قسم
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تواريفي که در لغ نامهها و منابع ادمي براي يخزدگي و يخبندان ارائه دد اس بسيار متغير و گمرا کنن د اس  .ب ا
اين حا در سطح جهاني اصطع حفاظ در برابر يخبندان ( )frost protect tionمومو " رايجتر و پذيرفتهتر از حفاظ
در برابر يخزدگي ( )freeze proteionاس و به همين دليل در اينجا نيز از همين اصطع استفاد خواهد دد.
يخبندان ابارتس از وقوع دماي هواي صفر درجه سانتيگراد يا کمتر که در ارتفاع  25/1تا  2متر با ي س طح خ ا و در
داخل يک محفظه مناسب انداز گيري دد بادد .آب موجود در داخل گياهان ممکن اس در نتيجه يخبندان ،يخ بزند يا يخ
نزند که اين به فاکتورهاي اجتناب از يخ زدگي بستگي دارد (مانند قابدي فراسردي آب يا تجمع باکتري هايي هسته يخ).
يخزدگي ابارک اس از تشکيل يخ خارج سدولي در داخل باف هاي گياهي .آسيبه اي ناد ي از ي خزدگ ي هنگ امي روي
ميدهد که دماي باف هاي گياهي به پايينتر از يک حد بحراني نزو کند و يک درايط فيزيولوژيکي برگش ناپذيري ايجاد
دود که منجر به مر يا اختع در فوالي سدو هاي گياهي ميدود .اين دماي خسارکزا ب راي باف

ه اي گي اهي ،ب ه

دماي هواي موسوم به «دماي بحراني» هم بستگي دارد که در محفظههاي استاندارد و ب ه وس يده ابزاره اي اس تانداردي
انداز گيري ميدود .دماي هواي پايينتر از صفر درجه مومو ً نادي از کاهن ظرفي گرمايي محسوس هوا در نزديک ي
سطح زمين اس که نتايج زير را در پي دارد:
 )1هدر رف انرژي خالص از الريق تشوشع از سطح زمين به آسمان (يوني يخبندان تشوشوي)
 )2وزش باد در هواي سرد براي جايگزيني هواي گرم (يخبندان انتقالي)
 )3ترکيبي از درايط فوق (يخبندان تشوشوي و انتقالي)

 )1-3يخبندان تشعشعي
يخبندانهاي تشوشوي در کشور ما پديد بسيار رايجي هستند .اين نوع يخبندان مومو ً ب ا آس مان ص اف ،ه واي آرام و
بدون باد ،وارونگي دمايي ،دماي پايين نقطه دبنم و دماي هوا که در الو دب مومو ً پايين تر از صفر درجه و در ال و
روز با تر از صفر درجه اس  ،مشخص ميدود .نقطه دبنم نقطهاي اس که در آن رالوب نسبي ه وا ب ه ص د در ص د
ميرسد و مويار مناسبي براي تشخيص ظرفي بخار آب هوا به دمار ميرود.
در دب هايي که آسمان کامعً صاف بادد ،گرماي بيشتري از الريق تابن از سطح زمين ،به هدر ميرود و گرم اي ک افي
براي جايگزيني اين گرماي از دس رفته ت مين نميدود و در نتيجه دماي هوا کاهن مييابد .دماي هوا در نزديکي س طح
تابن کنند گرما ،کاهن مييابد و يک وارونگي دمايي دکل ميگيرد (يون ي ب ا اف زاين ارتف اع از س طح زم ين ،دم ا ني ز
افزاين مييابد) .هنگامي که انرژي از الريق تشوشع از سطح به هدر ميرود ،ظرفي گرم ايي محس وس خ ا س طحي و
هواي مجاور سطح نيز کاهن مييابد .در اين درايط يک جريان گرمايي محسوس از يه هاي با يي هوا به س م پ ايين
و از داخل خا به سم با برقرار ميدود تا از اين الريق گرماي هدررفته جبران گردد .ارتفاع يه وارونگي دمايي ني ز
متغير اس و به وضوي توپوگرافيکي منطقه و درايط آب و هوايي بستگي دارد ،اما اموماً در حدود  0تا  61مت ر اس .
(پري)1003 ،
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اگر دماي هوا در ارتفاع مناسبي از سطح خا انداز گيري دود ،با افزاين ارتفاع به نقطهاي خ واهيم رس يد ک ه از آن ب ه
بود دما با ارتفاع دروع به کاهن مي کند (درايط مومولي) ارتفااي که در آن پروفيل دمايي از حال وارونگي به د رايط
مومو تغيير مييابد را سقف وارونگي مينامند .وارونگي ضويف (سقف بدند) هنگامي روي ميده د ک ه دم اي ي هه اي
با يي هوا تنها اندکي با تر از هواي نزديک سطح بادد و وارونگي قوي (سقف کوتا ) هنگامي اس که با اف زاين ارتف اع،
دما به سرا افزاين مييابد .روشهاي حفاظتي که نواي از انرژي مورف ميکنند ،در درايط وارونگي د ديد و پ ايين
بودن سقف وارونگي که مومو ً داخوه يخبندانهاي تشوشوي ميبادد ،حداکثر کارايي را دارند .يخبندانهاي تشوش وي
خود به دو نوع تقسيم ميدوند .نوع او «يخبندان سفيد» نام دارد و هنگامي اتفاق ميافتد که بخار آب بر روي سطو ي خ
ميزند و يک يه سفيدرنگ يخ که اصطعحاً «يخبندان» ناميد ميدود را تش کيل م يده د .ن وع دوم ي ا «يخبن دان س يا »
هنگامي اتفاق ميافتد که دما به زير صفر درجه نزو ميکند ،اما هي يخي بر روي سطو تشکيل نميدود .در واق ع اگ ر
رالوب هوا به انداز کافي پايين بادد ،دماي سطو به حدود نقطه انجماد آب نميرسد و يخبن داني تش کيل نخواه د د د.
اما اگر رالوب با بادد ،يخ تشکيل ميدود و يک يخبندان سفيد روي ميدهد .از آنجا ک ه در زم ان تش کيل ي خ مق داري
گرما آزاد ميدود ،اين بااث ميدود که يخبندانهاي سفيد خسارکهاي کمتري را در مقايسه ب ا يخبن دانه اي س يا ب ه
همرا دادته بادند.
دما در حدود ساااک دروب آفتاب اتفاق ميافتد که تشوشع خالص از سطح زمين به سرا از حال منفي تغيير ميياب د.
اين تغيير سريع در ميزان تشوشع خالص ،به آن دليل اتفاق ميافتد که گرماي آفتاب که در اواسط روز حداکثر مقدار خود
را دارد ،در هنگام دروب خورديد به صفر مي رسد ودر نتيجه ميزان تشوشواک خالص با الو موج بدند ,هم وار منف ي
خواهد بود.

 )2-3يخبندان انتقالي
يخبندانهاي انتقالي هنگامي روي ميدهند که تود هواي سرد به يک ناحيه وارد دود تا جايگزين ه واي گرم ي د ود ک ه
قبع" دراين ناحيه وجود دادته اس  .درايط وقوع اين نوع يخبندان مومو " دامل آسمان ابري ,باد معيم تا د ديد ،ا دم
وجود وارونگي دمايي و رالوب نسبي پايين اس  .دماي هوا دالبا" به پايين ت راز نقط ه وب ک اهن م يياب د و در تم ام
الو روز در همان حدود باقي ميماند .با توجه به اينکه اددب روشهاي حفاظتي فوا در درايط وج ود وارونگ ي دم ايي
امکدرد و کارآيي بهتري دارند ,بنابراين مقابده با يخبدانهاي انتقالي که در آنها وارونگي دمايي وجود ندارد ،بسيار مشکل
اس  .در بسياري از موارد ،دماي هوا به مدک گند دب به صورک يخبندان انتقالي کاهن مييابد و پ

از اي ن گن د د ب

درايط يخبندان تشوشوي حاکم ميدود .مثع" يخبندانهاي سا هاي  1001و  1008کاليفرنيا هر دو به ص ورک يخبن دان
انتقالي آداز ددند .در آن سا ها اگر گه سرا باد خيدي پايين بود ،اما آسمان از  18تا  21دسامبر  1001و از  18ت ا 22
دسامبر  1008کامع" ابري بود .با اين وجود دماي حداقل در الي اين دور هنوز کامع" زير صفر درج ه ب ود .پ
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که آسمان صاف دد (يوني  21تا  25دس امبر  1001و  23ت ا  25دس امبر  )1008دماه اي زي ر ص فر در نتيج ه د رايط
يخبندان تشوشوي ايجاد دد وانتقا هواي سرد ديگر نقشي نداد .
يخبندانهاي انتقالي امدتا" در اقديمهاي مديترانهاي روي ميدهند اما در قسم هاي دربي قار ها ک ه موم و " ت ود ه اي
هواي سرد قار اي از نواحي قطبي به سم نواحي نيمه استوايي منتقل مي دوند ،يخبندان تشوشوي بيش تر د ايع اس .
گند نمونه از اين يخبندانها در مناالق توليد مرکباک فدوريداي ايا ک متحد روي داد اس  .آتاوي ( )1007با مراجو ه ب ه
گزارش ارائه دد توسط جان لي ويديافر ،اول ين يخبن دان خس ارکب ار اي ن منطق ه را ک ه در س ا  1835روي داد ب ود
توصيف کرد اس  .ويديامز در گزارش خود آورد اس که  11روز بود که بادهاي بسيار سردي از س م د ما د رب
ميوزيد و دماي هوا تا  -13/0کاهن ياف  .حت ي رودخان ه محد ي ه م ي خ زد و تم امي ان واع درخت ان مي و ت ا ا رض
جغرافيايي  28 ºNاز بين رفتند و به زمين ميريختند .مسدما" حفاظ در برابر دماهاي زير صفر درجه در ه واي ب ادي و
در درايطي که وارونگي دمايي وجود ندارد در مقايسه با حفاظ در برابر يک يخبندان تشوش وي نس بتا" معي م ,بس يار
مشکلتر اس  .تنها نقطه اميدواري آن اس که يخبندانهاي انتقالي ب ا فراوان ي ک م و ب ه ن درک اتف اق م يافتن د و ادد ب
يخبندانها از نوع تشوشوي هستند و ميتوان براي مقابده با آنها اقداماتي را انجام داد.
در ادامه االعااتي دربار جنبههاي مهم روشهاي حفاظ يخبندان بدون مواد ک و مفاهيم پيچيد در اختي ار خوانن دگان
قرار ميگيرد .االعااک جزييتر و کاملتر متواقبا" ارائه ميگردد .جه کاهن حجم مطالب و سهول خواندن منابع م ورد
استفاد ارائه نشد اند.

4ـ حساسيت محصول و دماهاي بحراني
خسارک يخبندان به گياهان ،نادي از دماي سرد نيس  ،بدکه امدتا" به دليل تشکيل يخ خارج سدولي (نه داخ ل س دو ) در
درون باف گيا ميبادد که الي آن ،آب سدو خارج و سدو ها دهيدراته(آبگيري) ميدوند و سبب خسارک به س دو ه ا
ميدود .به دنبا قرار گرفتن گياهان در دور سرما ،آنان در برابر خسارک يخزدگي مقاوم م يد وند و دوب ار پ

از

گرم ددن کوتا مدک مقاوم خود را از دس ميدهند .ترکيبي از اين اوامل ،و ساير اوامل ديگر ،ميزان درج ه حرارت ي
که الي آن ،درون باف گياهي يخ تشکيل ميدود و زمان وقوع را خسارک توي ين م يکنن د .مي زان خس ارک يخبن دان ب ا
کاهن دما افزاين مييابد و دماي مرتبط با سطح خاصي از خسارک ،دماي بحراني يا دم اي خس ارک بحران ي ب راي آن
سطح گفته ميدود و با نماد  Tcoنشان داد ميدود .به الور کدي بيشتر دماهاي بحراني در اتاقک ردد و از الري ق س رد
کردن اتاقک با يک نسب

اب تا حد پايينتر از دماي از پين تويين دد به مدک 31دقيقه تويين ميد وند .س پ

درص د

خسارک ب ميدود.
 T10و  T90دمايي اس که  11درصد و  01درصد محوو ک قابل ارائه به بازار خسارک ميبينن د .ب ه ال ور کد ي ه ر دو
دماي  T10و  T90پ

از دروع نمو دنچهها و جوانههاي گل تا مرحده تشکيل ميو هاي هستهدار زماني که گياهان نس ب

به يخزدگي در حساس ترين مرحده هستند ،افزاين مييابند .مق ادير  T90در زم ان د روع رد د پ ايين اس
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سريعتر از دماي  T10افزاين مييابد .و تفاوک کمي بين  T10و  T90در درايطي که محوو بيشترين حساس ي را دارد
وجود دارد .مقادير  Tcبراي باغهاي داراي درختان بر ريز و تاکستانه ا در مرحد ه فنول وژيکي بس يار متف اوک اس .
تواوير مراحل فنولوژيکي مومو " بسياري از اين گياهان را نشان ميدهند که ميتوانند از الري ق اينترن

ب ه آن دس

ياف  .ساي هايي مانند:
Fruit. prosser. Wsu.edu/frsttables.htm
www. Msue.msu.edu/van buren/crittemp.htm.

گرگه مقادير  Tcاالعااتي را مانند زمان دروع و خاتمه روشهاي حفاظ از يخبندان فوا در اختيار ق رار م يده د ،اي ن
روشها بايد با آگاهي و با دق استفاد دوند .مومو مقادير  ، Tcدماي جوانهها ،گ له ا ي ا مي و ه اي کوگ ک را نش ان
ميدهد که يک سطح دناخته دد اي از خسارک مشاهد دد ميبادد .با اين حا انداز گيري باف ه اي حس اس گي اهي
ددوار ميبادد و مقادير اين دماها احتما " از مقادير دماي انداز گيري دد به وسيده کشاورزان متفاوک م يباد د .ب ه
جز براي ميو هاي بزر (مثل پرتقا ) ،دماي جوانهها ،گل و ميو کوگک مومو " از دماي هوا سردتر ميباد د .بن ابراين
روش هاي فوا حفاظ بايد در دماهاي هواي با تر از آنچه در جداو دماي بحراني نشان داد دد اس دروع د ود و
پايان يابد .براي ميو هاي بزر مثل مرکباک ،دماي هوا هنگام دروب اددب سريعتر از دماي ميو پايين ميافتد ،بن ابراين
ميتوان بخاريها يا مادينهاي باد را وقتي که دماي هوا تقريبا" يا کامع" به زير دماي  Tcميرسد را ان دازي و رود ن
کرد.

5ـ ارزيابي جغرافيايي خسارت يخبندان به محصوالت
خسارک يخبندان در اددب مناالق به جز مناالق حار  ،زماني که دما به زير نقطه وب يخ (  5درجه سانتيگراد ) م يرس د
به وقوع ميپيوندد .ميزان خسارک وارد به حساسي محوو به يخزدگي هنگام وقوع يخبندان و مدک زماني ک ه دم اي
هوا زير دماي خسارک بحراني قرار دارد( )Tcبستگي دارد .براي مث ا در کش ورهاي آرژانت ين ،اس تراليا ،کان ادا ،فنعن د،
فرانسه ،يونان ،اسرائيل ،ژاپن ،اردن ،نيوزلند ،پرتقا  ،سوئي  ،آکريکا و زامبيا ،تکنيکهاي پينبيني دماي ح داقل توس وه
يافته و به حفاظ يخبندان کمک ميکند .البته بسياري از کشورهاي ديگر مانند کشورهاي واقع در مناالق موتدله و خش ک
ويا مناالقي که در ارتفاااک بدند قرار دارند ،با خسارک حاصل از يخبندان مشکعتي دادتهاند.
تا حد زيادي پتانسيل خسارک يخبندان بستگي به درايط محدي دارد ،بنابراين انجام ي ک ارزي ابي جغرافي ايي از خس ارک
پتانسيل ددوار ميبادد .متوسط الو دور بدون يخبندان که از زمان اف دما به زير صفر (آخرين حد دما) در به ار ت ا
اولين دماي زير صفر در پاييز به الو ميانجامد ،اددب جه البقهبندي جغرافيايي پتانسيل خسارک م ورد اس تفاد ق رار
ميگيرد.
نقشه دنيا دامل الو متوسط دور بدون يخبندان به وضو نشان ميدهد ک ه بيش ترين پتانس يل خس ارک ي خبن دان ب ا
حرک به سم قطب افزاين مي يابد .تنها در ارضهاي جغرافيايي بين نواحي ح ار اي  Cancerو  ، Capricornن واحي
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وسيوي با درجه حرارکهاي کم يا با تر از صفر وجود دارد .حتي در نواحي ح ار اي گ اهي اوق اک خس ارک حاص ل از
يخبندان در ارتفاااک بدند رخ ميدهد .خسارک احتما ً زماني که منطقه در مورض وزش باد قرار دارد يا توسط حوز هاي
بزر آبي احااله ميدود تا حدي ضويف ميبادد که به دليل ا ر متواد کنند محيط(دريايي) ب ر روي دم ا و رالوب

و

در نهاي نوساناک دما و تشکيل دبنم يا يخ ميبادد.

6ـ اثرات دود
امروز بهخوبي مشخص دد که حفاظ از الريق استفاد از بخاريها بهدليل گرماي آزاد دد از آتن و دوده آن اس
و نه بهدليل توليد دود( .(1066 ،Collombدود آسمان را ميپوداند و جدوي ديد را ميگيرد ،و ا ر کمي روي دماي هوا در
درايط آسمان صاف دارد .متوسط ابو اد راک دود کمت ر از  1ميکرومت ر ) (µmم يباد د .اي ن راک م يتوانن د مي زان
تشوشع در محدود قابل روي ( )µm 1/4 – 1/7را کاهن دهند ،با اين حا ا ر کم ي روي انتق ا تشوش واک ال و م وج
بدند دارند .بنابراين امد تشوشع امواج بدند ايجاد دد از سطح به سم با ميتوانند ،از بين دود ابور کنند ،ب دون آنک ه
جذب دوند .به همين دليل دود ا ر کمي روي تشوشع رو به با و پايين امواج بدند در دب دارد و بن ابراين در حفاظ

از

يخبندان کمتر کارآيي دارد .از آنجا که دود فايد کمي دارد يا اصع ًًمؤ ر نيس و هوا را آلود ميکند ،بهتر اس ه ر ن وع
امدياک توليد دود را به حداقل رساند و کارايي حرارتي دوده بخ اري را بيش تر نم ود .دود در هنگ ام الد وع آفت اب م انع
تشوشع خورديد به زمين ميدود و درنتيجه گرم ددن محوو به ت خير م يافت د .اي ن ت اخير باا ث اف زاين مو رف
سوخ ميدود و خسارک بيشتري را موجب ميدود .گزارشهايي از آب ددن تدريجي مرکباک ي خزد ب ه وس يده دود
در دس اس که گفته ميدود خسارک ک اهن يافت ه اس

(  (1078 ،Gerber ،George ،Bagodanasول ي گ زارشه اي

ديگري حاکي از مخالف با اين نظريه نيز وجود دارد( Bukerو همکاران .(1077،اگر اين نظري ه حقيق

داد ته باد د دود

ممکن اس مو ر بادد ،ولي قوانين موجود در مورد آلودگي هوا در بيشتر مناالق استفاد از دود را ديرقانوني ميداند.
در جايي که باداک کوگکند و نزديک جاد هستند ،دود بخاري به انوان يکي از اوامل ايجاد تو ادفاک اتومبي ل د ناخته
دد اس  ،به گونهاي که در دما ايتاليا قوانين سختي وضع دد و قوانين بيمه در اين زمينه خيدي ج دي م يباد د .در
نتيجه توليد دود براي حفاظ در برابر يخبندان توصيه نميدود.

7ـ شرايط انتخاب مکانهاي مناسب براي كشاورزي
يک مشخوة برجستة تمامي توليدکنندگان موفق آن اس که تمامي آنان از احتما وقوع يخبندان و خسارکهاي نادي از
آن آگاهي کامل دارند و کدية درايط يک مکان را قبل از کادتن يک گيا در آن محل ,به دق بررسي ميکنند .براي برخ ي
از گياهان مواجهه با دماهاي سرد ميتواند مطدوب بادد (مثعً سرماهاي خفيف دبانه بااث اف زاين کيفي

مي وة انگ ور

ميدود) ,اما دماهاي زير صفر که آسيبديدگي گيا را به همرا دارد ,هرگز نميتواند مطدوب بادد .بهترين راهکار ,يافتن
مناالقي اس که ريزاقديم خوبي براي توليد محوو ک با کيفي دارند و دماهاي خسارکزا در آن مناالق اتف اق نم يافت د.
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اگر دماهاي زير صفر درجه به صورک ادواري و متناوب و با فراواني کم اتفاق ميافتد ,ميتوان ي ک راهک ار اقتو ادي را
در پين گرف و از اين درايط بهر برداري نمود ,بدين منظور از يک روش حفاظتي فوا ب راي جد وگيري از آس يبه اي
نادي از يخبندانها استفاد ميدود .اما در زمينة تويين کارآيي هزينه ها بايد دق ک رد ک ه هزين ة روش حف اظتي م ورد
استفاد و ميزان خسارکهاي احتمالي به گونهاي در تواد بادند که افزاين درآمد نادي از بهبود کيفي

محو و  ,اي ن

هزينهها را جبران کند .به الور کدي گياهان در جايي ردد مي کنند که درايط آب و هوايي براي ردد آنها مناسب باد د و
در اين درايط اددب ,يخبندان و آسيب هاي نادي از آن اس که اامل محدود کنندة ردد ميدود .مثعً مرکباک در نواحي
درقي درة سان جاکوئين در ايال کاليفرنياي آمريکا در سطح گسترد اي توليد ميدوند ,زيرا يخبندانهاي د ديد در اي ن
منطقه کمتر اتفاق ميافتد .درة سانجاکوئين يک ديب آرام رو به پايين در حدود  111کيدومتر از لبة درقي ت ا مرک ز در
دارد و ناحية توليد مرکباک در  31کيدومتر درقي اين منطقه قرار دارد .در اين منطقه ,فو ل ب ارش ب اران از دس امبر ت ا
فوريه اس و در اين مدک دالباً آسمان اين منطقه ابري اس  .با اين حا حتي در زمانهايي که آسمان اب ري نيس  ,درة
سانجاکوئين در مورض تشکيل مه قرار دارد .وجود مه و ابر هر دو بااث افزاين تشوش واک م وج بدن د رو ب ه پ ايين و
کاهن هدررف تشوشع خالص ميدود .از آنجا که در درايط ابري يا مهآلود بودن هوا ,ميزان هدررف انرژي تشوشوي
کاهن مييابد ,بنابراين در گنين درايطي وقوع يخبندان تشوشوي بسيار بويد اس  .اما در موارد نادري ه م ممک ن اس
به اد ايجاد درايط يخبندان انتقالي ,حتي در هواي ابري هم دماهاي زير صفر درجه مشاهد دود .با اي ن ح ا در اي ن
منطقه يخبندانهاي تشوشوي بسيار دايعتر از يخبندانهاي انتقالي هستند.
اعو بر نقشي که ابر و مه در کاهن فراواني وقوع دماهاي زير صفر درجه دارند ,زهکشي هواي سرد به ال رف د رب و
به سم خارج از اين منطقه نيز موجب کاهن يخبندانها ميدود .ارتفاع در قسم د رقي (يون ي منطق ة تولي د مرکب اک)
بيشتر از کف در و قسم دربي آن اس  .در مقياس منطقهاي مي توان گف ک ه ه واي س رد ب ه آرام ي ب ه ال رف د رب
زهکشي ميدود .بنابراين هي توليدکنندة با تجربهاي سوي نميکند که باغ مرکباک خ ود را در قس م درب ي ک ه احتم ا
آسيبديدگي از يخبندان بيشتر اس  ,احداث نمايد.
سومين دليل رايج بودن توليد مرکباک در اين منطقه آن اس که به هنگام بودازظهر تود هاي م ه مح و م يد وند و ن ور
خورديد به خا و گياهان مي رسد و تا قبل از دروب آفتاب مقداري گرما از اين الريق خير ميدود .گنين درايطي در
قسم هاي دربي اين در حاکم نيس  ,زيرا ردته کو ه ايي ک ه در قس م د رب ق رار دارد باا ث بدوک ه د دن گرم اي
خورديد در بودازظهر و اور ميدود .در سم درقي در  ,ديب زمين اموماً رو به ال رف د رب اس

و بن ابراين ب ه

هنگام بودازظهر ميزان درياف انرژي خورديدي به ازاي واحد سطح بيشتر از سم دربي در اس .
به منظور انتخاب يک مکان جديد جه احداث باغ ,اولين اقدام آن اس

ک ه ب ا اف راد محد ي و ب ومي در م ورد گياه ان و

ارقامي که براي آن منطقه مناسب هستند ,مشورک و نظرخواهي د ود .توليدکنن دگان محد ي و کاردناس ان و مش اوران
ترويجي دالباً ايد هاي ارزدمندي در مورد مکانهاي نامناسب دارند .کاد گياهان هرگز نبايد در ن واحي پس
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زميني در آنجا زودتر تشکيل ميدود ,انجام گيرد .مههاي زميني همان مههاي تشوش وي هس تند و همانن د يخبن دانه اي
تشوشوي ,دالباً در سردترين نقا يک منطقه تشکيل ميدوند.
گام بودي در را دناسايي مکانهاي مناسب کش  ,ارزيابي داد هاي اقديمي و تويين احتما خطر وقوع يخبندان در منطقه
اس  .يک منبع االعااتي خوب براي داد هاي اقديمي مناالق مختدف ,مجمواة االعا اتي س ازمان ف ائو ()FAO CLICOM
اس که از الريق پايگا اينترنتي آن (به نش اني  )www.fao.org/waicent/faoinfo/agricult/agl/aglw/climwat.stmقاب ل
دسترسي اس  .براي مناالقي که داد هاي اقديمي ناقص يا دير قابل دسترسي اس  ,بهتر اس که ميزان دماي حداقل هوا
در محل کاد  ,حداقل در يک فول يخبندان و قبل از آن که يخبندان دديد بااث به ب ار آم دن خس ارتي د ود ,توي ين و
ارزيابي دود .بهترين را آن اس که دماي هواي هر روز به صورک پيوسته و مرتب به وسيدة حسگر دمايي ک ه در ي ک
محفظة استاندارد  Stevensonنوب دد اس  ,انداز گيري دود .يک مزي اس تفاد از محفظ ه  Stevensonآن اس

که

ميتوان داد هاي ب دد را با داد هاي ارائه دد از مراکز هوادناسي که از اين نوع محفظة استاندارد استفاد ميکنن د,
مقايسه نمود .در صورک امکان بهتر اس که ميزان رالوب نسبي ,سرا باد و جه باد نيز تويين دود .ال ي ده هه اي
اخي ر حس گرهاي دم ايي و رال وبتي الکترونيک ي رواج بيش تري پي دا ک رد ان د و از محفظ هه اي تابش ي  Gillبيش تر از
محفظههاي  Stevensonاستفاد ميدود .براي انداز گيري دم ا در د به اي يخبن دان دالب اً از محفظ هه اي مخو وص
ميو ها ( )fruit-frostاستفاد ميدود .محفظه ها و حسگرها از هر نواي که بادند ,زم اس که حسگر دم ايي در ارتف اع
 1/25تا  2متري از سطح زمين نوب دود .مقدار دقيق اين ارتفاع بايد مشابه با ارتفاع نوب حس گرها در مرک ز خ دماک
هوادناسي آن محل بادد.
برخي از هوادناسان و زاراان نيز از داخص آکتينوترما ( )actinotermal indexکه يک دماسنج بدون محفظ ه اس

و

بر روي يک پاية گوبي نوب ميدود ,استفاد ميکنند (دوراند 1065 ,؛ پرادين1065 ,؛ اسکربر .)1065,اين دماس نج ب راي
گياهان کوتا قد در ارتفاع  1/1متري و براي گياهان بدند قد در ارتفاع  1/5متري نوب ميدود .از آنجا ک ه اي ن دماس نج
در داخل محفظهاي قرار نميگيرد ,انتظار مي رود که دماي ب دد از آن به دماي بوته يا د اخة گي ا نزدي کت ر باد د.
براي ارزيابي قابدي يک مکان کش  ,ميتوان با جمعآوري داد هاي دماي دبانه الي  11تا  21دب سرد ,االعا اک ک افي
جه تويين احتما وقوع خسارکهاي نادي از يخبندان در يک منطقه را ت مين نمود (بوگ .)1065 ,

8ـ پيشبيني و نمايش دادههاي آب و هوايي:
پين بيني دماي حداقل و آگاهي از گگونگي تغيير دما الي دب براي حفاظ گياهان از يخبندان بسيار مفيد م يباد د .اي ن
پينبينيها کشاورزان را در توميم گيري اينکه آيا حفاظ نياز اس يا نه و زمان دروع را اندازي سيستمها گه موق ع
اس کمک ميکند .براي اين منظور توصيه ميدود ابتدا باددار با سروي هاي محدي آب و هوا مشورک نماي د ت ا مود وم
دود آيا االعااک مربو به پينبينيها در دسترس هس تند .موم و ً از الري ق س روي ه اي آب و ه وايي م يت وان ب ه
االعااک زياد و قابل توجهي دس ياف  .آنها از مد هاي سينوپتيکي و مقياس متوسط براي انجام پينبينيهاي ناحي هاي
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استفاد ميکنند .پينبينيهاي محدي (مقياس کوگک) امدتاً در دسترس نيستند ،مگر آنکه توسط سروي هاي خووصي
پينبيني ارائه دد اس  .بنابراين يک مد تجربي پينبيني که ميتواند به آساني براي درايط محدي خاص تنظ يم د ود
در اين الر ارايه خواهد دد .در اين مد از داد هاي درازم دک درج ه ح رارک ه وا و نقط ه د بنم در دو س اا بو د از
دروب آفتاب استفاد ميدود و از دماهاي حداقل مشاهد دد براي مشخصکردن ضرايب رگرسيون يک ناحي ه خ اص
که براي پينبيني دقيق دماي حداقل الي يک دور خاصي از سا ضرورک دارد استفاد ميدود .اين مد تنها الي وقوع
يخبندانهاي تشوشوي در نواحي با زهکشي محدود هواي سرد کارايي دارد .برنامه کاربردي ديگري نيز ارائه خواهد د د
که براي برآورد دماي حداقل از داد هاي ب دد مربو به دو س اا پ

از د روب آفت اب ت ا هنگ ام رس يدن دم اي

حداقل پينبيني دد در هنگام الدوع در صبح روز بود ،استفاد ميکند .اگر دماي نقط ه د بنم دو س اا پ

از د روب

وارد دود ،اين برنامه دماي دماسنج تر را در دب هنگام محاسبه ميکند.

9ـ پيشبيني و نظارت بر شرايط يخبندان
پينبيني دماي حداقل و گگونگي تغيير دما در الو دب ,از اهمي زيادي در زمينة حفاظ در برابر يخبن دان برخ وردار
اس  ,زيرا به کشاورزان کمک ميکند تا در م ورد ل زوم اس تفاد از روش حف اظتي و زم ان آد از ب هک ار ي ک سيس تم,
توميمگيري نمايند .براي دسترسي به پينبينيهاي ارائه دد ابتدا بايد با مراکز خدماک هوادناسي محدي تماس گرف .
اين مراکز به االعااک بسيار جامعتري دسترسي دارند و براي انجام پينبين يه اي منطق هاي از م د ه اي س ينوپتيک و
مقياسهاي متنواي استفاد ميکنند .دسترسي به پينبينيهاي محدي(در مقياس خُرد) مومو ً امکانپذير نيس  ,مگر آنکه
به وسيدة مراکز خووصي کوگک اين پينبينيها انجام دود .بنابراين در اين الر يک مد پينبيني تجربي ارائه خواهد
دد که به راحتي ميتوان درايط محدي مربو به هر منطقه را در آن وارد نمود و محاسباک آن را براي هر محل ک اليبر
کرد .اين مد با استفاد از داد هاي سا هاي قبل ,مربو به دماي هوا و نقطة دبنم در زم ان دو س اا پ

از د روب

آفتاب و دماي حداقل مشاهد دد  ,يک ضريب رگرسيون اختواصي براي هر محل محاسبه ميکن د و از روي آن دم اي
حداقل هوا در يک دورة زماني موين از سا را به دقّ پينبيني ميکند .اين مد تنها در درايط يخبن دان تشوش وي و در
مناالقي که زهکشي هواي سرد محدود اس  ,قابل استفاد اس  .روش محاسبة ضرايب رگرسيون و گگونگي اس تفاد از
اين برنامه در گزارش نهايي الر ارائه خواهد دد.
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مقدمه
ارزيابي و پينبيني درايط يخبندان ،مستدزم توميمگيريها و تحديل هايي پيچيد و استفاد از احتما ک د رالي و نک اک
اقتوادي اس  .پين بيني دقيق يخبندان ميتواند تا ير زيادي در کاهن خسارکهاي نادي از يخبندان دادته باد د ،زي را
اين فرص را براي کشاورزان فراهم ميکند که براي مواجهه با يخبندان مهيا دوند .براي دسترسي به پينبينيهاي ارائه
دد ابتدا بايد با مراکز خدماک هوادناسي محدي تماس گرف  .اين مراکز به االعااک بسيار جامعتري دسترس ي دارن د و
براي انجام پ ينبين يه اي منطق هاي از م د ه اي س ينوپتيک و مقي اسه اي متن واي اس تفاد م يکنن د .دسترس ي ب ه
پينبينيهاي محدي(در مقياس خُ رد) موم و ً امک انپ ذير نيس  ,مگ ر آنک ه ب ه وس يدة مراک ز خووص ي کوگ ک اي ن
پينبينيها انجام دود .پين بيني دماي حداقل و آگاهي از گگ ونگي تغيي ر دم ا ال ي د ب ني ز ب راي حفاظ
يخبندان بسيار مفيد ميبادد .اين پينبينيها کشاورزان را در توميمگير ي اينکه آي ا حفاظ

ني از اس

گياه ان از

ي ا ن ه و زم ان

دروع را اندازي سيستمها گه موقع اس کمک ميکند.
در اين بخن خعصهاي از نتايج پووهن هاي مقدماتي سنتز مدي ال ر ک اهن ض ايواک ناد ي از س رمازدگي در زمين ه
آدنايي با روشهاي پينبيني دماهاي بحراني و يخبندان در کشور ارائه ميگردد و به بح ث و بررس ي درب ار ارزش و
اهمي پينبيني يخبندان ،تشريح مطالواک انجام گرفته در زمينه ابواد مختدف فرايند پينبيني يخبندان و مورفي برخ ي از
مهمترين مد هاي پين بيني که در حا حاضر در سطح جهان مورد استفاد قرار ميگيرند ميپ ردازيم .نت ايج کام ل اي ن
مطالواک در گزارش نهايي الر ارائه خواهد دد.

1ـ ارزش پيشبيني يخبندان
اگر گه امروز توميمگيري بر مبناي تحديل هاي آماري در بسياري از م زارع کش اورزي ب زر در س طح جه ان انج ام
ميدود ،اما کاربرد امدي آن جه پينبيني يخبندان تنها در م وارد مح دودي مش اهد د د اس

(1982) , Banguet .

 ،Winkler, Murphy, Katz, (1976) Conklin, Holterبا ارائه مقا تي به بحث در مورد کاربرد تو ميمگي ري تحديد ي در
ارزيابي ميزان کارايي هزينه ها در پينبيني يخبندان پرداختند (1982)Winkler, Murphy, Katz .ارزش پينبيني يخبندان
در در ياکسيما در ايال وادينگتن ايعک متحد را به الور کامل بررسي کردند .اين منطقه به خاالر توليد زياد سيب و ت ا
حد کمتري گعبي و هدو از دهرک زيادي برخوردار اس  .اما يک مشکل بزر هم در اين منطقه وجود دارد ک ه در زم ان
دکفتن جوانه ها و نيز در مراحل گددهي و ميو کوگک اين گياهان ،يخزدگيهاي فراواني روي م يده د .اي ن محقق ان ب ا
استفاد از مد توميم گيري مارکوف ،مد ديگري ارائه کردند که مشکل يخزدگي هاي اين منطقه را با دناس ايي امدي اک
ممکن و رويدادها و پيامدهاي احتمالي آنها ،بررسي مينماي د .حساس ي گي ا در براب ر ي خ زدگ ي ال ي مراح ل د کفتن
جوانهها ،دکوفهدهي و ميو ريز متفاوک اس  ،بنابراين توابوي که رابطه بين ميزان خسارکهاي وارد ب ر گي ا ب ا مق دار
دماي حداقل را بيان ميکنند ،براي دور ها و مراحل فو ولي مختد ف ه ر گي ا تهي ه د دند و ب دين ترتي ب ارتب ا ب ين
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خسارک ها و دما مشخص دد .سپ

با محاسبه انحراف مويار درالي ،قابدي مق ادير پ ينبين ي د د در زمين ه توي ين

حداقل دما با استفاد از داد هاي اقديمي واقوي ،ارزيابي گرديد.

2ـ پيشبيني دماي حداقل
پينبيني زماني که دماي هوا به پايين تر از يک حد بحراني نزو ميکند ،اهمي زيادي جه دروع به کار روش حف اظتي
فوا دارد .زمان مناسب دروع و توقف يک سيستم حفاظتي از آن جه اهمي زياد دارد که از وقوع خسارکه اي ناد ي
از آداز به کار دير هنگام حفاظ  ،جدوگيري ميکند و با کاهن مدک زمان ک ارکرد سيس تمه اي حف اظتي مختد ف ،باا ث
صرفه جويي در مورف انرژي ميدود .اگر گه تش ريح گگ ونگي پ ينبين ي دماه اي ح داقل ب ا اس تفاد از م د ه اي
سينوتپيک و ميانيابي ،از محدودة اين بحث فراتر اس  ،اما کدياتي در مورد گگونگي پينبيني دماي حداقل در جريان يک
يخبندان تشوشوي و با استفاد از داد هاي محدي ارائه ميدود.
به الور کدي بهترين را آن اس که يک مد پينبيني دما در سطح کوگک (يوني در سطح محدي) با استفاد از محاسباک
مربو به تواد انرژي تهيه دود .گگونگي اين کار توسط کالما و همکاران( )1002بررسي و ارائه د د اس  .مهمت رين
نتيجه تحقيقاک آنها اين بود که « تنها با استفاد از محاسباک مربو به تواد انرژي س طحي (س طح زم ين) ،نم يت وان
پينبيني رضاي بخشي در مورد دماي هوا انجام داد ،حتي اگر تفاوک بين دماي سطح و دماي هوا را هم بت وان ب ه دق
مشخص کرد» آنها ادم امکان پينبيني دقيق را نادي از موارد زير دانستند:
 .1مشکل بودن انداز گيري جريان متعالم گرماي محسوس در اليف دمايي مربو به ديبهاي يخبندان
 .2مشکل بودن محاسبه نقن فرايند جابهجايي در انتقا گرما
 .3تغييراک مداوم در ميزان انتشار گرماي تشوشوي از سطح زمين
کالما و همکاران ( )1002پيشنهاد کردند که به جاي استفاد از تواد انرژي براي مطالوه سرا سرد ددن س طح زم ين،
بهتر اس سرا يک ستون هوا برآورد دود .با اين حا آنان دريافتند که جريان گرماي محسوس در هر دو دکل خ ود
يوني متعالم و تشوشوي ،به پروفي ل ه اي ام ودي ب اد ،رالوب

و دم ا بس تگي دارد ک ه ب ه دلي ل مش کعک موج ود در

انداز گيري آنها ،امکان پينبيني دقيق وجود ندارد.
کالما و همکاران ( ،)1002مد يک بودي پينبيني دما که توسط سادرلند ( )1081و کعير( 1082و  )1003ارائ ه د د ب ود
را مورد بحث و بررسي قرار داد اند .مد سادرلند از يک موادله تواد انرژي سطحي با فرض ناگيز بودن گرم اي نه ان
و نيز مد جريان گرما در خ ا و يک جريان گرم اي محس وس در ي ه پ ايين اتمس فر ب ه ض خام  0/1مت ر ،اس تفاد
مينمايد .متغيرهاي ورودي ابارتند از دماي دماي هوا در ارتفاااک  3/1 ، 1/5 ، 1و  0/1متر ،دماي خا در ااماق  1/1و
 1/5متر ،سرا باد در ارتفاع  11متري و ميزان تشوشع خالص .در نهاي اين مد با ي ک م د آم اري ترکي ب د د ت ا
پينبيني دقيقتري به دس آيد.
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مد دماي کعير ( 1082و  ،)1003تغييراک دما در داخل يه هوايي تا ارتفاع حدود  111متري در فضا و تا ام ق  1/1مت ر
در خا را انداز گيري مينمايد .متغيرهاي ورودي در اين مد ابارتند از ميانگين دماي خا و سرا باد و دم اي ه وا
در ارتفاع  3/1متري در هنگامي که تشوشع خالص منفي ميدود و نيز منفيترين مقدار م ورد انتظ ار تشوش ع خ الص و
دماي نقطه دبنم هنگامي که تشوشع خالص در منفيترين مقدار خود قرار دارد .نتايج به دس آمد نشان ميدهد که اي ن
مد  ،برآوردهاي واقع گرايانهاي از تواد انرژي سطحي به هنگام دب ت مين م يکن د ،ام ا برآورده اي ب ه دس

آم د

مربو به انتقا گرما در خا و ضريب تباد گرمايي اتمسفر نياز به انجام اصعحاتي دارد (کالما و همکاران.)1002 ،
به الور کدي بهتر اس که يک مد جبري کارآمد براي بررسي تواد انرژي تهيه دود ک ه تغيي راک دم ا در زم ان وق وع
يخبندان ها را برآورد نمايد ،اما تاکنون هي مدلي که در سطح جهاني پذيرفته دد بادد و متغيرهاي ورودي آن را بت وان
به سادگي فراهم نمود ارائه نشد اس  .اما مد هاي تجرب ي زي ادي ب راي پ ينبين ي دماه اي ح داقل گ زارش د د ان د
(باگدوناس ،جرج و ژربر  )1078 ،و برخي از آنها هم توانستهاند پينبينيهاي نسبتا دقي ق و منطق ي حاص ل کنن د .ب راي
مثا  ،موادله ارائه دد توسط يانگ ( )1021در حد گسترد اي توسط مرکز مدي هوادناسي ايا ک متح د م ورد اس تفاد
قرار گرفته و توانسته اس موفقي هاي گشمگيري در زمينه پينبيني دماهاي حداقل به همرا داد ته باد د .ام ا ب ا اي ن
وجود ،موادله يانگ نميتواند مستقيما" مورد استفاد قرار گيرد .بدکه زم اس بر حسب درايط محدي به گونهاي کاليبر
دود که تا ير فوو مختدف سا و درايط محدي در اين موادله در نظر گرفت ه د ود .اي ن تغيي راک ام دتا" ب ه ص ورک
مکان -اختواصي اس و در حد وسيوي منتشر نشد اس  .بايد مش خص د ود ک ه جه

بهب ود ک ارايي اي ن م د در

درايط کشور ايران ،گه تغييراتي بايد در فرمو آن ايجاد دود .مسدما" با به حساب آوردن زمان سا و د رايط محد ي
ميتوان دق پينبيني دماي حداقل را افزاين دهد .در واقع اين محقق ان پيش نهاد کردن د ک ه ي ک م د پ ينبين ي ک ه از
فاکتورهاي هوادناسي محدي و داد هاي اقديمي مکان -اختواصي استفاد ميکند ،م يتوان د بهت رين نت ايج را در زمين ة
پينبيني دماي حداقل حاصل کند .اعو بر پينبيني دماي حداقل ،ميتوان از اين م د و داد ه ا ب راي پ ينبين ي رون د
تغيير دما الي يک دب يخبندان نيز استفاد کرد.
سا هاي الو ني بود که مرکز مدي هوادناسي ايا ک متحد  ،پينبينيهايي را در مورد وقوع سرما و يخبندان در مناالقي
از کشور که محوو ک با ارزش کشاورزي و حساس به سرما توليد ميددند ،انجام ميداد و نت ايج را در اختي ار تولي د
کنندگان محدي قرار م يداد .از آنج ا ک ه کاردناس ان اي ن مرک ز از تجرب ه زي ادي در زمين ه پ ينبين ي دماه اي پ ايين
برخوردارند و تجهيزاک پيشرفتهاي هم در اختيار دارند ،ميتوانند پينبينيهاي دقيقتري از آنچه که ي ک زارع در ي ک ي ا
دو روز قبل از وقوع يخبندان انجام ميدهد ،تهيه نمايند .اما در اواخر دهة  ،1081ارائ ه اي ن خ دماک از جان ب مرک ز مد ي
هوادناسي آمريکا متوقف دد و زاراان مجبور ددند که به صورک خووصي پينبينيکنندگان را استخدام کنند و ي ا از
روشهاي خوددان براي پينبيني دماي حداقل براي گياهان زرااي استفاد نمايند.
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در زماني که مرکز خدماک پينبيني يخبندان فوالي ميکرد ،کاردناسان هوادناسي در برخي از ايستگا هاي مرکزي در
يک منطقه پينبينيهايي را انجام ميدادند و زاراان با ااما فاکتورهاي توحيح و کاليبر کردن اين پينبينيها ،مق ادير
دماي حداقل را براي منطقه و محوو خود پينبيني ميکردند .به الور کدي توحيح اين مقادير دامل اضافه کردن يا کم
کردن يک مقدار توحيح از مقدار پينبيني ارائه دد توسط ايستگا مرکزي اس  .م ثع ي ک زارع ممک ن اس

 %5Cاز

مقدار پينبيني ارائه دد توسط ايستگا مرکزي کم کند .در برخي موارد ني ز تولي دکنن دگان ب ا اس تفاد از برنام هه اي
کامپيوتري آماري ،يک موادله رگرسيون تويين مي کنند که در آن دماي ح داقل توي ين د د توس ط ايس تگا مرک زي ب ه
انوان متغيير مستقل و دماي حداقل براي گيا مورد نظر به انوان متغيير وابسته در نظر گرفته ميدود.
پ

از آنکه ارائه پين بيني يخبندان به وسيده مرک ز مد ي هوادناس ي خاتم ه ياف  ،توليدکنن دگان ب زر و آن دس ته از

زارااني که خسارکهاي زيادي را از يخبندان متحمل مي ددند ،به صورک خووصي خدماک پينبيني ه وا را را ان دازي
کردند تا دماي حداقل مربو به گيا و ناحيه اختواصي خود را پينبين ي نماين د .در برخ ي م وارد ني ز گ رو ه ايي از
کشاورزان با همکاري و سرمايهگذاري مشتر  ،يک مرکز پين بيني خووص ي را اج ار کردن د ت ا همچن ان از خ دماک
ايستگا هاي مرکزي بهر مند بادند .در اين درايط زاراان ميتوانستند کماکان با ااما فاکتوره اي تو حيح مرب و ب ه
منطقه خود ،دماي حداقل مورد نظر را پينبيني کنند .اگر گه استفاد از مقادير پينبين ي ايس تگا ه اي مرک زي و اام ا
فاکتورهاي توحيح ،ميتواند در برنامهريزي و توميمگيري در دور هاي دو و سه روز مفيد و قابل استفاد باد د ،ام ا
استفاد مستقيم از داد هاي ايستگا هاي پينبيني کنند در داخل يا نزديکي ناحيه مورد نظر ميتواند پينبينيها و نت ايج
دقيقتر و بيشتري را در جريان يک دب يخبندان حاصل نمايد.

 )1-2يك مدل ساده براي پيشبيني دماي حداقل
در اين الر يک مد ساد تجربي که به سادگي ميتوان آن را براي درايط محدي کاليبر نم ود  ،ارائ ه خواه د د د .اي ن
مد با استفاد از داد هاي ب دد مربو به دماي هوا و نقطه دبنم در دو ساا پ

از دروب آفتاب و دم اي ح داقل

مشاهد دد در دب هاي يخبندان که آسمان صاف و هوا آرام اس  ،يک رگرسيون محاسبه ميکند که براساس آن ،دم ا
حداقل در يک دور خاص از سا پينبيني ميدود.
داد هايي که در اين برنامه استفاد ميدوند ،بايد تنها در دبهاي يخبندان تشوشوي جمعآوري دوند .برنام ه در قال ب
نرم افزار مايکروساف اکسل نودته دد اس تا وارد کردن داد ه ا آس انت ر و خروج ي برنام ه ب ه ص ورک گرافيک ي
ومفهومتر بادد.
براي توميمگيري بهتر در مورد زمان دروع و توقف يک سيستم حفاظتي ،بهتر اس

ک ه ا عو ب ر دم اي ح داقل ،ي ک

پينبيني از روند تغيير دما الي دب نيز دادته باديم .االعع دادتن از روند تغيير دما الي دب ،ب ه زارع ي ا باد دار کم ک
ميکند که زمان دروع روش حفاظتي فوا را تويين نمايد .مد  ،ميتواند روند تغيير دم ا را از دو س اا پ

از د روب

آفتاب تا الدوع خورديد در صبح روز بود پينبيني نمايد .زمان دروب و الدوع خورديد نيز ب ا توج ه ب ه ارتف اع ،ا رض
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جغرافيايي و تاريخ تويين دد توسط کاربر ،مشخص ميدود .اين برنامه با استفاد از يک مد تجرب ي ،گگ ونگي تغيي ر
دما الي دب را پين بيني ميکند .اين برنامه اعو بر دماي هوا ،تغييراک دماسنج تر را نيز براس اس رون د تغيي ر دم ا و
دماي اوليه نقطه دبنم ،محاسبه مينمايد.

 )2-2زنگ خطر و نظارت بر شرايط آب و هوايي در شبهاي يخبندان
اگر گه پين بيني روند تغيير دما در دب هاي يخبندان اهمي زيادي ب راي دناس ايي تقريب ي زم ان و نح وة اس تفاد از
روشه اي حف اظتي دارد ،ام ا م يت وان گف

ک ه وج ود ي ک سيس تم کنت ر و نظ ارک کارآم د ،اهمي

بيش تري دارد.

ضروري ترين موارد زم ابارک اس از يک زنگ خطر که در هنگام دروع ي ک روش حف اظتي و قب ل از آنک ه خس ارتي
روي دهد ،زارع را آگا نمايد و يک دبکه از حسگرهاي دمايي در سراسر سطح باغ يا مزراه ،انواع مختدف زن گ خط ر از
منابع تجاري مختدف قابل دستيابي اس  .هزينة يک زنگ خطر بستگي به مشخواک و قابدي ه اي آن دارد .برخ ي از اي ن
زنگها ،سيستمها و حسگرهايي دارند که ميتوان آنها را در بيرون از خانه و داخل يک محفظة استاندارد قرار داد و خ ود
زنگ آن را در داخل خانه نوب کرد تا به وق مقتضي زارع را آگ ا نماي د .ان واع ديگ ري از اي ن سيس تمه اي هود مند
مي توانند از الريق تدفن يا امواج راديويي و مادون قرمز ،از را دور با زارع ارتبا برقرار کنند و يا زنگ خطر را ب ه ص دا
در آورند .به الور کدي هر گقدر تجهيزاک و قابدي هاي اين سيستمها بيشتر بادد ،هزينه آن نيز با تر خواهد بود .به الور
مومو  ،درصد خسارک هاي نادي از سرمازدگي را با توجه به وضوي باف گياهي که به م دک ن يم س اا در مو رض
دماي بحراني قرار گرفته اس تويين مي کنند ،در حالي که دماي هوا در داخ ل محفظ ه اس تانداردي ک ه در ارتف اع 1/5 m
نوب ميدود ،انداز گيري ميدود .پري ( )1004پيشنهاد داد که دماسنجها بايد در پايينت رين ارتف اع ممک ن و در هم ان
ناحيه اي که حفاظ انجام ميدود ،نوب دوند .وي همچنين بيان کرد که حسگرهايي دمايي بايد در ج ايي نو ب د وند
که مستقيماً تح تا ير سيستم حفاظتي قرار نگيرند (مثعً در مورض تشوشع گرمايي حاصل از بخاريها).
همان الور که يک ية مرزي بر روي سطح پودن گياهي در مزراه وجود دارد ،يک ية مرزي کوگکتر ني ز در اال راف
سطو کوگک مانند بر و جوانه و ميو تشکيل ميدود .سطو در مورض هوا مانند بر  ،گل ،جوانه و دير مومو ً ب ه
دليل از دس دادن تابن هاي با الو موج بدند ،دماي پايينتر از دماي هوا در يک د ب يخبن ان دارن د .در نتيج ه گرم اي
محسوس از الريق يه مرزي از هوا به سطو سردتر انتشار پيدا ميکند ،اما انتشار اين گونه گرما به انداز اي نيس ک ه
بتواند گرماي تشوشوي به هدر رفته را جبران نمايد .بدين ترتيب ظرفي گرماي محسوس باف هاي گياهي و هواي مجاور
سطو  ،بااث مي دوند که دماي هوا کاهن يابد وارونگي دمايي در سطح کوگک بر روي باف ه اي گي اهي د کل بگي رد.
امق اين ية مرزي کوگک و ديب گرماي محسوس در اين وارونگي دم ايي م يتوان د در توي ين س را انتق ا گرم اي
محسوس در نظر مؤ ر بادد.
بخشي از گزارش نهايي الر حاضر به مرور اصو و مباني خطر و احتما وقوع خساراک نادي از يخبن دان و گگ ونگي
استفاد کشاورزان از اين االعااک جه اتخا توميماک اقتوادي در زمينه حفاظ در براب ر يخبن دان م يپ ردازد .گن د
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برنامه رايانهاي کاربردي نيز جه تسهيل در انجام محاسباک پيچيد ارائه ميد ود .ي ک برنام ه ،احتم ا ن زو دم ا ب ه
پايينتر از حد بحراني را محاسبه مي کند و از اين الريق س طح االمين ان وق وع ح داقل ي ک يخبن دان در ي ک دور زم اني
توريفدد (گند سا ) را تويين ميکند .اين برنامه ب راي توي ين احتم ا و خط ر وق وع يخبن دان در د رايطي ک ه مي زان
حساسي به آسيبهاي يخبندان در الو دور زماني مورد نظر اب بادد ،قابل استفاد اس  .برنامه ديگري نيز احتم ا
اينکه آخرين يخبندان بهار يا اولين يخبندان پاييز در يک روز خاص اتفاق افت د و ني ز ال و دورة رد د در فاص دة ب ين
يخبندانهاي بهار تا پاييز را محاسبه ميکند .اين برنامه ب راي کم ک ب ه تو ميمگي ري درب ارة خط راک فيزيک ي کش
زودهنگام يا برداد ديرهنگام محوو مفيد اس .
يک برنامة ديگر نيز براي محاسبه خطر آسيبديدگي يک گيا يا درخ خاص در الو مراحل فنولوژيکي مختد ف آن ،ک ه
ميزان حساسي متفاوتي به آسيبهاي يخبندان دارن د ،ارائ ه م يد ود .اي ن برنام ه ب ا تحدي ل داد ه اي ورودي ،ج دو
داد هاي زير را رائه ميکند:
 .1درصد خسارک هاي ساليانه وارد بر يک محو و در د رايط ا دم حفاظ

و ني ز در د رايط اس تفاد از  11روش

حفاظتي مختدف
 .2امدکرد ساليانة گيا در درايط ادم حفاظ و نيز در درايط استفاد از  11روش حفاظتي مختدف
 .3ميانگين و انحراف مويار درصد خسارک هاي وارد بر ميو و امدکرد محوو و ميزان خسارکها در الو سا ه اي
مورد نظر
 .4ميانگين و انحراف مويار توداد و الو مدک زمان يخبندانها
در نهاي يک برنامه جامع براي کمک به تويين ريسک اقتوادي روشهاي حفاظتي و محاسبه ميزان ک ارايي هزين هه ا در
روش هاي حفاظتي مختدف ارائه خواهد دد .اين برنامه با تدفيق مقادير احتما و خطر و هزينهها و ساير االعااک مرب و
به روشهاي مختدف ،تويين ميکند که از کدام روش حف اظتي باي د اس تفاد ک رد .اي ن برنام هه ا ب ه زارا ان ،باد داران،
مشاوران و کاردناسان کشاورزي کمک مي کند تا بهترين توميماک ممک ن را در زم ان برنام هري زي ب راي حفاظ
برابر يخبندان اتخا کنند و از اين الريق خسارکهاي فراوان نادي از سرما و يخزدگي را کاهن دهند.
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جمعبندي :
دستورالوملهاي اجرايي و االعااک جانبي مربو به آنها که براي مقابده ب ا ت ننه اي س رما و ي خزدگ ي گياه ان ارائ ه
گرديد ،مبتني بر مطالواک و اقداماک امدي انجام گرفته در کشورهاي مختدف جهان اس که ميتوان با بهر گيري از نتايج
مطالواک انجام دد در کشورهايي که درايط مشابه دارند ،کمهزينهترين و بهترين روشه ا را ب راي مورف ي ب ه ارص ه
کشاورزي کشور و استفاد در برنامههاي مديري تننهاي سرما و يخزدگي انتخاب نمود.
امروز روش هاي حفاظتي ديرفوا و درازمدک در حد بسيار گسترد اي در تمامي کشورهايي که ب ا مش کل س رمازدگي
مواجه هستند ،مورد استفاد قرار ميگيرند .در واقع روشهاي ديرفوا دالباً مؤ رتر و کمهزينهت ر از روشه اي فو ا و
کوتا مدک هستند .بنابراين در کشور ما نيز با به کار بردن مناسبترين روشهاي ديرفوا از قبيل انتخاب مکانه ايي ک ه
کمتر در مورض خطر يخبندان هستند ،کاد درختان خزاندار و واريتههاي گياهي ديرگ ل ،کاد

گياه ان خ زاندار در

ديب هاي ديرمواجه با نور خورديد ،کاد مرکباک در ديب هاي روبه خورديد ،حفظ مي زان آب خ ا در ح د مناس ب
براي دستيابي به با ترين ميزان انتشار گرما در خا و دير  ،ميتوان از اددب خسارکه اي ناد ي از س رما و يخبن دان
جدوگيري نمود و هزينه سنگين روشهاي حفاظتي فوا را حذف نمود .اما در درايطي که روشهاي ديرفوا براي ت مين
حفاظ در برابر سرما کفاي نکنند ،ممکن اس ناگزير به استفاد از روشهاي فوا باديم.
امروز بخاريهاي مايعسوز و جامدسوز ،همچنان در بسياري از کشورها به انوان روش حفاظتي مؤ ر ،م ورد اس تفاد
کشاورزان قرار ميگيرند .مثعً در کشور مکزيک به دليل ارزان بودن سوخ  ،از بخ اريه اي نف س وز اس تفاد بس يار
زيادي ميدود .اما هزينه گ زاف و مش کعک موج ود در زمين ه دسترس ي ب ه س وخ  ،ب ه ي ک مش کل ب زر در ادد ب
کشورهاي دنيا تبديل دد اس  .در کشور ما با توجه به وفور منابع س وخ فس يدي ،ارزان ب ودن س وخ  ،ق دم زي اد
استفاد از انواع بخاري و دناخته دد بودن بيشتر بخاريها در مقايسه با ساير تجهيزاک حفاظتي ،هنوز هم بخاريها به
انوان گزينه مناسبي جه مقابده با سرمازدگي به دمار ميروند .از الرفي ماد ينه اي ب اد و بالگرده ا ب ه دلي ل هزين ه
بسيار سنگين و محدودي استفاد در اراضي کموسو  ،هنوز در کشور ما مورد استفاد قرار نگرفت هان د .آبپ اشه اي
رودرختي و زيردرختي که در انواع بسيار زيادي از درختان و گياهان زرااي و بادي در دنيا استفاد ميدوند ،ميتوانن د
در مناالقي از کشور که محدودي منابع آب وجود ندارد ،گزين ه مناس بي باد ند .روشه اي آبي اري قط ر اي و آبي اري
سطحي نيز از کارآيي خوبي در برخي مناالق کشور ما برخوردارند .مزي بزر روشهاي آبياري آن اس که اعو ب ر
اهداف حفاظتي در برابر سرما ،ميتوانند جه آبياري نيز مورد استفاد قرار گيرند و سود اقتوادي حاصل از آنها ب دين
الريق افزاين مييابد .اما مسدماً در مناالق داراي اقديم خشک که پهنة وسيوي از کشور ما را دامل م يد ود ،اس تفاد از
اين روشها بسيار پرهزينه و ديراقتوادي خواهد بود.
در مجموع انتخاب يک روش حفاظتي مناسب ،بستگي به ترکيبي از اوامل اقديمي ،آب و ه وايي و اقتو ادي دارد .م ثعً در
منطقهاي که پديد وارونگي دمايي دايع بادد ،اددب روشهاي فوا قابل استفاد اند .زيرا کارآيي اين روشه ا در د رايط
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وارونگي دمايي افزاين مييابد .اما در من االقي ک ه وزش ب اد د ايع اس  ،موم و ً يخبن دانه ا از ن وع انتق الي اس

و

روشهاي حفاظتي مختدف نميتوانند حفاظ گنداني براي گياهان ت مين کنند.
مهمترين اوامل تويينکنند در نوع برنامههاي مديريتي مبارز با سرما در يک منطقه ،سطح هزينهه ا و مي زان دسترس ي
به منابع و امکاناک اس  .اما اوامل مهم ديگري از قبيل سطح اراضي ،نوع محو و راي ج در منطق ه ،مي زان پيش رف در
مکانيز کردن امدياک کشاورزي ،ميزان حماي هاي بخن دولتي ،درايط اجتم ااي و فرهنگ ي و دي ر ني ز در اي ن مي ان
نقن برجستهاي دارند .نتايج ارزيابي هاي مداوم در زمينه درايط اقديمي ،اقتو ادي و اجتم ااي در ي ک منطق ه م يتوان د
بااث دود که روشهاي حفاظتي دالب و متداو در منطقه ،با روشهاي مؤ رتر و جديدتر جايگزين گردند .در نهاي

زم

اس با انجام بررسيهاي جامع و جمعآوري االعااک و داد هاي کافي ،روش هاي بهينه براي هر منطقه مورفي د وند ت ا
با بهر گيري از آنها بتوان حجم اظيم خسارکهاي نادي از سرمازدگي در کش ور را ک اهن داد و هزين ه بس يار گ زاف
تحميدي از جانب اين تنن خسارکبار را به حداقل رساند.
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جهـاددانشگاهـي دانشگاه صنعتي اصفهـان

گزارش مقدماتي
طرح مطالعاتي كاهش ضايعات سرمازدگي محصوالت كشاورزي كشور

دستورالعملهاي اجرايي براي مقابله با سرمازدگي محصوالت زراعي و باغي

مجري  :گروه تخصصي دفع آفات ،امراض نباتي و سرمازدگي
مشاور  :جهاددانشگاهي واحد صنعتي اصفهان

پائيز 1385

