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 مقدمه

ناگفته پیداست که انسان در پیوندی ناگسستنی با همه هستی و 

بعنوان آفریده ای هوشمند به پدیده های جهان پیرامون خود مینگرد 

می کاود و به گستره ی دانایی و توانایی خویش آنها  و آنها را

را در راستای بهینه ساختن همه ی نرده های زندگی خود سوی می 

دهد. نگریستن و کاویدن را چه از روی دانش و نکته سنجی بدانیم 

و باز نماییم و چه جز این، در هر دو روی ُرخدادی است بودنی و 

غدغه ی دیرین و آرزوی شیرین گفتاری است شنیدنی و آسمان، این د

انسان برای رسیدن به آن، دگرگونی هایش همواره در چشم تیزبینان 

مهم و مورد واکاوی بوده است و در چشم توده ها نیز، تا آنجا که 

خواسته یا ناخواسته چگونگی آب و هوایی و آرامش و آشفتگی های 

می و چه آسمانی چه در جای جای سروده ها و نوشته های ادبی و عل

در گفتمان های روزمره و حتی در کنار احوالپرسی ها جای خوش 

کرده است و به باره باره بیاد داریم بی درنگ پس از احوال شخصی، 

ز این رو در بیشتر ا از آب و هوای شهر و دیار خود پرسیده ایم.

گفتمان ها میتوان از گفتگوی آب و هوایی و به سخنی دیگر از 

همیشگی یافت. به هر اندازه که دقائق و نکته هواشناسی ردپایی 

ها و نایافته ها رخ می نمایند و ناپیدایی ها پیدایی می شوند 

نیاز به شناخت و بررسی کاملتر و روشنتر آب و هوا، تاثیر آن بر 

زندگی انسان و به شمار آوردن آن در برنامه ریزی ها و برآوردها 

یامد این نیاز پایه ای بیشتر و بیشتر جلوه خواهد نمود و از پ

انسان امروزی نقش و جایگاه هواشناسی همان قدر برجسته می گردد 

که اهمیت آگاهی یافتن از چگونگی دگرگونی های جوی و گنجاندن آن 

       در برنامه ریزی های خرد و کالن جامعه قد برافرازد.

 

 

 مریم سالجقه
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 درباره هواشناسی کشاورزی 
  

خشکسالی در سال جاری تجارب زیادی را به مسووالن آموخت. شاید یکی از مهمترین آنها این     

بود که اگر به مبحث هواشناسی کشاورزی بیش از این بها داده می شد و تنها به یک پیش بینی بسنده 

ت ارزان تر فراهم نمی شد، اکنون بسیاری از تمهیدات برای گذراندن این دوره و تامین مایحتاج به قیم

می شد. اما این اتفاق نیفتاد تا عمال نه تنها برنامه های خودکفایی محصوالت استراتژیک به کل بر هم 

بریزد، بلکه درست با یک شوک بزرگ در تامین مواد غذایی جامعه مواجه باشد. از این شماره مجله 

مبحث هواشناسی کشاورزی و نقش های متنوع آن در توسعه پایدار بخش را به بحث و تبادل  کویر سبز

نظر کارشناسان و مسووالن و کشاورزان می گذارد. چنانچه در این خصوص نظر و عقیده ای دارید 

توانید با ارسال آن به دفتر مجله در احیای این بحث در جامعه کشاورزی و تصمیم گیری در بخش می

 یم باشید. سه

 

        

  اهداف هواشناسی کشاورزی  

 

 هدف این علم کشف و تحریف اثرها و لذا کاربرد دانشجو در استفاده    

میدان عمل این علم از الیه خاکی که در عمیق ترین ریشه های گیاهی قرار  است. از کشاورزی عملی 

رویند محصوالت زراعی و درختان میوه میدارد تا الیه هوایی که در نزدیکی سطح زمین است و در آن 

 کنند و دارای باالترین اهمیت از نظر بیولوژی کشاورزی است، گسترش می یابد. و حیوانات زندگی می

  کاربرد هواشناسی کشاورزی     
 

 رزی و رابطه آن با سایر علوم هواشناسی کشاو -1

 اهمیت وضع جوی و آب و هوایی و تولیدات کشاورزی نوین  -2

 لزوم تنظیم سیستم زراعی با عوامل محیطی هواشناسی کشاورزی و وضع خاک  -3

اهمیت آمار وضع جوی و آب و هوا در تعیین نیازهای آبیاری محصوالت کشاورزی به تاریخ  -4

  کشت آنها، کود دادن، کنترل آفات و بیماری های گیاهی
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  وظیفه هواشناسی کشاورزی
 

اسی کشاورزی عبارت است از تقویت تولیدات کشاورزی و حیوانی به منظور وظیفه اصلی هواشن    

تطبیق کلیه عملیات زراعی با ویژگی های شرایط جوی و در نتیجه استفاده از منابع اقلیمی به بهترین 

 وجه.

  علوم مرتبط با هواشناسی 
 

 بیولوژی کشاورزی: که عکس العمل گیاه نسبت به شرایط فیزیکی محیط است.  

 آگرونومی: نقش فنون کشاورزی در اصالح شرایط رویشی و اکولوژیکی بحث می کند.  

 پدولوژی: که از رژیم هیدروترمال )آبی و حرارتی( خاک بحث می شود.  

فنولوژی: که درباره مراحل رویشی گیاه و نمو سیکل ها یا چرخه بیولوژیکی محصوالت زراعی، آفات، 

 حیوانات و غیره بحث می کند. 

 غرافیای کشاورزی: که درباره ناحیه بندی اقلیمی با استفاده از داده های هواشناسی بحث می کند. ج

اهمیت آمار وضع جوی آب و هوا در تعیین نیازهای  

 آبیاری

  

تعداد دفعات آبیاری و میزان آنها بستگی به نیازهای اکولوژیکی و فیزیولوژیکی محصوالت دارد.     

فصول مختلف می توان با اندازه گیری تبخیر و تعرق واقعی که با تبخیر و تعرق نیازهای آبیاری را در 

بالقوه ارتباط دارد تعیین نمود. آبیاری برای تنظیم دمای سطح خاک و دمای الیه هوای باالی آب و 

برای اجتناب از گرم شدن بیش از اندازه ریشه ها و برگ ها استفاده می شود، آبیاری را بایستی هنگامی 

که هوا نسبتا آرام بوده و اغلب در موقع شب انجام داد زیرا هوای گرم و حرکت شدید و متالطم هوا و 

تشعشع شدید، اتالف آب را از طریق تبخیر تشدید می نماید. ثبت دقیق پارامترهای هواشناسی در طی 

  دوره های قبل از آبیاری و همچنین در فواصل بین آبیاری ها صورت گیرد.

 

 

  وضع جوی بر روی تاریخ کاشت تاثیر  
 

دوره های بحرانی یک نوع گیاه توزیع ناحیه ای آن نوع را تعیین می نماید. یک از گیاهان در کد     
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ژنتیک خود دارای آستانه های تحمل نسبت به مقادیر گرمایی انتهایی و مقدار معینی از رطوبت می 

رار دارد. رژیم حرارتی و رطوبتی خاک ها در طی دوره باشند اپتیمم بیولوژیکی بین این مقدار انتهایی ق

برداشت محصول و تکامل مراحل اولیه فنولوژیکی بر روی قدرت حیاتی گیاه در تمام دوره رویشی 

  تاثیر می گذارد.

پژوهش های تحت شرایط مصنوعی یا طبیعی در مورد پیش بینی رشد و نمو اندام ها تحت تاثیر درجات 

شده توسط عوامل هواشناسی و همچنین اثرات جمعی وضع جوی بر رشد و نمو  مختلف استرس انجام

و قابلیت محصول دهی نباتات و قدرت تولیدی حیوانات متمرکز بوده اند با در نظر گرفتن اثر شدید 

عوامل اقلیمی بر گیاهان و حیوانات انتظار می رود که کشاورزی نوین بتواند ارقام جدید گیاهان و 

خابی حیوانات را که به بهترین وجهی با محیط مطابقت داشته باشند، تولید کند. تاثیر نژادهای انت

ارزیابی سال های بارانی و خشک همه تحت  -وضع دایمی خاک و وجود آفت ها در آن -بارندگی

تاثیر مستقیم و غیر مستقیم اقلیم اند. ساختن بادشکن ها و سدهای ذخیره آب بارندگی با اطالعات 

  موثر است.می اقلی

لزوم تنظیم سیستم زراعی با عوامل محیطی هواشناسی  

  کشاورزی و وضع خاک
 

کمی درباره تغییرات  و کیفی های ارزیابی انجام از است عبارت کشاورزی، هواشناسی تحقیقات    

اقلیمی مربوط به فعالیت های بشر و بررسی و کنترل فرآیند تلفیقی سیستم های اکولوژیکی و کشاورزی 

  در محیط طبیعی بر مبنای علمی و در نتیجه اجتناب از مقادیر و ناهماهنگی های بسیار مضر.

  اهمیت وضع جوی و آب و هوایی در تولیدات کشاورزی نوین     
 

یکی از وسایل مهم افزایش محصوالت کشاورزی عبارت از انطباق تکنولوژی با پارامترهای اقلیمی     

خاص در نواحی کشت می باشد. دانستن وضع جوی و اقلیمی و تغییرات دوره ای ساالنه و چند ساله 

درن است. پدیده های هواشناسی و انحرافات آنها از مقدار عادی از جمله نیازهای عمده در کشاورزی م

در هر مرحله از رشد و نمو و توسعه محصوالت زنده تحت تاثیر شرایط محیط قرار می گیرند. وضع 

محصول جوی در روی محصوالت کشاورزی قبل و بعد از کشت و در دوره رسیدن و زمان برداشت 

کردن بذر خشک  از قبیل و حتی در مدت انبار کردن تاثیر می گذارد. عملیات بعد از برداشت محصول

گیرد. وضع میوه ها و سبزیجات و سایر محصوالت کشاورزی انبار شده تحت تاثیر وضع جوی قرار می
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جغرافیایی آنها  جوی در تغذیه، رشد و نمو، سالمتی و قدرت باروری حیوانات و همچنین در توزیع

ز طریق علف هایی موثر است. وضع جوی عالوه بر اثر مستقیم بر روی حیوانات به طور غیر مستقیم ا

که حیوانات تغذیه می کنند و خاکی که روی آن زیست می کنند نیز بر روی آنها تاثیر دارد. شرایط 

جوی نه تنها در سیکل یا دوره توسعه و رشد و نمو آفات و بیماری ها اثر دارد، بلکه در اقدامات کنترل 

شره کش ها به تشعشع خورشید، کننده آنها نیز موثرند. بدین ترتیب پراکندگی آفت کش ها و ح

 بارندگی، باد و... بستگی دارد. 

توزیع منطقه ای و برنامه ریزی و احداث ساختمان هایی که برای حیوانات و گیاهان طرح ریزی شده   

یا برای ذخیره تولیدات کشاورزی در نظر گرفته شده است بایستی هماهنگی کامل با شرایط اقلیمی 

 داشته باشد

 

 کشاورزی در کرمانهواشناسی  

وجود دارد که در  استان و در شهرستان جیرفت در کشاورزیدر حال حاضر یک مرکز تحقیقات هواشناسی 

متاسفانه بعلت نبود نیروی متخصص الزم اما نماید. گرایشات کشاورزی و اقلیم شناسی و خشکسالی فعالیت می

  .فعالیت این مرکز بسیار محدود شده است عمالً

 است ذیل شرح به کرمان استان در کشاورزی هواشناسی پژوهشی گروه مهم اهداف: 

  کشاورزی هواشناسی هایفعالیت حوزه در استانی تحقیقاتی نیازهای و هاچالش تعیین .1

 نصب و راه اندازی ایستگاههای هواشناسی کشاورزی  .2

 هایالویت تعیینو  ان استراتژک منطقهگیاه برای کشاورزی هواشناسی مطالعات دستورالعمل تهیه .3

 استان استراتژیک محصوالت بر اولویت با تحقیقاتی های پروژه جذب منظور به پژوهشی

 علم قابلیتهای شناساندن جهت مرتبط اجرایی مراکز به پژوهشی هایفعالیت از حاصل نتایج ارایه .4

 کشاورزی هواشناسی

 اقلیمی شرایط با آنها سازگاری و منطقه عمده گیاهان و کشت قابل محصوالت بررسی و مطالعه  .5

 موجود
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 استان غالب محصوالت آبی نیاز با ارتباط در تحقیق و مطالعه .6

 ستانا کشاورزی هایدانشکده و آب امور کشاورزی جهاد هایسازمان با پژوهشی ارتباط برقراری .7

 زیکشاور هواشناسی نقش ارتقا و کشاورزی هواشناسی روز عناوین با مرتبط نشستهای برگزاری .8

 مربوطه های بینی پیش بهبود و کشاورزی دیسکاشن هفتگی جلسات در

 بر یجو عوامل تاثیر زمینه در کشاورزی هواشناسی تحقیقاتی و فنی بروشورهای تنظیم و تهیه  .9

 محصوالت روی

  استان زیکشاور هواشناسی تحقیقات ایستگاه در آنها انجام و تحقیقاتی های طرح پیشنهاد و تهیه  .10

 کشاورزی هواشناسی تخصصی نشریات و علمی های مقاله تالیف و ترجمه  .11

  کشاورزی هواشناسی زمینه در آموزشی های کارگاه برگزاری  .12

 جیرفت کشاورزی هواشناسی تحقیقات اداره پالتفرم برای خودکار ایستگاه نصب و خرید .13

 کشاورزی آزمایشگاه احیای و تجهیز .14

 مهم محصوالت وضعیت از ارزیابی بمنظور کشاورزی تحقیقات مرکز با مشترک بازدیدهای انجام   .15

 بادزدگی و گرمایی تنشهای سرمازدگی، نظیر( اقلیمی عوامل تاثیر از گزارش ارائه و کشاورزی

 .(باغی و زراعی محصوالت رشد نحوه برروی

 کشاورزی هواشناسی اداره جوی پارامترهای مدت بلند نمودارهای و آمارها نمودن بروز .16

 کشاورزی جهاد مشارکت با کشاورزی_اقلیمی های گزارش یه .17

 با استان کشاورزی اقتصاد در کشاورزی هواشناسی بویژه هواشناسی خدمات افزوده ارزش بررسی .18

 .مرتبط ارگانهای سایر و استانداری همکاری

 المللی بین و ملی هایوکنفرانس سمینارها در تالیفی و تحقیقاتی های مقاله ارایه و شرکت .19
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 )قسمت اول(تعریف برخی از واژه های هواشناسی  

 التين واژه تعریف فارسي معادل

 سازمان جهاني هواشناسي

شناسي جهاني     ست متشكل از     (wmo) سازمان هوا سازماني ا  ، 

عضووو و وابهووته به سووازمان ملل متود که وظيفه تو ي  و   187

شناسي و علوم    بررسي تغييرات هوا و اقليم  ه زمين و علم هوا ته واب

مان ساز  به آن را عهده دار است. چشم انداز و برنامه شش ساله این    

ارشوووناسوووي آا و هواي زمين ، اقليم ک( بررسوووي 2011-2004)

 بين المللي و کشورهاي جهان در این  شناسي و توسعه همكاریهاي   

مويط  خصوووو  ، شوووناخت و حفاظت از منابو آبي و حفاظت از

شك     هائل و م هت و در نظر گرفتن م شد که امنيت  الت آن ميزی با

 .اقتصادي جوامو را به همراه دارد بيشتر انهانها و رشد

WORLD 
METEOROLOGYCAL  

ORGNAZIATION  

 ايفشار سنج جيوه

ه است ک  این فشار سنج اساساً از یك لوله خالي از هوا درست شده      

یك طرف آن مهوودود و طرف دی ر آن که باز اسووت در ظرف پر از 

شار هواي بيرون ، جيوه را از منبو    شده  جيوه فرو برده ست. ف به  ا

وزن آن در داخل لوله ،  هراند. جيوه تا حدي کسمت داخل لوله مي

سن      شار  شار هوا گردد در لوله ف شي از ف باال  جدقي اً معادل نيروي نا

ماند. با تغيير رود و سووودر در حالت تبادل و سوووكون باقي ميمي

سطح    شار هوا ،  فت. روله نيز باال و پایين خواهد جيوه در داخل ل ف

ر دميليمتر  760اینچ یا  29.92 در شوورایط نرمال جيوه به اندازه

شاري معادل  لوله باال مي ست. جيوه   ميلي بار 15/1013آید که ف ا

در داخل لوله فشارسنج به دليل خاصيت کشش سطوي داراي یك      

هن ام تعيين فشووار ، باید باالترین سووطح  سووطح مودا اسووت که

  .مودا قرائت شود

Mercury Barometer 

 فشار سنج فلزي

سيله  ست مكانيكي که از  و ستوانه   ك موفظهیاي ا شكل ا اي قوطي 

ض بدون هوا تشكيل شده است؛ با تغيير فشار هوا این موفظه من ب    

 .شودمنبهط مي یا

Aneroid 

 فشار ن ار

در  فشار اثر تغييرات  مشابه فشار سنج فلزي است، با این تفاوت که    

به یك قلم انت ال داده شوووده و قلم بر روي        بدون هوا ،   موفظه 

کاغذي که دور یك اسوووتوانه چرخان پيهيده شوووده اسوووت خط         

عمودي این صفوه بر حهب واحد  کند. مووراي را رسم ميپيوسته

 .فشار و موور اف ي آن بر حهب زمان مدرج شده است 

Barograph 
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ست از حجم عظيمي از هوا که یك توده هوا  هاي هواتوده صيات     عبارت ا صو خ

ما         کاهش د نگ  بت و آه ما و رطو به ویژه از نظر د   فيزیكي آن 

(Lapse rate) اف ي براي صووودها کيلومتر ت ریبا    در سوووطح

 .همهان باشد

Air mass 

 هاي گرمجبهه

شووين هواي سوورد  جان هواي گرم اي اسووت که در طول آن ،جبهه

هاي هوا به طری ي جهت حرکت تودهشووود. در صووورتي که که  مي

هواي گرم به تدریج از روي سووطح زميني عبور کند که  باشوود که

شته    سرد وجود دا شده ،       قبالً در آنجا هواي  شكيل  ست، جبهه ت ا

شه  سي ، جبهه گرم   جبهه گرم خواهد بود. بر روي ن  شنا  هاي هوا

ه هاي سياه رنگ و در سمتي که جبهه ب  معموالً به صورت نيم دایره 

سم مي  کندآن طرف حرکت مي شه   ر هاي چاپي ، شود. بر روي ن 

 جبهه گرم با خط پر رنگ و قرمز مشخص شود. 

warm fronts 

 هاي سردجبهه

 .شووودهاي سوورد ، هواي سوورد جانشووين هواي گرم مي در جبهه

دهد عالمت هاي سياه رنگ بر روي خطي که جبهه را نشان ميتيغه

شه     سرد ههتند و همي شوند که  روي جهتي قرار داده مي بر جبهه 

هير حرکت مي  شه جبهه در آن م سي     هايکنند. بر روي ن  شنا هوا

 شود. جبهه سرد با خط پررنگ آبي مشخص مي

Cold fronts 

 دمان ار

سنجها اغلب براي آن نواحي بكار مي  سي به     رود کهاین دما ستر د

دقت بيشووتر و کنترل  آنها در کوتاه مدت مشووكل اسووت و یا براي 

فاده      ر درجه حرارت د  عات مختلف ، از این دماسووونج اسوووت سوووا

  .کنندمي

Thermograph 

 بادنما

ستفاده از   کند و بابادنما ابزاري است که سمت باد را مشخص مي     ا

نده منت ل          بت کن به دسوووت اه ث رابطهاي الكتریكي ، تغييرات را 

 هه باد باد از کيفرودگاهها براي مشخص نمودن سمت    کند. درمي

(Wind Sock) کنندمي استفاده. 

Wind Vane  
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استفاده از  کند و بابادنما ابزاري است که سمت باد را مشخص مي   بادنما

 رابطهاي الكتریكي ، تغييرات را به دسوووت اه ثبت کننده منت ل        

يهووه کفرودگاهها براي مشووخص نمودن سوومت باد از  کند. درمي

 .کنندمي استفاده (Wind Sock) باد

Wind Vane  

 بادسنج

ستفاده از بادسنج ، سرعت باد را اندازه گيري     کنند. ثبت مي و با ا

سي از آن         شنا هت اههاي هوا سنجها که در ای عمده ترین نوع باد

ستفاده  شود بادسنج فنجاني است که شامل سه عدد فنجان       مي ا

صورت اف ي    ست که به  سط بازوهایي روي   نيم کره اي ا موور تو

لهاي اتصا  قائم نصب شده اند. با استفاده از یك مولد مغناطيهي با    

الكتریكي ، حرکت چرخشووي فنجانها به یك ابزار حهووات منت ل 

صورت مي  شده و با تبدیلهایي  سرعت باد اندازه گيري  که  گيرد 

 .شودمي

Anemometer 

 باد ن ار

سرعت باد را همزمان       سمت و  ست که  ست اهي ا ازه اند باد ن ار د

 کند. این دسوووت اه تلفي ي از بادسووونج و بادنماگيري و ثبت مي

 .باشدمي

Anemograph 

 هواشناسي

 در م يوات جهواني ترکيبي از مطوالعوات فيزیكي اتمهوووفر و    

شوووود: هاي آنهاسوووت و به دو بخش اصووولي ت هووويم مي    پدیده  

مكانيك و ترمنودیناميك  هواشووناسووي دیناميك: بوسوويله قوانين 

شناسي سيندوتيك: از طری      مطالعه ميحاالت اتمهفر    شود. هوا

هاي سوويندوتيك که در سوواعات معيني تهيه تجربي و تهيه ن شووه

ضاع هوا مورد   مي سي قرار مي  شود. او گيرد و یكي از کارهاي برر

 .بيني هواي آینده استعمده آن پيش

Meteorology 
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 خت سبزسو 

سوخت که از بيومات به  ست مي آیا بيو  شامل اتانول مایو  د سوخت  –متانول  –آید و  هاي دیزل بيودیزل و 

 گازي همهون هيدروژن و متان است، سوخت سبز است؟ 

اي که باعث گرم شدن تواند به کاهش توليد گازهاي گلخانهاستفاده از این سوخت اتانول وبيو دیزل مي

اکهيد کربني که گياهان در دوره زندگي خود هاي زیهتي ف ط ديکه سوختزمين است کمك کند، چرا 

تواند وضو را بدتر کنند، اما عدم کنترل مناسب بر این موصوالت، مياند را در هوا منتشر ميجذا کرده

 کند.

هاي عنوان سوخت زیهتي از آن استفاده شود شامل ذرت، نيشكر، سویا، نخلتوانند بهگياهاني که مي

هاي قابل کشت مودود کاشته وغني و... اند. اگر این موصوالت بخواهند براي مصرف سوخت در زمينر

توانند باعث افزایش قيمت مواد غذایي و در نتيجه افزایش ف ر شوند. براي کاشت این نوع گياهان شوند، مي

هوایي را در پي خواهد ها، تغييرات آا و ها آغاز خواهد شد و از بين رفتن جن لاندازي به جن لدست

ها ها از شرکتدولت هاي فهيلي آلوده کند.تواند هوا را بيشتر از زمان استفاده از سوختداشت و مي

 خواهند خواست که توليد خود را باال ببرند ولي آیا استانداردهاي سخت و اجباري براي آن وجود دارد؟

 آیا میدانید:  

ل از میالد به این نتیجه رسید که بادهای جنوبی قب ۵بقراط پدر دانش پزشکی در قرن  -۱

 انقباض عضالت می گردد. موجب آماس والتهاب و بادهای شمالی محرک پیچش و

 

ایرانیان باستان نزوالت جوی را مقدس دانسته و فرشته پاک و مقدس آب را آناهیتا )ناهید  -۲

 ( می خوانند .

 

 هاله ای تشکیل شود عالمت ریزش باران استکلدانیان عقیده داشتند که اگر دور ماه  -۳

 

در اساطیر یونان نیز دیده شده که ابرها را به زنان زیبا تشبیه کرده اند و ابرهای  سیاه و  -۴

 اهریمن می دانستند  رعد و برق را میدان مبارزه دیو و

 

گره های آن ای با خود داشتند که بادها را در در الپالند ناخدایان تکه طنابی گره خورده -۵

 کردند .کردند و در موقع مناسب باز میمحبوس می
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در جنوب شرقی آسیا مردم معتقد بودند که هر وقت مارها به استراحت پرداختند عالمت  -6

 بارندگی است.

 

 

 تنش یا استرس 

 

اثر این نيرو (در تعریف عام عبارت است از هر نيرویي که به جهمي وارد شود که بر stressتنش یا استرت )

 (گویند.strainتغييراتي در ابعاد جهم بوجود آید که آن تغييرات را استرین)

 در گياهان استرت برابر است با توریكاتي که منجر به برهم خوردن تعادل زیهتي گياه شود.

حالت تنش در شرایطي پيش مي آید که یك عامل مويطي خارج از حد نرمال بر گياه اثر گذارد.سرمازدگي 

یكي از مهمترین استرسهاي مويطي موثر در رشد گياهان و توليد موصوالت زراعي است.سرمازدگي و یخ 

 زدگي توزیو جغرافيایي،رشد فصلي و کاهش معني دار توليد را در بهياري از گياهان زراعي باعث مي شوند.

 تنش به دو دسته ت هيم مي شوند:

 

 Biotic stressزيستي  

 

  Abiotic stressغير زيستي 

 

( اشاره نمود که این نوع temperature stressاز جمله تنش هاي غيرزیهتي مي توانبه تنش دما )

 بخش ت هيم مي شود. 3تنش نيز خود به 

 ج

 Chilling stressتنش سرما (1

 Freezingتنش يخبندان (2

  Heat stress(تنش حرارت باال 3
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 .مي افتد و در نتيجه بر حالت عادي گياه اثري ندارد این تنش در دماي باالتر از صفر اتفاق

هيم بندي  c15-0این درجه حرارت را بين  سيت به       ت  ها سات نوع گياه از نظر ح کرده اند که گياهان برا

کاهش   ز،کلرو تغيير رنگ،  تنش سووورما در این مودوده قرار مي گيرند.آثار اوليه تنش سووورما عبارتند از:          

ذا جعدم  عدم انت ال مواد فتوسوونتزي، بذور، عدم جوانه زني، اي سوولولي،تخریب بافت ه عمومي رشوود،

 عناصر غذایي ...

شت پذیر خواهند بود و با رفو د    ستيك یا برگ سرما بهبود  از نظر فيزیولوژیكي برخي از آثار این تنش اال وره 

 مانند کاهش موقت فتوسنتز.توقف رشد سلولي،کاهش جذا آا و مواد معدني. خواهند یافت.

پالستيك مي   برخي از آثار دی ر این تنش مانند فتوسنتز در اثر تخریب کلروپالست ها غير قابل برگشت یا   

 را نام برد. باشند.از نمونه هاي دی ر آثار غيرقابل برگشت تنش سرما مي توان اثر بر تنفر ،پيري زودرت

  تنش یخبندان: 

نتي تر از ن طه انجماد آا)صفر درجه سا تنش یخزدگي زماني پيش مي آید که درجه حرارت به پایين

رح زیر مي شدر اثر این تنش در داخل بافت ها یخ تشكيل مي شود.مكانيزم این عمل به  گراد(تنزل نماید.

ي شود.با مباشد. یخ زدگي آا بين سلولي باعث منفي تر شدن پتانهيل آا بين سلولي نهبت به درون سلول 

ي انهيل بيشتر به طرف مول داراي پتانهيل آا کمتر حرکت متوجه به اینكه آا از مول داراي پت

ت این امر کند،بنابراین آا درون سلول به فضاي بين سلولي که داراي پتانهيل مي باشد حرکت مي کند.عل

دام هاي گياه برقرار تعادل پتانهيل آا بين سلولي و درون سلولي مي باشد.در این حالت برگ ها و سایر ان

ماني اتفاق زبخود مي گيرند.تا این مرحله گياه آسيب جدي نمي بيند.در واقو مرگ سلولي  حالت پالسموليز

ت تنظيم فشار زیرا با ذوا شدن یخ سلول ها،با توجه به اینكه سلول ها جه مي افتد که هوا گرمتر مي شود.

وپالسمي ي سيتباید آا جذا کنند و این جذا باعث باال رفتن فشار تورگر مي شود،فشار زیاد به غشا ها

د.به همين دليل آسيب رسانده و آنرا از چند ن طه پاره مي کند و لذا سلول بر اثر پارگي غشا از بين مي رو

یين به صورت گياهان حهات به تنش سرما مانند ذرت،لوبيا و نيشكر به هن ام قرارگيري در معرض دماهاي پا

 بيند. و غشا سلولي آنها بهيار آسيب مي شل و خير در مي آیند
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 سرمازدگی و یخبندان 

ري در طول اگرچه یخبندان یكي از عوامل جوي است که کنترل وقوع آن از دسترت انهان خارج است اما دانش و تجربه بش

عيين نوع یخبندان گذشت زمان راهكارهایي را ارائه نموده است که در کاهش خهارات ناشي از عنصراقليمي کارآمد بوده است .ت

مشخص کننده  منط ه اي از امنيت بيشتري برخوردار ميباشد ، زیرا مطالعه و بررسي نوع یخبندان در هر منط ه ايدر هر 

کرد که مبارزه  شيوه مناسبي از مبارزه در ارتباط با سرمازدگي موصوالت کشاورزي موهوا ميشود. از طرفي باید خاطر نشان

ا فرا رفتي ميباشد ، شي به مراتب امكان پذیر تر از نوع یخبندان جبهه اي یبا یخبندان و سرمازدگي ناشي از نوع یخبندان تاب

راد باشد با استفاده روشهاي فيزیكي از سرمازدگي گياهان درجه سانتي  -3بعالوه اگر درجه حرارت مويط تنها حداقل تا 

  ميتوان جلوگيري کرد.

امل غير زنده ایجاد یكي از بيماریهاي گياهان که از طری  عو اغلب بيماریهاي گياهان توسط عوامل زنده بوجود مي آیند ، اما

ر دماي صفر ميشود ، سرمازدگي آنها ميباشد . ذرات یخ معموالً در دماي صفر درجه تشكيل ميشود ، ولي ذرات یخي که د

ياهان داراي ي گدرجه بر روي سطح گياهان تشكيل ميشود قادر به نفوذ و اخالل در بافتهاي گياهان نميشود. زیرا سلولها

ماي پائين در دباشند و ن طه انجماد بافتهاي گياهي کمتر از صفر درجه ميباشد. به همين دليل حرارتي نمكهاي مولول مي

اسيت قابل مالحظه اکثر گياهان با توجه به م اومتشان، متفاوت بوده وکمتر از صفر ميباشد. البته باید در نظر داشت که حه

ن بافت نيهت هبت به یخبندان دارند سبب از بين رفتن آنها ميشود که این وضعيت بخاطر آسيب دیدبعضي از موصوالت که ن

ت نمي توانند رشد باشد، زیرا اگر جنين گياه کشته شود، موصوالتي مثل ميوه جا، بلكه به خاطر از بين رفتن جنين گياه مي

 باشد.ب دیدن بافتهاي گياه نميو نمو کنند. بنابراین از بين رفتن موصوالت تنها به دليل آسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استفاده از وسايل گرم كننده مانند بخاري : -1

 

استفاده از بخاري به منظور گرم کردن موقت مويط موثر مي باشد و بيشتر براي مبارزه با یخبندان نوع تابشي که تنها در طول 

شب اتفاق مي افتد و تداوم شبانه روزي ندارد به کار مي رود. حفاظت توسط این روش متداول ترین روش براي جلوگيري از 

هاي ميوه از آن استفاده شده چون تشعشعهاي حرارتي از دست رفته در شبهایي که خهارت یخبندان است که بيشتر درر باغ

کالري در سانتيمتر مربو در دقي ه است به منظور ثابت ماندن درجه حرارت ، چون  %18تا  %9شرایط اینورژن برقرار است 

ه گرما تامين شود . از طرفي به منظور کالري در هر سانتيمتر مربو در دقي  %5تا  %3راندمان گرم کردن پایين است بایهتي 

 انجام این کار باید عوامل اقتصادي را نيز مد نظر د اشت زیرا تنها هدف گرم کردن 
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 نيهت بلكه باید توجه کرد که آیا این گرم کردن م رون به صرفه است یا نه .

 م دار بخاریهاي مورد نياز به منظور تهيه گرماي الزم از طری  فرمول زیر بدست

 مي آید : 

 صرفي ليتر درساعتم دار سوخت م×   حرارت مورد نياز به کالري در هكتاردر ساعت =تعداد بخاري در هكتار بازده کالري به ليتر سوخت

 از نظر مكاني بخاریها را در داخل ردیف مثل درختان ميوه قرار ميدهند اما از آنجایي

 که هواي گرم صعود مي کند وهواي سرد از اطراف به داخل باغ سرازیر مي شود 

 .  لذا گذاشتن بخاریهاي اضافه در ردیفهاي مرزي نتيجه بهتري را عاید مي کند 

 

 استفاده از ماشينهاي ثابت مولد باد يا استفاده از هليكوپتر: -2

 الیه هوا ي گرم با هواي استفاده از موارد باال به منظور مخلوط کردن نزدیكترین

 سرد روي زمين همزمان با رخداد پدیده اینورژن مي باشد . این روش نيز تنها براي 

 مبارزه با یخبندان ناشي از نوع تشعشي به کار مي رود .استفاده از ماشينهاي مولد  

 در امریكا متداول گردید ، هرچند این روش، روش مطمئني 1920-30باد در سالهاي 

 هزینه استفاده از بخاري بود ، استفاده از آن متداول  %20نبود اما چون هزینه آن تنها  

 گردید.

 

 

 استفاده از سوختهاي جامد: -3

 این روش شامل کكهاي نفتي یا مومهاي جامد است . مزیتي که این گونه سوختها

 نهبت به سوخت مایو دارند این است که بر خالف بخاریهاي معمولي که با سوخت 

 مایو کار مي کنند و نمي توان آنها را زیر درختان قرار داد این سوختها را مي توان 

 زیر درختان قرار داد بعالوه جابه جا کردن و روشن کردن این سوختها آسان است . 

 

 

 :استفاده از توليد مه مصنوعي -4

 با استفاده از توليد مه مصنوعي مي توان از کاهش درجه حرارت تا حدودي 

 ،جلوگيري کرد . البته این روش معایبي نيز دارد مانند ایجاد خطر براي رانندگان

 . از جمله معایب دی ر این روش م رون به صرفه نبودن این روش مي باشد

 

 

 روش حفاظت به وسيله پوشش :-5

 متداولترین روشهاي حفاظت در برابر خهارات ناشي از یخبنداناین روش یكي از 

 مي باشد .در بعضي مناط  مانند جنوا کشور درختهه ها را توسط پوششي از  

 شاخ وبرگ درختان نخل مي پوشانند ودر بعضي مناط  دی ر تنه درختهه هاي 
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نند .در مورد زاولين فرصت خاکها را کنار مي   حهات و جوان را با خاك متراکم مي پوشانند و بعداز برطرف شدن سرما در

مي کنند  پالستيكي استفاده  که احتمال یخبندان زیاد است از کالهكهاي مخروطي شكل  گياهان یكهاله در شبهاي سرد

نجام عمل کربن مي باشد ، در طول روز براي برخورداري از نور آفتاا و ا  چون خطر یخبندان نوع تشعشي ف ط در هن ام شب

 گيري کالهك را بر مي دارند.

 

 

 استفاده از زمينها و خاكهاي مناسب : -6

 

 دهد منط ه باالي کوه یخبندان نوع تشعشعي رخ مي در شبهاي صاف و آرام که

 شود در نتيجه هواي مجاورزودتر از دامنه انرژي خود را از دست داده و سرد تر مي 

ي را به وجود شود و به طرف کف دره سرازیر شده و در کف دره جمو و حالت وارون ي دمایآن نيز سرد تر و سن ين تر مي 

کف دره مثل مخزني  جریان دارد اما آورد بنابراین کف دره نهبت به دامنه خيلي سرد تر است و در سطح دامنه هوا به خوبيمي

ن زیاد است کند که مانو جریان هوا مي شود در نتيجه زمينهاي شيبدار در مناط ي که خطر یخبنداعمل مي سرد از هواي

 بهترین زمينها ههتند .

 در مناط ي که خطر یخبندان وجود ندارد زمينهایي که در دامنه ها ي جنوبي 

 باشند اما از آنجایي که قرار دارند براي کشت موصوالت زود رت مناسب مي

 کنند و زمينهایي که در دامنه هاي جنوبي ههتند انرژي بيشتري کهب مي

 شود انرژي بيشتري در دسترت دارند نهبت گياهاني که در آنها کشت مي

 به گياهان دامنه شمالي ویا مناط  مهطح قبل از وقوع یخبندان شكوفه 

 مي کنند وبه همين دليل در معرض خطر سرماي بيشتري ههتند .

 زمينهایي که در کنار یك منبو آا مثل دریا و غيره ههتند به 

 علت باال بودن ظرفيت حرارتي آا نهبت به زمينهاي دی ر 

 کمتر با احتمال یخبندان مواجه ههتند . خاکهایي که بتوانند 

 در طول روز حرارت زیادي را در خود ذخيره کنند ودر شب آن 

 اط ي که خطر را ساطو کنند براي رشد موصوالت در من

 یخبندان وجود دارد مناسب مي باشد اما خاکي که در طول 

 روز حرارت را به آههت ي به سطح زمين منت ل کند سطح آن

 .  در طول شب زودتر و بيشتر سرد مي شود 
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  1396و سال  1394نمودار های دما و بارش سال  

هب ميلي      در این نمودار ها  دو موور عمودي وجود دارد که موور  ست ميزان بارش بر ح سمت را عمودي 

شان مي دهد. موور اف ي روز مي        متر و موور عمودي سمت چپ ميزان دما بر حهب درجه سلهيوت را ن

 ) آبي رنگ(و سال زراعي گذشته   (سبز  رنگ ) باشد . نمودار هاي ميله اي ميزان بارش در سال زراعي جاري  

س    شان مي دهد . با ا شك بارش را  را در روزهاي مختلف ن تفاده از این نمودار ها مي توان دوره هاي تر و خ

 در هر منط ه مواسبه نمود .

سال زراعي گذشته    ) آبي رنگ(نمودارهاي خطي ميزان دما در دوره بلند مدت سبز رنگ( ،  سال زراعي   )  و 

 را نشان داده که بشكل روزانه ترسيم شده است  ) قرمز رنگ(جاري
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 استقرار كندوي زنبور عسلحي مناسب نوا

شاورزي             ستاي کمك به کاربران نهایي حوزه ک شور در را سي ک شنا سازمان هوا شاورزي  سي ک شنا  براي اولين بار در اداره هوا

 دامدروري( اقدام به تهيه ن شه مربوط به نواحي مناسب جهت است رار کندوي زنبور عهل نموده است. )

 

 

مناط  جنوا غربي استان کرمان، شهرهاي جيرفت، کهنوج و بخش هایي از بم جهت است رار  همانطور که در ن شه مالحظه مي ردد

 کندوها مناسب است


