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  :چکیده

ها شاهد شهر به دلیل واقع شدن در منطقه کوهستانی و برخوداري از اقلیم سرد در اغلب سالشهرستان مشگین     

 راهکارهاي مدیریتی موثر رسیوقوع سرمازدگی دیررس بهاره به محصوالت باغی است. از این رو هدف این تحقیق، بر

 لیاستان اردبواقع در  شهرنیشهرستان مشگ سیب بهاره در باغات ررسید یسرمازدگ زانینترل و کاهش مکبر

- 96پرسشنامه از روستاهاي اٌنار، جبدرق و قصابه براي سال زراعی146باشد. اطالعات این تحقیق از طریق تکمیلمی

هاي مختلف مدیریتی در رابطه با کنترل مناطق مختلف تحقیق و گروهبدست آمد. این بررسی براساس 1395

 يسابقه . در مقایسه مناطق مختلف تحقیق، متغیرهايسرمازدگی دیررس بهاره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

 يکودها خالص، کل مساحت باغ و استفاده مناسب و به موقع از کودهاي شیمیایی،سودعملکرد، درآمد و  ،باغداري

از لحاظ متغیرهاي اجتماعی، اقتصادي، ساختاري و  روستاي اٌنار در کلاند که آلی و سموم مصرفی متمایزکننده بوده

هاي گروهبین فنی نسبت به مناطق دیگر مدیریت کنترل سرمازدگی دیررس بهاره موثري انجام داده است. در مقایسه 

شده که بطور کلی گروه مدیریت اندباغ متمایزکننده بودهمساحت باغ و تعداد قطعاتسن، نیز متغیرهاي  تحقیق

از تحلیل رگرسیون  نتایج حاصلتوانست مدیریت موثري جهت کنترل سرمازدگی دیررس بهاره داشته باشد. 

اختصاص دستگاه ضدتگرگ در ها، هاي کنترل آفات و بیمارينشان داد که شاخص هاي تحقیقستیک در گروهیجول

مدیریت سرمازدگی  از تغییرات متغیر وابسته %58 توانستند در مجموعگاه هشداردهنده در باغ دست صیباغ و تخص

. ها را به درستی تفکیک کرده استاز شاخص %86تحلیل  آمده در اینمدل بدستو  کنندرا تبیین دیررس بهاره 

، نحوه تامین سرمایه هايحاصل از تحلیل تشخیصی در مناطق مختلف تحقیق نشان داد، شاخص همچنین نتایج

از  % 7/95و کنترل کف باغ، توانستند  دستگاه هشدار دهنده در باغ صیتخص ،اختصاص دستگاه ضدتگرگ در باغ

قابل بیان است که باغداران مناطق الذکر به نتایج فوق با توجهدر کل  تغییرات متغیر وابسته تحقیق را تبیین کنند.

اند. همچنین جهت انجام این تحقیق از نرم ررس بهاره مدیریتی سنتی داشتهمورد تحقیق جهت کنترل سرمازدگی دی

  استفاده به عمل آمد.    SPSSو  EXCELافزارهاي 

  شهراردبیل، سرمازدگی دیررس بهاره، سیب، مدیریت، مشگین :هاکلیدواژه
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  مقدمه - 1- 1

است. بخش عمده تولید ناخالص ملی و  هاي اقتصادي در اغلب کشورهاي در حال توسعهکشاورزي بخش اصلی فعالیت

دهد که همچنین درصد باالیی از اشتغال در این کشورها به این بخش تعلق دارد. تجربه کشورهاي صنعتی نشان می

). از این رو هر کشوري براي 1993، 1ز و لیچتنبرگتیرو(هرزي الزمه خودکفایی اقتصادي است وري در بخش کشاوبهره

هاي اقتصادي دقیق عمل نماید. در کشورهاي توسعه ناگزیر است در طراحی برنامه اقتصادي خود حفظ استقالل سیاسی و

رغم داشتن سهم نسبی کمتر در اشتغال و تولید ناخالص ملی، بسیار مورد توجه و به عنوان یکی از یافته نیز کشاورزي علی

بخش سهم قابل توجهی در اقتصاد ملی دارد و از آن  شود. در ایران نیز اینهاي اصلی حیات آن کشورها شناخته میمولفه

از ). 1380(سالمی و احمدآبادي،  هاي چهارم و پنجم توسعه کشور، به عنوان محور توسعه پایدار یاد شده استدر برنامه

 را روي آن تاثیربیشترین اقلیمی هاي باشد که نوسانآمیزي میهاي مخاطرهکشاورزي از جمله فعالیت سوي دیگر

، سرمازدگیهاي ناشی از پدیده آسیب. دیررس بهاره اشاره نمودسرمازدگی توان به ها میگذارد. از جمله این نوسانمی

به دلیل  . سرمازدگیداده است کشور کاهش پذیرامکان تولید بسیاري از محصوالت کشاورزي و باغی را در مناطق آسیب

 (صدقی، شده استبندي طبقه "اي طبیعیبالی"، در چارچوب هآوردارد اي که به تولیدات کشاورزي وخسارت قابل مالحظه

1378 .(  

، زیرا محصوالت بوده است اوایل بهار براي محصوالت کشاورزي زیانبار بیشتر در سرمازدگیخطرات ناشی از وقوع 

بنابراین از  ر است.نسبت به سرما بیشت هادر مراحل اولیه رشد خود هستند و حساسیت آن فصلکشاورزي بهاره در این 

آنجایی که بخش مهمی از تولیدکنندگان کشاورزي و باغی به ویژه در کشورهاي در حال توسعه توان مالی محدودي دارند 

هاي ها را دچار مخاطره نماید. از این رو کاهش ضریب مخاطره فعالیتگاه کمترین خسارت ممکن است شرایط زندگی آن

شود و به کار بستن تدابیر و راهکارهاي مدیریتی گذاري، امري حیاتی بر شمرده میهاقتصادي و افزایش امنیت سرمای

به  با توجه). در این راستا 1390مهدیی و همکاران،(نادري مناسب براي رویارویی با این عوامل ضرورتی انکارناپذیر است

تالش شده است تا  تحقیق ایندر  ،کشور تبر باغاهاي گذشته در سال سرمازدگی دیررس بهارهدر اثر وارده  هايخسارت

شهر واقع در بعنوان نمونه در شهرستان مشگینرس بهاره سرمازدگی دیرمیزان  و کاهش بر کنترلموثر مدیریتی عوامل 

    گیرد. و مقایسه قرار ررسیاستان اردبیل مورد ب

 

                                                
1.Horwitz and Lichtenberg  



٣  

 بیان مسئله -2- 1

ي اقتصادي ورهاي در حال توسعه، نقش مهمی در توسعهکشاورزي به عنوان یکی از محورهاي اساسی توسعه در کش

 کشاورزان نیاز است از سوي هاي مناسب و پذیرفتنیها و برنامهي کشاورزي به سیاستدارد که جهت دستیابی به توسعه

وجود سازد، هاي اقتصادي متمایز میآنچه که بخش کشاورزي را از سایر بخشطرف دیگر از  ).1386(یزدانی و ساسولی،

از وجود  سازد. شواهد بسیار حکایتکنندگان وارد میرا به تولیدهایی آسیب که همه ساله مخاطرات و حوادث طبیعی است

برداران کشاورزي به دالیل گوناگونی همچون نداشتن بهره اند کهریسک در کشاورزي دارد. مطالعات متعددي نشان داده

 رو هستندها با ریسک رو به نهاده ومحصوالت تقاضاي  ها، وضعیت بازارهاي عرضه،ريبیما جوي، آفات و کنترل بر عوامل

شهر منطقه مورد مطالعه در این تحقیق شهرستان مشگیناز این رو  ).1996، 2ر وترکمانیاکو هارد1375ترکمانی، (

ترین مربوط به آن به عنوان اساسی مهمترین رکن زندگی مردم این منطقه بوده و مسائل کشاورزي و باغبانی باشد.می

به دلیل واقع شدن در منطقه کوهستانی و برخوداري شهر شهرستان مشگین گردد. از سوي دیگرنیازهاي مردم محسوب می

هاي سنگین به محصوالت ها شاهد وقوع سرمازدگی دیررس بهاره و وارد آمدن خسارتاز اقلیم سرد و خشک، در اغلب سال

با ایجاد نوسان در قیمت و نوسان در عملکرد  از سرمازدگی دیررس بهارهحاصل  خسارت در این راستا است.بوده باغی 

باغداران به  مهاجرت شغلی، ثبات عدم ،باغداراندرآمد  عدم ثباتهزینه تولید،  افزایش موجباین منطقه ت باغی محصوال

به محصوالت باغی به مراتب بیشتر هاي اقتصادي سرمازدگی نزیا. شده است و اقتصادي اجتماعی هايناهنجاريشهرها و 

ها وارد شده است و از آنجا که درختان سیب در این منطقه از اهمیت هاي است که در اثر آفات و بیمارياز خسارت

 ارهسرما به خصوص سرماي دیررس به جویی و یافتن راه حل عملی در کاهش خسارتچاره ندبرخوردارا باالییاقتصادي 

 هر از حفاظت امکان، اصولیو مدیریت  اقتصادي شرایطدر صورت وجود  این منطقه حائز اهمیت بوده است.براي باغداران 

 خسارت سرمازدگی تخفیف جزئی ،هاتالشبا وجود این  اما .دارد وجوددر منطقه  زدگییخ و سرما نوع هر برابر در گیاهی

از این نظر تحقیق و بررسی سرمازدگی  .شودمحسوب میبراي باغداران  د اصلیو صدمه یخبندان همچنان تهدی یافته است

در در اثر سرمازدگی دیررس بهاره تواند براي کاستن از میزان خسارت وارده می شهرشهرستان مشگیندر دیررس بهاره 

را در این منطقه ادي هاي مختلف عمرانی و اقتصین بخشصکارشناسان کشاورزي و سایر متخطور و همین بخش باغبانی

   .یاري نمایند ي دقیق و اصولی در امر تولید پایدارهاریزيجهت برنامه

1 -3- تحقیق تیضرورت و اهم  

کشور  برخوردار است. وسعت در جهان ايویژه پتانسیل از باغی محصوالت تولید به عنوان قطبایران کشور  شکبی

تولیدات  است. ظرفیت را فراهم آورده شماريبی باغی التمحصو و توسعه تولید انامک در آن، تنوع اقلیمی وجودو ایران 

 . درشده است محسوب جهان باغی عمده محصول سیزده تولیدکننده کشور 10 جزو ایران که است ایران به حدي باغی

تولید  درصد 5/8 گردو، تولید جهانی درصد 12 خرما، تولید جهانی درصد 19، تولید جهانی پسته درصد 60حاضر حال

 سطح بااغی ب محصول نوع 50از بیش وجود .دارد تعلق ایران به لیمو انواع تولید جهانی درصد 8 و کشمش و زردآلو جهانی

                                                
1. Torkamani and Hardaker 



٤  

کشاورزي  در تولیدات باغبانی بخش بیانگر قدرت میلیون تن، 13 از بیش تولید و میزان هکتار هزار 2400از زیرکشت بیش

  . )1384نام، (بی باشدمی کشور

 حمایتی سیستم مدیریت یک وجود در تولید، مخاطرات فراوان وجود و کشور در باغبانی بخش باالي بسیار اهمیت

 است که به سرما پدیده بر تولیدات کشاورزي زادر این خصوص یکی از  مهمترین عوامل خسارت .نمایدمی ایجاب را اصولی

پذیر کشور کاهش مناطق آسیب در محصوالت باغی پتانسیل تولید بسیاري ازگی سرمازدهاي ناشی از پدیده سبب آسیب

زنده در گیاهان عوامل غیر مهم که به وسیلههاي یکی از بیماري به عبارت دیگر). 1384(نوحی و همکاران،  یافته است

ضی از گیاهان زراعی و باغی در آید سرمازدگی است. صدمات حاصل از سرمازدگی باعث ایجاد محدودیت تولید بعبوجود می

 ممکن دنیا کشت هاي قابلاز کل زمین درصد 10دود ح تنها بدست آمدهآمارهاي  . دربسیاري از مناطق معتدل شده است

در اثر سرمازدگی دیررس خسارت وارده  میزان 1395ها در سال آمار به آخرین با توجه .باشند سرمازدگی تنش بدون است

هکتار با برآورد میزان خسارت بالغ بر  42/443384حدود سطحی  دردر کل کشور برحسب برآوردهاي انجام شده ره بها

در استان از این رو  ).1395(اسدي و کربالیی،  ریال بوده استمیلیون  71/19570097تن به ارزش تقریبی 35/611370

 بالغ در همان سالوارده سرمازدگی خسارت هکتار که  6/40463حدود  1395کل تولیدات باغی در سال اردبیل نیز میزان 

 میلیون ریال که به پیوست 4061808به ارزش تقریبی  تن 177340با برآورد میزان خسارت بالغ بر  هکتار17468 /5بر 

شهرستان منطقه مورد مطالعه (کل تولیدات باغی میزان جهاد کشاورزي،  براساس آمار سازمان در این راستا .باشد) می4(

هکتار و با برآورد میزان  14187بر  بالغ در همان سالخسارت وارده هکتار که  15149حدود  1395در سال  مشگین شهر)

 )1395 نام،(بی) نشان داده شده است 5در پیوست ( میلیون ریال که 2918783به ارزش تقریبی تن 161304خسارت 

ي اقتصادي چرخه بوده ووان قطب تولید محصوالت باغی در استان عن به شهرینمشگ شهرستان از سوي دیگر. باشدمی

گردد. لذا شناخت راهکارهاي مدیریتی موثر بر کنترل و کاهش خسارت از این راه تامین می این شهرستان اکثریت مردم

افزایش درآمد باالبردن راندمان تولید در واحد سطح،  از لحاظ مبارزه اصولی و به موقع باعثسرمازدگی دیررس بهاره 

ریزان حائز اهمیت بوده و الزم است مسئوالن و برنامهباغداران، ثبات شغلی و عدم مهاجرت باغداران این منطقه به شهرها 

در این . هاي اجرایی خود را بر روي محور تولیدات باغی و جلوگیري از سرمازدگی دیررس بهاره معطوف نمایندسیاست

تا با بررسی عوامل مدیریتی موثر بر کنترل و کاهش میزان سرمازدگی دیررس بهاره راستا تحقیق حاضر در صدد است 

  بینی نماید.پیش پدیده طبیعیبتواند راهکاري موثر در پیشگیري و حفاظت از این 

   هاي تحقیق سؤال -4- 1

راستا داراي نتایج هاي متفاوت استفاده شده در این شهر و یا روشرس بهاره باغات مشگینآیا کنترل سرمازدگی دیر -1

  باشند؟اقتصادي متفاوتی می

  شهر متاثر از چیست؟وجود رویکردهاي مختلف مدیریتی در اداره باغات مشگین -2

رس بهاره هاي کنترل سرمازدگی دیرشهر در انتخاب و اجراي فرآیندهاي مختلف مدیریتی باغات مشگینآیا سبک -3

 باشد. گذار میتاثیر
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  اهداف تحقیق - 5- 1

  تحقیق کلی هدف - 1- 5- 1

رس بهاره در دیرراهکارهاي مدیریتی موثر بر کنترل و کاهش میزان سرمازدگی  بررسیتحقیق هدف کلی در این 

   باشد.شهر میمشگینشهرستان باغات 

  اهداف فرعی تحقیق - 2- 5- 1

 ،شهرن مشگینشهرستاهاي تولیدي فنی باغداران واحد اقتصادي و ساختاري، هاي اجتماعی،بررسی ویژگی -1

 ،شهرتولیدي شهرستان مشگین هايواحد شناسایی عوامل مدیریتی بر کنترل و عدم کنترل سرمازدگی  -2

نوین در جهت کنترل  هايسنجی استفاده از دیگر روشهاي موجود در کنترل سرمازدگی و امکانبررسی روش  -3

 ، شهرهاي تولیدي شهرستان مشگینرس بهاره در واحدسرمازدگی دیر

رس بهاره در واحدهاي تولیدي شهرستان کنترل سرمازدگی دیرهاي مختلف مدیریتی درکنترل و عدمرویکرد بررسی  -4

 ،شهرمشگین

هاي تولیدي در شهرستان رس بهاره واحدتعیین مدل مدیریتی بهینه در جهت کنترل پایدار بر سرمازدگی دیر  -5

 ،شهرمشگین

 .شهرشهرستان مشگین مازدگی دیررس بهاره در واحدهاي تولیديکنترل سر بررسی سطح دانش باغداران بر -6

  محدوده تحقیق - 6- 1

  محدوده زمانی - 1- 6- 1

انجام  1395آوري اطالعات در زمستان سال که جمع باشدمی 1395 -1396هايي زمانی این تحقیق سالمحدوده

  گرفته است.

  ي مکانی و جغرافیاییمحدوده - 2- 6- 1

شهر در استان اردبیل انجام شده و شرقی شهرستان مشگین مرکزي، غربی ،هايداران بخشاین تحقیق در میان باغ

از توابع دهستان  اٌنارشرقی روستاي است. از بین روستاهاي بخش مرکزي روستاي جبدرق از توابع دهستان دشت، از بخش

با توجه به اینکه عوامل مختلفی در ایجاد  .نداغربی روستاي قصابه انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتهالهرود و در بخش

از  باشند.سرمازدگی دیررس بهاره از جمله ارتفاع از سطح دریا، طول و عرض جغرافیایی، شیب زمین و نوع خاك موثر می

ارتفاع از سطح دریا و تفاوت در موقعیت جغرافیایی در تفاوت این رو ما در این تحقیق مناطق مورد مطالعه را براساس 

   کردیم.نتخاب ا

  ي موضوعی و محتواییمحدوده -3- 6- 1

در واحدهاي باغی رس بهاره رید یکنترل و کاهش سرمازدگ موثر بر یتیریمد هايراهکار یبررساین تحقیق پیرامون 

  باشد.شهر میشرقی شهرستان مشگینغربی و بخشبخش مرکزي، بخش
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  دوم:فصل

  مبانی نظري پژوهش
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  ه مقدم -2-1

بیان کلیاتی توجه به موضوع و اهداف تحقیق ابتدا به  در این فصل به مبانی نظري تحقیق پرداخته شده است. با

هاي مختلف روشتعریف مدیریت سرمازدگی و یخبندان،  سرمازدگی و یخبندان، انواع یخبندان،تعریفدرختی، درباره سیب

 پرداخته مدیریت و مدیریت واحدهاي کشاورزيمدیریت، وظایفمیتمدیریت، اهعریفت محافظت از سرمازدگی و یخبندان،

پرداخته شده  و چارچوب نظري تحقیق در راستاي این مبحثو داخلی  به مروري بر مطالعات خارجیسپس است. شده 

    است.

  درختیکلیاتی درباره سیب  -2-2

باشد. (روزاسیا) می سرخیانخانواده گل عضوي ازکه میوه درختی   Malus-Pumila Var mitrisسیب با نام علمی 

هایی است که بشر از دوران ما قبل تاریخ و شروع دوران کشت و زرع شناخته و مورد استفاده قرار سیب در زمره اولین میوه

سیب در  پرورش). 1380(منیعی،  هاي وحشی موجود در آسیا و اروپا بدست آمده استداده است. این محصول از گونه

کردند قرن پیش از میالد مسیح معمول بوده است. در ایران تا سه دهه اخیر آن را براي مصرف محلی تولید می 3از ایران 

به دلیل آگاهی مردم از محسنات غذایی و فوائد آن، تقاضا براي مصرف سیب در دنیا افزایش یافت و این  ،ولی بعد از آن

اي فراهم گردد تا کشورهایی که در جهان شناخته شود و زمینه عاملی شد تا سیب به عنوان یک محصول تجاري ممتاز

 ). 1380نژاد،طه( هاي زیادي کنندرند در راستاي تولید آن تالشاپتانسیل کشت و تولید آن را د

 ن،یچ يکشورها ،يالدیم 2014) در سال USDA( کایمتحده آمر االتیا يبراساس آمار وزارت کشاورزدر این راستا 

تن از  ونیلیم 5/67 دیبا مجموع تول یجنوب يقایو آفر نیاکرا ،یلیش ل،یبرز ه،یهندوستان، روس ه،یترک کا،یا، آمراروپ هیاتحاد

کننده دیتول يکشورها نیترعمده بی) به ترتسیب دیولدرصد کل سهم از کل ت 94جهان ( یتن ونیلیم 6/71 دیکل تول

با  انیم نیا در رانیسهم ا دارد. اریسهم را در اخت نیاز ا یمیاز ن شیب ییبه تنها نیاند که کشور چبوده یدرخت بیس

است و به  یجهان دیدرصد تول 3/4 يبراساس آمار وزارت جهاد کشاورز 1392در سال  بیس یتن ونیلیم 3 دیبه تول تیعنا

 بیهزار تن س 200دراتبا صا رانیا قرار دارد. کایاروپا و آمر هیاتحاد ن،یپس از چ یجهان دیدر مقام چهارم تول گاهیلحاظ جا

محصول در  نیرتبه هفتم صادرات ا در وزلند،یو ن یجنوب يقایآفر ،یلیش کا،یآمر ن،یاروپا، چ هی، پس از اتحاد1392در سال 

محمدزاده و صحرائیان، ( عراق، ترکمنستان و افغانستان است يکشورها رانیا بیصادرات س یجهان قرار دارد. مقاصد اصل

تولید سیب کشور را به خود  درصد 6/4هکتار،  6/11922در سطحی معادل نیز اردبیل  استان ادر این راست). 1394

 7024ل معاددر سطحی نیز شهر ینگشهرستان مش همچنین .) نشان داده شده است2( که در پیوست اختصاص داده است

سیب در استان و در  کنندهتولید هايترین شهرستانیکی از مهم، کیلوگرم تولید سیب 9000هکتار با میانگین عملکرد 

   .)1395نام، (بی نشان داده شده است) 3( پیوست درکه  اشدبکشور میسطح 
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باالیی  هاي معجزه آسا است، که هم خاصیت خنثی کردن سم و هم قدرت غذاییسیب یکی از بهترین میوهدر کل 

سیب  معالجه مرض چاقی بسیار مفید است. میوهکند و براي به علت داشتن مواد قلیایی، اسیداوریک را حل می .دارد

، سدیم، کلسیم، B، انواع ویتامین E، مقادیري ویتامینCگالیک، پتاسیم، ویتامینمالیک، اسیدسرشار از اسیدهاي آلی، اسید

   ).1380(منیعی، باشدمی هاآهن، فسفر، فیبر و کربوهیدرات

   سرمازدگی تعریف و مفهوم  - 2-3

 گراددرجه سانتی 10هاي بین صفر تا گردد که گیاه در نتیجه بروز درجه حرارتاطالق میسرمازدگی به شرایطی 

عبارتند از: کاهش سرمازدگی  آثار اولیه .بر حالت عادي گیاه اثري ندارد سرمازدگی بیند.خسارت می )(بسته به گونه و رقم

عدم جذب عناصر  عدم انتقال مواد فتوسنتزي، زنی بذور،عدم جوانه هاي سلولی،تخریب بافت رنگ، تغییر عمومی رشد،

 پیري و هاکلروپالست تخریب اثر در فتوسنتز مانند دیگر آثار از برخی و پذیربرگشت سرمازدگی آثار از برخی .غذایی

  ).2006، 3همکاران و نی(گویو باشندمی برگشت غیرقابل گیاه زودرس

  تعریف و مفهوم یخبندان -2-4

 .گـردد یم اطالق خی به بخار لیتبد ندیفرآ ای و شبنم انجماد ای سطوح يرو 4خی ستالیکر لیکتش به خبندانی اصطالح

 اهانیرگیسـا  و محصوالت به دنیرس بیآس به منجر که یهواشناس رخداد کی فیتوص يبرا ياگسترده طور به اصطالح نیا

 بـه  خسـارت  باعـث  کـه  نییپـا  يدماهـا  دادیـ رو بـه  ،يکشاورز یهواشناس در .)2005 ،5اسنایدر( گرددیم استفاده شود،یم

 باشـد،  دهیرسـ  آن از کمتـر  ای صفر به دما حداقل آن در که يروزشبانه بهشده و  اطالق خبندانی گرددیم یاهیگ يهاتباف

  ).1380 ،ياراحمدی( شودیم گفته خبندانی روز

   انواع یخبندان - 4-1- 2 

 اي،انتقالی(جبههیخبندان شکل گرفته است که عبارتند از: هاي مختلفی براي تعیین انواع یخبندان بنديتقسیم

 است، مطرح کشاورزي در که آنچه اما ،)تشعشعی و انتقالی از ترکیبی( مختلط و تبخیري بادي، تشعشعی، ،)فرارفتی

  .)2005 ،اسنایدر( است تشعشعی و انتقالی یخبندان

  6یخبندان فرارفتی-2-4-1-1

 یم رخ رندیگیم منشأ يبریس از که ییهوا يهاتوده مثل سرد، يهوا يهاتوده ییجاجابه علت به ياجبهه خبندانی

 یم یانتقال خبندانی به منجر و خطرناك اهانیگ براي باد وزش .است دیشد باد وجود خبندان،ی مهم ئمعالی از کی .دهند

 .است یتابش خبندانی از ترعیسر یلیخ اه،یگ در دما فتاُ .دهندیم سرد يهوا به را خود يدما اهانیگ آن در که گردد

 فرا را کشور اعظم بخش گاه خبندانی نگونهیا ستین ریپذامکان هوا يهانقشه بدون هاخبندانی نیا یعلم و ياشهیر مطالعه

                                                
1. Gue yue Niu et al.  
2. Ice crystal 
3. Snyder  
4. Advection frost  



٩  

 داشته روزيشبانه روند تواندنوع یخبندان می این ).1380،ياراحمدی( کشاندیم ییاستثنا يهاحداقل به را دما و گرفته

  .)2005 ،اسنایدر( دارد بستگی سرد هواي ریزش تداوم روزهاي به یخبندان نوع این وقوع روزهاي تداوم .باشد

  1یخبندان تابشی-  2-4-1-2

شود. سطح تا جابجائی اجباري، حاصل می باشدي که بیشتر در اثر تشعشع مییخبندان تابشی تحت شرایط پایدار

هاي زمین در شود. این نوع یخبندان در اثر از دست رفتن سریع تابشتر از هوا میخاك و گیاه در اثر تابش خالص سرد

رود. در مواردي که سطح شود. از این رو اغلب با باال آمدن ظاهري خورشید از میان میابر حاصل میهاي صاف و بیشب

تواند تداوم در طول روز هم یخبندان می زمین بصورت گسترده پوشیده از یخ باشد و یا با عبور جبهه سرد برف باریده باشد،

گونه ). این1983 ،2(روزنبرگ شودفت شدید دما را باعث میاٌ یابد. زیرا آلبیدوي شدید برف تازه به وارونگی دما انجامیده و

ابشی، حتی با ها بخاطر ماهیت تگیرد. اینگونه یخبنداننمی ها غالباً محلی بوده و مناطق وسیعی را در ایران در بریخبندان

  .)2005 ،اسنایدر( ها تا حدودي قابل پیشگیري هستندبینی بوده و در سطح مزارع و به ویژه باغهاي آماري قابل پیشروش

   3مدیریت سرمازدگی و یخبندان - 2-5

سیستم  را درو باغی  يکشاورزدر بخش و یخبندان ناشی از سرمازدگی است که سطح تحمل خطرات  فرآیندي

خطرات اثرات  گیري براي اقدامات مربوط به کاهشمند و این اطالعات را در جهت تصمیکمی شناسایی و باغی کشاورزي

جهت کنترل و  مدیریتی هاي مختلفدر این راستا روش. بردبکار می خطرات و مقابله با آن یخبندان و ناشی از سرمازدگی

   باشد. به شرح ذیل مین بعد از برداشت محصول کاشت تا زماز زمان قبل از دیررس بهاره ا سرمازدگی کاهش

  هاي محافظت از سرما و یخبندانروش -2-6

  مقابله با سرمازدگی دیررس بهارمدت بلندیا  4هاي غیرفعالروش - 2-6-1

 را شـود یمـ  انجـام  یسـرمازدگ  خسارت کاهش يبرا مزرعه در برداشت تا کاشت زمان از که هايفعالیت يهیکل به

 دنیرسـ  فـرا  از قبـل  زمـان  در کـه  اسـت  ییهـا روش شـامل  فعـال ریغ گرحفاظتید عبارت به .ندیگو فعال ریغ يمقابله

 کمتـر  و شـوند یم اجرا درازمدت يهادوره در الًمعمو فعالریغ يهاروش .شودیم انجام خبندانی و سرمازدگی هايشب

 نخواهـد  وجـود  فعـال  حفاظـت  بـه  يازین گرید فعال،ریغ يهاروش از استفاده صورت در دارند. نهیهز فعال يهاروش از

 يهـا خسـارت  بـا  مقابلـه  جهـت  ایـ دن سـطح  در کـه  فعالریغ يهاروش نیمهمتر .)1395 امیري، و اصل(مردانی داشت

ـ ا یمالاسـ  يجمهـور  کشـور  طیشـرا  بـا  قیـ تطب تیـ قابل و رندیگیم قرار استفادهمورد خبندانی و سرمازدگی  بـه  و رانی

  :باشدمی ریز شرح به دارند را حقیقت مختلف مناطق در يریکارگ

  

  

                                                
1. Radiant glaciation  
2. Rozenberg.  
3. Management Nip and Freezing 
4. Passive  



١٠  

  انتخاب مکان  -2-6-1-1

ترین روش حفاظت از یخبندان است. عواملی که باید مورد بررسی قرار گیرند زهکشی هواي سرد انتخاب مکان مهم

ند. جوانب و نوع خاك هستند. بیشتر کشاورزان از نقاطی که بیشتر از نقاط دیگر مستعد آسیب هستند آگاه هست، شیب

 در هر حال، گاهی .بینندمعموالً نقاط پایین در توپوگرافی محلی داراي دماي سردتر هستند در نتیجه بیشتر آسیب می

تواند در نتیجه یخبندان اختالف تواند در یک منطقه یخبندان خیلی کوتاه رخ دهد. در بعضی موارد این میاوقات آسیب می

   .)2005 ،اسنایدر( ال و ذخیره یخبندان گرما در خاك تاثیر بگذاردتواند بر انتقدر نوع خاك باشد که می

  نوع خاك -2- 2-6-1

در شب آن را ساطع کنند براي رشد  هایی که بتوانند در طول روز حرارت زیادي را در خود ذخیره کنند وخاك

در طول روز حرارت را به  اما خاکی که .باشدیخبندان وجود دارد مناسب میسرمازدگی و محصوالت در مناطقی که خطر 

 ).2006 ،همکاران و نیگویو( شودآهستگی به سطح زمین منتقل کند سطح آن در طول شب زودتر و بیشتر سرد می

و   شنی ،خاك هوموسی  دهند. در اراضی کههاي رسی سنگین انتقال میاز خاكتر راحتهاي شنی سبک گرما را خاك

بروز از سه روز قبل   شوداراضی توصیه می  لذا در چنین .تشعشعی بسیار باال استزدگی خطر سرما  بافت سبک دارند اصوالً

 .)2004، 1د و همکارانکولنیز(هی تا در زمان وقوع سرما خاك در مرحله ظرفیت مزرعه باشد شودسرمازدگی زمین آبیاري 

بیشتري را جذب کرده و از  تر در زمستان گرمايهاي سبک با رنگ روشنهاي سنگین با رنگ سیاه نسبت به خاكخاك

خاك هنگامی که رطوبت آن در حد ظرفیت زراعی است، براي انتقال گرما  .شودطرفی در آخر زمستان گیاه دیرتر فعال می

  ).2،2002هاالکاکو و همکاران(ما باشدو ذخیره بسیار مناسب می

 هاي مقاوم  انتخاب پایه- 3- 2-6-1

 .تواند مناسب باشدي خوبی در شرایط اقلیمی مورد نظر را نشان داده است میانتخاب نوع و واریته مناسب که سازگار

  ).1388(نصیرزاده،  گل شانس زیادي در مقابل سرماي دیررس بهاره دارندبطور مثال ارقام دیر

 مدیریت کوددهی گیاه-4- 2-6-1

درختانی که به طور مناسب  .شوددهی باعث افزایش سالمت گیاه و در نتیجه افزایش مقاومت آن به سرما میکود

نشینند و در نتیجه شوند و در بهار زودتر از موقع به شکوفه میاند، در پاییز خیلی زود دچار ریزش برگ میدهی نشدهکود

به منظور افزایش  .شودخسارت سرمازدگی می فسفر باعث بهبود دوباره گیاه پس از ضمناً .شوندتر میبه سرمازدگی حساس

   ).2001، 3وا .م .(دبلیو به کاربردن کود ازته در اواخر تابستان یا اوایل پاییز اجتناب نمود ، باید ازمقاومت گیاهان

  

                                                
1. Heusinkveld et al.     
2.Mihalakakou  
3.WMO 



١١  

 مدیریت کف مزرعه -5- 2-6-1

هادي ضعیف  یک هوا. کند ترگرم را گیاه اطراف گراد هوايدرجه سانتی 4/1تا  1/1تواند بین مدیریت خاك می

لذا  .کنندمی ذخیره یا دهندمی انتقال را کمتري گرماي تر،بزرگ و بیشتر هواي اهايفض داراي هايخاك گرماست. بنابراین

سرمازدگی و هاي مستعد شود. بنابراین باید طی دورهورزي موجب ایجاد فضاهاي هوا در خاك میانجام هرگونه خاك

 طریق از باید باشد، گرفته قرار شخم نظیر ورزيخاك عملیات مورد خاکی اگر ندان از انجام این عملیات اجتناب شود.بیخ

 کردن بخشید. مرطوب بهبود را مشکل این طریق این از و کرد کمک آن در گرما و ذخیره انتقال آبیاري، به و کردن شردهف

 براي .گرددمی در خاك خورشیدي تشعشع جذب افزایش باعث نتیجه در و شودمی خاك شدنتر تیره موجب اغلب خاك

 موجب پوششی گیاهان حذف .شود حذف باغات از پوششی گیاهان کلیه است بهتر یخبندان برابر رد غیرفعالحفاظت 

 موجب همچنین پوششی گیاهان .بخشدمی بهبود را خاك در گرما ذخیره و انتقال و شودمی خاك تابشی جذب افزایش

 و خاك کردنگرم براي یکی، اغلبپالست هايپوشش. گرددمی یخ هسته دهندهتشکیل فعال هايباکتري تراکم افزایش

ند و اغلب کمی گرم سیاه پالستیک از بیشتر را خاك شفاف شوند. پالستیکاستفاده می سرما برابر در حفاظت افزایش

 است ترموثر شود ومی پالستیک از استفاده کارایی افزایش پالستیک، موجب از استفاده از پیش خاك کردن مرطوب

  ).2000، 1نزایوا(

  هاي رشد گیاهیکنندهاستفاده از تنظیم- 6- 2-6-1

در هر حال هیچ کدام از این  .گیرندمواد شیمیایی به عنوان محافظ در مقابل آسیب یخبندان مورد استفاده قرار می

 با ).2000، 2 کیمریه ل ووئا(پ کنندها فراهم نمیهاي کوچک و دانهها و میوهها و گلمواد محافظت دائمی براي جوانه گل

ریز و هم به درختان همیشه سبز هاي رشد براي کاهش فعالیت رشد هم به درختان برگکنندهاستفاده از تنظیماین وجود 

این از لحاظ کلی قابل قبول است که کندکردن رشد باعث کاهش . کند که دماي زیر صفر را تحمل کنندکمک می

ها جلوگیري زدن آنیخ از تري از مواد قابل حل هستند کهتر داراي غلظت بیشهاي کوچکو سلول شودکشیدگی سلول می

 . )1392، کرمانیزکریائی( کنندمی

 رنگ کردن تنه درخت-7- 2-6-1

زیرا رنگ سفید به بازتاب نور و گرما از تنه درخت کمک  .شودمی خزدگییسرما و رنگ سفید موجب کاهش اثرات  

بهتر است که  ).1388(نصیرزاده،  شودپوست درخت در اثر سرما میخوردگی  کند و این امر موجب جلوگیري از تركمی

کاري است. عالوه بر جلوگیري از ترك، رنگ سفید و عایق Cº10زمانی که دماي هوا باالي  شودبدنه در اواخر پاییز رنگ 

 ).1970، 3ن و همکاران(جنس شودباعث بهبود استقامت درختان در برابر یخبندان می

  

                                                
1. Evans 
2. Powell and Himelrick  
3. Jensen, et al.  



١٢  

  رس بهارهمقابله با سرمازدگی دیرمدت یا کوتاه 1اي فعالهروش -2-6-2

در طول دیگر  رمازدگی و یخبندان و یا به عبارتدر زمان وقوع سهایی است که هاي فعال حفاظت شامل فعالیتروش

  .)2005 ،اسنایدر( شودمی انجام صفر زیریک شب یخبندان جهت کاهش اثرات درجه حرارت 

اما سود حاصل از استفاده از . هاي محلی بستگی داردها متغیر است و به امکانات و قیمتهزینۀ هر یک از این روش

      وان براي آبیاري هم استفاده کرد. تها را میپاشمثالً آب .ها هم بستگی داردها به سایر موارد استفاده از آناین سیستم

یخبندان مورد سرمازدگی و هاي ت مقابله با خسارتهاي حفاظتی فعال که در سطح دنیا جهترین روشدر ادامه مهم

 شده استگرفته را دارند مورد بررسی قرار تحقیق گیرند و قابلیت تطبیق با شرایط مناطق مختلف استفاده قرار می

  ). 1392 کرمانی،(زکریائی

  هابخاري-2-6-2-1

زدگی است. بخشی از د جهت حفاظت از یخهاي موجوها با سوخت جامد، مایع و گاز یکی از روشاستفاده از بخاري

هاي مختلف گیاه برخورد کرده و سبب افزایش دماي پرتو حرارتی متصاعد شده توسط بخاري به طور مستقیم با قسمت

شود آالت باد گرم میشود. عالوه بر این، هوایی که به وسیله آتش در زمان وزش باد و یا استفاده ترکیبی با ماشینگیاه می

توان از این روش در شرایط آرام یا بدون باد و گردد. میمیدرختان انتقال گرما به گیاهان و هواي داخل و باالي تاج موجب 

 .دهددر حضور یک وارونگی قوي استفاده نمود. به طور کلی این شرایط آب و هوایی است که بازده این تجهیز را تغییر می

خوبی به جا گذاشته است.  رد استفاده قرار گرفته و اثراتسال مو 2000حداق زدگیبخاري براي حفاظت از محصوالت از یخ

گیرند. نوع اول بخاري که از بدنه فلزي ساخته شده و از انواع سوخت استفاده ها در دو دسته قرار میبه طور کلی، بخاري

هاي فرسوده ات گیاهی و یا الستیکضایع اي از آتش در فضاي باز است که سوخت آن معموالًکند و نوع دوم همان تودهمی

تا  اندکنندگان بخاري ترجیح دادهو اغلب تولیدباشد. حفاظت به وسیله بخاري از لحاظ فنی قابل اعتماد است خودرو می

ها هاي باالي سوخت را نسبت به ارزش محصول تولیدي ناچیز جلوه دهند. در حال حاضر بخاريمشکالت آلودگی و هزینه

هاي دیگر در طول رویدادهاي یخبندان شدید و براي گیرد و به عنوان مکمل روشمیمورد استفاده قرار به طور عمده 

  ).2005اسنایدر، ( دنشومحصوالت با ارزش باال استفاده می

 اثرات دود- 2-6-2-2

شود دود توصیه نمی تواند در مقابله با سرمازدگی موثر باشد. امروزه استفاده ازاز قدیم اعتقاد بر این بود که دود می

نگی حرارتی ایجاد شده است، گرمایی را که به صورت طول موج بلند از زمین خارج وهایی که واردود در شب چون اصوالً

شود را از خود عبور داده و همچنین در روز بعد نور خورشید را که به صورت طول موج کوتاه است، از خود عبور می

 ).1388(نصیرزاده،  باشدآور میزیستی نیز بسیار زیانز نظر مسائل محیطدهد. از طرفی ایجاد دود انمی

  

                                                
1. Active  



١٣  

  کنترل سرماي بهاره توسط چاهک معکوس انتخابی- 2-6-2-3

اي در داخل یک چاهک فلزي یا سیمانی، هواي سرد تجمع یافته در سطح باغات را به با چرخش پروانه دستگاهاین 

توان هواي باغ یا گراد میدرجه سانتی 3دهد. با استفاده از این دستگاه تا حرکت میهاي باالیی و خارج از تاج درختان الیه

 و ارگ(گو اندازي شودتراکتور راه PTO دیزل و یا محور تواند توسط برق، موتوراین دستگاه می. تر نمودمزرعه را گرم

   .باشدمیمختلف ر دماهاي وت هوا داهاي متفچگالیساس برامعکوس کار چاهک  اصوالً ).2000 ،1مکارانه

  آالت باد ماشین- 2-6-2-4

زدگی در کالیفرنیا فقی و به عنوان یک روش براي حفاظت از یخهاي هوا ضربه) تقریبا به صورت اٌ(فن آالت بادماشین

آالت باد شود. ماشینها به طور معمول در بسیاري از نقاط جهان استفاده میمعرفی شدند. در حال حاضر آن 1920از سال 

شود. از باغات مرکبات ریز و مرکبات استفاده میاي از محصوالت از جمله انگور، درختان برگبر روي طیف گسترده

کار و آالت باد به طور کلی نیرويماشین .)2005، اسنایدر( کنندمحافظت می آالت بادماشین کالیفرنیا تقریبا تماماً

هاي الکتریکی تولید باد صادق است. هاي دیگر دارد. این امر به ویژه براي دستگاهشهاي عملیاتی کمتري نسبت به روهزینه

هاي تولیدبرق، نصب، شود کشاورزان مجبور به پرداخت هزینهآالت باد الکتریکی نصب میبا این حال، هنگامی که ماشین

هاي الکتریکی باد براي محافظت از نهاي قدرت در ماشیرغم افزایش هزینهعلی .باشنداندازي و نگهداري خط میراه

   ).1995 ،2و بالنک (ونر اندهاي مناطق کالیفرنیا مقرون به صرفه شناخته شدهمرکبات در برخی از حاشیه

 هلیکوپتر-2-6-2-5

شوند. در صورتی که وارونگی کم و یا وجود هلیکوپترها در یک وارونگی موجب حرکت هواي گرم از هوا به سطح می

و  22گونه تاثیري در روند حفاظت نخواهد داشت. منطقه تحت پوشش این وسیله تقریبا بین باشد هلیکوپتر، هیچنداشته 

دقیقه و تحت شرایط شدید یک هلیکوپتر کار خود را با بیشترین تاثیر  60تا  30در مدت زمان . هکتار متفاوت است 44

و  2000، وانزیا( تواند منجر به آسیب شدید گیاه شودمختلف می دهد. اما فاصله بیش از حد طوالنی بین عبورهايانجام می

  ).2000، 3ول و همکارانائپ

 هاپاشآب-2-6-2-6

کنترل  ي دیگرهاهایی نسبت به روشداراي مزیت سرمازدگی و یخبندانبراي حفاظت از  هااستفاده از آبپاش

. این روش مصرف انرژي قابل باشدمی ترارزان هانسبت به دیگر روش است و به طور کلی سرمازدگی دیررس بهاره 

ها و حتی تري نسبت به بخاريهاي عملیاتی پاییندر نتیجه، هزینه. داردها حفاظت با بخارياي نسبت به مالحظه

و  (گیبر آالت باد داراست. این کار به طور عمده نیازمند اطمینان از سیستم است که در طول شب متوقف نشودماشین

استفاده نمود. افزایش بیش از نیز براي آبیاري  هاآبپاش توان ازیم، سرمازدگیعالوه بر حفاظت از  ).1979 ،4لفسومارت

                                                
1. Guarge et al.   
2. Venner and Blank  
3. Powell et al.  
4. Gerber and Martsolf  
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هاي نور خورشید با آبیاري بیش از حد گیاه، به تاخیر انداختن شکوفه قبل از شکستن حد رنگ میوه گیاه، کاهش آسیب

ها، هزینه پاشاند به حفاظت کمک کند. نقطه ضعف اصلی استفاده از آبتوها میجوانه، کاربرد کود و ترکیب این برنامه

 ). 1963 ،1همکاران و کالنب( اندازي باال و مقدار مصرف زیاد آب استنصب و راه

  هاي چرخشی متداول آبپاش- 2-6-2-7

تر ن بزرگشود. گیاهاکامل گیاهان، خاك و محصوالت استفاده می آبیاريمتداول براي چرخشی سیستم آبپاش 

تر وجود دارد. کوچکدر نتیجه مقدار کاربري بیشتري براي گیاهان بلند قد نسبت به گیاهان  تر هستندداراي سطح بزرگ

ثانیه  60تا  30گیاه باید با آب اندود شوند و هر مختلف هاي بخش و مفیدتر عمل کند موثرپاش بر گیاهان براي اینکه آب

 ).1961 ،2همکاران و اجرز(ر گردند آبیاريیک بار 

  استفاده از آب گرم- 2-6-2-8

 شوند و این مکانیزم اصلی تامین حرارت براي باغ در طولقطرات آب زمانی که بر روي هوا شناور هستند خنک می

پاشی از روي درختی، تبخیر مربوط به سیستم آب (اسپرهاي) زیر هايدرختان به علت خط سیرکم افشانهپاشی زیر آب

  .)1988، 3(دیویس کندهاي زیردرختی فراهم میپاشیابد و آب گرم مزایایی را براي آبهش میگیاه کا

هاي مرکبات در فلوریدا مورد استفاده قرار داد و را در یک سیستم میکرو آبپاش براي باغ ºC 70تا آب گرم شده 

را در دماي ºC4 یدا کرد. در هر حال افزایشاز سر آبپاش فاصله داشتند را پ m3هایی که تاثیر کمی را بر روي دماي برگ

 ). 1997،  4لفوسمارت، 2000، وانزیا( ها قرار داشتند پیدا شدها در درختان متراکم که مستقیماً در باالي سر آبپاشبرگ

   آبیاري غرقابی- 2-6-2-9

شود. براي مثال در اسپانیا غرقاب کردن مستقیم در بسیاري از کشورها براي محافظت در برابر یخبندان استفاده می 

برند که کامالً به صورت جزئی گیاهان را زیر آب فرو و پرتقال، کشاورزان جریان آب مداوم را بر روي مزرعه به کار می

برد. به علت هزینه نسبتاً کم غرقابی کردن و منافع اقتصادي که با استفاده از این روش براي حفاظت در برابر یخبندان می

 ،5نیا(کو آید کاربرد این روش زیاد است. حجم آب استفاده شده بستگی به شدت یخبندان و دماي آب داردبه دست می

  ).1971 ،6توالزکورادیو 1952

  

                                                
1. Blanc et al.   
2. Rogers et al.    
3. Davies  
4. Martsolf  
5. Cunha 
6. Díaz-Queralto 
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  عایق فوم-2-6-2-10

براي محافظت در برابر یخبندان، استفاده از عایق فوم براي گیاهان با رشد کم در شمال آمریکا مورد مطالعه قرار   

). فوم از مواد مختلفی ساخته 1968 ،1همکاران (براد و شودمی ºC12ان داد که باعث افزایش دماي حداقل گرفت و نش

شود باعث جلوگیري فوم استفاده می کند. زمانی که ازشده است اما این بیشتر هوا است که خواص ماده عایق را فراهم می

آید به دام نرژي تولید شده توسط خاك را که به سمت باال میشود و اهاي گرمایی از سوي گیاهان میاز دست رفتن اشعه

 شود. زیرا فوم از دریافتتر میگذرد تاثیرکمکه بهترین محافظت در شب اول یخبندان است و هر چه از آن می اندازدمی

 ).1999 ،2و همکاران ییتسکیو(کراس کندکردن گیاه و خاك در طول روز جلوگیري می گرم براي انرژي

  هاپاشمه- 2-6-2-11

شوند هم چنین استفاده از مه مصنوعی نیز به عنوان یک روش براي مه طبیعی باعث حفاظت در برابر یخبندان می

وزد خطوط مه که داراي فشار باالیی هستند و هم آیند. در شرایطی که باد کمی میمقابله با آسیب یخبندان به حساب می

ي اصلی براي هزینه .کنندکنند حفاظت خوبی را فراهم میچک مه تولید میهاي خاصی که ذرات کوچنین نازل

اي شدید مه هیخبندانسرمازدگی و برداري و عملیاتی آن کم است در هاي بهرهاما هزینه .پاش باال استهاي مهسیستم

ها تنها باید در برابر پاش مهاز این رو دهد. ها را از آسیب نجات نمیشود اما آنباعث جلوگیري از مرگ درختان می

ها زیاد است خطرناك مبیلهایی که ترافیک اتوهاي مالیم مورد استفاده قرار گیرند به عالوه تولید مه در مکانیخبندان

 ).1979، 3بارتولیک(می و  است و نباید مورد استفاده قرار گیرند

  هاي ترکیبی مقابله با سرمازدگی دیررس بهارهروش - 2-6-3

  هاي زیردرختی پاشهاي باد و آبماشین - 1- 2-6-3

هاي بادي براي حفاظت در برابر یخبندان توانند در تقاطع با ماشینهاي زیردرختی با زاویه خط سیر کم میپاشآب

افتد، آب یخ پاش به سمت زمین میاستفاده شوند. به عالوه گرم کردن هوا با استفاده از ذرات آب زمانی که از دهانه آب

شود در حالی که این هواي گرم به طور طبیعی به کند و باعث گرم شدن سطح اطراف میسته روي زمین گرما آزاد میب

حرارت و بخار به هوا و گیاهان  ها باعث افزایش انتقالپاشهاي بادي با آبعملکرد ماشین .شودمحصوالت منتقل می

ها به تنهایی منفعت بیشتري نسبت به استفاده از هر کدام از روشدهد که کاربرد این دو روش گزارش می زود. ایوانشمی

تري دارد. زیرا کند که ترکیب دو روش ماشین باد و آبپاش باالي درختی نیاز به منبع آب کمدارد. او هم چنین بیان می

شود. در نتیجه ترکیب شود و میزان تبخیر بیشتر میهاي بادي به طور مصنوعی باعث افزایش سرعت باد میعملکرد ماشین

  .)2000 ،وانزیا( این دو روش احتماالً زیان بخش است و نباید مورد استفاده قرار گیرد

  

                                                
1. Braud et al. 
2. Krasovitski et al.  
3. Mee and Bartholic  
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  هاهاي بادي و بخاريماشین - 2- 2-6-3

    ) گزارش 1960( ،1. بروکس)1979 لف،سو(مارت شودهاي بادي و هیترها باعث بهبود در حفاظت میترکیب ماشین

هیتر در هر هکتار است. در کالیفرنیا  133هیتر در هر هکتار مساوي با استفاده از  50بادي و  که یک ماشین دهدمی

ساعت  10و  50و  100هایی که تر است به ترتیب در سالارزان درصدو صفر  درصد 39و  درصد 53ها ترکیب این روش

تر از کبات حفاظت را تا حدود دماهاي پایینهاي مردر کالیفرنیا ترکیب این دو روش براي باغ .حفاظت صورت گرفته است

Cº 5-  را فراهم کرده است و تنها نیمی از هیترها براي این روش کافی هستند نسبت به زمانی که این هیترها به تنهایی

هاي ها سوخت مایع نزدیک به ماشین بادي باعث کاهش کارآمدي ماشینگیرند. قرار دادن بخاريمورد استفاده قرار می

( يها در فاصلهشود. قراردادن بخاريدي میبا
150 ha1962 ،2وسگ) مناسب است (آن25تا.(   

  ها ها و بخاريآبپاش-3- 2-6-3

آنان  موفقیت آمیز بوده است. مورد استفاده و ترکیب این دو روش توسط کشاورزان در ایالت پنسیل وانیاي آمریکا 

شود. کشاورزان ابتدا هیتر را روشن وسط آب جلوگیري میاند که از خاموش شدن هیتر ترا طراحی کرده روشییک 

ترکیب این دو روش باعث کاهش تجمع یخ بر روي  .کنندپاش را روشن میفت کرد سپس آبکنند و اگر دماي هوا اٌمی

 ).1979 لف،سو(مارت باشدو گاهی اوقات نیازي به آبپاش نمی هگیاهان شد

  3تعریف مدیریت - 2-7

نقل قول  هاي مختلف تعریف شده است. دو تعریف از مدیریت عیناًدگان مختلف به صورتمدیریت توسط نویسن

 ر چندااز نظر وي، مدیریت یک ابز ".وظیفه اصلی مدیریت شامل بازاریابی و نوآوري است"گوید می ،4ود: پیتر دراکرشمی

 مدیریت را به عنوان، هنر انجام دادن 5زکند. هارولد کونتنان و فعالیت را مدیریت میکمنظوره است که کسب وکار، کار

 6رآیندفي رسمی از طریق سازماندهی تعریف کرده است. به عبارت دیگر مدیریت هاگروهکارها با و بوسیله افراد در 

ریزي، سازماندهی، هدایت و کنترل منابع انسانی، مالی، فیزیکی و اطالعاتی سازمان براي دستیابی به اهداف تعیین برنامه

  ).1396الهی، (سیف (انجام کار درست) است 7(انجام درست کار) و اثربخش اي کارآبه شیوه شده

 اهمیت مدیریت -2-8

اهمیت مدیریت از دیدگاه قرآن کریم؛ ضرورت و اهمیت مدیریت در زندگی اجتماعی از بدیهیات است و هـیچ نیـازي   

مجموعه بسیار کوچک بدون داشتن مدیر و سازماندهی خـاص،   به استدالل و برهان ندارد، زیرا زندگی اجتماعی هر چند در

انسـان بـه نقـش    سازمان نیافته و به سرعت از هم پاشیده و متالشی خواهد شد. لذا همزمان با آغاز زندگی اجتمـاعی بشـر،   

                                                
1. Brooks  
2. Angus  
3. Management  
4. Peter Drucker 
5. Harold Kentz 

 باشد.. فرآیند به معنی مجموعه عملیات و مراحل الزم براي رسیدن به یک هدف مشخص می 6

7. Efficiency and Effectiveness   
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برد و از همان آغاز هـر اجتمـاعی هـر چنـد کوچـک بـراي ورود مـدیر و رهبـري جهـت هـدایت           پی مهم مدیریت و رهبري

کـرد تـا   گرفت نخست براي خود جانشین تعیین میگزید و اگر مدیري از سر ضرورت از اجتماع فاصله میاجتماعشان بر می

از سویی دیگر در   ).1388 (حیدري، خود ادامه دهدار تزلزل و فروپاشی نشده و به راه در غیاب او زندگی اجتماعی آنان دچ

از به مدیران توانمند براي رهبري و هدایت کارکنان خود بـه سـوي دسـتیابی بـه     م امروزي نیز هر سازمان نیالطاقتصاد پر ت

هـاي  ها است. بنابراین، مدیران نقـش اهداف کسب وکار دارد. چالش اصلی مدیریت حل خالقانه مشکالت و اثر بخشی برنامه

 .)1396الهـی،  (سـیف  ه دارنـد هاي مختلفی را در سطوح مختلف سـازمان بـه عهـد   کنند و مسئولیتبسیار زیادي را ایفا می

در کشورهاي در حال توسـعه ماننـد   "است که عموما پایدار وري در بخش کشاورزي یکی از مهمترین فاکتورهاي توسعهبهره

از  نیسـت.  به صرفه وري پایین، بخش کشاورزي اقتصادي و مقروندلیل بهره هاي بالقوه کشاورزي بهایران علیرغم توانمندي

صـحیح و منطقـی از ایـن منـابع و      جـویی در منـابع ، نحـوه اسـتفاده    صـرفه  ت اصولی و پایـدار کـه شـامل،   این رو با مدیری

ارتقـاء   يوري را در بخـش کشـاورز  بهـره تواند میست که ا ملیااز عوبخش گذاري مطلوب و پایدار جهت توسعه این سرمایه

  ).1390بخشد (بیدار، 

  )C-O-L-P(چارچوب  1وظایف مدیریت -2-9

، کنترل. این وظایف از هم جدا، اما در عین رهبري، سازماندهی، ریزيبرنامه، داراي چهار وظیفه اصلی است: مدیریت

 .باشند. از این رو این چهار وظیفه به طور دقیق به شرح ذیل میباشندحال به یکدیگر مربوط می

  2ریزيبرنامه -2-9-1

ها جهت انتخاب اهداف، تعیین و تعریف اقدامات و فعالیت که توسط مدیران باشدمیریزي یک فرآیند منظم برنامه

گیري موفقیت اقدامات ها توسط افراد خاص یا واحدها، اندازهها براي انجام فعالیتبراي دستیابی به اهداف، تعیین مسئولیت

اي مجموعهها بارتی برنامهگیرد. به عها صورت میتجدید نظر برنامهاز طریق مقایسه نتایج واقعی در مقابل اهداف، اصالح و 

ریزي یکی از از وظایف باشد. از سوي دیگر برنامهها و غیره براي اجراي یک عمل معین میها، روشمشیاز اهداف، خط

 گیردهاي کلی سازمان مورد استفاده قرار میدیریت است که بوسیله مدیران ارشد جهت توسعه استراتژيم اصلی

 ).1396الهی، (سیف

  3سازماندهی - 2-9-2

شود، گیري در کجا گرفته میدر داخل سازمان تصمیم شودآن تعیین می رشاره به فرآیندي دارد که داسازماندهی 

هاي مختلف سازمان جهت دهد و چگونه بخشگیرد. چه کسی به چه کسی گزارش میوظایف و کارها چگونه انجام می

ها برمبناي مستلزم تقسیم شرکت به بخش ر، سازماندهی نوعاًشوند. در یک کسب و کارسیدن به اهداف هماهنگ می

وظایف عملکردي از قبیل تدارکات، تحقیق و توسعه، تولید، بازاریابی، فروش خدمات مشتریان، منابع انسانی، حسابداري و 

  ریزي و برنامهشود. به عبارتی سازماندهی بخشی از گیري به هر زیر بخش نیز مشخص میباشد و اختیار تصمیممالی می

                                                
1.The Functions of  Mangment  
2. Planning  
3. Organizing  
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Abstract: 

  Mesghinehshahr city, due to its location in the mountainous region and the presence of 

cold climate, often witness late spring frostbite to garden products. Therefore, the purpose 

of this study was to investigate effective management strategies for controlling and reduce 

late spring frostbite in apple orchards in Mesghinehshahr, Ardebil province. The data of 

this research were completed by completing 146 questionnaires from the villages of Anar, 

Jabdrq and Ghassabe for the crop year of 2016-2017. This research was based on different 

areas of research and different management groups regarding late spring frost control. In 

comparing different research areas, varietal history of gardening, yield, income and profit, 

total garden area, and proper and timely use of chemical fertilizers, organic fertilizers and 

pesticides have been distinctive. Generally, pomegranate village has a socio-economic, 

structural variables And technical performance has been effective in late spring frost 

control over other areas. Compared to the research groups, variables such as age, garden 

area and number of fragments were distinct, and the management group generally managed 

to manage late spring frostbite. The results of logistic regression analysis in the research 

groups showed that pest and disease control indexes, allocation of antitrust equipment in 

the garden and allocating a warning device in the garden were able to explain 58% of 

changes in dependent variance of late spring frost management. The model obtained in this 

analysis correctly segregates 86% of the indicators. Also, the results of diagnostic analysis 

in different areas of the research showed that the indicators of how to provide capital, 

allocating antitrust equipment in the garden, allocating the warning device in the garden 

and controlling the garden floor, were able to explain 95.7% of the variations of the 

dependent variable of the research. They do. In general, according to the above results, it is 

possible that horticulturists have investigated areas that are under control for late spring 

frostbite management. Also, EXCEL and SPSS software was used for this research. 
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