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 خسارت سرما در گیاهان زراعی 

د مرحله رشد گیاه یاا  به فاکتورهای متفاوتی مانن گیاهان زراعیشدت خسارت یخبندان یا سرمای زیر صفر درجه در 

میزان رسیدگی محصول، میزان کاهش دما و طول زمانی که گیاه در معرض این خطر قرار گرفته وابستگی دارد. مقاوما   

باشد. با افزایش دما، ایان  های سرد زمستان می زمستانه در ماه گیاهان زراعیهای  در برابر خسارت یخبندان یکی از ویژگی

نماید. با پیشرف  مراحل رشد گیاه، میازان  و با خروج از مرحله زمستان گذرانی شروع به رشد میمقاوم  را از دس  داده 

یابد و بسته به شدت خسارت یخبندان و مراحل مختلف رشاد گیااه، تار یر آن بار عملکارد      پذیری گیاه افزایش می آسیب

 باشد.  محصول متفاوت می

زمساتانه مشااهده شاود. تاواتر      گیاهاان زراعای  ب مراحل مهم رشد تواند در اغلهای خسارت سرما میعالیم و نشانه

هاای جاوان و   های بسیار سرد پس از روزهای گرم منجر به ایجاد یک نوار رنگی زرد تا سفید یا ارغوانی بر روی بار   شب

ینکاه گیااه در ا ار    یابد. بعد از اگیرد، عالیم سرمازدگی کاهش میمرور که گیاه با شرایط سرما خو می گردد. بهنوظهور می

باار پایادار بماناد.     های خیلی سرد نیز با حداقل ا رات زیان کاهش دما در پاییز به سرما عادت نمود، قادر اس  در برابر ماه

دچار خساارت خواهاد   برسد،  -C ˚ 21که دمای خاک به حدودهرچند حتی گیاهان مقاوم شده در برابر سرما نیز هنگامی

های مرطاو    های خشک نسب  به خاک گردد. در خاکمی گیاه یین منجر به مر  زمستانه در. درجه حرارت بسیار پاشد

البته در شمال کشور به خصوص در گلستان و مازندران که بارندگی ها زیاد و  بیندبیشتر در برابر خسارت سرما آسیب می

ردن حال  ماندابی اولین اولوی  بارای  سطح آ  باال می باشد احتمال ماندابی شدن خاک زیاد اس  در این حال  خارج ک

جلوگیری از سرمازدگی و عملیات پس از آن می باشد به طوری که پس از باروز عارهاه سارمازدگی اگار جاهاایی دچاار       

ماندابی شدن خاک باشد آن مزرعه خسارت بیشتری خاوهد دید چرا که خاک زودتر از آ  گرم می شود و مای تواناد در   

تر در منطقه ریشه گیاه نفوذ نماوده و آن را  . در این شرایط، سرما سریعروز سرمازدگی مو ر تر باشدبازتوانی گیاه پس از ب

باشد. های رو به شمال شدیدتر می دار و مرتفع و شیب تح  تر یر قرار خواهد داد. همچنین خسارت سرما در مناطق شیب

هاا صادمه وارد    هاا و سااقه  ها، گاره ف گیاه اعم از بر های مختل تواند به بخشتوان گف  دماهای پایین میدر مجموع می

اناد.   رسد که در ا ار جاذ  آ  خایس شاده    شوند و به نظر میرنگ می ها تیرهنماید. در ابتدای خسارت سرمازدگی، بر 

پریده، خیس و نرم شده و در نهایا  خشان و تیاره شاوند. ایان ناواحی        دیده نیز ممکن اس  ابتدا رنگ های خسارتساقه

گردند. اگر ساقه در ا ر سرمازدگی کامالً واژگون نگاردد و فقاط از   یده و درهم پیچیده شده و موجب واژگونی ساقه میخم

 تواند بعد از گذر از سرما مجدداً رشد نموده و ایستادگی خود را بازیابد.  های ساقه خمیده شود، میناحیه گره



3 

 

گردد. اگار نقطاه   ها میگیاه و در اواخر آن، منجر به عقیم شدن خوشه 2دیخ زدن در ابتدای بهار، موجب از بین رفتن نقطه رش

آ  باه نظار   گردد. خوشه سرمازده نیز سفید، خشاک و بای  وار دور ساقه ظاهر میطور حلقهپریده به رشد از بین برود، یک بر  رنگ

و ظاهر خوشه چروکیده خواهاد شاد. ایان در     ایباشد و در نهای  رنگ آن تبدیل به سفید قهوه های ریز می رسد که دارای کرکمی

باشاد. اصاوالً گیاهاان سارما زده بار      اس  که یک خوشه سالم دارای رنگ نسبتاً سفید تا متمایل به سبز و ظاهر شاادا  مای   حالی

پریده شاده و مزرعاه ظااهر زرد و خشابی      ها رنگ های آنطور طبیعی رشد نمایند. بر توانند به خالف گیاهان سالم نمی

 کند.پیدا می

که یخبندان در مرحله به گل رفتن رخ دهد، چند نوع خسارت ممکن اس  اتفاق بیفتاد. دماای صافر درجاه یاا زیار       هنگامی

گاردد.  هاا مای  نماید و موجب عقیمای گلچاه  تر از کالله هستند، صدمه وارد میها که بسیار حساس گراد به بساک صفر درجه سانتی

سااع  بعاد از سارمازدگی،     12ها هنوز زرد مایل به سابز اسا .    که رنگ آنشوند، در حالییده میها چروکیده و در هم پیچ بساک

هاا چروکیاده، دارای وزن و ظرفیا     ها کام، داناه  بین دستی قابل مشاهده اس . در چنین شرایطی مقدار دانه ذره کها با یاین نشانه

-های اولیه گندم صدمه وارد نموده و موجب تحریاک رشاد پنجاه   ا و ساقههباشند. عالوه بر این یخبندان به پنجهپروتئین پایین می

کاه  انجامد. جدول زیر میزان خسارت سارمازدگی را هنگاامی  شود که در نهای  به ترخیر در برداش  میهای دوم و سوم در گیاه می

 دهد.ساع  در معرض دمای پایین قرار گرفته اس  را نشان می 1گیاه بیش از 

 ندم و میزان خسارت سرمازدگی مرحله رشد گ

دما )درجه  مرحله رشد

 گراد( سانتی

 تأثیر بر عملکرد عالیم سرمازدگی

 کم تا متوسط هازرد شدن و سوختن بر  -22 پنجه زدن

 متوسط تا زیاد ها/ از بین رفتن نقطه رشدسوختن بر  -2/2 ساقه رفتن

 مدتاً زیادع های خوشهدگیپر رنگها/ عقیم شدن گلچه -1/1 آبستنی

ها/ ی خوشهدگیپر رنگها/ عقیم شدن گلچه -2/2 خوشه رفتن

 هاشدن خوشه و بر  رنگ یبسفید و 

 زیاد

ها/ ی خوشهدگیپر رنگها/ عقیم شدن گلچه -2/2 به گل رفتن

 هارنگ شدن خوشه و بر  سفید و بی

 زیاد

ها، کوچک، چروکیده، رنگ شدن خوشه بی -1/1 شیری شدن

 هااف شدن دانهرنگ و ناص کم

 عمدتاً زیاد

                                                 
1
. Growing point  
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 کم تا متوسط رنگ و چروکیدهها بیدانه -1/1 سف  شدن

 

 

 

 
 عوارض خسارت سرمازدگی در گندم -5شکل 

 

 
 خوشه سرمازده در گندم )یخبندان موجب رنگ زرد و  -2شکل 

 ها در خوشه شده است(ظاهر نمناک  پوسته دانه
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 لف خوشه گندم خسارت سرمازدگی در نواحی مخت -9شکل 

 ها همزمان دچار سرمازدگی نشوند( )ممکن است همه گلچه

 

توجه به تاریخ کاش ، انتخا  صحیح ارقام و تهیه بستر مناسب بذر از طریق کاش  باذر در بساتری از کااه و کلاش از جملاه      

 باشند. های ناشی از تنش سرما در گندم میهای مدیری  خسارت راه

شاود. مقادار مصارف کاود     ه عوامل مهم در کاهش خسارت ناشای از سارما محساو  مای    مدیری  تغذیه نیز از جمل

تواند مؤ ر باشد. گیاهانی که دارای کمباود نیتاروژن هساتند، اغلاب از نظار       نیتروژن در جلوگیری از خطر سرمازدگی می

تار و عملکارد آن   گیااه کوچاک   اند، ندارند اما ظااهر  تاریخ خوشه رفتن تفاوتی با گیاهانی که نیتروژن کافی دریاف  داشته

هاا آبادار و مساتعد    باشد. مصرف کود نیتروژن موجب افزایش رشاد رویشای و شاادابی گیااه گردیاده، سااقه      تر میپایین

شوند. مصرف کود نیتروژن باید قبل از مرحله ساقه رفتن به منظاور دساتیابی باه عملکارد حاداکجر انجاام       سرمازدگی می

نیتروژن در پاییز باید اجتنا  نمود، اما مقادیر کافی فسفر جه  رشد قوی ریشاه توصایه    گردد. از مصرف بیش ازحد کود

تر هستند که این امر باه کمباود   اند، اغلب به سرمازدگی حساسشود. گیاهانی که به اندازه کافی پتاسیم دریاف  نکردهمی

-س  که به افزایش خطر سرمازدگی منجار مای  شود. بنابراین کافی نبودن میزان پتاسیم، عاملی اآ  در سلول مربوط می

 گردد.

ها  توان مقاوم  آنیم ،یزراع اهانیهای گ سلول بهها قندها و پروتیین لیمحلول از قبآلی مواد  شیبا افزااز طرفی 

زنی زنی، مرحله پنجهدر مراحل قبل از پنجه 1های محرک رشد گیاه استفاده از محلول. داد شیفزارا در برابر سرمازدگی ا

 های سرمایی بیانجامد. تواند کمک شایانی به افزایش مقاوم  به شرایط تنشو ساقه رفتن می

نخس   سمیمکان شود. یمانع سرمازدگ یتا حدود تواند یم ییبا سازوکارهانیز  دیاس کیومیهاستفاده از مواد آلی و 

. شود یم شهیسبب گرم شدن خاک در اطراف رخود  خاک که خودبه یها سمیکروارگانیم  یفعال شیبه افزا شود یمربوط م

تا  تواند یچرخش کند هم م نیاما هم ،اس  یدر درون آوندها در فصل زمستان کند و بطئ یاهیگ رهیاگرچه چرخش ش

رطوب  خاک  شتریبه حفظ ب شود یسازوکار مربوط م نیدوم منتقل کند. های هوایی قسم را به  شهیر یگرما یحدود

. در طول روز آفتا  به سطح شود یم رهیدر درون خاک ذخ یشتریب یآ  مقدار کالر ژهیو ین گرماکه به دلیل باال بود

. اما خاک مرطو  که مقدار دهد یسرع  گرما را از دس  مه و در شب خاک خشک ب کند یو آن را گرم م تابد یم نیزم

سازوکار  نیسوم .ابدی یکاهش م یاحتمال سرمازدگ جهیدر نت شود، یتر خنک م کرده اس  آهسته رهیذخ یکالر یشتریب

                                                 
2
- 

Biostimulants  
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و در  دهد یبه خاک م یا رهیرنگ ت این ترکیبات که س ا نیا یمقابله با سرمازدگ یبرا استفاده از مواد آلی و هیومیکی

 . شود یبه خاک جذ  م شتریب یدیخورش یانرژ جهینت

یه گندم و استفاده از کودهای حاوی عناصر ذکر این نکته هرورری اس  که پیروی از اصول مدیری  بهینه تغذ

غذایی، مواد آلی و محرک های رشد گیاه در قالب یک برنامه مدیریتی و برنامه ریزی شده که عمدتاً از اول فصل رشد 

آغاز می گردد، عالوه بر حصول عملکرد و کیفی  محصول، گیاه را در برابر بسیاری از تنشهای زنده و غیر زنده از جمله 

زدگی مقاوم می سازد. اینگونه نهاده ها اصوالً می بایس  در مراحل مختلف فنولوژیکی گندم مصرف شده و توسط سرما

سلول های گیاهی به متابولی  های مفید برای رشد و مقابله با تنش تبدیل شوند. لذا استفاده از اینگونه نهاده ها در زمان 

گی کارایی الزم را نداشته و گاهاً برای کاهش عوارض ناشی از سرمازدگی کوتاهی قبل از مواجهه با تنشهایی مانند سرمازد

 در دوره پس از وقوع سرما می توانند مؤ رتر باشند.

 

 باز توانی گیاه پس از سرمازدگی مقاوم سازی و دستورالعمل کوددهی گندم  برای

 مراحل فنولوژیکی

 

 نوع کود

 دومین آبیاری  قبل از کاشت
شروع پنجه 

 زنی

ل پنجه تکمی

 زنی 
 ساقه دهی

قبل از 

ظهور 

 خوشه

 دانه بندی

شیری یا 

خمیری شدن 

 دانه ها

  کود نیتروژنی
مطابق دستورالعمل 

2131 

مطابق 

دستورالعمل 

2131 

درصد  51

بیشتر از 

دستورالعمل

* 

درصد  51

بیشتر از 

 *دستورالعمل
 

 محلولپاشی محلولپاشی

 کود فسفری

مطابق 

دستورالعمل 

2131 

       

 پتاسیمی کود

مطابق 

دستورالعمل 

2131 

       

کودهای حاوی 

عناصر ریزمغذی به 

 ویژه روی

مصرف -بذرمال

 خاکی
  

محلول 

 *پاشی

محلول 

 *پاشی
   

کودهای قابل حل با 

  پتاسیم باال
  

کیلو  51تا  1

گرم در 

 هکتار

 *کودآبیاری

 
محلول 

-پاشی

 کودآبیاری

 محلول پاشی 

کودهای قابل حل با 

  فسفر باال
  کودآبیاری

 51تا 1

کیلوگرم در 

 هکتار

 *کودآبیاری

محلول 

 *پاشی
   

 کودهای آلی

توسط دیسک با 

خاک مخلوط 

 شود
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        بذرمال کودهای زیستی

 کودآبیاری بذرمال اسیدهای هیومیک
  

لیتر در  6تا  1

 هکتار

 *کودآبیاری

   

محرک های رشد 

گیاهی) جلبک یا 

 اسید آمینه 

 محلول پاشی  بذرمال
محلول 

 *پاشی
    

در صورت بروز خسارت سرمازدگی عملیات هایی که در جدول باال با ستاره  نشان داده شده اس  برای احیاء  توجه :

 محصول پس از مساعد شدن شرایط اقلیمی و شروع رشد گیاه  اولوی  انجام دارد.

ران از بین رفتن اندام هوایی گیاه پس از شروع رشد در برای بازتوانی گندم پس از وقوع سرمازدگی بهتر اس  برای جب

درصد نیتروژن  21تا  21اواخر زمستان نسب  به مصرف نیتروژن اقدام نمود. در این وهعی  برای جبران خسارت حدود 

ود بیشتر به همراه استفاده از محرک های رشد گیاهی از جمله هیومیک اسید ، اسید آمینه یا عصاره جلبک توصیه می ش

تا حرک  گیاه تسریع گردد. در صورتی که قبل کود های پتاسه و فسفاته در زمان کش  مصرف نشده اس  بهتر اس  

 این کودها به صورت سرک در آ  آبیار ی مصرف گردند.

 

 

 خسارت سرمازدگی در کلزا:

ن در ساایر منااطق میسار مای     کلزا محصول مناطق معتدل می باشد و در ا ر اصالح و سازگاری که انجام گرفته اس  کش  آ

روز جواناه مای زناد در حالیکاه در درجاه       2-1درجه سانتی گاراد در مادت     11-11درصد بذور کلزا در دمای  31باشد . بیش از 

درجه سانتی گاراد و درجاه    1روز می باشد. درجه حرارت پایه برای این گیاه   ( یک11-11روز و دمای مطلو  ) 22-22حرارتهای 

درجه سانتی گراد را این گیاه برای مدت کوتاهی می تواند تحمل کناد و   21درجه حرارت  .درجه می باشد 11-11 حرارت مطلو 

  .چنانچااه درجااه حاارارت مرحلااه رویشاای باااالتر از مرحلااه گلاادهی و دانااه بسااتن باشااد عملکاارد نهااایی افاازایش ماای یابااد   

ی که اندامهای رویشی در پاییز شکل می گیرند و با گذش  مرحله چرخه زندگی کلزای پاییزه دارای دو مرحله می باشد. مرحله رویش

خوا  زمستانه در اوایل بهار رشد مجدد را آغاز کرده که مراحل رشد زایشی انجام می شود. کلزا در پاییز به تدریج سازگاری خود را با 

درجاه   1ی رسد شروع و در بهار وقتی کاه هاوا   درجه م 1سرما افزایش می دهد. رکود زمستانه از زمانی که درجه حرارت روزانه زیر 

تاا   -6سانتی گراد شد پایان می پذیرد. ولی اگر در بهار گرم شد و سپس یخبندان رخ داد باعث خسارت به این محصول مای شاود )  

ا تحمل می ر -21تا  -11بستگی به مرحله رشدو نمود و درجه سازگاری و رقم کلزا ، این محصول سرمای  . (درجه سانتی گراد -21

درجه سانتی  -21تا  -7تر نیز می باشد. دمای بیشکند و در حالتی که زمین از برف پوشیده شده اس  تحمل به سرما در دمای پاییز 
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گراد برای برگها کشنده اس . اما گیاهانی که سیستم ریشه ای توسعه یافته ای دارند و نقاط رشدی توسط برگه پوشیده شده اسا ،  

 .نیز زنده می ماننددر دمای پایین 

 

  
منفی یک درجه سانتی  با حداقل دمای 4/52/39ثار خسارت سرما بر روی کلزا یک روز بعد از سرمای آ -4شکل 

 گراد در منطقه نیشابور
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عکس سمت راست کلزای خسارت دیده در سرما و از بین رفته و عکس چپ کوتیلیدون ها خسارت  -1شکل 

 . رشد آتی سالم می باشند و این گیاه زنده خواهد ماند دیده اما ساقه و نقطه

های قبل از سبزشدن گیاه تقریبا کشنده هستند و برای منظور برای سرع  دهی به جوانه زنی و خروج از خاک سرما

میبایس  از روش بذر مال برای سریع سبز شدن استفاده کرد. معموال پس از بروز سرما بدلیل آسیب زیاد گیاهچه کار 

زیادی نمی توان انجام داد. انواع بذر مال های تجاری حاوی عنصر روی و یا روی و فسفر و یا ترکیبات اسید هیومیک 

 تقوی  شده با روی یا فسفر برای تسریع جوانه زنی قابل توصیه می باشند.

  
ود اما خسارت سرمازدگی در کلزا گیاهچه سمت چپ به دلیل از بین رفتن ساقچه از بین می ر -6شکل 

 . گیاهچه سمت راست به دلیل سالم ماندن ساقچه و نقطه رشد انتهایی به رشد خود  ادامه خواهد داد
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 دستورالعمل کوددهی کلزا  برای مقاوم سازی و باز توانی گیاه پس از سرمازدگی

مراحل 

 فنولوژیکی

 

 نوع کود

 دومین آبیاری  قبل از کاشت
تشکیل 

 رزت
 غنچه دهی ه دهیساق  رزتتکمیل 

بعد از 

 گلدهی

  ینیتروژن کود

مطابق 

دستورالعمل 

2131 

مطابق 

دستورالعمل 

2131 

درصد  51

بیشتر از 

دستورالعمل

* 

درصد  51

بیستر از 

دستورالعمل

* 

 
 محلولپاشی

 کود فسفری

مطابق 

دستورالعمل 

2131 

      

 یمیپتاس کود

مطابق 

دستورالعمل 

2131 

      

کودهای حاوی 

 یزمغذیعناصر ر

 به ویژه روی

مصرف -بذرمال

 خاکی

مطابق 

دستورالعمل 

31 

  
محلول 

 * پاشی

محلول 

 * پاشی
  

کودهای قابل حل 

  با پتاسیم باال
  

کیلو  51تا  1

گرم در 

 هکتار

 کودآبیاری

* 

 
-محلول پاشی

 کودآبیاری
 

کودهای قابل حل 

  با فسفر باال
  کودآبیاری

کیلو  51تا  1

گرم در 

 هکتار

 یکودآبیار

* 

محلول 

 * پاشی
  

 کودهای آلی

توسط دیسک 

با خاک مخلوط 

 شود

      

       بذرمال کودهای زیستی
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 آبیاریکود بذرمال هیومیک هایاسید
  

لیتر  6تا  1

 در هکتار

 * کودآبیاری

  

محرک های رشد 

گیاهی) جلبک یا 

 اسید آمینه (

 محلول پاشی  بذرمال
محلول 

 *پاشی
   

خسارت سرمازدگی عملیات هایی که در جدول باال با ستاره  نشان داده شده اس  برای احیاء  در صورت بروز :توجه

 پس از مساعد شدن شرایط اقلیمی و شروع رشد گیاه  اولوی  انجام دارد. محصول

 

د در برای بازتوانی کلزا پس از وقوع سرمازدگی بهتر اس  برای جبران از بین رفتن اندام هوایی گیاه پس از شروع رش

درصد نیتروژن  21تا  21اواخر زمستان نسب  به مصرف نیتروژن اقدام نمود. در این وهعی  برای جبران خسارت حدود 

بیشتر به همراه استفاده از محرک های رشد گیاهی از جمله هیومیک اسید ، اسید آمینه یا عصاره جلبک توصیه می شود 

د های پتاسه و فسفاته در زمان کش  مصرف نشده اس  بهتر اس  تا حرک  گیاه تسریع گردد. در صورتی که قبل کو

 این کودها به صورت سرک در آ  آبیار ی مصرف گردند.

 

 

 

 

 


