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ها و فضای سبز شهرداری قم سازمان پارک   

 :مقدمه

هر ساله با شروع فصل سرما و افت ناگهانی و شدید دما، احتمال خسارات سرمازدگی و یخبندان در گیاهان 

فضای سبز از مشکالت و چالش های پیش روی کارشناسان فضای سبز شهری می باشد که در صورت عدم 

در واقع . د کندمدیریت به موقع می تواند در مدت کوتاهی خسارات جبران ناپذیری را به فضای سبز وار

سرمازدگی و یخبندان دو مقوله جدا از یکدیگر می باشد اما هر دوی آنها جزء تنش های محیطی محسوب می 

. تنش یا استرس در گیاهان برابر است با تحریکاتی که منجر به بر هم خوردن تعادل زیستی گیاه می شود. شوند

گیاهان . از حد نرمال بر گیاه تاثیر می گذاردتنش در شرایطی بوجود می آید که یک عامل محیطی خارج 

یکی از مهمترین . مختلف در مقابل تنش سرما و یا یخبندان از درجات مقاومت متفاوتی برخوردار هستند

گیاهانی که الزم است در فضای سبز شهری قم از این نوع تنش های محیطی حفظ شود، انواع نخل های زینتی 

 . می باشد

جهت کاهش یا جلوگیری از خسارت سرمازدگی و یخبندان وجود دارد که البته بسیاری از راهکارهای متنوعی 

. آنها نیاز به ادوات و شرایط ویژه دارد که البته در ساختارهای فضای سبز شهری با هزینه های زیادی روبرو است

مدیریت نگهداری در طول اما باید دانست که شناخت نیازهای زیستی این گیاه زینتی در وهله اول و سپس نحوه 

 .فصل کمک فراوانی در ایجاد مقاومت گیاه در برابر انواع تنش های محیطی خواهد داشت

 :معرفی نخل زینتی و انواع آن

خانواده پالماسه به مناطق گرمسیر تعلق دارند و به همین دلیل . می باشند خانواده پالماسهتمامی نخل ها از 

در فضای سبز قم دو گونه از خانواده پالماسه . خبندان حساس هستندنسبت به شرایط سرمای شدید و ی

(palmacea )کشت می شود . 

 Washingtonia filifera(   واشنگتونیا)پنجه ای _نخل برگ بادبزنی  -6

 Phoenix dactilifera(  فونیکس) خرما - رنخل برگ پَ -2
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 (پنجه ای)نخل برگ بادبزنی  -الف

کالیفرنیا، آریزونا، مکزیک و در ایران در نواحی گرمسیری جنوب و شمال کشور پراکندگی این گونه در جنوب 

درختی همیشه سبز با ساقه منفرد، گل  .دارد اما در حال حاضر تقریبا در سراسر نقاط ایران کشت شده است

متر و قطر سایه  22های نر و ماده، به ارتفاع تا 

ی که دارای متر با ساقه های استوانه ا 7-2انداز 

برگ های بزرگ بادبزنی  شکل با دمبرگ بلند و 

اطراف پهنک برگ، . خارهای مشخص می باشد

این گیاه در . تارهای سفیدرنگی دیده می شود

انواع خاک ها قدرت رشد دارد اما نسبت به 

سرمای کمتر . سرمای شدید مقاومت چندانی ندارد

کلروز و )از صفر درجه موجب خسارت به برگ ها 

می شود اما میانگین دمایی کمتر از ( کروز برگین

درجه سانتیگراد که بصورت توده ای در منطقه  61

 .  روز باقی می ماند، باعث مرگ احتمالی گیاه می گردد 9تا  2به مدت 

 خرما –نخل برگ پَر  -ب

برگ های متعدد بسیار  متر است که در انتها تاجی گسترده از 91خرما درختی همیشه سبز، دو پایه به ارتفاع تا 

تنه بدون انشعاب و با ظاهری استوانه ای شکل و پوشیده از باقیمانده برگ های هرس شده . بزرگ دارا می باشد

برگ ها بزرگ و شانه ای  و برگچه ها . می باشد

در شرایط آب و هوایی گرم در . سرنیزه ای است

دشت ها و زمین های جلگه رشد بسیار خوبی 

رت وجود پایه های نر و ماده میوه دارند و در صو

این گونه نسبت به سایر . دهی نیز خواهد کرد

نخلیات گرمسیری نسبت به سرما مقاومت 

اصوال هر چه درخت جوان تر باشد . بیشتری دارد

 .مقاومت کمتری نسبت به سرما خواهد داشت
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 :دگی و یخبندان و راه های مبارزه با آنزسرما

که در درجه حرارت های پایین  هستندپدیده ای  (Freezing) و یخبندان (Chilling Damage) سرمازدگی

این عارضه در فصل زمستان و یا عالئم خسارت . سبب ایجاد خسارت و یا از بین رفتن اندام های گیاهی می شود

ه شده تنها بر اساس آمار های ارائ. اوایل بهار حادث می شود و هر ساله خسارت های زیادی بر جای می گذارد

 . درصد از کل زمین های قابل کشت دنیا ممکن است بدون تنش سرمازدگی باشند 61حدود 

بیشتر عوامل تنش زا که . نامیده می شود تنش ،هر گونه انحراف معنی دار از شرایط بهینه برای موجود زنده

 (فیزیکوشیمیایی) زیستی ولوژیکی گیاه می شوند، تنش های غیرتغییر و اختالل در فرآیند های فیزیباعث 

اشاره کرد که این نوع تنش خود به سه بخش  ییتنش دمااز جمله تنش های غیر زیستی می توان به  .هستند

 تنش حرارت باال -9   تنش یخبندان -2    تنش سرما -6 :ودشتقسیم می

 .در درختان نخل زینتی شرح داده می شوند تنش سرما و یخبندانمنحصراً  در این بحث

 تنش سرما: الف

درجه  صفرتا  دهبین  هوادرجه حرارت  هرگاه. افتد سرمازدگی در فصل رویش و در دماهای باالی صفر اتفاق می

 .اتفاق     می افتدخسارت  شروع( نسبت به رقم و گونه گیاه)می رسد در مدت زمان های متفاوت سانتیگراد 

تنش سرما بر  .رایط بیشتر باشد، خسارت بیشتر خواهد بودبنابراین هر چه مدت زمان باقی ماندن گیاه در این ش

مهمترین اثرات خسارت سرمازدگی در مراحل اولیه که گیاه قادر به ترمیم برخی از . حالت عادی گیاه اثری ندارد

 .ناقص گیاه بافت های سلولی، جوانه زنیسطحی تخریب  ،(نکروز و کلروز)تغییر رنگ  آنها است عبارتند از

 یخبندانتنش : ب

 صدمات. در نتیجه بروز درجه حرارت های زیر صفر درجه سانتیگراد می باشد یخبندانخسارات مربوط به تنش 

 که است گیاه آوندهای در یخ های کریستال از ایجاد ناشی عمدتا تنش یخبندان که بصورت یخ زدگی می باشد،

در مدت )رمسیری در یخ زدگی های سریع به طور کلی درختان گ. یابد می گسترش اندامها تمامی در بسرعت

درجه سانتیگراد دچار یخ زدگی کامل می شود و در این شرایط مرگ گیاه حتمی  -61در دمای ( زمان کوتاه

 . است

 (انتقالی)یخبندان جبهه ای  -2 یخبندان تشعشعی -6  :می شوند که عبارتند از یخبندان به دو شکل ایجاد
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 :یخبندان تشعشعی -1

روز گرمای خورشید به طول موج کوتاه به زمین می تابد و در طول شب زمین گرمای خود را به صورت در طول 

در بعضی شرایط خاص در طول شب و تا قبل از طلوع . طول موج بلند به محیط اطراف خود پس می دهد

در  .می گیرد   هآفتاب، حرارت زمین به سرعت از دست می رود و هوای سرد جای آن را روی زمین و اطراف گیا

الحاً یخبندان اصط یخبنداناین نوع . باعث بروز خسارت می شود( خصوصاً در اوایل بهار)چنین شرایطی 

 .به دلیل بروز این نوع یخبندان می باشد یخبندان،خسارت نوع بیشترین . دوشتشعشعی نامیده می 

 

 

 

 

 

 

 :یخبندان جبهه ای -2

می    ابجایی توده های هوای سرد مثل توده های هوایی که از سیبری منشا جیخبندان های جبهه ای به دلیل 

بنابراین . ضخامت الیه هوای سرد دراین نوع یخبندان ممکن است چندین کیلومتر باشد. گیرند، حادث می شوند

روند می تواند     بر خالف یخبندان تشعشعی که منحصراً در طول شب به وقوع می پیوندد، یخبندان جبهه ای 

 .مقابله با این نوع یخبندان بسیار مشکل و تقریباً غیر ممکن است. شبانه روزی داشته باشد
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اما به طور کلی دو نوع روش برای . روش های فراوانی در مقابله با سرما و یخبندان معرفی و اجرا شده اند

 .معرفی می گردند خزانه هافضای سبز و  نخل زینتی درحفاظت از درختان 

 (بلند مدتتاثیر در )های حفاظتی غیر فعال روش  -1

در طول فصل رشد درختان استفاده می شود تا مقاومت درختان نخل زینتی را برای روش هایی که مجموعه 

ط نامساعد یو گیاه را در طوالنی مدت در برابر شرا افزایش دهد پیش گیری از خسارت در طول فصل سرما 

ی غیر فعال عبارتند از انتخاب مکان مناسب، انتخاب واریته مقاوم، بافت مهمترین روش های حفاظت .کندمقاوم 

، استفاده از هشدارها ...(کود دهی، هرس، شخم، آبیاری، تاریخ کاشت، عمق کاشت و )خاک، عملیات به زراعی 

 .می باشد ...و اخبار هواشناسی جهت اقدام به موقع و 

 

 انتخاب مکان مناسب 

لذا باید در اراضی دارای شیب مطلوب و طبیعی، هر نوع . های سرمایی اتفاق می افتد سرمازدگی بیشتر در چاله

بهتر است نخل ها در اراضی شیب دار با شیب رو به جنوب . مانعی در مسیر جریان هوای سرد حذف شود

نقاط گود در توپوگرافی یک محل دمای . کاشته شوند تا در زمستان بیشترین نور خورشید را جذب کنند

همچنین در . از کاشت این گیاهان در چاله های سرد جداً خودداری نمودلذا باید . سردتری دارند

کشت بنابراین بهتر است . هستند، خسارات بیشتری به نخل وارد می شود زمین های مسطح که فاقد بادگیر

 .درختان نخل در حاشیه شهر انجام نشود
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 بافت خاک 

که بافت هوموسی یا شنی یا به طور کلی بافت سبک دارند خطر سرمازدگی تشعشعی بسیار باال  بسترهاییدر 

یک . بنابراین برای کاشت این گیاهان بهتر است از خاک های با هوموس باال و بافت متوسط استفاده کرد .است

زمین  ،ز سرمازدگیسه روز قبل از برو روش ساده در زمین هایی که بافت روشن و سبک دارند این است که

مرطوب کردن خاک . آبیاری شود تا در زمان وقوع سرما، رطوبت خاک در میزان ظرفیت زراعی باشدمورد نظر 

خاک  .خورشید توسط خاک افزایش می یابد انرژی تابشیباعث تیره تر شدن خاک می شود و در نتیجه جذب 

ای سبک و روشن، گرمای بیشتری را در با رنگ سیاه نسبت به خاک ه و سنگینبا بافت متوسط تا های 

 . زمستان جذب می کنند

 

 عملیات به زراعی 

شخم و دیسک که موجب ایجاد خلل و فرج در خاک می از انجام هرگونه عملیات خاکورزی نظیر 

مین شخم خورده دارای هوای بیشتری بوده و گرمای ویژه ز .شود تا پایان خطر سرمادگی اجتناب شود

از کاربرد کودهای ازته تا پایان خطر . اینرو خاک شخم خورده سریع تر سرد می شوداز . کمتری دارد

 .سرمازدگی جداً خودداری شود

درطول فصل رشد الزم است از کودهای پتاسه استفاده کرد و نسبت به عملیات به زراعی این قبل از یخبندان و 

قبل از بروز سرما در کاهش خسارات ناشی  علف های هرز رحذف گیاهان پوششی نظی. درختان اقدام ویژه کرد

سرما سطح خاک عاری از پوشش باشد تا  مان بروززمطلوب است در . از سرمازدگی تشعشعی بسیار موثر است

 .بیشترین میزان انرژی تابشی خورشید جذب زمین گردد

 

 (اثربخشی کوتاه مدت)روشهای حفاظتی فعال  -2

می  کوتاه مدتاز فرارسیدن یخبندان استفاده می شود و تاثیر آن این روش ها در کوتاه مدت و چند روز قبل 

 .روشها زمانی کاربرد دارد که روشهای حفاظتی غیر فعال رعایت و اجرا شده باشد اصوال این. باشد
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 استفاده از آب آبیاری به عنوان عایق 

روز قبل از  9تا  2با آبیاری زمین . شود می شدن گرم باعث و کند می آزاد گرما مقداری زند می یخ که زمانی آب

ایجاد یخبندان باعث تیره تر شدن رنگ خاک می گردد و رنگ تیره در طول روز انرژی گرمایی بیشتری از تابش 

 .خورشید جذب خواهد کرد و در طول شب دیرتر به دمای زیر صفر خواهد رسید

 استفاده از بخاری های باغی: 

کردن موقت محیط اطراف درخت موثر می باشد و بیشتر برای مبارزه با استفاده از بخاری به منظور گرم  

سوخت این . یخبندان تشعشعی که تنها در طول شب اتفاق می افتد و تداوم شبانه روزی ندارد به کار می رود

. وسایل معموال انواع سوخت های مایع نفتی می باشد

این وسیله برای حفاظت درختان در فضای سبز های 

 .نیمه خصوصی استفاده می شود خصوصی و

 
 

 استفاده از تولید مه مصنوعی 

مه باعث جلوگیری از . با استفاده از تولید مه مصنوعی می توان از کاهش درجه حرارت تا حدودی جلوگیری کرد

ایجاد مه مصنوعی به عنوان سدی در برابر هدررفتن گرما از . هدررفت گرمای خاک و گیاه به اتمسفر می شود

معایبی . البته این روش معایبی دارد. تشعشع عمل می کند و از این نظر مشابه با الیه های ابر می باشدطریق 

این وسیله در فضای سبز شخصی و دور از محیط . نظیر ایجاد خطر برای رانندگان و مقرون به صرفه نبودن آن

 .شهر قابل استفاده می باشد

 

 روش شیمیایی 
 

سرما و ی که به تازگی به بازار آمده اند از روش های جدید در کاهش خسارت استفاده از ضد یخ های گیاه

همین امر  در خود کرده و (AFP)6تحریک به تولید پروتئین ضد یخرا گیاه  عثد بااین موا. یخبندان می باشد

                                                           
1 گیاهان  در حشرات و ها ماهی از بعضی مانند نیز  انجماد ضد های پروتئین پایین، دماهای به واکنش   (Antifreeze proteins) می تولید 

اما دهند می کاهش شود، می تشکیل یخ آن در که را دمایی ها پروتئین این. کنند  نتیجاه  تااثیرات  این.ندارند تاثیری محلول ذوب نقطه بر 
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عی محصوالت متنو. سبب افزایش مقاومت گیاه در برابر آسیب های ناشی از سرما زدگی و یخ زدگی می گردد

به نظر می رسد مقاوم ساز . در بازار وجود دارد که بهتر است از محصوالت با ضمانت اجرایی استفاده کرد

از معایب این مواد گران قیمت بودن . درجه سانتیگراد باال ببرد 8الی  7ه می تواند دمای انجماد را اطبیعی گی

 .فضای سبز مقرون به صرفه می باشدآن می باشد که در صورت وجود تعداد کم درختان نخل زینتی در 

 :نکات مهم در استفاده از محلول های ضد یخ گیاهی

روز قبل از رسیدن سرمای شدید، محلول  4یا  9اطالعات هواشناسی منطقه بصورت مستمر رصد شود تا  -6

 .تچنانچه محلولپاشی بعد از سرما زدگی یا یخ زدگی استفاده شود تاثیری نخواهد داش. پاشی انجام شود

می باشند، بنابراین نباید با مواد ( 2پایین تر از )اسیدی  PHبا توجه به اینکه ضدیخ های گیاهی دارای  -2

دارند ترکیب شوند چرا که تمامی خاصیت خود را از ( محلول قلیایی) 7باالتر از  PHشیمیایی یا سمومی که 

 .دست خواهد داد

 .می باشد( 64تا  66ن ساعات بی)زمان استفاده از محلول در گرمترین ساعات روز  -9

 .روز گیاه را در مقابل سرمازدگی و یخ زدگی مصون نگاه دارند62تا  61ضدیخ های گیاهی می توانند  -4

بنابراین از سمپاش های پشتی . میکرون باشد 611تا  21دستگاه محلولپاش بهتر است اتومایزر با نازل های  -2

 (.میکرون می باشد 211از دارای قطر نازل باالتر )ترجیحا استفاده نشود 

بنابراین غلظت . در هزار استفاده می شود 2به طور کلی بیشتر محلول های ضد یخ موجود در بازار با نسبت  -1

 .های کمتر از آن اثربخشی مناسبی نخواهد داشت

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
های هسته سطح به انجماد ضد های پروتئین اتصال  هاای  پاروتئین  عناوان  باه  هاا  پاروتئین  ایان .باشد می یخ بلور رشد از جلوگیری و یخ 

هستند معروف آپوپالست . 
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  استفاده از نور مصنوعی 

در این روش در پای هر درخت یک 

از پایین تابیده می شود و  منبع نوری

نور تابیده شده در طول شب باعث 

گرم شدن محیط اطراف درخت می 

 .گردد

 به وسیله  تنه و برگ حفاظت

 پوشش

با . این روش یکی از متداول ترین و کاربردی ترین روش های حفاظت در برابر خطر ناشی از یخبندان می باشد

ریشه و برگ های مرکزی درخت نخل زینتی از نقاط حساس به توجه به فیزیولوژی گیاه نخل زینتی، طوقه، 

بنابراین می بایست از مواجه شدن مستقیم این قسمت ها با سرما و . خسارت سرمازدگی و یخبندان می باشد

 :برای انجام کار مراحل زیر قبل از شروع فصل زمستان قابل اجرا می باشد. یخبندان شدید، جلوگیری کرد

 :برگ های مرکزیطوقه و  ،یشهمحافظت از ر( الف

سانتیمتری با ترکیب کود دامی و خاک رس و کاه و کلش گرفته  61تا  2اطراف طوقه درختان تا ارتفاع  -6

این ترکیب با فعالیت میکروارگانیسم های مفید تولید گرما می کند و همچنین هوای بین این مواد . شود

بهترین کودهای مورد استفاده کودهای اسبی می . اشدعایق حرارتی مناسبی برای طوقه و ریشه درخت می ب

بعد از پایان یخبندان و قبل از شروع فصل رشد بهتر . اما استفاده از سایر کودهای دامی بالمانع است. باشد

است کود و بقایای گیاهی از اطراف طوقه جمع آوری گردد تا از ایجاد شرایط فعالیت میکروارگانیزم های 

 .در طوقه جلوگیری گردد بیماری زای گیاهی

این . نخی ضخیم پوشانده و با نخ پالستیکی بسته شوند-در مرحله دوم طوقه و تنه درخت را با گونی کنفی -2

الیه تیره عالوه بر جلوگیری از رسیدن سرمای شدید به درخت، باعث جذب نور خورشید شده و رطوبت 
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ه باعث جلوگیری از ایجاد شرایط مناسب برای اضافی حاصل از فتوسنتز درخت را نیز می گیرد و در نتیج

 .2رشد بیماری های قارچی بر روی تنه چوبی درخت می گردد

بر روی الیه گونی نخی یک الیه پالستیک شفاف کشیده شود تا عالوه بر ایجاد عایق حرارتی میان درخت و  -9

 .شودهوای آزاد، باعث جلوگیری از خیس شدن گونی کنفی در اثر بارش باران و برف 

بنابراین با . برگهای مرکزی نخل زینتی نسبت به سایر قسمت های درخت به یخبندان حساس تر می باشند -4

برای این . استفاده از پوشش عایق از تماس مستقیم برگ های مرکزی درخت با برف و یخ جلوگیری کنید

 .9ک آنها را محافظت کردکار می توان از مخروط های عایق آب استفاده کرد و یا با گونی نخی و پالستی

 

 

 

                                                           
رشد  اثرات این نوع بیماری گاهی تا یکسال بعد ادامه داشته و به تدریج اثرات خود را کامل کرده و باعث خشک شدن ناگهانی درخت در اواسط فصل  

 .می شود

 
یک نوبت محلولپاشی با قارچکش اکسی کلرور ( مرکزی درختحفاظت برگهای )برای جلوگیری از فعالیت بیماری های قارچی بهتر است قبل از اینکار  

 .و بالفاصله بعد از اتمام شرایط یخبندان اقدام به باز کردن و جمع آوری کاورها گردد. در هزار انجام شود 3مس با نسبت 
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 محافظت از برگ ها( ب

 4-9)با استفاده از پوشش های شفاف و سبک محافظت از برگ ها در برابر سرمای مستقیم در مدت محدود 

 91گلخانه ای سفید رنگ با مش ( شید)برای این کار می توان از نایلون های شفاف یا توری . انجام می شود( روز

در صورت استفاده از نایلون الزم است مقداری کاه گندم و جو به عنوان رطوبت گیر در  .درصد استفاده کرد

 .داخل محفظه نایلونی به کار برده شوند تا رطوبت اضافی را جذب کنند

روز قبل از شروع یخبندان  9تا  2برای شروع این کار الزم است تا با استفاده از اطالعات هواشناسی  -1نکته 

 .جام شوندکارهای زیر ان

محافظت از برگ ها در شرایط یخبندان تشعشعی و زمانی که مطمئن شوید بیش از سه روز متوالی  -2نکته 

 .درجه سانتیگراد باقی خواهد ماند، انجام گردد -2دمای هوای کمتر از 

ان از رفع در صورت قرار دادن برگ درختان در داخل نایلون پالستیکی بایستی بالفاصله بعد از اطمین -3نکته 

 .سرمای شدید اقدام به جمع آوری آنها کرد

 اقدامات بعد از پایان فصل سرما و شروع فصل رشد: 

 

بعد از یخبندان و شروع فصل رشد اقدام به هرس برگ های خشک و بیمار کنید و از انجام هرس در زمان  -6

 .فصل سرما جلوگیری کنید

اقدام به محلولپاشی با قارچکش اکسی کلرور مس به بعد از جمع آوری پوشش دهنده از درخت، سریعا  -2

 .روز نمایید 62در هزار در دو نوبت با فاصله  2.2نسبت 

به همراه گوگرد و ( کود دامی پوسیده)برای تقویت و رشد دوباره برگ های جدید در بهار از کودهای آلی  -9

به صورت محلولپاشی ر روی ) کود معدنی حاوی منگنز 

در صورت استفاده از کودهای . نیداستفاده ک( برگ ها

یا  1-1-1از نوع آهسته رها آن با نسبت  NPKشیمیایی 

 .استفاده کنید 1-61-61

 

 نکات و مشکالت مهم و قابل توجه: 
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بر روی برگ های درخت با جلوگیری از تابش نور خورشید باعث توقف  پوشش های غیر شفافانواع  -6

اینکار باعث ضعف درخت شده و مقاومت آن را در برابر . شدفتوسنتز و سوخت و ساز درخت نخل خواهد 

 .تنش ها و بیماری های فصل رشد کمتر خواهد کرد

حساس به سرما در آن کشت شده است،  درختان همیشه سبز از آبیاری بارانی در فضاهای سبزی که -2

الزم به ذکر . اهد دادروی شاخ و برگ درختان را افزایش خو این کار احتمال ایجاد بلورهای یخ. بپرهیزید

اما یخ زدگی و یخبندان باعث تخریب بافت . که برف عایق حرارتی بوده و باعث افزایش دما می شوداست 

 .گیاه می گردد

در . کنفی باید در زیر پالستکی قرارگیرد تا در اثر بارش نزوالت آسمانی و آبیاری خیس نشود –پارچه نخی  -9

 .صورت خیس شدن گونی نخی در سرمای شدید، خسارت حاصل از یخ زدگی تشدید خواهد شد

در صورت باقی ماندن برگ ها در داخل نایلون و عدم تهویه مناسب، در اثر تعرق گیاه، داخل پالستیک عرق  -4

 .کرده و شرایط برای فعالیت میکروارگانیزم های بیماری زا در درختان مهیا می شود
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