
بنام خدا 

سرهازدگي و راههاي جلوگيري از سرهازدگي درختان هيوه 

: روش هاي هبارزه وکنترل خسارت سرهاي دیررس بهاره 

ٔرتّفي  ضٚضٟايتطاي ٔماتّٝ تا سطٔاي زيطس تٟاضٜ ٚ واٞص ذساضت ٘اضي اظ سطٔاظزٌي زضذتاٖ ٔيٜٛ تاوٖٙٛ  

تغٛضوّي  ضٚضٟا ايٗ. ا٘ٙسزض ايٗ ظٔيٙٝ ٔٛحط ٚالغ ضٛ٘ساضائٝ ضسٜ است وٝ ٞطيه اظ ايٗ ضٚش ٞا تٝ ٘ٛتٝ ذٛز ٔي تٛ

  .ضٛ٘س ي ْ تٝ زٚ زستٝ ضٚش ٞاي تّٙس ٔست يا غيط فؼاَ ٚ ضٚش ٞاي وٛتاٜ ٔست يا فؼاَ تمسيٓ تٙسي 

: روش هاي بلند هدت یا غيرفعال  -الف

( ٔىاٖ ياتي زضست)ا٘تراب ٔٙغمٝ ٚ ٔحُ ٔٙاسة تطاي احساث تاؽ  -1

ٚ   ٚ ٔغاِؼات ٔىا٘ياتي احساث تاؽ ا٘جاْ ٌطفتٝ زض ٔٙغمٝ( حسالُ زٚضٜ سي ساِٝ) ضٙاسي استفازٜ اظ آٔاض ٞٛا

. ضاٍٞطا است ٕٞچٙيٗ ضإٞٙائي ٚ ٔطاٚضٜ تا واضضٙاساٖ وطاٚضظي ذثطٜ 

ا٘تراب ٘ٛع ذان ٚ ظٔيٗ ٔٙاسة تطاي واضت -2

 3تا  2زالُ يه ٚ تطجيحا ٔيعاٖ ٔٛاز آِي ذان حذان ٔٙاسة تطاي احساث تاؽ تايستي زاضاي تافت ٔتٛسظ ، 

ٔتطي فالس اليٝ سرت ٚ ٔحسٚزوٙٙسٜ تطاي  5/1سا٘تيٕتط تاضس ٔضافا ايٙىٝ تا ػٕك   120زضصس ٚ ػٕك حسالُ 

٘فٛش ضيطٝ تاضس ، تسيٟي است زض صٛضت ٘أٙاسة تٛزٖ ذان اظ ٘ظط تافت ٚ ٔٛاز آِي الظْ است ٔحُ واضت 

ا ذان سغحي تٝ ٕٞطاٜ وٛز آِي ٚ وٛزٞاي ضيٕيائي ٔٛضز ٘ياظ سا٘تيٕتطي ٌٛز تطزاضي ٚ ٔجسز 120زضذت تا ػٕك 

ٔجسزا پط ٌطزيسٜ ٚ سپس ٟ٘اَ تطضٚي آٖ وطت ٌطزز  

ا٘تراب اضلاْ ٔيٜٛ ٔٙاسة ٚ ساظٌاض تا ضطايظ آب ٚ ٞٛائي ٔٙغمٝ تٝ ذصٛظ اضلاْ زيط ٌُ ٚ ٔماْٚ تٝ سطٔاي  -3

تٟاضٜ 

لّيٕي آٖ ٔٙغمٝ ترٛتي استمطاض يافتٝ ٚ ٔحصَٛ التصازي ٌٛ٘ٝ ٚ ضلٓ ٔيٜٛ اي ا٘تراب ضٛز وٝ تتٛا٘س زضضطايظ ا

  تطذٛضزاض است تيطتطيإٞيت تِٛيس ٕ٘ايس زضايٗ ٔياٖ استفازٜ اظ اضلاْ زيطٌُ ٚٔماْٚ تٝ سطٔاي زيطضس تٟاضٜ اظ

ا٘تراب پايٝ ٞاي ٔماْٚ تٝ سطٔا تٝ ذصٛظ پايٝ ٞائي وٝ ٔٛجة اِماء زيط ٌّسٞي ٔي ضٛ٘س -4

( چاِٝ ٞاي يري)تاٖ ٔيٜٛ زض ٔحّٟاي تجٕغ ٞٛاي سطز اجتٙاب اظ واضت زضخ-5

ٚ  ياتسٔؼٕٛال زض چاِٝ ٞا ٚ اضاضي وٓ اضتفاع تجٕغ ٔي حطوت ٔي وٙس ٚ ٞٛاي سطز تؼّت سٍٙيٙي تغطف پائيٗ 

 ٔٙاسة احساث تاؽ ٘يستٙس ٚ چاِٝ ٞاظٔيٗ ٞاي ٌٛز وف زضٜ ٞا   ِصا ٔٛجة سطٔاظزٌي ٔي ضٛ٘س

احساث ٌطزز  زأٙٝ ٞاي ضٚ تٝ ضٕاَ ضيثساض ، زض زض صٛضت احساث تاؽ زض اضاضي-6

تا وسة ا٘طغي تيطتط ظٚزتط اظ ٌياٞاٖ واضتٝ ضسٜ زضزأٙٝ ٞاي  ٔي ضٛ٘س ٌياٞا٘ي وٝ زضزأٙٝ ٞاي جٙٛتي وطت 

تاظ ٔي  ظٚزتط ٌّٟاي آٟ٘ا)ضٕاِي ٚٔسغح اظذٛاب فيعيِٛٛغيىي تيساض ضسٜ ٚ ٚاضز ٔطحّٝ ٌّسٞي ٔي ضٛ٘س



ذغط سطٔاظزٌي لطاض ٔي ٌيط٘س تٙاتطايٗ حتي االٔىاٖ تايس اظواضتٗ ٔحصٛالت حساس  ٚزض ٘تيجٝ زضٔؼطض(ضٛز

 .سطٔاظزٌي ذٛزاضي ضٛزتطٚظ يرثٙساٖ ٚ احتٕاَ   ٔٙظٛض جٌّٛيطي اظتٝ سطٔا زض زأٙٝ ٞاي جٙٛتي تٝ 

ا٘تراب عطح ٔٙاسة واضت زضذتاٖ -7

ي ، آفتاب سٛذتٍي ٚ زيٍط ٔٛاضز ٔتفاٚت آضايص واضت زضذتاٖ زض ٔٙاعك ٔرتّف تستٝ تٝ ٘ٛع سطٔا ، ضً٘ ٌيط

تٛزٜ ٚ زض ايٗ ذصٛظ تايستي جٕيغ جٟات ٔس ٘ظط لطاض ٌيطز ِيىٗ زض ذصٛظ جٌّٛيطي اظ سطٔاظزٌي زض 

سيستٓ واضت تايستي تيطتطيٗ آفتاب تٝ سغح ظٔيٗ تتاتس 

يٝ ٚ ضلٓ واضتٝ ضسٜ ا٘تراب سيستٓ ٔٙاسة تطتيت ٚ ٞسايت زضذتاٖ تا تٛجٝ تٝ ضطايظ الّيٕي ٔٙغمٝ ، ٘ٛع پا-8

ٚ ايجاز ظذٓ زضذت  زض ضاذٝ ٚ تٙٝ تطش ايجاز تؼس اظ ٌصضت ذغط سطٔا ا٘جاْ ضٛز چٖٛظٔاٖ ٞطس تايستي 

ت ٚ تيٕاضي ٞا ٔي ٌطزز احّٕٝ آف حساس ضسٖ تٝ سطٔا ٚ ٕٞچٙيٗ ٌياٜ ٚ زضتٙص  ٔٙجط تٝ

احساث تاز ضىٗ زض ٔٙاعك تاز ذيع -9

 سطٔاي ظٔستا٘ٝ ضا تا احساث تاز ضىٗ ٔٛجة ذساضت ٔي ضٛز ٔي تٛاٖزض ٔٙاعك تاز ذيع وٝ سطٔاي ظٔستا٘ٝ 

. واٞص زاز

 ٔثاضظٜ تا ػّفٟاي ٞطظ ،ذٛززاضي اظ ضرٓ تاؽ لثُ اظ يرثٙساٖ ،ٔطعٛب وطزٖ ظٔيٗ تاؽ)ٔسيطيت وف تاؽ  -10 

. ٔي تٛا٘س ذغط سطٔاظزٌي ضا واٞص زٞسػّٕيات ، ايٗ ا٘جاْ

تٝ ٔحيظ ضز تا زض ضٚظ ظٔيٗ ا٘طغي ذٛضضيس ضا ٌطفتٝ ٚ زض ضة ػّفٟاي ٞطظ وف تاؽ ضا تايستي اظ تيٗ ب

شذيطٜ  زض ٔمايسٝ تا ذان ذان ٔي ٌطزز ٚ چٖٛ ٞٛا ٌطٔاي وٕتطي زضٖٚ ٞٛاي افعايصضرٓ ظزٖ تاػج .تطٌطزا٘س

جصب تيطتط ا٘طغي  تاػج ٕٞچٙيٗ ٔطعٛب وطزٖ ذان ا٘طغي شذيطٜ ضسٜ زض ذان واٞص ٔي ياتس ٔي وٙس

ذٛضضيسي ٔي ٌطزز 

 تغصيٝ ٔٙاسة ٚ وافي زضذتاٖ -11

 جصب ٕ٘ٛزٜ ٚ فالس ٞط ٌٛ٘ٝ وٕثٛز تاضٙسضا تٝ ٔمساض وافي  پتاسيٓزضذتا٘ي وٝ ٕٞٝ ػٙاصط غصايي تٝ ذصٛظ 

٘سثت تٝ سايط زضذتاٖ ٔماٚٔت تيطتطي زض ٔماتُ سطٔا زاض٘س ٚ وٕتط زچاض سطٔاظزٌي ٔي ضٛ٘س ِصا تغصيٝ ٔتؼازَ 

سثة افعايص ٔماٚٔت ٚ يا تحُٕ زضذت تٝ سطٔا عَٛ فصُ ضضس زضذت زضذت تط اساس آظٖٔٛ ذان ٚ تطي زض 

.   ٔي ٌطزز

لغغ آتياضي زض پائيع تايستي ظٚزتط ا٘جاْ تا  ضاذٝ ٞا ذطثي ضسٜ ٚزضذت تٝ ذٛاب تطٚز ظيطا ازأٝ واٞص ٚ -13

. ضٛز آتياضي زض پائيع تاػج ػسْ ترٛاب ضفتٗ زضذتاٖ ٚ ضازاب ٔا٘سٖ ضاذٝ ٞا ٚ حساس ضسٖ تٝ سطٔا ٔي 

ٚسايُ ٚ اتعاض ٞٛاضٙاسي جٟت وٙتطَ زٔا ٚ پيص تيٙي ظٔاٖ ٚلٛع سطٔا تطاي ا٘جاْ تساتيط الظْ   استفازٜ اظ -12

زض ٔطوع تجٕغ تاغات ٚ تاغٟاي تعضي 

 



: حفاظت درختان از سرهاي بهاره شاهل(کوتاه هدت)روش هاي هستقين یا فعال (ب

حفاظت زضذتاٖ اظ عطيك ٌطْ وطزٖ ٞٛاي تاؽ  -2

تراضي زض ٞط ٞىتاض ٔي تاضس ٚ   120تا  100ْ وطزٖ ٞٛاي تاؽ تٛسظ تراضيٟاي تاغي وٝ ٘ياظ تٝ تؼساز حسٚز ٌط

ٚ يا استفازٜ اظ . تاضس  ٌاظٚييُ ٚ ذان اضٜ ٚ يا ٔرّٛط سٛذت آٖ ٔي تٛا٘س ضٚغٗ سٛذتٝ ،ٌاظٚييُ ٚ ٘فت سياٜ

تراضي تاغي ٔتحطن زض سغح تاؽ ٚ استفازٜ اظ سٛذت ٞاي جأس 

اظت زضذتاٖ اظ عطيك پاضيسٖ آب ضٚي ضىٛفٝ زضذتاٖ تا استفازٜ اظ ضٚش آتياضي تاضا٘ي حف-2

آتياضي تاضا٘ي ٚ يا لغطٜ اي زضتاؽ ٔي تٛاٖ اظٔيىطٚ جت تط ضٚي تاج زضذتاٖ استفازٜ ٚ  زض صٛضت ٚجٛز سيستٓ

يسٖ آب تا ايجاز اليٝ يد تط ضٚي جٛا٘ٝ ٞا تاػج ٔحافظت اظ سطٔا ٚ ٕٞچٙيٗ پاش. آب ضا تطٚي تاج زضذتاٖ پاضيس

.  يد ظزٖ  آب تاػج آظاز ضسٖ ٌطٔا ٚ ٌطْ ضسٖ ٔحيظ اعطاف جٛا٘ٝ ٞا ٔي ضٛز

وٙتطَ سطٔاي تٟاضٜ تا ٔرّٛط وطزٖ ٞٛاي سطز ٚ ٌطْ زض تاؽ   -3

تاٍِطز تاػج ٚ  تٝ ٚسيّٝ زستٍاٜ ِٔٛس تاز(احاِت ايٙٛضغٖ زْ)ٞٛاي سطز وف تاؽ تا ٞٛاي ٌطْ تاال  ٔرّٛط وطزٖ

.  ٌطْ ضسٖ ٞٛا زض اعطاف جٛا٘ٝ ٞا ضسٜ ٚ ذغط سطٔا ضا واٞص ٔي زٞس 

وٙتطَ سطٔاي تٟاضٜ اظ عطيك ٔثاضظٜ تا تاوتطي ٞاي ِٔٛس ٞستٝ يد تا استفازٜ اظ تاوتطي وص ٞا -4

اَٚ  ٔطحّٝوٝ  ٔطحّٝضي زاضتٝ زض زٚ استفازٜ اظ ٔٛاز تاوتطي وص ٔا٘ٙس اوسي وّطٚض ٔس وٝ ذاصيت تاوتطي ن

تالفاصّٝ تؼس اظ ضيعش تطٌٟا زض پائيع ٚ زيٍطي زض ظٔاٖ تٛضْ جٛا٘ٝ ٞا تاػج اظ تيٗ ضفتٗ تاوتطيٟا ضسٜ ٚ ٞستٝ يد 

تطىيُ ٕ٘ي ٌطزز 

( فٌٛط)زستٍاٜ ِٔٛس ٔٝ  تىاضٌيطي -5

ض سغح زضذتاٖ ضسٜ ٚ اظ ذساضت تاػج ايجاز ٔٝ غّيظ ز( vk2)٘ٛػي ضٚغٗ آب ٚ زستٍاٜ ِٔٛس ٔٝ يا فٌٛط تا 

جٌّٛيطي ٔي وٙس تٝ ضطط ػسْ ٚجٛز تاز  سطٔا 

غطلاب وطزٖ ظٔيٗ تاؽ زض ظٔاٖ احتٕاَ ٚلٛع يرثٙساٖ  -6

غطلاب وطزٖ تايستي زض سغح تاؽ تٛزٜ ٚ تطجيحا تا آب چطٕٝ ٚ لٙات لثُ اظ ٚلٛع يد ظزٌي ا٘جاْ ضٛز  

زاضاي ساَ آٚضي اظ عطيك تٙه وطزٖ ٔيٜٛ ٚ ٕٞچٙيٗ ٔسيطيت وٙتطَ ٔيعاٖ تاضزٞي زضذت زض زضذتاٖ  -7

( آٚض)تمٛيت زضذتاٖ تا تغصيٝ وأُ زض ساَ تاضزٞي 

زضذتاٖ زاضاي ساَ آٚضي زض ساِٟاي آٚض تٝ زِيُ حجٓ ظياز ٔيٜٛ تطضٚي زضذت ٔٛجة ضؼيف ضسٖ جٛا٘ٝ ٞاي 

ذت تٝ سطٔا حساس ٔي ٌُ ساَ تؼس ٚ ٕٞچٙيٗ وٓ ضسٖ شذيطٜ سِّٛي ٚ ضليك ضسٖ ضيطٜ سِّٛي ٌطتٝ ٚ زض

ضٛز 

اتيّٗ ٚ ٘ايّٖٛ پّي  ٌٛ٘ي ،  پٛضا٘سٖ ٟ٘اَ ٚ زضذتاٖ وٛچه ٚتاج زضذت تا -8



تٟتط است )ايجاز زٚز زض سغح تاؽ اظ عطيك سٛظا٘سٖ واٜ ٚ وّص ٚ فضٛالت زأي ٚ سطضاذٝ ٞاي ٞطس ضسٜ -9

( جّٛ ٌيطي ضٛزسغح تاؽ واٜ ٚ وّص زاضاي ضعٛتت تٛزٜ تا ايجاز زٚز وطزٜ ٚ اظ ضؼّٝ ٚض ضسٖ آتص زض 

تٝ تؼٛيك ا٘ساذتٗ ظٔاٖ ٌّسٞي زضذتاٖ تا استفازٜ اظ ٔٛازي وٝ ظٔاٖ ٌّسٞي زضذتاٖ ضا تٝ تاذيط ٔي ا٘ساظز  -10

ٔا٘ٙس اتفٗ ٚ پاوّٛ تٛتطاظَٚ 

 استفازٜ اظ ٔٛاز ضيٕيايي ٔا٘ٙس اتفٖٛ لثُ اظ تٛضْ جٛا٘ٝ ٞا تاػج تٝ تاذيط ا٘ساذتٗ ٌّسٞي زض زضذتاٖ ٚ فطاض اظ

تاػج تاذيط زض ٌّسٞي تازاْ ٌطزيسٜ  ppm 500اتفٖٛ تاغّظتتط اساس تحميمات ا٘جاْ ضسٜ ٔازٜ )سطٔا ٔي ٌطزز 

واضتطز ايٗ ٔٛاز تايستي زليما تطاساس ٔيعاٖ تٛصيٝ ضسٜ ٚ تا ٔطٛضت تا واضضٙاساٖ وطاٚضظي ٚ ٔطاٚضيٗ .(است

ذثطٜ تاضس 

ق جٛا٘ٝ ٞاي ٌُ استفازٜ اظ زستٍاٜ ِٔٛس وف تازٚاْ تٝ ػٙٛاٖ ػاي-11

 

: روش هقابله با سرهاي زودرس پایيسه

( پيٛست ضٕيٕٝ.)اضلاْ ظٚزضس زض ٔٙاعمي وٝ ذغط ٚلٛع سطٔاي ظٚزضس پاييعٜ ٚجٛز زاضزواضت -1

. واضت زضذتاٖ زض ضية ٞاي ضٚ تٝ جٙٛب زض ٔٙاعمي وٝ ذغطيرثٙساٖ تٟاضٜ ٚجٛز ٘ساضز-2

تطزاضت ظٚزتط ٚ استفازٜ زض  ، صٛضت ػسْ ضسيسٌي وأُزض )تطزاضت ٔحصَٛ لثُ اظ ٚلٛع سطٔاي پاييعٜ -3

( صٙايغ تثسيّي

ا٘جاْ ػّٕياتي وٝ ٔٛجة ظٚزضسي ٔحصَٛ ٔي ضٛ٘س ٔا٘ٙس ٞطس سثع،تغصيٝ وأُ زضذت،زفغ ػّف ٞاي ٞطظ  -4

تسياض  (اٍ٘ٛض ٚ ٌطزٚ ) ٔسيطيت ٔصطف وٛزٞاي اظتٝ ٚ آتياضي ذصٛصا ظٔاٖ آذطيٗ آتياضي زض ٌٛ٘ٝ ٞاي حساس-5

ٔي تاضس  ٟٔٓ

 

: روشهاي هقابله با سرهاي زهستان

( جسَٚ ضٕيٕٝ)واضت ٌٛ٘ٝ ٞا ٚ اضلاْ ٔماْٚ تٝ سطٔاي ظٔستاٖ-1

( پايٝ ٞاي تصضي ٔماْٚ تط اظ پايٝ ٞاي ضٚيطي ٔي تاضٙس)استفازٜ اظ پايٝ ٞاي ٔماْٚ تٝ سطٔا -2

     جة ضىستٗ ضاذٝ ٞا تاضش تطف ٔٛ)ا٘تراب سيستٓ ٔٙاسة تطتيت ٚ ٞسايت زض ذتاٖ تطاي ٔٙاعك سطز -3

ٔا٘ٙس تطتيت ٔحٛض ٔطوع تٝ  ا٘جاْ ٌطزز ٔتٙاسة تا ٌٛ٘ٝ ٚ ػازت ضضسي ضلٓ تطتيت زضذت ٔي ٌطزز ِصا تٟتطاست 

( جاي ٔطوع تاظ زض ضلٕٟاي ضز زِيطس ٚ ٌّسٖ زِيطس زض ٌٛ٘ٝ  سية

ظيط ذان وطزٖ تٛتٝ ٞاي ٔٛ زض ٔٙاعك سطز -4

... اضتٝ ضسٜ ا٘س تا ٌٛ٘ي، ٘ايّٖٛ، ٚپٛضص زضذتچٝ ٞا ٚ زضذتا٘ي وٝ تاظٜ ن-5



ذٛززاضي اظ ا٘جاْ ػّٕيات ذاوٛضظي تاؽ عي زٚضٜ يرثٙساٖ -6

جٕغ آٚضي ػّف ٞاي ٞطظ ،ٔاِچ ٚ تماياي ظ٘سٜ ٌياٞاٖ اظ سغح ظٔيٗ تاؽ لثُ اظ يرثٙساٖ جٟت افعايص ضطية  -7

جصب ٌطٔايي ذان 

٘تطَ آفات ٚ تيٕاضي ٞاٚ جٌّٛيطي اظ ٚاضز ن)تالش زض جٟت حفظ سالٔت وأُ زضذتاٖ زض عَٛ فصُ ضٚيص -8

جٟت افعايص ٔماٚٔت آٟ٘ا زض ٔماتُ سطٔا ٚ يرثٙساٖ (ضسٖ ٞط ٌٛ٘ٝ استطس تٝ زضذتاٖ

تغصيٝ وأُ زضذتاٖ زض عَٛ فصُ ضضس تا تٕأي ػٙاصط ٔٛضز ٘ياظ زضذت ذصٛصا وّسيٓ ٚ ٔٙيعيٓ زض ظٔاٟ٘ائي -9

حسالُ يه ٔاٜ لثُ اظ ضيعش )يطٜ سِّٛي زاضتٝ تاضس وٝ زضذت فطصت الظْ ضا جٟت جصب ٚ افعايص غّظت ش

( تطي

 تيطتطضضس  تحطيه وٝ ٔٛجة (اٚاسظ تاتستاٖ تٝ  تؼس)زيط ٍٞٙاْ  اجتٙاب اظ ٔصطف تي ضٚيٝ وٛزٞاي اظتٝ-10

ٕٞچٙيٗ آتياضي ظياز  ، ضسٜ ٚ ضاذٝ ٞاي ضضس وطزٜ ذطثي ٘طسٜ ٚ احتٕاَ سطٔاظزٌي ضا تيطتط ٔي وٙس ٞا ضاذٝ

ضليك ضسٖ ضيطٜ سِّٛي ٚ ػسْ چٛتي ضسٖ ضاذٝ ٞاي زضذتاٖ ٚ واٞص ٔماٚٔت تٝ سطٔاي  زضذتاٖ ٔٛجة

  .زضذتاٖ زض فصُ ظٔستاٖ ٔي ضٛز

.  ذٛززاضي اظ ٞطس زضذتاٖ زض فصُ پاييع ٚ زٚضٜ يرثٙساٖ وٝ ٔٛجة حساس ضسٖ زضذتاٖ تٝ سطٔا ٔي ضٛز-11

ذان )لاتُ ضستطٛ تا آب ٚ يا وائِٛيٗ  سفيس وطزٖ تٙٝ ٚ ضاذٝ ٞاي اصّي زضذتاٖ تا ضٍٟ٘اي پالستيه-12

ٚ تطويسٖ پٛست تٙٝ زضذتاٖ  تٝ جٟت جٌّٛيطي اظ آفتاب سٛذتٍي ظٔستا٘ٝ( چيٙي

تط اصالح ذان ٚ ٘مص تغصيٝ اي ، ٔٛجة  ػالٜٚاضافٝ وطزٖ ٔٛاز آِي ٚ وٛزٞاي حيٛا٘ي پٛسيسٜ تٝ ذان وٝ  -13

. تٟتط ٌطْ ضسٖ ذان ٘يع ٔي ٌطزز

 

 

 


