بنام خدا
سرمازدگي و راه هاي جلوگيري از سرمازدگي درختان ميوه
روش هاي مبارزه وکنترل خسارت سرماي دیررس بهاره :
براي مقابله با سرماي دیرس بهاره و کاهش خسارت ناشي از سرمازدگي درختان ميوه تاکنون روشهاي مختلفي
ارائه شده است که هریك از این روش ها به نوبه خود مي تواننددر این زمينه موثر واقع شوند .این روشها بطورکلي
به دو دسته روش هاي بلند مدت یا غير فعال و روش هاي کوتاه مدت یا فعال تقسيم بندي مي شوند .
الف -روش هاي بلند مدت یا غيرفعال :

 -1انتخاب منطقه و محل مناسب براي احداث باغ (مكان یابي درست)
استفاده از آمار هوا شناسي ( حداقل دوره سي ساله) و مطالعات مكانيابي احداث باغ انجام گرفته در منطقه و
همچنين راهنمائي و مشاوره با کارشناسان کشاورزي خبره راهگشا است .
-2انتخاب نوع خاك و زمين مناسب براي کاشت
خاك مناسب براي احداث باغ بایستي داراي بافت متوسط  ،ميزان مواد آلي خاك حداقل یك و ترجيحا  2تا  3درصد
و عمق حداقل  121سانتيمتر باشد مضافا اینكه تا عمق  1/5متري فاقد الیه سخت و محدودکننده براي نفوذ ریشه
باشد  ،بدیهي است در صورت نامناسب بودن خاك از نظر بافت و مواد آلي الزم است محل کاشت درخت تا عمق 121
سانتيمتري گود برداري و مجدد ا خاك سطحي به همراه کود آلي و کودهاي شيميائي مورد نياز مجددا پر گردیده و
سپس نهال برروي آن کشت گردد
 -3انتخاب ارقام ميوه مناسب و سازگار با شرایط آب و هوائي منطقه به خصوص ارقام دیر گل و مقاوم به سرماي
بهاره
گونه و رقم ميوه اي انتخاب شود که بتواند درشرایط ا قليمي آن منطقه بخوبي استقرار یافته و محصول اقتصادي
توليد نماید دراین ميان استفاده از ارقام دیرگل ومقاوم به سرماي دیررس بهاره ازاهميت بيشتري برخوردار است
-4انتخاب پایه هاي مقاوم به سرما به خصوص پایه هائي که موجب القاء دیر گلدهي مي شوند
-5اجتناب از کاشت درختان ميوه در محلهاي تجمع هواي سرد (چاله هاي یخي)
هواي سرد بعلت سنگيني بطرف پائين حرکت مي کند و معموال در چاله ها و اراضي کم ارتفاع تجمع مي یابد و
موجب سرمازدگي مي شوند لذا زمين هاي گود کف دره ها و چاله ها مناسب احداث باغ نيستند
-6در صورت احداث باغ در اراضي شيبدار  ،در دامنه هاي رو به شمال احداث گردد
گياهاني که دردامنه هاي جنوبي کشت مي شوند با کسب انرژي بيشتر زودتر از گياهان کاشته شده دردامنه هاي
شمالي ومسطح ازخواب فيزیولوژیكي بيدار شده و وارد مرحله گلدهي مي شوند(گلهاي آنها زودتر باز مي شود)ودر
نتيجه درمعرض خطر سرمازدگي قرار مي گيرند بنابراین حتي االمكان باید ازکاشتن محصوالت حساس به سرما در
دامنه هاي جنوبي به منظور جلوگيري از یخبندان و احتمال بروز سرمازدگي خوداري شود.

-7انتخاب طرح مناسب کاشت درختان
آرایش کاشت درختان در مناطق مختلف بسته به نوع سرما  ،رنگ گيري  ،آفتاب سوختگي و دیگر موارد متفاوت
بوده و در این خصوص بایستي جميع جهات مد نظر قرار گيرد ليكن در خصوص جلوگيري از سرمازدگي در سيستم
کاشت بایستي بيشترین آفتاب به سطح زمين بتابد
-8انتخاب سيستم مناسب تربيت و هدایت درختان با توجه به شرایط اقليمي منطقه  ،نوع پایه و رقم کاشته شده
زمان هرس بایستي بعد از گذشت خطر سرما انجام شود چون ایجاد برش در شاخه و تنه درخت و ایجاد زخم منجر
به تنش در گياه و حساس شدن به سرما و همچنين حمله آفات و بيماري ها مي گردد
-9احداث باد شكن در مناطق باد خيز
در مناطق باد خيز که سرماي زمستانه موجب خسارت مي شود مي توان سرماي زمستانه را با احداث باد شكن
کاهش داد.
 -11مدیریت کف باغ (مبارزه با علفهاي هرز ،خودداري از شخم باغ قبل از یخبندان ،مرطوب کردن زمين باغ
انجام ،این عمليات مي تواند خطر سرمازدگي را کاهش دهد.
علفهاي هرز کف باغ را بایستي از بين برد تا در روز زمين انرژي خورشيد را گرفته و در شب به محيط
برگرداند.شخم زدن باعث افزایش هواي درون خاك مي گردد و چون هوا گرماي کمتري در مقایسه با خاك ذخيره
مي کند انرژي ذخيره شده در خاك کاهش مي یابد همچنين مرطوب کردن خاك باعث جذب بيشتر انرژي خورشيدي
مي گردد
-11تغذیه مناسب و کافي درختان
درختاني که همه عناصر غذایي به خصوص پتاسيم را به مقدار کافي جذب نموده و فاقد هر گونه کمبود باشند نسبت
به سایر درختان مقاومت بيشتري در مقابل سرما دارند و کمتر دچار سرمازدگي مي شوند لذا تغذیه متعادل درخت
بر اساس آزمون خاك و برگ در طول فصل رشد درخت سبب افزایش مقاومت و یا تحمل درخت به سرما مي گردد .
-13کاهش و قطع آبياري در پائيز بایستي زودتر انجام تا شاخه ها خشبي شده ودرخت به خواب برود زیرا ادامه
آبياري در پائيز باعث عدم بخواب رفتن درختان و شاداب ماندن شاخه ها و حساس شدن به سرما مي شود .
 -12استفاده از وسایل و ابزار هواشناسي جهت کنترل دما و پيش بيني زمان وقوع سرما براي انجام تدابير الزم
در مرکز تجمع باغات و باغهاي بزرگ
ب)روش هاي مستقيم یا فعال (کوتاه مدت)حفاظت درختان از سرماي بهاره شامل:

-1حفاظت درختان از طریق گرم کردن هواي باغ
گر م کردن هواي باغ توسط بخاریهاي باغي که نياز به تعداد حدود  111تا  121بخاري در هر هكتار مي باشد و
سوخت آن مي تواند روغن سوخته ،گازویيل و نفت سياه و یا مخلوط گازویيل و خاك اره باشد  .و یا استفاده از
بخاري باغي متحرك در سطح باغ و استفاده از سوخت هاي جامد
-2حفاظت درختان از طریق پاشيدن آب روي شكوفه درختان با استفاده از روش آبياري باراني

در صورت وجود سيستم آبياري باراني و یا قطره اي درباغ مي توان ازميكرو جت بر روي تاج درختان استفاده و آب
را بروي تاج درختان پاشيد .پاش يدن آب با ایجاد الیه یخ بر روي جوانه ها باعث محافظت از سرما و همچنين یخ
زدن آب باعث آزاد شدن گرما و گرم شدن محيط اطراف جوانه ها مي شود.
 -3کنترل سرماي بهاره با مخلوط کردن هواي سرد و گرم در باغ
مخلوط کردن هواي سرد کف باغ با هواي گرم باال (حالت اینورژن دما)به وسيله دستگاه مولد باد و بالگرد باعث
گرم شدن هوا در اطراف جوانه ها شده و خطر سرما را کاهش مي دهد .
-4کنترل سرماي بهاره از طریق مبارزه با باکتري هاي مولد هسته یخ با استفاده از باکتري کش ها
استفاده از مواد باکتري کش مانند اکسي کلرور مس که خاصيت باکتري کشي داشته در دو مرحله که مرحله اول
بالفاصله بعد از ریزش برگها در پائيز و دیگري در زمان تورم جوانه ها باعث از بين رفتن باکتریها شده و هسته یخ
تشكيل نمي گردد
 -5بكارگيري دستگاه مولد مه (فوگر)
دستگاه مولد مه یا فوگر با آب و نوعي روغن ( )vk2باعث ایجاد مه غليظ در سطح درختان شده و از خسارت
سرما به شرط عدم وجود باد جلوگيري مي کند
 -6غرقاب کردن زمين باغ در زمان احتمال وقوع یخبندان
غرقاب کردن بایستي در سطح باغ بوده و ترجيحا با آب چشمه و قنات قبل از وقوع یخ زدگي انجام شود
 -7مدیریت کنترل ميزان باردهي درخت در درختان داراي سال آوري از طریق تنك کردن ميوه و همچنين تقویت
درختان با تغذیه کامل در سال باردهي (آور)
درختان داراي سال آوري در سالهاي آور به دليل حجم زیاد ميوه برروي درخت موجب ضعيف شدن جوانه هاي گل
سال بعد و همچنين کم شدن ذخيره سلولي و رقيق شدن شيره سلولي گشته و درخت به سرما حساس مي شود
 -8پوشاندن نهال و درختان کوچك وتاج درخت با گوني  ،پلي اتيلن و نایلون
 -9ایجاد دود در سطح باغ از طریق سوزاندن کاه و کلش و فضوالت دامي و سرشاخه هاي هرس شده (بهتر است کاه
و کلش داراي رطوبت بوده تا ایجاد دود کرده و از شعله ور شدن آتش در سطح باغ جلو گيري شود)
 -11به تعویق انداختن زمان گلدهي درختان با استفاده از موادي که زمان گلدهي درختان را به تاخير مي اندازد
مانند اتفن و پاکلو بوترازول
استفاده از مواد شيميایي مانند اتفون قبل از تورم جوانه ها باعث به تاخير انداختن گلدهي در درختان و فرار از
سرما مي گردد (بر اساس تحقيقات انجام شده ماده اتفون باغلظت ppm 511باعث تاخير در گلدهي بادام گردیده
است) .کاربرد این مواد بایستي دقيقا براساس ميزان توصيه شده و با مشورت با کارشناسان کشاورزي و مشاورین
خبره باشد
-11استفاده از دستگاه مولد کف بادوام به عنوان عایق جوانه هاي گل

روش مقابله با سرماي زودرس پایيزه:
-1کاشت ارقام زودرس در مناطقي که خطر وقوع سرماي زودرس پایيزه وجود دارد(.پيوست ضميمه)
-2کاشت درختان در شيب هاي رو به جنوب در مناطقي که خطریخبندان بهاره وجود ندارد.
-3برداشت محصول قبل از وقوع سرماي پایيزه (در صورت عدم رسيدگي کامل  ،برداشت زودتر و استفاده در
صنایع تبدیلي)
 -4انجام عملياتي که موجب زودرسي محصول مي شوند مانند هرس سبز،تغذیه کامل درخت،دفع علف هاي هرز
-5مدیریت مصرف کودهاي ازته و آبياري خصوصا زمان آخرین آبياري در گونه هاي حساس (انگور و گردو ) بسيار
مهم مي باشد

روشهاي مقابله با سرماي زمستان:
-1کاشت گونه ها و ارقام مقاوم به سرماي زمستان(جدول ضميمه)
-2استفاده از پایه هاي مقاوم به سرما (پایه هاي بذري مقاوم تر از پایه هاي رویشي مي باشند)
-3انتخاب سيستم مناسب تربيت و هدایت در ختان براي مناطق سرد (بارش برف موجب شكستن شاخه ها
مي گردد لذا بهتراست تربيت درخت متناسب با گونه و عادت رشدي رقم انجام گردد مانند تربيت محور مرکز به
جاي مرکز باز در رقمهاي رد دليشس و گلدن دليشس در گونه سيب)
-4زیر خاك کردن بوته هاي مو در مناطق سرد
-5پوشش درختچه ها و درختاني که تازه کاشته شده اند با گوني ،نایلون ،و...
-6خودداري از انجام عمليات خاکورزي باغ طي دوره یخبندان
-7جمع آوري علف هاي هرز ،مالچ و بقایاي زنده گياهان از سطح زمين باغ قبل از یخبندان جهت افزایش ضریب
جذب گرمایي خاك
 -8تالش در جهت حفظ سالمت کامل درختان در طول فصل رویش(کنترل آفات و بيماري هاو جلوگيري از وارد
شدن هر گونه استرس به درختان)جهت افزایش مقاومت آنها در مقابل سرما و یخبندان
 -9تغذیه کامل درختان در طول فصل رشد با تمامي عناصر مورد نياز درخت خصوصا کلسيم و منيزیم در زمانهائي
که درخت فرصت الزم را جهت جذب و افزایش غلظت شيره سلولي داشته باشد (حداقل یك ماه قبل از ریزش
برگ)
-11اجتناب از مصرف بي رویه کودهاي ازته دیر هنگام (اواسط تابستان به بعد) که موجب تحریك رشد بيشتر
شاخه ها شده و شاخه هاي رشد کرده خشبي نشده و احتمال سرمازدگي را بيشتر مي کند ،همچنين آبياري زیاد
درختان موجب رقيق شدن شيره سلولي و عدم چوبي شدن شاخه هاي درختان و کاهش مقاومت به سرماي درختان
در فصل زمستان مي شود.

-11خودداري از هرس درختان در فصل پایيز و دوره یخبندان که موجب حساس شدن درختان به سرما مي شود.
-12سفيد کردن تنه و شاخه هاي اصلي درختان با رنگهاي پالستيك قابل شستشو با آب و یا کائولين (خاك چيني)
به جهت جلوگيري از آفتاب سوختگي زمستانه و ترکيدن پوست تنه درختان
 -13اضافه کردن مواد آلي و کودهاي حيواني پوسيده به خاك که عالوه بر اصالح خاك و نقش تغذیه اي  ،موجب
بهتر گرم شدن خاك نيز مي گردد.

