
درختان میوهروش هاي مقابله با سرمازدگی در باغات

ت کشاورزي ومنابع طبیعی استان گلستانحسین فریدونی محقق باغبانی مرکز تحقیقا

:مقدمه

که خسارت هاي فراوانی در برخی از سال ها به باغات هستندسرما و یخ بندان از جمله پدیده هاي طبیعی 
د آسیب هاي ناشی از سرما در درختان خزاندار بسته به نوع گونه و رقم متفاوت بوده و نوارد می نمایمیوه 

هرگونه و رقم نه تنها درجه حرارت مطلوب براي. زودرس بهاره می باشدغالبا ناشی از سرماي این عمل 
هاي ایده ال و همچنین محدوده داراي حرارتوجود دارد بلکه مراحل رشد و فعالیت هاي گوناگون گیاهان،

زا خسارت می تواندحداقل گیاه تحمل کاهش دما از آستانه. حرارتی کشنده و حداقل و حداکثر می باشد
شناخت بنابراین یان بار عدم مقاومت درختان در برابر سرماي زمستان مطلع هستندباغداران کامالً از نتایج زباشد

از چگونگی وقوع سرما و یخبندان و عالیم ناشی از وقوع  این پدیده در هر ناحیه می تواند برنامه ریزان 
هاي خوشبختانه پیشرفت کشاورزي و خود باغداران را بمنظورکاهش خسارت سرما راهنمایی و کمک نماید

دانش بشري در علوم مختلف از جمله هواشناسی و تحلیل داده هاي حاصل از تغییرات جوي امکان پیش بینی 
خسارتتا حدودیمی توانند،که  باغدارن با بکارگیري برخی تدابیربنحويیخبندان هاي فصلی را فراهم نموده

.کاهش دهندهاي احتمالی را

:تعریف سرمازدگی و یخ زدگی

عبارتست از تغییرات فیزیکی و یا فیزیولوژیکی انگیختـه شـده در اثـر روبـرو شـدن انـدام هـاي        سرمازدگی
که با پیدایش عالیم ) گراددرجه سانتی10تا 0بین ( مختلف گیاه با دماه هاي پایین و باالتر از نقطه انجماد 

به صدمات ناشی . بکار می رودInjuryChillingو Chilling Damageهمراه است و مترادف با واژه هاي 
گفته می شود، صدمات یخ زدگی عمدتا ناشی از Freezingاز دماي زیر صفر درجه سانتیگراد یخ زدگی یا 

.ها گسترش می یابدهاي یخ در آوندهاي گیاه است که بسرعت در تمامی اندامایجاد کریستال

:انواع سرما و یخ زدگی

به سرمایی که در اثر هجوم یک جریان سرد و قطبـی و  ):یا سیکلونیجبهه اي (سرمازدگی انتقالی)الف
عبور آن از یک منطقه پیش می آید و موجب کاهش شدید و ناگهانی درجه محیط به چندین درجه زیر صفر 

.بوقوع می پیوند) زمستان(می شود اطالق می گردد این جریان بیشتر در دوران رکود درختان میوه 



سرما و یخبندانی که کامال منطقه اي بوده و در یک محدوده معین بدون اینکه :سرمازدگی تشعشعی) ب
این هواي سرد از سایر نقاط به منطقه نفوذ کند در اثر تشعشع از سطح زمین در همان محل بوجود می آید

.نوع سرمازدگی بر خالف نوع اول همواره در شب هاي ساکت و آرام بدون ابر و باد ظاهر می شود

به عبارتی زمان وقوع سرما نیز پراهمیت بوده و بـراین  به نوع فصل نیز خسارت وارده متفاوت می باشدبسته
. اساس تقسیم بندي زیر صورت گرفت است 

سرمازدگی دیررس بهاره 

ایـن نـوع سـرمازدگی بیشـتر در     خیلی خطرناك تر از از یخبندان هاي اوائل پائیز می باشندهاي بهارهسرما
زیرا گل ها و میوه هـاي جـوان حساسـتر از    خسارت به گل و میوه می گرددمناطق معتدله رخ داده و باعث

امکان وقوع سرماي بهاره در موقع باز شدن گل هاي درختان وجود دارد طـول  . میوه هاي رسیده می باشند
ـ  .حـداکثر سـه روز بیشـتر نیسـت     مدت این نوع سرما کوتاه بوده و از چند ساعت تا  ه سـرماي  حساسـیت ب

جوانه هاي باز نشـده مـی باشـد    >گل نیمه باز >کامال باز شده گل>میوه کوچک:  دیررس بهاره به ترتیب
لو و هلو که داراي نیاز سرمایی کمتري مـی باشـند توصـیه مـی     آبادام ،زردبنابراین در مورد میوه هاي مانند

بمنظور پی بردن به خسارت سرمازدگی دیرس بهاره تخمدان گلها و میوه . اده شوداستفشود از ارقام دیرگل
سبز بودن می توان نتیجه گرفت که گل یا میـوه اسـیب ندیـده    هاي کوچک معاینه می شوند که در صورت 

.است

:سرمازدگی زمستانه

و پایین تـر رخ داده و در حالـت شـدیدتر    -c°10این نوع سرمازدگی در زمستان و در دما هاي پایین تر از
این نوع سرمازدگی در میوه همیشه سـبز نظیـر مرکبـات و    می شوند) Freezing(درختان دچار یخ زدگی

گاهی ممکـن اسـت سـرمازدگی پـاییزه و قبـل از بـه خـواب رفـتن         .زیتون می تواند موجب خسارت زا باشد
اي زوردرس پاییزه مخصوصا اگر همراه با ریزش باران باشد بطور مثال در انار سرم.خسارت بار باشد،درختان

.باعث ترکیدگی میوه می گردد

هـاي  حساسیت انداممتفاوت است همچنین یخبندان سرما وارقام بهگونه ها و تحمل :عالیم سرمازدگی
نورسته و جوانه ها ، شاخه هايبه ترتیب ریشه ها ، برگداردتفاوت نیزیخ زدگی و سرمامختلف گیاهی به 

با توجه به اینکه ریشه ها در داخل خاك فعالنـد کمتـر در معـرض    . ها بیشترین حساسیت را دارا می باشند
هاي پاییز، تقریبا میزان مقاومـت پوسـت و آونـدهاي    در ماه.آسیب هاي ناشی از سرمازدگی قرار می گیرند

تا -1دمايطور کلیه بست کمتر خواهد بودچوبی یکسان است ولی به هنگام زمستان شانس زنده ماندن پو



درجـه سـانتیگراد   -7گراد در فصل رشد صدمه زیادي به گیاه وارد ساخته و در دمـاي کمتـر از  سانتی-2
-5در شرایط مطلـوب دمـایی، سـرماي هـوا نبایـد از      هاي هواي گیاه آسیب می بیندتولید محصول و اندام

اگر درجه حرارت هوا در دوره استراحت گیاه بتـدریج کـاهش یابـد    ندر زیتو.درجه سانتی گراد کمتر باشد
درجه سانتیگراد هم برسد خسارت وارد شده به درخت قابل توجه نخواهد بود امـا اگـر در   -13حتی اگر به 

ی یهاي هـوا موجب یخ زدگی و ازبین رفتن ساقه و اندامیابدکاهشهمین زمان درجه حرارت بطور ناگهانی
زدگـی در  عالیم و خسارت سـرما و یـخ  .قسمت هاي پایین تنه درخت اغلب زنده می مانندگرچهامی شود

.اندام هاي گیاهی بشرح زیر می باشد

قهوه اي شدن وتغییر رنگ هاي مورفولوژیکی سرمازدگی در جوانه ها عبارتندازخسارت:جوانه ها و گل
هـاي  در داخل جوانه و سیاه شدگی کامل اندام؛ در گلهاي در حال تکامل ها، نابودي گلاکسیداتیو بافت

سـیاه  خسارات عبارتند از پژمردگی کالله و خامه، قهوه اي شدن کالله و سـپس خامـه،  عالئمتازه باز شده
.هاگل آذینشدنشدگی تخمدان، بهم پیچیدن و نکروز

میوه هاي بالغ از ارقام دیررس که برداشت نشده اند و در طول زمستان بر روي درخت مـی  در زیتون:میوه
سـرماي بـی   . مانند چروکیده شده و دم میوه در اثر یخبندان زمستانه یا بهاره اغلب قهوه اي رنگ می گـردد 

که براي کنسرو در نظر گرفته شده اند آسیب موقع در ابتداي پاییز می تواند به میوه هاي برداشت نشده که
چند روز پـس از سـرما   . چنین سرماهایی معموآل باعث آسیب رسیدن به بخشی از محصول می شود. برساند

و اسـت هاي داخلی میوه ها نشان دهنده آسیب به بافتتاولاین . زدگی، تاول هایی در میوه بوجود می آید
میـوه سـرمازده در بیشـتر اوقـات نشـانه هـاي       مرکبات در.این زیتون ها براي تولید کنسرو مناسب نیستند

و بدنبال آن از دسـت دادن آب و ایجـاد   عصارهگاهی ابکی شدن کیسه هاي خارجی از خود نشان نمی دهد
بلورهـاي سـفید   شکاف در میوه مشاهده می شود در برش عرضـی در ناحیـه دم میـوه تشـکیل بلـور یـخ و      

در مورد سیب و گالبی یک نوع لکه با کمربندهایی با پوست زبـر  .هسیپریدن بر روي کارپل ها دیده می شود
.چوب پنبه اي روي میوه تشکیل و یا میوه کج و معوج شده و گودي هایی روي سطح آن بوجود می اید

اثر سرمابر سیاه شدن جوانه 



تاثیر یخ زدگی بر روي میوه در پرتقال و زیتون

برگ هاي جوان در اثر یخبندان زمستانه یا بهاره به رنگ سبز کم رنگ یا زرد مالیم درآمده زیتوندر:برگ
در برگ هاي بالغ قسمت نوك برگ به سـوي پـایین خمیـده مـی     . و در نهایت پژمردگی و خشک می شوند

در تماس با یخبندان بوده اند به صورت لوله اي شکل درآمده و سـطح پـایین   برگ هایی که در جوانی . شود
در یخبنـدان  . خواهـد بـود  ) بدون کرك هـاي صـفحه اي   ( برگ به رنگ سبز کم رنگ و واجد مناطق صاف 

شدید، به خصوص زمانی که با باد سرد همراه باشد، نوك برگ ها یا حاشیه پهنک برگ خشک می شود و به 
گاهی اوقات مناطق آبسوخته بر روي پهنک برگ گسترش می یابد و . ل به قهوه اي در می آیدرنگ قرمز مای

ایـن  . در یخبندان هاي شدید برگ ها تغییر رنگ داده برونـزي مـی شـوند   . به خشک شدن برگ می انجامد
گاه بـه واسـطه از   ي آسیب دیدهبرگ ها. برگ ها خمیده شده و در نهایت خشک و بر روي زمین می ریزند

یخبندان هاي مالیـم  در مرکبات.دنبین رفتن شاخه به صورت آویزان بر روي شاخه هاي مرده باقی می مان
در مواردي که یخبندان شدید نباشد که موجب . ها یا پیچیدگی موقت برگ می شودموجب آبگز شدن برگ

این نواحی بافت . هنک برگ ظاهر شودمرگ کامل برگها شود، ممکن است لکه هاي بافت مرده کوچکی در پ
.مرده اغلب مورد حمله بیماري آنتراکنوز قرار می گیرند

هاي حساس به سرما و یـخ بنـدان مـی    از اندامسر شاخه ها و شاخه هاي جوان:سرشاخه ها و شاخه ها
وص در قسمتی از این حالت به خص. تغییر رنگ داده و پریدرم آن ها برونزي می شودباشند بر اثر سرما بافت 

یخبندان همچنین ترك هایی را بر روي پوست شاخه هاي . شاخه که در معرض سرما بوده مشخص تر است
در صورت باال بودن مدت و شدت سرما تنه اسیب دیده و نهایتـا خشـک مـی    یک تا دو ساله ایجاد می کند

به طـوري . ست ظاهر می شودصورت نکروز بافت پوبآسیب یخبندان شدید بر روي شاخه یا سر شاخه شود
زخم هـاي حاصـل از یخبنـدان    . استمشاهده قابل که با برداشتن پوست مناطق قهوه اي در سطح کامبیوم 

در ارقام  نیمه .روي تنه، شاخه و سر شاخه با آلودگی توسط ساپروفیت ها از جمله باکتري ها دنبال می شود
ایـن خشـکیدگی در بعضـی از ارقـام در     . می شـوند سانتیمتر خشک20الی 10شاخه ها به اندازه حساس

بـا آسـیب   . ولی در ارقام حساس تنه شکاف برداشته و خشک می شـوند انتهاي سر شاخه ها اتفاق می افتد
در بهار با فعال شدن جوانه هاي خفته در بخـش  و ههاي هوایی، تعادل رویشی گیاه بهم خورداندامدیدن 



هاي پایینی، نرك ها و پاجوش هاي فراوانی بر روي تنه رشد نموده و درخت حالت بوته اي بخود می گیـرد  
.گیاه را ضروري می سازددرکه نیاز به هرس و اصالح

هاي زیتونشکاف هاي ایجاد شده در شاخه

آفتاب سوختگی زمستانه

در شب هاي سرد زمستان آب بین سلولی یخ زده و در طی روز شدت آفتاب بیشتري به قسمت هاي جنوب 
و جنوب غربی درخت می تابد که باعث ذوب شدن یخ ها می گردد یخ زدن و و ذوب شدن مـداوم آب بـین   

.ش آفتاب منجر به خسارت آفتاب سوختگی زمستانه می گرددسلولی در اثر سرما و تاب

و زیتونآسیب  یخ زدگی و سرما در باغ مرکبات

:سرمازدگی در باغات میوهمدیریت و کنترل

مبتنی بر که خودبراي حفاظت گیاهان در برابر آسیب هاي سرما و یخ زدگی وجود داردراهکارهاي مختلفی
مـوثرترین روش .پیشگیري از خسارت مـی باشـد  که مهمترین آن بعد اقتصاديیک یا چند اصول می باشد

است نقش مهم انتخـاب مکـان مناسـب در دوام    انتخاب درست محل احداث باغ، جلوگیري از آسیب سرما
انتخاب مکان از طریق عواملی نظیـر ارتفـاع از سـطح دریـا،    .دراز مدت یک باغ به هیچ وجه قابل انکار نیست

خاصلخیزي و قابلیت نگهداري ) بافت و ساختمان آن(خصوصیات خاك درصد شیب زمین،عرض جغرافیایی،

گردوسر شاخه هاي آسیب ناشی از  سرمازدگی 



بنابراین قبل از احداث بـاغ الزم اسـت بـا مطالعـه شـرایط      . خاك و سایر فاکتورها تاثیر می گذاردعمق آب،
ساله از وقوع و تعداد دفعات سرما و یخ بندان 20اقلیمی منطقه و داده هاي هواشناسی در حداقل یک دوره 

اگر محلی داراي زهکشی .و سپس تصمیم به احداث باغ و انتخاب گونه و رقم مناسب نموداگاهی پیدا نمود
زمین هاي شیبدار از این قبیـل  دامنه ها ومحل مناسبی جهت احداث باغ می باشدباشدخوب هوا ي سرد

انتخاب زمان مناسب هرس و پیوند در پیشگیري از سرمازدگی درختان میوه می تواند موثر باشدمی باشد

:انتخاب گونه و رقم مناسب

تنوع گونه ها و تفاوت ارقام مختلف بلحاظ تحمل به شرایط مختلف محیطی یکی از ویژگی هاي مهم گیاهان 
می باشد براین اساس انتخاب رقم مناسب با شرایط اقلیمی منطقه پایه و اساس موفقیت محسوب می گردد

به برگ سانتی گرادسرماي صفر درجه.مرکبات درختانی حساس به دماي زیر صفر درجه و یخبندان هستند
درجـه سـانتیگراد زیـر    2/2ساعت پایین تر از 4هنگامی که دماي هوا بیش از هاي مرکبات صدمه می زند،

بمدت درجه سانتیگراد-12تا-10در محدودهدمايفتاشودسارت سرمازدگی میصفر باشد میوه دچار خ
درخـت مـی   موجب صدمه شدید به تنه و شاخه شده و در صورت تـداوم نـابودي  مرکباتباغدرساعت12

از لحاظ داشتن مقاومت بسرما در درختان مرکبات به ترتیب نارنج سه برگ، نـارنگی ساتسـوما، نـارنج،    .شود
.مـی باشـند  و کمترین مقاومت پرتقال ،گریپ فروت، لیمونرش، لیمو شیرین، پوملو و بالنگ داراي بیشترین

پایـه هـاي   تفاوت می باشند پایه متعددي در مرکبات معرفی شده اند که بلحاظ تحمل به سرما با یکدیگر م
پایه هاي نیمه متحمل شـامل  روفیالکحساس عبارتند از راف لمون،رانگ پور الیم،ولکامریانا،لیموشیرین و ما

سیتروملو،فالینگ دراگون،نارنج،پرتقال و کاریزوسیترنج و پایه هاي متحمل شامل نارنج سه برگ

ارقام زرد ،کنسروالیا ،روغنی نیمه مقاوم و ارقـام  لیحساس به سرما بوده وکرونایکیوبلیدي در زیتون ارقام
.متحمل می باشندگروسانو میشن 



:تغذیه گیاهوابیاريمدیریت 

ی توانند دماهاي پایین را بهتـر تحمـل   مدگیاهانی که با مقادیر بهینه و متعادل عناصر غذایی رشد می کنن
نییک گیاه سالم نقطـه یخبنـدان پـای   کنند و آسیب هاي ناشی از سرما در آنها خیلی سریع بهبود می یابد

خشکی قرار دارند قـدرت رشـد و تحمـل پـذیري کمتـري      گیاهانی که تحت تاثیر تنشهمچنین داردتري 
در زمسـتانهاي  .در باغات میـوه بایسـتی جـدي گرفتـه شـود     ابیاريتغذیه وبنابراین مدیریتخواهد داشت

توجـه نمـود کـه    ه نیـز خشک و به ویژه قبل از یخ زدگی شدید نیز باید آبیاري انجام گیرد البته به این نکتـ 
ي براسـاس  توصـیه کـود  .ایجاد رکود در درخت را تسـریع مـی کنـد   ابیاري در اوایل پاییز و زمستانکاهش

تحقیقـات نشـان   .ی به محل دیگر متفاوت استاز محلگرفته وصورت ) خاك و برگ(انالیزهاي ازمایشگاهی
زیرا ازت رشد بافت هاي نرم را تحریک می . می دهد که کوددهی توسط ازت نباید در اواخر پاییز انجام شود

با پتاسیم بـاال موجـب افـزایش ضـخامت دیـواره      کودهایی . کند که به سادگی توسط سرما آسیب می بینند
.شودسلولی و مقاومت بیشتر به آسیب سرما می

با اجراي مدیریت خاك می توان میزان کاهش دمـاي هـوا و خطـر وقـوع یـخ بنـدان را تـا        : مدیریت خاك
عاري از علفهاي هرز و گیـاه  خاك بایستی مرطوب ،،براي تامین حداکثر حفاظت ممکن. حدودي کاهش داد

گـرم تـر را بـه    یزیر گیاه یک میکروکالیمرطوبت مناسب درهمراه بامبارزه با علف هاي هرزپوششی باشد 
باید توجه داشت خاك بسیار مرطوب می .وجود می آورد و به کاهش آسیب  حاصل از سرما کمک می کند

سعی نمود با احداث درختان بادشکن از ورود هواي سرد به همچنین.کاهش دهدرا تواند مقاومت به سرما 
. ز روش هاي مختلف هواي سرد را از محیط رویش گیاهان دور نمودداخل باغ جلوگیري نمود و با استفاده ا

: ي باغی)پالرها(استفاده از بخاري ها 

تشعشع حرارتی به وسیله اندام هاي گیاه که مستقیماً در معرض میدان عمل بخاري ها قرار دارند جـذب  
لذا بهتر است که تعداد زیادي مربع فاصله کم می شودبامی شوند، تاثیر تشعشع حرارتی به نسبت معکوس

عـدد  80-70ول تعـداد  بـه طـور معمـ   .بخاري با شعله کم بسوزد تا از تعداد کم با شعله قوي استفاده گـردد 
از ایـن روش در شـب هـاي کـه     ،اسـتفاده مـی شـود   متري 6-5بخاري باغی براي هر هکتار باغ در فاصله 

ان استفاده نمود سوخت مصرفی این نوع بخاري مـی توانـد از   وارونگی حرارتی شدید باشد با موفقیت می تو
بقیه بوده ولی بـدلیل گرانـی سـوخت در    زابخار هاي نفتی مطلوب تر باشدنفت،گازوئیل،چوب ،زغال سنگ 

.استفاده می شودپسته و انار ،محصوالت گران قیمت نظیر مرکبات



استفاده از ماشینهاي مولد باد-2

استفاده از این روش چندان قابل اطمینان نیست بکمک این روش می توان هواي منطقه وارونگی را شکست 
نصـب  متردر سطح بـاغ 13-10بدین ترتیب که موتورهایی با پروانه هاي بزرگ که روي پایه هایی به ارتفاع 

براي مـوثر بـودن ایـن روش    هواي گرم باال را به سطح باغ هدایت می کنندوبه حرکت درمی آیدمی شوند
براي دانسـتن زمـان شـروع کـار،     . بایستی ماشین هاي مولد باد قبل از تشکیل وارونگی شروع به کار نمایند

هـاي مولـد بـاد    شروع کار ماشین. متر از سطح باغ ضروري است12و 5/1اندازه گیري دماي هوا در ارتفاع 
از بالگرد ها .متري است12متري از سطح زمین هنوز باالتر از دماي ارتفاع 5/1انی است که دماي ارتفاع زم

این درمی باشدپر هزینهبسیارمی توان استفاده نمود کهنیز براي جابجایی هوا در یخبندان هاي تشعشعی 
جت حرکت می کند و هواي گرم حاصل از موتور متري روي باغ20روش هلیکوپتر به طور مداوم در ارتفاع 

.هکتار کافی است40هر هلیکوپتر براي مساحت .و هواي گرم باال روي درختان رانده می شود

بخاری در کنترل سرمازدگی درختان میوهاستفاده از



استفاده از آبیاري بارانی-3

آب زمانی که یخ می زند مقداري گرما آزاد می کند و باعث گرم شدن باغ می شود از طرف دیگر وقتـی کـه   
و مانع از پایین رفتن دماي آن به زیر صـفر درجـه مـی    آب روي جوانه یخ می زند همانند عایقی عمل کرده

در این روش درجه سانتی گراد  دما را افزایش داد 3نی می توان ابارمیلیمتر آبیاري5/2به ازايشود معموال
لیتر آب در ساعت براي یک هکتار می توان گیاهـان  12500آبیاري میزان مصرف آب باال نیست و با کمیت 

.حفاظت کردسانتیگراددرجه5-4یخبندانهايشبمورد نظر را در

حفاظت به وسیله غرقاب کردن-

لـذا بـا کـاهش زیـاد     . آبی که براي غرقاب کردن مصرف می شود دماي باالتري از سطح سرد زمین باغ دارد
درجه حرارت زمین، هواي تحت وارونگی کمی گرمتر می شود و بازده تشعشع سطحی در حد باالتري بـاقی  

آب چاه به جاي منابع آبهاي سطحی براي غرقاب کردن استفاده شود حفاظت در مقابل سرما اگر از.می ماند
موثرتر خواهد بود

سیستم چاهک معکوس انتخابی

هدف سیستم چاهک این است که با انجام کار و صرف انرژي . از روشهاي مبارزه با سرمازدگی تشعشعی است
تا 15(با جمع کردن کل هواي سرد کف باغ و فرستادن آن به باالبهینه بر خالف نیروي جاذبه عمل کرده و

دستگاه مستلزم دقیققیعت وو متعیین تعداد.الیه هاي هواي گرم را جایگزین الیه هاي سرد کند) متر90
جمع کـردن هـواي   ) الف: مرحله عمل می کند2دستگاه چاهک در انجام مطالعات فنی براي هر باغ است

گرممخلوط کردن هواي سرد و) بسرد کف باغ و فرستادن آن به چند الیه حرارت باالتر

) SIS(دستگاه چاھک معکوس 



:پوششانواعبه وسیلهتنهحفاظت

و اسـتفاده از  بـا خـاك دادن تنـه   . تنه درختان مرکبات به خسارت یخبندان زمستانه بسیار حساس هستند
البته خاك دهی می توانـد موجـب پوسـیدگی    .درختان جوان از سرما محافظت می شوند،برخی پوشش ها

برطرف بهتر است این عمل در آخرین زمان ممکن انجام شود و در اولین فرصت بعد از گردد پوستطوقه و 
بصرفه مقرونوزیادي داشتهارگريکخاك دهی نیاز به نیرو .شدن خطر سرما خاك ریخته شده را کنار زد

محافظت خوبی از تنه ها ،پلی اوره تان رنتاسپلیبرخی پوششها نظیر گونی،فوم هاياستفاده از. نمی باشد
د ولـی بـادوام بـوده براحتـی قابـل      تناگرچه مواد گران قیمت تري هسرنتاسپلیفوم هايایجاد می نماید

توجه نمود که پس از رفع به این نکته ش هاشاستفاده از پودراشندبب می آاستفاده و فاقد خاصیت جذب 
.اقدام به برداشتن انها نمودبایستیخطر سرمازدگی

:اقدامات الزم پس از یخ زدگی درختان میوه

قسمت هاي آسیب دیده و خشک شده بعد از تشخیص باید کامال قطع شوند تا به کانون آفات و بیماري ها 
بافـت هـدایت کننـده مـواد     (توان از تغییر رنگ الیه کـامبیوم  بافت چوبی آسیب دیده را می . مبدل نگردند

براي تعیین دقیق قسـمت  . تشخیص دادزیر پوست درخت که به رنگ  سیاه یا قهوه اي در می آید) غذایی 
بنابراین قبل از شـروع فصـل رشـد از هـرس     هاي خسارت زده و قطع آن ها باید حداقل چند ماه صبر نمود

،شـاخه در)پیشـروي سـرمازدگی  خشـکیدگی و بر حسب(سیبآو با مشخص شدن عمق داري نموددخو
بـا تغذیـه   هاي هوایی فعالیت ریشه نیز کـاهش مـی بابـد لـذا    بر اثر صدمه اندام.نموداحیارااسکلت درخت

.درخت تسریع می گرددقسمت هاي مختلف اسیب دیدهترمیموبازیابیمناسب و متعادل

با برداشت پوست می توان عمق خسارت سرمازدگی را تعیین نمود
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