
 

 علل ریزش گل ومیوه در درختان میوه
 

  

،سیضش میًٌ ممىنه اسنط یثیؼنا ینا     دالیل صیادی دس مًسد سیضش میًٌ دسختان لثل اص سسیذن يجًد داسد. 

مشتًط تٍ آفط یا محیط تاضذ. تا مطاَذٌ ي اسصیاتا دلیك میتًان ػلط ایه سیضش سا مطخص ومًد ي تنا اوانا    

الذامات مىاسة اص سیضش غیش یثیؼا دسختان جلًگیشی ومًد. سیضش یثیؼا میًٌ دسختان دس اثش تشيص تشخنا  

 .یذتغییشات دس مشاحل مختلف سضذ تًجًد ما آ

 تاد ضذیذ ، دمای وم ي یا صیاد ، سیًتط ماوىذ:  ػًامل محیطا

 اسلا  حساس ي یا مماي  تٍ سیضش ماوىذ:طوتیىا 

  اثشات ًَسمًن اوسیه ، سیتًوىیه ، جیثشلیه ماوىذ:ًَسمًوا  -

 ٌوش  سیة ي پًسیذگا مغض میً :ماوىذتشخا آفات ي تیماسی َا  

  ی ، تشػىاصشی چًن اصت ، سي ماوىذ: وًع تغزیٍ

. ي يفنًس  سیضش میًٌ سا ػذ  تلمیح مىاسة دس صمان گشدٌ افطاوا میذاوىنذ  تطًس ولا محممان ضایغ تشیه دلیل

میًٌ دس دسخط ي تاؽ سا ، َمیه ػامل لماح تؼییه میىىذ. حتا سیضضُای تؼذی ویض دس اثش ػذ  لمناح مىاسنة   

تطًسیىٍ ػذ  لماح مًجة سیضش صذ دس صذی میًٌ میطًد ي لماح والص تا تًجٍ تٍ ساختاس  . اسصیاتا میىىىذ

تخنم ،   5گل دس دسخط سیة وٍ میثایسط دٌ ػذد تخم یا داوٍ دس داخل میًٌ تطىیل ضًد تا يجًد ومتنش اص  

سیضش میًٌ دس تاتستان حتما خًاَذ تًد. تذیه جُط سایش ػًامل مًثش دس سیضش سا وٍ ػًامل خناسجا دس  

 تاال روش ضذ دس اَمیتُای تؼذی لشاس خًاَىذ گشفط

 

 ریزش طبیعی 

َمیطٍ اختالف فاحطا تیه تؼذاد گل تطىیل ضذٌ سيی دسختان میًٌ دس تُاس ي تؼذاد میًٌ سسیذٌ تنٍ مشحلنٍ   

تلًؽ يجًد داسد. تشای تاغذاس دس سال وم تاس يلتا میًٌ َای وًچه یا وضدیه تٍ سسیذن اص دسخط ما اُفتذ 

حذيد یه تا دي دسصذ گل َا تثذیل تٍ مینًٌ ضنذٌ ي    مًجة واساحتا ما ضًد. حتا دس سال َای پُشتاس فمط

میًٌ دسختان سیة ،گالتا ي تٍ دس ايایل تاتستان تشای تًلیذ محصًل سضایط تخص جُط تشداضط ما سسىذ. 

ػذ  تًاوایا دسخط دس تامیه مًاد غزایا تشای ایه سیضش وتیاٍ  .تٍ دفؼات ومتش اص گیالس ما سیضد "مؼمًال

سيی دسخط میثاضذ. گلذَا خیلا صیاد ي گشدٌ افطاوا گسنتشدٌ مًجنة تًلینذ     ضذٌ تؼذاد صیاد میًٌ تطىیل

میًٌ تٍ تؼذاد تیص اص تًان دسخط دس حفظ فیضیًلًطیىا آن میگشدد. دسخط دس تالش تشای رخینشٌ اونشطی   

 .،تىه وشدن یثیؼا دس وتیاٍ سلاتط تیه میًٌ َاسط "،میًٌ َای اضافا سا ما اوذاصد. اساسا
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ما ضًوذ. يلتا یه میًٌ وًچه ما خًاَذ اص دسخط تیاُفتنذ   دي یا سٍ مًج سیضشدستخًش  میًٌ دسختان

دس دیًاسٌ َای اتصالا تیه الیٍ َای سلًل َای دمگل سالٍ میًٌ تغییشاتا ایااد ما ضًد ي الیٍ سیضش تًجًد 

ًامنل دیگنش منا    ما آیذ. ایه تغییشات تحط وىتشل ًَسمًن َا َستىذ ي آوُا ویض تٍ وًتٍ خًد تحط تاثیش ػ

 .تاضىذ

 اولین موج ریزش

چىذ َفتنٍ   "تطًس ولا تالفاصلٍ تؼذ اص گلذَا تخایش ػذ  لماح میًٌ َا صًست ما گیشد. ایه سیضش مؼمًال 

ادامٍ پیذا ما وىذ ي تستٍ تٍ وًع سلم لثل اص تما  ضذن ایه مًج ممىه اسط دچاس چىذ مًج سیضش جضئا ویض 

 .ضًد

اوذ تا فشاَم وشدن اسلا  دگش افطان مىاسة ي افضایص تؼذاد وىذي صوثًس ػسنل دس  تاغذاس دس ایه مشحلٍ ما تً

 .تاؽ ضذت ایه مًج سیضش سا واَص دَذ

 دومین موج اصلی ریزش

میًٌ َا َىگاما اتفاق ما اُفتذ وٍ میًٌ َا وًچه ي تٍ اوذاصٌ یه فىذق َستىذ ي حذيد یه سناوتا متنشی    

سثط تٍ اوذاصٌ دسخط تیطتش تاضذ دس مشحلٍ ايل دسصنذ ومنا اص مینًٌ    َش چٍ تؼذاد گل و لطش داسوذ. مؼمًالً

َای وًچه ما سیضوذ ي سپس دس مًج دي  دسصذ سیضش میًٌ َا تیطتش ما تاضذ. تاغذاس سیضش میًٌ َنا دس  

 .مًج دي  سا ما تًاوذ اص یشیك ریل واَص دَذ

ش  ي يصش تادَنای خطنه ونٍ    دس ایا  آب ي ًَای گن  "تامیه سیًتط َمیطٍ تٍ اوذاصٌ وافا مخصًصا -1

 .مًجة تخلیٍ سشیغ سیًتط خان ما ضًد مُم اسط

 . جلًگیشی اص ایااد خساست تٍ سیطٍ َا تًسیلٍ اديات وطايسصی یا آب ماوذگا یا پًسیذگا سیطٍ -2

اصت مُم ما تاضذ ي دس ایه مًسد سالمط ضاخٍ ي تشگُا ي تُىیٍ  ایمیىان اص تامیه ػىاصش غزایا ، مخصًصاً -3

 .ساَىمایا خًتا اسط یط تخص دسخط مؼمًالًسضا

 .اص دادن تیص اص اوذاصٌ وًد ضیمیایا خًد داسی ومائیذ -4

 سومین موج ریزش :

تستٍ تٍ ضشایط آب ي ًَا دس ديسٌ اصلا سضذ میًٌ سیضش صیادی صًست ما گینشد.  : سیضش پیص اص تشداضط

تشخا ػًامنل محیطنا    .اص دسخط ما اُفتىذ يلتا میًٌ َا واسس َستىذ الیٍ سیضش تطىیل ما ضًد ي میًٌ َا

 .مًجة ایه وًع سیضش ما ضًد

 ( jonathan) دس اسلا  سیة جاواتان اًدس تاتستان َای گش  ي خطه سیضش پیص اص تشداضط میًٌ مخصًص -1

 .اتفاق ما اُفتذ ( Gravenstein ) ي گشايوطتایه



مًجة سیضش پیص اص تشداضط میًٌ منا   اًديا  یًالوا مذت آب ي ًَای مشیًب دس ايایل صمستان ػمًم -2

واضا اص سلاتط تیه میًٌ َا دس حالط ػشضٍ محذيد آب ي غزا تاضنذ.   ایه سیضش تٍ وظش ما سسذ ػمذتاً .ضًد

محلًلپاضا ًَسمًن َای مصىًػا ما تًاوذ سیضش وًع سً  سا وىتشل وىذ . تذلیل تُم خًسدن تؼادل تحشاونا  

ضش میًٌ تطىیل ما گشدد ي ایه تؼادل ما تًاوذ تحنط تناثیش منًاد    ًَسمًن َای گیاَا دس دسخط الیٍ سی

 .ًَسمًوا تاضذ

 

 محیطی نامساعد ریزش در اثزعوامل 

ػًامل وامساػذ محیطا اص لثیل سشما ،گشما ي تغییشات واگُاوا سیًتط مًجة سیضش میًٌ َای واسس میطًد. 

 ایا ویض مًجة سیضش میًٌ دسختان میگشدد. دس ساتطٍ تا ضشایط خان دس اثش آتیاسی وامىظم ،ومثًد ػىاصش غز

 کمبود عناصز غذایی ریزش در اثزعوامل 

تطخیص ومثًد ػىاصش غزایا دس صًست تشيص ومثًد چىذ ػىصش غزایا اغلة مطىل میثاضذ. تاضیٍ تشگنا  

ما تًاوذ تٍ تطخیص ومثًد وًع ػىصش غزایا ومه ومایذ. گاَا دس اثش تاد تشدگا ػلفىص َا ممىه اسط 

 .میًٌ دسختان تًجًد آیذسیضش 

 خسارت آفات و بیماری هاریزش در اثز 

خساست آفات ي تیماسی َا سيی دسختان میًٌ ػالئم مطخص تًلیذ میىىىذ وٍ تا مطاَذٌ ػالئم فؼالیط آفات 

 .ي تیماسیُا ما تًان تٍ ػلل سیضش میًٌ َا پا تشد

  


