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  پاشي و كاربرد توأم آن با بخاري باغي  ارزيابي كاربرد روش مه
  در مبارزه با سرمازدگي بهاره

  
  

  اه اصفهان، دانشگـ استاديار گروه جغرافيا∗پناه اهللا يزدان حجت
   اداره كل هواشناسي استان اصفهان،دلناز اوحدي ـ كارشناس هواشناسي كشاورزي

  
  2/5/1389:    تأييد مقاله26/2/1388: پذيرش مقاله

  
  
  

  چكيده
هـاي غيرفعـال، بايـستي        روش. فعال و غيرفعال  : زدگي وجود دارد    طور كلي دو روش براي حفاظت در مقابل سرما          به

ها براي مقابله مستقيم با سـرمازدگي نيـستند، بلكـه        سرمازدگي انجام گيرند، چرا كه اين روش      خيلي زودتر از زمان     
اند كه بالفاصله قبـل       هاي مبارزه با سرمازدگي     هاي فعال، راه    روش. هايي براي اجتناب و دوري از يخبندان هستند         راه

هـاي    هاي باغي، آبياري باراني، ماشـين       اريشوند و شامل بخ     زدگي يا در زمان سرمازدگي به كار گرفته مي          از سرمايه 
پاش با تيمار  پاشي، بخاري و بخاري ـ مه  مه: در اين تحقيق سه روش مبارزه با سرما شامل. باد و مانند اينها هستند

 هكتار سه كرت به ابعاد پنجاه       20براي انجام اين مقايسه ابتدا در داخل باغ بادامي به وسعت            . شاهد مقايسه گرديد  
هاي ماكزيمم و مينيمم  جاه متر انتخاب گرديد و در داخل هر كرت يك پناهگاه چوبي مجهز به دمانگار و دماسنج   در پن 

 1000كرت شاهد نيز به فاصله حدود       . ها در نظر گرفته شد      ي معادل با پنجاه متر نيز بين كرت       ا فاصله. قرار داده شد  
به كمك ثبت آمار دما و تجزيـه        . هاي تيمار قرار گرفت     به كرت ها و در داخل باغ با شرايط مشا         متر دورتر از اين كرت    

ها به كمك آزمون دانت، مشخص گرديد كه در بين تيمارهـا              و تحليل آنها به كمك آناليز واريانس و مقايسه ميانگين         
 نكتـه  دهد و اين خود مبين اين  درصد نشان مي5داري را با شاهد در سطح  پاش تفاوت معني تنها تيمار بخاري ـ مه 

طوري كـه در      پاش به تنهايي نتوانسته است نقش زيادي در افزايش دما داشته باشد، به              است كه كاربرد دستگاه مه    
 درجـه دمـاي هـوا را        3/0طـور متوسـط       گراد افزايش يافته و بـه       سانتي درجه   6/0بهترين حالت تنها دما به ميزان       

پاش در كنار بخاري استفاده شود، به نحـوي   كه دستگاه مهآيد   بهترين نتيجه زماني به دست مي     . افزايش داده است  
 درجـه دمـاي هـوا را        9/0طور متوسط حـدود       گراد نيز رسيده و به       درجه سانتي  8/1كه افزايش دما در اين حالت به        

هـا انجـام      هاي فنولوژيكي درصد خسارت سرما بـر روي شـكوفه           منظور كنترل نتايج ديدباني     به. افزايش داده است  
  .پاش و بخاري در كنار هم بهترين نتيجه را در كاهش خسارت سرما داشته است ه نشان داد كاربرد مهگرفت ك

  

  .پاش، خسارت هاي فعال و غيرفعال، بخاري، مه سرمازدگي، روش: ها كليدواژه

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
∗ E- mail:h.yazdan@geog.ui.ac.ir 0311-7933119: نويسندة مسئول  
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  مقدمه
انـد و از   بـيش ثابـت  تعدادي از اين متغيرها كم و    . عوامل محيطي زيادي در عملكرد محصوالت زراعي و باغي تأثير دارند          

تعدادي ديگر همچون شرايط آب و هوايي منطقه همـواره  . اي ندارند ـ مانند بافت خاك  سالي به سال ديگر تغييرات عمده
ي الذا آگاهي از وضعيت جوي و اقليمي و تغييرات آن از جمله نيازهـاي عمـده در بخـش كـشاورزي بـر                      . در حال تغييرند  

اي دارد، چرا كه هـر سـاله          زدگي كشاورزي اهميت ويژه     ويژه سرما   مخاطرات اقليمي و به   در اين ميان    . مديريت توليد است  
 خسارات ناشـي از     1388براي نمونه، تنها در بهار      . بينند  هاي كشور بر اثر اين پديده خسارت زيادي مي          ويژه باغ   مزارع و به  

  ). جهاد كشاورزي استان اصفهانپورتال سازمان( ميليارد ريال بوده است 830سرمازدگي در استان اصفهان 
منظور شناسايي و مبارزه با سرمازدگي نيز اگرچه شايان توجه است ولي غالباً به شناسـايي           هاي انجام گرفته به     تالش

هاي فراگير بهاري  توان به ارزيابي سينوپتيكي يخبندان هاي آماري و سينوپتيكي پرداخته است كه از آن جمله مي و بررسي
هاي بهاره و پاييزه در استان آذربايجان شـرقي           ، بررسي آماري وقوع سرما و يخبندان      )1383 ،عزيزي( ايران   در نيمه غرب  

هـاي اسـفند و فـروردين و ارديبهـشت در             ، تعيين احتمال وقوع تجربي و دوره بازگشت حداقل دما در ماه           )1384 ،كمالي(
هـاي تـداوم يخبنـدان بـا اسـتفاده از             جزيه و تحليـل سـاعت     ، و محاسبه و ت    )1381كاوياني،  (هاي بادام منطقه سامان       باغ

اگرچه در كشور ما براي انجام مطالعات مبارزه با سرما در مقيـاس   . اشاره كرد ) 1384 ،حجازي(نويسي به زبان دلفي       برنامه
ابچي ، كتـ  1386چـايچي   (هايي صورت گرفته است       نيز تالش ) در سطح باغ و نه در سطح كل شهرستان يا استان          (ميكرو  
هاي امروزين مبارزه     ويژه روش   هاي مختلف به    روشولي مطالعه جامع و همزمان      ) 1379، جوانشاه   1385نژاد    ، قاسم 1385

  .با سرمازدگي كمتر مورد مطالعه قرار گرفته است
 ,Blance( هاي مبارزه با سرمازدگي در مقياس ميكرو قـدمت بـسيار زيـادتري دارد    در خارج از كشور، مطالعه روش

1963, 18, Stefano, 2002, 5 .(هاي عملي مبـارزه بـا سـرما در     هاي زيادي براي يافتن روش هاي اخير تالش در سال
هـاي جديـد    كه نتيجه اين تحقيقات منجـر بـه يـافتن روش   ) Feldhake, 2002, 14(ها و مزارع در حال انجام است  باغ

 و Tharaوسـيله     هاي انجـام شـده بـه        ارزيابي. خرب گرديده است  ها و مزارع تحت تأثير اين پديده م         مبارزه با سرما در باغ    
هاي فعال مبـارزه بـا سـرمازدگي      كارگيري روش   هاي هواشناسي و به     بيني  دهد كه كاربرد پيش     نشان مي ) 2008(همكاران  

اضـر بـا   به همين منظور تحقيـق ح . ها داشته باشد ت وارد شده از سرما در باغ     اتوانسته است نقش مؤثري در كاهش خسار      
  .آباد انجام گرفت هاي بادام شهرستان نجف ساز در مبارزه با سرماي بهاره در باغ سنجي كاربرد دستگاه مه هدف امكان

هـايي كـه بـا پديـده      ويژه در شـب  رماي باغ بهگتواند نقش محافظتي در برابر خروج   ساز با توليد مه مصنوعي مي       مه
كند   هاي ناقل مي    ه به كمك پمپ فشار قوي آن، آب را با فشار زياد وارد لوله             اين دستگا . اينورژن همراه است، داشته باشد    

) گرمـايي (اين ذرات با جذب تـابش مـادون قرمـز    . شود مي) مه(و از طريق نازل با فشار زياد منجر به توليد ذرات ريز آب         
بت به شرايط بـدون ابرنـاكي       ساطع شده از محيط باغ و بازتاب مجدد آن به سمت پايين سبب حفظ گرماي بيشتر باغ نس                 

متـر     ميلـي  8ذرات مه با قطري حدود      . شود  و خروج كمتر گرما و در نتيجه جلوگيري از افت ناگهاني دما مي            ) هواي صاف (
ترين شرايط توليد مه را دارند، به نحوي كه عالوه بر جذب باالي تابش گرمايي موجب از بين رفتن سريع مه نيـز                         مناسب
وسيله نيروي جاذبـه بـه سـرعت بـه سـمت زمـين حركـت                  تر باشند، به     كه ذرات توليد شده درشت     در صورتي (شوند    نمي
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 20هاي مولد باد، و حـدود          درصد ماشين  10 درصد بخاري،    1ها به طور متوسط كمتر از         پاش  انرژي مورد نياز مه   ). كنند  مي
  ). Richard, 2005, 12(درصد آبياري باراني است 

  
  ها مواد و روش

  ساز ب و كاربرد مهنحوه نص
توان آن را بـه هـر          باغ مي   ونقل درون   كند و براي حمل     پاش، كه با موتوري مجزا كار مي        در اين تحقيق از يك دستگاه مه      

در داخـل تـانكر ايـن    ). 1شـكل  (پاشي كرد، استفاده شـد   اي ـ همچون تراكتور ـ متصل ساخت و اقدام به مه   وسيله نقليه
پاشي يـك     براي تعيين زمان دقيق شروع مه     ).  ليتر آب  5/2 در   5/0به نسبت   (شود    خته مي  ري VK2دستگاه محلول آب و     

 درجه 2پاشي قرار داده شده بود كه به محض افت دما به زير  دستگاه دماسنج حداقل و حداكثر در محل اسكان مسئول مه
  .كرد ميپاشي در باغ را شروع  گراد عمليات مه سانتي

  

  
  از و نحوه نصب آن بر روي تراكتورس ي از مهيشما. 1شكل 

  
  منطقه مطالعاتي و تيمارهاي آزمايشي

، در زمستان   )منطقه علويجه (اي واقع در شمال غرب استان اصفهان           هكتار در مزرعه   20تحقيق حاضر در باغي به وسعت       
 4پـاش،   د دستگاه مهبراي بررسي عملكر). 2شكل ( در غالب طرح كامالً تصادفي انجام شد  1385-86و بهار سال زراعي     

 متـر   50×50 متر از سه كرت ديگر و به ابعاد          1000ها به فاصله حدود       يكي از اين كرت   . كرت آزمايشي در نظر گرفته شد     
پاش، تيمار بخـاري و تيمـار    به عنوان تيمار شاهد در نظر گرفته شد و سه كرت ديگر نيز به همين ابعاد به ترتيب تيمار مه       

هـا   تمامي كـرت .  متر در نظر گرفته شد50اي معادل  نيز فاصله) ها كرت(بين تيمارها . ر گرفته شدپاش در نظ بخاري ـ مه 
در وسط هـر  . شرايط يكساني را از لحاظ رقم، خصوصيات خاك و موقعيت جغرافيايي از لحاظ ميزان و جهت شيب داشتند             

هـاي هواشناسـي كـشور موجـود اسـت،       ايستگاهها يك پناهگاه چوبي از مدل استيونسن استاندارد كه در  يك از اين كرت  
هاي حداقل و حـداكثر و يـك    هاي چوبي ادوات هواشناسي ـ شامل دماسنج  در داخل هر يك از اين پناهگاه. نصب گرديد
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بان هواشناسي  ها نوبت به آموزش ديده پس از نصب ادوات در داخل هر يك از اين كرت. دستگاه ترموگراف ـ قرار گرفت 
بـار بـراي       سـاعت يـك    6هاي مـنظم بـه فاصـله          باني هواشناسي رأس ساعت     ديده. ارامترهاي اقليمي رسيد  براي قرائت پ  

هـاي هواشناسـي بـه صـورت روزانـه در جـداول               داده. گرفت  پارامترهاي دماي حداكثر و حداقل و دماي خشك انجام مي         
.  ادامه يافـت   1386وردين و ارديبهشت     و فر  1385هاي اسفند     باني هواشناسي در ماه     عمل ديد . گرديد  مخصوصي ثبت مي  

هاي دمانگار نيز در اين تحقيق مورد استفاده قـرار گرفـت، بـه                الزم به ذكر است كه عالوه بر اطالعات ديدباني شده داده          
مراحل انجام ايـن تحقيـق بـه طـور خالصـه در      . كرد بان هر دوشنبه به تعويض كاغذ گراف آن اقدام مي اي كه ديده    گونه

  .شود ه مي ديد3شكل 
  

  
  موقعيت جغرافيايي منطقه مطالعاتي . 2شكل 

  )Google Earthگرفته شده از سايت (و مزرعه توجه شود ) سمت راست پايين(به مقايسه شهر علويجه 
  

  
  فلوچارت مراحل تحقيق. 3شكل 
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  هاي تحقيق يافته
  آزمون آناليز واريانس

از جمله مزايـاي اسـتفاده از ايـن         . ها انجام شد    روي داده ) ANOVA(نس  براي مقايسه تيمارها با يكديگر ابتدا آناليز واريا       
هاي كليه تيمارهـاي موجـود در آزمـايش، مـورد             آزمون، آن است كه تنها با انجام يك بار آزمودن، اختالف ميان ميانگين            

  : آزمون فرض اين تحقيق بدين شكل است. گيرد بررسي قرار مي
  

Ho: µ1= µ2 =µ3= µ4  

 
H1: µi ≠ µj      ردبا ساير آنها تفاوت دا           حداقل يكي از µiها  

  
 5در سطح   ) روش مبارزه با سرمازدگي   (هاي تيمارها     نشان داد كه بين ميانگين       نتايج به دست آمده از آناليز واريانس،      

بر . ر تفاوت وجود دارد نكته است كه حداقل بين دو تيماآنو اين خود مبين ) 1جدول (داري وجود دارد  درصد تفاوت معني
اين اساس و به دنبال يافتن اين نكته كه تفاوت بين كدام تيمارها وجـود دارد، از آزمـون دانـت بـراي مقايـسه دو بـه دو                             

  ).2جدول (تيمارها با شاهد استفاده شد 
  

 هاي مبارزه با سرما جدول تجزيه واريانس روش. 1جدول 

   محاسبه شدهF  نگين مربعاتميا  مجموع مربعات  درجه آزادي  منابع تغيير

  69/3*  10/3  3/11  3  تيمار مبارزه با سرما
    84/0  64/23  28  خطا

  .دار است  درصد معني5ها در سطح  اختالف بين ميانگين* 
  
  

  هايافته در تيمار هاي دماي افزايش  مقايسه ميانگين.2جدول 
  تيمار
  شاهد  بخاري-پاش  مه  مه پاش  بخاري  

 

  a* 7/0  a 6/0  b 9/0  a 0  )گراد سانتي(ميانگين
  

  .از لحاظ آماري با هم تفاوتي ندارند در اين جدول دو تيمار داراي حروف مشابه، 
در واقع بـا توجـه بـه        . نددار نيست    درصد معني  5 در سطح احتمال      اند،  تيمارهايي كه حداقل داراي يك حرف مشترك      

  داري را بـا شـاهد در سـطح     پـاش تفـاوت معنـي     بخاري ـ مـه  شود كه در بين تيمارها تنها تيمار نتايج جدول، مشاهده مي
پاش و بخاري به تنهايي نتوانسته است نقش زيـادي    دستگاه مهاستفاده از است كه آندهد و اين مبين   درصد نشان مي  5

  .ودپاش در كنار بخاري استفاده ش آيد كه دستگاه مه بهترين نتيجه زماني به دست مي. در افزايش دما داشته باشد
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  پاش با شاهد  مقايسه تيمار مه
پاش به تنهايي نتوانسته است نقش مهمي در افـزايش دمـا               دستگاه مه  استفاده از شود،     ديده مي  4گونه كه در شكل       همان

 درجه دماي هـوا     3/0طور متوسط     گراد افزايش يافته و به       درجه سانتي  6/0تنها به ميزان    دما  در بهترين حالت    . داشته باشد 
  در سـطح  (نتايج آزمون دانـت      .نكته درخور توجه نقش بيشتر اين دستگاه در دماهاي زير صفر است           . زايش داده است  را اف 

پـاش بـه     مهاستفاده ازداري وجود ندارد و لذا  پاش و شاهد تفاوت معني    نيز مبين اين نكته است كه بين تيمار مه        )  درصد 5
  . مبارزه با سرما داشته باشداي مطلوب و مناسب در تنهايي نتوانسته است نتيجه
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  پاش با شاهد نمودار تغييرات دماي هواي حداقل تيمار مه. 4شكل 

  

  مقايسه تيمار بخاري با شاهد
 بخاري در باغ توانسته است دماي حداقل هوا را حتي تا يـك              استفاده از  نشان داده شده، اگرچه      5در شكل   ه  گونه ك   همان

دار    درصـد معنـي    5آزمون دانت نشان داد كه تيمار بخاري با شاهد در سطح             ولي نتايج    گراد نيز افزايش دهد،     درجه سانتي 
البته اين بدين معني نيست كه بخاري نتوانسته است در افزايش دماي باغ نقش داشته باشد بلكه بر اين ). 2جدول (نيست 

تـر خواهـد    ر آن در افزايش دماي باغ جديپاش استفاده شود، تأثي شود كه در صورتي كه بخاري در كنار مه        نكته تأكيد مي  
  ). 5 و 4شكل (مكمل را در كنار يكديگر خواهند داشت بود، چرا كه بخاري با ايجاد حرارت و مه با حفظ اين حرارت نقش 
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  نمودار تغييرات دماي هواي حداقل تيمار بخاري با شاهد. 5شكل 



  دگي بهارهپاشي و كاربرد توأم آن با بخاري باغي در مبارزه با سرماز  ارزيابي كاربرد روش مه

  

117

  پاش ـ بخاري با شاهد مقايسه تيمار مه
ويـژه در سـرماهاي اينـورژني دارد، خـود بـه تنهـايي                پاش نقش حفاظت گرما و جلوگيري از خروج آن را به            از آنجا كه مه   

 كـارگيري   بـه منظور در يك بلـوك جداگانـه در كنـار             بدين. تواند نقش مؤثري در جلوگيري از سرمازدگي داشته باشد          نمي
نتايج . پاش داشته باشد    دارنده مه   افزايشي در كنار نقش نگه     پاش از بخاري نيز استفاده شد، تا بتواند با توليد گرما نقشي             مه

 درصـد  5داري را در سـطح   نشان داد كه افزايش دما به كمك كاربرد توأم اين دو روش در مقايسه با شاهد، تفاوت معنـي           
گـراد    سـانتي  درجـه    9/0حـدود   به  گراد و به طور متوسط         درجه سانتي  8/1افزايش دما در بهترين حالت به       . دهد  نشان مي 

  ).6شكل (رسيده است 
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  پاش ـ بخاري با شاهد نمودار تغييرات دماي هواي حداقل تيمار مه. 6شكل 

  
هاي مختلف مبارزه با سرما همانا كاهش خـسارت بـر روي محـصول و                  روش كارگيري  بهاز آنجا كه هدف نهايي از       

اي بهاره است، لذا در اين تحقيق آمار خـسارت ايجـاد            شده در سرم   هاي تازه تشكيل    هاي گل و ميوه     ويژه حفاظت جوانه    به
 درخـت كـه   5ها در داخل هر كـرت   براي انجام اين امر از زمان متورم شدن جوانه        . ها نيز مطالعه شد     شده بر روي شكوفه   

ز بودند انتخاب شدند و از هر درخت نيز دو شاخه يكي از نيمه شـمالي و ديگـري ا         ) رقم مامايي (همگي از يك رقم خاص      
  . گذاري شدند  شمارهيهاي خاص ها با پالك تمامي اين شاخه. نيمه جنوبي انتخاب گرديدند

هاي گل روي هـر شـاخه    هاي گل در حال متورم شدن بودند، به شمارش كل جوانه در مرحله بعد از زماني كه جوانه    
ديـدباني فنولـوژيكي روزانـه    . دام شدها اق  هاي گل موجود بر روي شاخه       از اين پس هر روز به شمارش جوانه       . پرداخته شد 

كه برخي از آنها ريزش كرده بودند و (ديده در اثر سرما  هاي خسارت هر روز، آمار گل. گرفت  صبح انجام مي9رأس ساعت 
يي كه عالئم سرمازدگي را داشتند ولي بـر    ها  الزم به ذكر است كه شكوفه     . يادداشت گرديد ) يا بر روي شاخه وجود داشتند     

هاي فنولوژيكي تـا      باني  ديد. شدند  گشتند و به محل ديگري منتقل مي        ه بودند، پس از شمارش از درخت جدا مي        روي شاخ 
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لحاظ درصد خـسارت سـرما      در نهايت با انجام آزمون دانكن مشخص گرديد كه اگرچه از            . اتمام دوره سرما ادامه پيدا كرد     
  انـد، ولـي در بـين تيمارهـا تنهـا تيمـار               زدگي بهـاره شـده    پاش و تيمار بخاري باعث كاهش درصد خسارت سرما          تيمار مه 

  ).7شكل (دهد  داري نشان مي  درصد تفاوت معني5پاش نسبت به تيمار شاهد در سطح  بخاري ـ مه
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  هاي از بين رفته و درصد شكوفه) 1385 اسفند 28(هاي گل  نمودار تعداد جوانه. 7شكل 

  
  اده شدههاي استفاده از ادوات استف مقايسه هزينه

 درخت، يك بخاري 4 درخت وجود دارد كه براي كرت مربوط به تيمار بخاري، به ازاي هر 40در اين مطالعه در هر كرت، 
از آنجا كه قيمـت     .  بخاري موجود است   10قرار گرفته است كه بدين ترتيب در هر كرت كه از تيمار بخاري استفاده شده،                

راين بدون در نظر گرفته هزينه سوخت مورد نياز، مبلغ هزينه شده براي هر ب بنا هزار تومان بود،  20هر بخاري در آن سال      
بـدون در نظـر     ( مترمربع است، هزينه استفاده از بخاري        240با توجه به اينكه هر كرت       .  هزار تومان بوده است    200كرت  

پاش به قيمت     ه يك دستگاه مه    ميليون تومان است كه در مقايسه با هزين        5/8در يك هكتار، حدود     ) گرفتن هزينه سوخت  
بنابراين با در نظر گرفتن نتايج اين مطالعه و همچنين با توجه بـه آلـودگي هـواي                   . تومان، بسيار بيشتر است    1,600,000

  .شود پاش در مبارزه با سرمازدگي توصيه مي ناشي از استفاده از بخاري، كاربرد مه
  
   گيري نتيجه

شده درختان ميوه در     هاي تازه تشكيل    ها و ميوه    ي بهاره اغلب باعث از بين بردن گل       شود كه سرما    طور كلي مشاهده مي     به
. تواند باعث از بين رفتن كل محـصول شـود           اند و تداوم آنها مي      شود و غالباً اين سرماها از نوع سرماهاي تابشي          استان مي 
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ساني بموقع و زودتر از موعد وقوع سرمازدگي        ر  بيني اينورژن به سادگي ميسر نيست ولي شايد بتوان با اطالع            اگر چه پيش  
به كـشاورزان آمـادگي الزم را بـه آنهـا، بـراي پيـشگيري از افـت        ) گيرد وسيله سازمان هواشناسي صورت مي كه غالباً به (

پـاش قبـل از وقـوع         سازي دستگاه مه    هاي حفظ گرماي باغ، فعال      از جمله روش  . ناگهاني دماي باغ و وقوع سرمازدگي داد      
  . و در حين آن استسرما

پـاش   پاش ـ بخاري، بخاري و نهايتاً مه  بررسي تيمارها نشان داد كه از لحاظ وضعيت افزايش دما به ترتيب تيمار مه
پاش به تنهايي توانسته است مقداري دماي باغ را افزايش دهد، ولي اين افـزايش نـسبت بـه                     اگر چه كاربرد مه   . قرار دارند 

ويـژه در كنـار اسـتفاده از     پـاش بـه   كاربرد مـه . گذار بوده است پاش بسيار كمتر تأثير ري ـ مه بخاري كمتر و نسبت به بخا
پـاش نقـش      تواند نتايج مؤثرتري در مبارزه با سرما داشته باشد، چرا كه در واقع بخاري نقش توليد گرمـا و مـه                      ميبخاري  

 درجـه   8/1 افزايش دما در بهتـرين حالـت بـه           ،در شرايط مزرعه مطالعه شده    . حفاظت گرما در محيط باغ را خواهد داشت       
پـاش و     نيز حكايت از تأييد برتري كاربرد تـوأم مـه         ) 2005(مقايسه اين نتايج با مطالعات ريچارد       . گراد رسيده است    سانتي

 درجـه در  2 تـا  1پاشي ـ بخاري توانـسته اسـت بـين      ريچارد نشان داد كه در شرايط جوي متفاوت روش مه. بخاري دارد
  .ايش دماي باغ مؤثر باشدافز

تواند در كاهش خسارت سرما مؤثر باشد ولي نبايد فراموش  هاي مختلف مبارزه با سرمازدگي مي اگر چه كاربرد روش 
هـاي ريـسك     نقشه،گردد براي محصوالت مختلف   پيشنهاد مي . كرد كه بهترين و مؤثرترين روش مبارزه، پيشگيري است        

 يا ارقام    و اي باال بود، يا اقدام به كشت نشود         زدگي در منطقه    تي كه ريسك وقوع سرما    وقوع يخبندان تهيه شود و در صور      
. بر و گاهي اوقـات غيـرممكن اسـت          مناسب سازگار با شرايط سرما توصيه گردد، چرا كه مبارزه با سرما عمالً بسيار هزينه              

 منطقه در صورتي كه تمامي باغداران منطقه به          در هر   كه نكته ديگر در مبارزه با سرما اهميت مبارزه فراگير آن است، چرا           
  .تر خواهند بود صورت يكپارچه و همزمان به مبارزه اقدام كنند، نتايج جدي
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