
   

درختان میوه مناطق معتدله دارای مراحل مختلف فیزیولوژیکی هستند. در فصل بهار، 

سازند.  ها فتوسنتز انجام داده و انرژی الزم برای درخت را می شوند، برگ ها تشکیل می گل

شود. در طول فصل تابستان و پاییز میوه  ها آغاز می افشانی صورت گرفته و توسعه میوه گرده

 رسد.  به بلوغ می

رحله ها ریزش کرده و درختان وارد م پس از برداشت و با شروع فصل پاییز و زمستان، برگ

ها در اواخر زمستان یا اوایل بهار، درختان از مرحله  ها و برگ شوند. با توسعه گل خواب می

 شود. شوند و این چرخه تکرار می خواب خارج می

 درختان میوهدر و اهمیت آن نیاز سرمایی 
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 مقدمه

درختان میوه مناطق معتدله، در چرخه رشد سالیانه خود به 

یک دوره سرما نیاز دارند تا بعد از آن با مهیا شدن شرایط 

ها اتفاق افتد. این  مناسب جهت رشد، شکوفایی طبیعی جوانه

 شود: دما و مدت سرما. دو جزء تشکیل میسرمای مورد نیاز از 

حداقل زمان الزم برای سرمادهی یک رقم در طی فصل رکود 

شود  که موجب از سرگیری رشد طبیعی آن در فصل رویش می

شود. نیاز سرمایی  آن رقم نامیده می "نیاز سرمایی"در اصطالح 

ها و حتی ارقام مختلف متفاوت  و محدوده دمایی موثر در گونه

وجه به با تهمچنین مشخص شده است که نیاز سرمایی  است.

نیاز سرمایی اغلب با  (0222کند )ارز،  سن درخت تغییر می

های مختلف  تعداد ساعات سرمایی بیان شده که به روش

 شود. محاسبه می

توان تاریخ و زمان گذر مراحل فنولوژی  با مطالعات فنولوژی می

ت درست از هدر رفت را در هر منطقه مشخص نمود و با مدیری

(. از آنجا که 0200سرمایه و منابع جلوگیری کرد )ژانگ، 

شرایط آب و هوایی محل از جمله دما )طول و مدت سرما(، 

عامل اساسی در کنترل مراحل رشد و نمو، مانند گلدهی 

آید. از این رو، بررسی تامین نیاز سرمایی و  درختان به شمار می

های متفاوت نقش اساسی در  لیمبینی تاریخ گلدهی در اق پیش

کند  تولید موفق محصوالت باغی در تجارت جهانی ایفا می

(. ارزیابی نیاز سرمایی و گرمایی 0931)والشدی و سبزی پرور، 

های  یکی از عوامل تعیین کننده در تولید موفق میوه

 (.0200شود )داربیشر و همکاران،  کننده محسوب می خزان

دارای دو مرحله است: مرحله اول سرما  نیاز سرمایی در درختان

 این مرحلهکند.  کمک می ات حد واسطبه ساخت ترکیب

تواند به آسانی با باال رفتن دما معکوس  پذیر بوده و می برگشت

به افتد که ترکیبات حد واسط  اتفاق می زمانی. مرحله دوم شود

وره حد آستانه برسد. در این زمان، رکود تغییر ناپذیر بوده و با د

داربیشر و همکاران، ، تاثیرپذیر نیست )مدت کوتاهگرمای 

0200.) 

 

 

 اهمیت نیاز سرمایی

دار متوقف  با فرا رسیدن فصل پاییز، رشد درختان خزان

ریزد و در برابر سرمای زمستان  ها می های آن شود. برگ می

 شوند. مقاوم می

شده است  جزئیات مربوط به چگونگی انجام این پدیده روشن

های  ها و بازدارنده ولی مطالعات اخیر نشان داده است که محرک

کنند. تحقیقات اخیر  رشد نقش مهمی را در این پدیده بازی می

های رشد گیاهی، اسید  نشان داده است که از تنظیم کننده

با ( که یک هورمون بازدارنده گیاهی است ABAآبسیزیک )

ها  ز به مقدار زیادی در برگکوتاه شدن طول روز در اوایل پایی

شود. پس از افزایش میزان اسید آبسیزیک میزان  ساخته می

یابد.  ها کاهش می های رشدی از جمله جیبرلین در برگ محرک

به دنبال آن تنفس در گیاه کاهش یافته و گیاه بتدریج به 

 شود. خواب رفته و یا به عبارت دیگر گیاه وارد مرحله رکود می

اه در مرحله رکود قرار دارد که در این شرایط در زمستان گی

کند و  نمیحتی با قرار گرفتن در یک محیط مناسب رشد و نمو 

 (.0222در اصطالح گیاه وارد استراحت شده است )ارز، 
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در پایان زمستان، رکود در گیاهان به طور طبیعی بوسیله 

شود که مقدار سرمای مورد نیاز به  سرمای زمستان شکسته می

 ه و رقم گیاهی بستگی دارد.گون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حد نیاز سرمایی در گیاهان مختلف متفاوت است در جدول زیر 

 حد نیاز سرمایی برخی از محصوالت باغی نشان داده شده است.

 درجه سلسیوس( 0-7بین حد نیاز سرمایی )برحسب ساعت و دمای 

  (0000)ارز، 

 نوع محصول
 نیاز سرمایی

 )بر حسب ساعت(
 نوع محصول

 نیاز سرمایی

 )بر حسب ساعت(

 7-077 مرکبات 077-077 بادام

 077-077 انگور 077-0777 سیب

 077-077 زیتون 077-0777 زردآلو

 007-0077 گالبی 077-077 انجیر

 077-077 خرمالو 077-077 کیوی

 077-0777 آلو 077-0077 هلو

 077-077 به 007-0077 شلیل

 077-0077 گردو 077-077 انار

   077-0077 پسته

های پسته اختالف  در ارتباط با پسته نیز بین ارقام و گونه

زیادی از نظر نیاز سرمایی وجود دارد. به عنوان مثال در بین 

قوچی نیاز سرمایی بسیار پایین در  ارقام تجاری ایران رقم کله

که رقم اکبری بیشترین نیاز  ساعت دارد، در حالی 022حدود 

ام احمدآقایی و فندقی ساعت دارد و ارق 0022سرمایی یعنی 

، 0939زاده،  بین این دو رقم هستند )جوانشاه و اسماعیلی

شاهپسند، خنجری و (. نیاز سرمایی ارقام 0930اصغری، 

ساعت است )افشاری و همکاران،  0022عباسعلی حدود 

0223.) 

 اثرات نامطلوب عدم تامین نیاز سرمایی بر درختان پسته

اند، رشد  ای الزم دریافت نکردهای که سرم در درختان پسته

ها دارای تعداد کمتری برگچه  ها کامل نبوده و برگ برگچه

کند. بدین صورت که  دهی تغییر می هستند و گاهی عادت میوه

های سال جاری تشکیل  ها بصورت انتهایی روی شاخه میوه

که در حالت طبیعی به صورت جانبی روی  شوند، در حالی می

شوند. این پدیده بیشتر در  ل میشاخه یک ساله تشکی

افتد. با تغییر در سیستم  های جنوبی درخت اتفاق می قسمت

طی دو سال آماده هایی که باید به طور معمول  دهی، میوه میوه

شدند )از تشکیل جوانه تا تولید میوه( در یک سال  تولید می

 شوند که نامطلوب است. تولید می

باشد، بنابراین جوانه  ه گل میاز طرفی چون جوانه انتهایی، جوان

های جدید در سال آینده وجود  رویشی برای گسترش شاخه

ها خواهد شد.  ندارد و این امر در نهایت منجر به مرگ سر شاخه

همچنین در صورت عدم تامین به موقع نیاز سرمایی، شکفتن 

ها با تاخیر صورت گرفته و تولید گرده در بیشتر گل  جوانه

ها ممکن  آید. همچنین اکثر گل آذین ایین میها بشدت پ آذین

های گل ماده نیز از نظر  است عقیم بوده و ریزش کنند. جوانه

ها روی شاخه کم است و حتی اگر  ظاهری ضعیف و پایداری آن

با گرده مناسب نیز تلقیح شوند ریزش کرده و در نتیجه تشکیل 

 میوه و عملکرد بشدت کم خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 (9191ت در گیاهان )فاست، ها در القای استراح ا و بازدارندهه وضعیت محرک
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اثرات عدم تامین نیاز سرمایی در پسته به طور خالصه 

  بشرح ذیل خواهد بود:

ای؛ کاهش تعداد برگچه و کاهش سطح  کاهش رشد میانگره

های  برگ؛ کاهش وزن تر و خشک برگ؛ افزایش درصد برگ

ها؛ تاخیر در  غیر طبیعی؛ کاهش تولید گرده؛ ریزش زیاد جوانه

 دهی؛ تشکیل میوه کم حتی در سال پر دهی و برگ گل

های  نتهایی بر روی شاخهمحصول؛ تولید گل بصورت جانبی و ا

 (.0939زاده،  فصل جاری )جوانشاه و اسماعیلی

 منابع

پاشی دورمکس، ولک و نیترات  . تاثیر محلول0930اصغری، ه. 

های پسته در مناطق گرمسیری.  پتاسیم بر شکستن رکود جوانه

 صفحه. 0-0از. نامه کارشناسی ارشد باغبانی، دانشگاه شیر پایان

. تعیین نیاز سرمایی سه 0939زاده.  جوانشاه، ا. و م. اسماعیلی

 –قوچی( گزارش نهایی  رقم تجاری پسته )اکبری، اوحدی و کله

 صفحه. 03موسسه تحقیقاتی پسته کشور. 

آبادی. ح، محمدی مقدم. م. عدم تامین نیاز سرمایی در  حکم

 های غلبه بر آن. پسته و روش

. ارزیابی الگوهای برآورد 0931پرور، ع.ا.  والشدی، ر. ن.، سبزی

ای پدیده  های مشاهده نیاز سرمایی زمستانه با استفاده از داده
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