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   يا مزرعهبرآورد نیازهاي دمایی شش رقم تجاري زردآلوي منطقه شاهرود در شرایط آزمایشگاهی و 

مهدي رضایی 
1

  

(E-mail: Rezaei890@gmail.com)

10/4/91:  و تاریخ پذیرش17/11/90: تاریخ دریافت

  چکیده

 محلی جعفري، قوامی، يها ناممنطقه شاهرود به   زردآلوي شش رقم تجاريیده گل  نیاز سرمایی و نیاز گرمایی حاضر،در تحقیق

 رقم  تا حدوديوعلی برقم رج . مورد بررسی قرار گرفتيا مزرعهاي و رجبعلی در شرایط آزمایشگاهی و هوجهانگیري، خیاري، خی

ه جز خیاري در بقیه ارقام ب. ند شروع به گلدهی کردگراد یسانت  درجهچهار دماي  ساعت500در شرایط آزمایشگاهی در  جهانگیري

با توجه به اختالف کم تاریخ گلدهی .  ساعت شروع به گلدهی کرد1000رقم خیاري در . گلدهی خود را آغاز کردند ساعت 750

میزان نیاز   اما،بود مختلف يها مدل بر حسب  اختالف کم ارقام از نظر نیاز سرماییهدهندنشان يا مزرعهنتایج   مورد بررسی،ارقام

 1400حدود  ارقام بر اساس مدل ساعات سرمایی. ند قابل توجهی داشتيها تفاوت مختلف يها مدلگیري شده بر اساس سرمایی اندازه

به  کارولیناي شمالی و نیاز سرمایی کم این میزان براي ارقام مورد بررسی  یوتا،که بر اساس مدل درحالی، نیاز سرمایی داشتندساعت

میزان نیاز گرمایی . بود قسمت 71نیاز سرمایی بر اساس مدل دینامیکی براي همه ارقام . ودب واحد 770 و 740 ،1000ترتیب حدود 

ارقام از لحاظ شروع گلدهی .  در رقم جعفري متفاوت بوددرجه ساعت 3387اي تا  در رقم خیوهدرجه ساعت 1829براي ارقام از 

 نیاز که ییها مکان در .وجود داشتحدود یک هفته اختالف  ها آن گلدهیطول مدت بین  اما ،اختالف چندانی با یکدیگر نداشتند

  .است کم ارقام شکوفایی زمان در ها تفاوت ،شود یمبه خوبی برآورده  سرمایی

    نیاز سرمایی، نیاز گرمایی،زردآلومدت گلدهی، تاریخ گلدهی،  :کلمات کلیدي
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1391، بهار 1، شماره 14ه زراعی کشاورزي، دورمجله به

  مقدمه

 ازی ک یPrunus armeniaca  با نام علمیزردآلومیوه 

شکوفایی . است همعتدل مناطق در ها یوهم ینتر زهخوشم

زودهنگام زردآلو باعث محدودیت کشت و کار آن در مناطقی 

دماهاي  . ندارد چندانیداران مشکلشده است که دیگر هسته

 دنتوان یمانجماد تنها به مدت چند ساعت در بهار زیر نقطه 

در . دنشانس داشتن یک محصول اقتصادي را کاهش ده

سرمازدگی بهاره یک  اصالحی در مناطقی که يها برنامه

 اصلی هاي یتاولوگلی از ر صفت دی،مشکل معمول است

نیاز سرمایی و ا بتاریخ گلدهی یک رقم . )25( اصالحی است

توسعه ). 8 و6( شود یم تعیین  تجمعیبا واحد گرماينیز 

 با دوره شکوفایی یکی دیگر از ابزارهاي تولید میوه در مناطقی

 باشد یم از اپتیمم در بهار تر یینپاخطر آسیب ناشی از دماي 

)5 .(  

درختان میوه معتدله عالوه بر برآورده شدن گلدهی شروع 

ماي  د بستگی به یک،ها جوانه  نیاز گرمایینیاز سرمایی و

 درختان میوه يها گونهبرخی از  گل يها جوانه. داردآستانه نیز 

شروع به شکوفایی  گراد یسانت درجه هشت  متوسط دربه طور

 درجه 15 برخی دیگر تا قبل از رسیدن به دماي اما ،کنند یم

از  نیاز گرمایی معموالً. )2(  شکوفه نخواهند دادگراد یسانت

قام زودگل گالبی نسبت ار.  یک رقم استهاي یژگیوجمله 

   ).2( حرارتی کمتري دارندبه ارقام دیرگل نیاز 

بین نیاز سرمایی مورد نیاز براي شکستن خواب و نیاز 

 گرمایی مورد نیاز براي گلدهی یک رابطه منفی وجود دارد

 شده ینتأمکه نیاز سرمایی به اندازه کافی  در زمانی.)31(

 که ی درختانمعموالً و دشو یم میزان نیاز گرمایی کمتر ،باشد

اگر  ).2(دارند  ي نیاز گرمایی کمتر،نیاز سرمایی باالتري دارند

 کشت شود که نیاز سرمایی آن به اندازه اي یهناحرقمی در 

 در رشد رویشی و زایشی تیاختالال دچار ،کافی تأمین نشود

و برآورده نشدن نیاز سرمایی  ناقص رکود). 32 (شود یم

، کاهش ها جوانهیر در شکستن خواب  تأخ موجبها جوانه

 اگر .)14( شود یم نابهنگام  شکوفا شده و گلدهیيها جوانه

 سرد يها زمستانبا  يا منطقهرقمی با نیاز سرمایی کم در 

مین ینکه نیاز سرمایی آن خیلی سریع تأکشت شود به دلیل ا

 دماهاي پایین و سرمازدگی زمستانه و بهاره باعث ،شود یم

 که زمستان ییها مکاندر  ).33(  خواهد شدکاهش عملکرد

 دما ممکن است به حدي پایین باشد که اثري بر ،سرد است

 ینتأمنیاز سرمایی نداشته باشد و بنابراین نیاز سرمایی را 

 رسیدگی که میانی يها عرض در ،دیگر طرف از. نکند

 مواد از توان یم دارد اي یژهو اقتصادي اهمیت میوه زودهنگام

 تا کرد استفاده فرایند پیشرفت براي خواب شکننده میایییش

 در اطالعات. )18( انداخت جلو را خواب شکست تاریخ

 براي رقم یک خواب شدن هشکست تاریخ و سرمایی نیاز مورد

 مناسب تاریخ در خواب شکننده شیمیایی ماده درست کاربرد

 کارایی زمانی فقط مواد این ، زیرااست ضروري و الزم

 برآورده سرمایی نیاز از ومس دو حدود در که شتدا خواهند

  .)18( باشد شده

 تعیین نیاز سرمایی براي يها مدل ساده و يها روش

تخمین میزان خواب جوانه در طول دوره رکود وجود دارد که 

 ینتر ساده .دهندگان زردآلو مفید باشد براي پرورشتواند یم

 ات سرماییاساس ساعرگیري نیاز سرماي بروش براي اندازه

1
)H( شد ارائه) از قدیم زمان شروع فصل خواب اواسط . )38

 در برخی منابع زمان شروع اما ،شد یمگرفته آبان ماه در نظر 

که دماي هوا به زمانی(گیري را اواخر تابستان یا پاییز اندازه

 تعداد ساعات معموالً. اند کرده بیان ) درجه تنزل کردهفتزیر 

 شکستن خواب جوانه را براي یک ايرسرمایی مورد نیاز ب

 و میانگین کنند یمگیري گونه یا واریته در چندین سال اندازه

 تعداد ساعات مورد نیاز آن گونه یا واریته به عنوانآن را 

یکی از مشکالتی که در مورد تعداد ساعات  .کنند یممنتشر 

ه در زمستان دما به کهنگامیسرمایی وجود دارد این است که 

مشابه بسیاري از مناطق ( رسد یم گراد یسانت درجه هفتي باال

 از بین رفتن اثر سرما ممکن است رخ دهد و در ،)ایراندر 

گیري و محاسبه آن همدل ساعات سرمایی روشی براي انداز

نظریه دومی که در مورد تعداد ساعات سرمایی  .وجود ندارد

ه دما بین  ککند یموجود دارد تنها تعداد ساعاتی را محاسبه 

  ).37(  باشد)H0( گراد یسانت درجه هفتصفر تا 

 به نام مدل یوتا1974 در سال ها مدل ینتر مهمیکی از 
2 

 

. شود یم به دما وزن داده در این نوع مدل. )29( دشارائه 

برخی از دماها اثر بیشتر و برخی اثر کمتر و حتی برخی اثري 

                                               

1 - Chill hours

2 - Utah
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   يا مزرعهبرآورد نیازهاي دمایی شش رقم تجاري زردآلوي منطقه شاهرود در شرایط آزمایشگاهی و : رضایی

 1/0نه و تا  5/2دماي بین . منفی بر واحد سرمایی دارند

دیگري  يها مدل .مین واحد سرمایی استأ دما در تینمؤثرتر

 سرمایی نیاز مدل  کهاند کرده پیدا گسترش یوتا مدل اساس بر

 .)34 و 21 (از آن جمله هستند شمالی کارولیناي مدل و کم

ارقام آلبرتاهاي دادهمدل یوتا براساس 
1

ونه  و رد
2

   هلو،

یب رقم سهاي ادهبراساس دمدل کارولیناي شمالی 

استارکریمسون
3

در هاي براساس داده و مدل نیاز سرماي کم 

شلیل سانگولد
4

ها  براي واریتهها مدلاین  البته. اند شده ایجاد 

  . )8 (اند شده مختلف استفاده يها گونهو 

 در سطح وسیعی راً به علت کارایی باالمدل دینامیکی اخی

تأمین نیاز  ،شدر این رو. )10  و8( گسترش یافته است

 که اولین شود یم ايشامل یک پروسه دو مرحلهسرمایی 

 سرمایی به نام هاي ینپروتئتجمع . مرحله قابل برگشت است

ارز
5

 دینامیکی مدل. شوند یمباعث تکمیل واحد سرمایی  

 از استفاده با) CP (سرمایی يها بخش در را سرما تجمع میزان

 دماها از برخی (کندمی محاسبه 5/12 تا 5/1 از دامنه دمایی

 نیاز رفتن بین از مدل این در). هستند سایرین از مؤثرتر

 نشان تحقیقات. دهد یم رخ گرم دمایی نوسانات در سرمایی

 يها بخش به نسبت H سرمایی ساعات تعداد که است داده

 در همچنین و سال یک در مختلف يها مکان در CP سرمایی

. )8( اند داشته بیشتري فاتاختال مکان یک از مختلف يها سال

 زمانی خواب شکننده مواد از استفاده هنگام در پاسخ بهترین

 يها بخش تجمع از مشخصیمحدوده  که آید یم دسته ب

پیشنهاد دیگر محققین  .)8( باشد گرفته صورت CP سرمایی

کردند که مدل دینامیکی برخی از مشکالت مربوط به مدل 

 مالیم برطرف يها زمستان یوتا را مخصوصاً در مناطقی با

  .)19( کرده است

هاي دمایی پنج رقم زردآلوي تجاري از جمله قرمز نیاز

در سال  آذربایجان شرقی  ایستگاه تحقیقاتی در راشاهرود

نتایج این تحقیق نشان داد . )1(گرفت مورد مطالعه قرار  1380

                                               

1 - Elberta

2 - Redhaven

3 - Starkrimson

4 - Sungold

5 - Erze

رغم داشتن زمان گلدهی یکسان از نظر مدت که این ارقام علی

 يها تفاوت مراحل مختلف رکود و مقادیر نیاز سرمایی زمان

میزان نیاز سرمایی برحسب واحد . داري را داشتندمعنی

 و 750مز شاهرود سرمایی در دو سال متوالی براي رقم قر

 میزان نیاز سرمایی براي رقم  ینکمتر .شد  واحد برآورد850

باد  واحد و بیشترین آن براي رقم ارد700 و 650قرمز مراغه 

برآورد نیاز . شد برآورد  در دو سال متوالی واحد980 و 820

 ساعت باالترین 3882گرمایی نشان داد رقم قرمز مراغه با 

 ساعت 3200مقدار نیاز گرمایی و رقم قرمز شاهرود با 

نیازهاي سرمایی و ). 1( نیاز گرمایی را داشتند ترین یینپا

مورد بررسی قرار   اسپانیا بررسیقم زردآلو را در ر10گرمایی 

 واحد 1200 تا 800نیاز سرمایی اکثر ارقام بین . )31(گرفت 

 واحد در رقم کاروت596 میزان نیاز سرمایی با ینکمتر. بود
6
 

ج ن واحد در رقم اور1266و بیشترین میزان نیاز سرمایی با 

رد
7

 ساعت درجه رشد 5897 و 4087 نیازهاي گرمایی از . بود

)GDH(
8

 رابطه قوي مثبت بین نیاز سرمایی و ر بود و یک متغی

 یک رابطه منفی بین طور ینهمتاریخ گلدهی وجود داشت و 

نیازهاي سرمایی براي شکستن خواب جوانه و نیاز گرمایی 

  ).31( براي تاریخ گلدهی وجود داشت

   راهنمایی برايتواند یمتخمین نیاز سرمایی 

اي دهندگان باشد تا در هر سال بهترین زمان برپرورش

 ،به طور مشابه. محافظت در برابر سرماي بهاره را آغاز کنند

 در مورد هر رقم یا هیبرید به خصوصارزیابی نیاز سرمایی 

 براي حل مشکالت سازگاري آب و هوایی براي تواند یم

 اطالعات در مورد نیاز سرمایی یک .استگران مفید اصالح

ظ و تولید رقم تأثیرات اقتصادي و عملی مهمی در کنترل، حف

 داشتن این اطالعات براي ارقام کشت و و گیاهان چوبی دارد

عمق خواب و . )17 (کار شده در اکثر مناطق ضروري است

 دانستن .نیاز سرمایی مورد نیاز از خصوصیات هر رقم است

براي کشت ارقام زردآلو که مناسب بیشتر مناطق این اطالعات 

  .  ضروري است،هستند

                                               

6 - Currot

7 - Orange Red

8 - Growing Degree Hours (GDH)
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1391، بهار 1، شماره 14ه زراعی کشاورزي، دورمجله به

  ها روشمواد و 

  . مزرعه انجام شدی وگاه تحقیق در دو مرحله آزمایشاین

   تعیین نیاز سرمایی در شرایط آزمایشگاهی:اولآزمایش 

این آزمایش در دانشکده کشاورزي دانشگاه صنعتی 

 يها نام رقم محلی تجاري زردآلو به شش روي ،شاهرود

اي، خیاري و جعفري در قوامی، رجبعلی، جهانگیري، خیوه

انجام  1389در سال توابع شهرستان شاهرود  بسطام از منطقه

یک طرح فاکتوریل کامالً تصادفی با قالب آزمایش در . گرفت

 شش رقم ،فاکتور اول. سه تکرار و دو فاکتور انجام گرفت

تجاري زردآلو و فاکتور دوم مقدار زمان سرمادهی در دماي 

 1250  و1000، 750، 500 سطح در پنج گراد یسانت درجه پنج

   شاخه75به منظور تعیین نیاز سرمایی حدود  .بودساعت 

 گل از يها جوانهمتر حاوي  سانتی60 الی 50 با طول سالهیک

 ها شاخه. شدآوري سه درخت زردآلو از هر رقم تجاري جمع

 01/0کش بنومیل  با قارچبندي وتایی دستهج پنيها دستهدر 

یخچالی  در درون سپس. و با نوار سلفون پوشیده شدندتیمار 

هر .  قرار داده شدندگراد یسانت درجه چهار تا پنجبا دماي 

 مقداري آب مقطر ها شاخهمین رطوبت هفته به منظور تأ

 زمان از سپري شدنپس .  پاشیده شدها بستهاستریل به درون 

 به ها شاخه)  ساعت1250 و1000، 750، 500( تیمار سرمایی

 ساعت 16، وس سیلسی درجه20-25دماي  (يا گلخانهشرایط 

  5/0 به اندازه يها شاخهانتهاي .  شدندمنتقل) روشنایی

تغذیه ) ساکاروز پنج درصد(و با محلول قندي یده  برمتریسانت

هر . تعویض گردیدیک بار این محلول هر چهار روز . شدند

. شد یممتر برش داده  سانتی5/0 به انداز ها شاخههفته انتهاي 

 سه بار در هفته انجام دهیدرصد گلارزیابی براي تعیین 

 مرحله بالونی که بهییها جوانهگرفت و 
1

 دیده ها گلبرگکه  

 مورد محاسبه قرار  بودند، باز نشدهکامالًهنوز اما  ،شده

درصد گلدهی هر شاخه محاسبه و میانگین پنج شاخه . ندگرفت

 تجزیهبراي . شد یک تکرار در آنالیز آماري استفاده به عنوان

SASافزار آماري از نرم افزار  با نرمنمودارها استفاده و 9.1

Excel 2010 ندشد رسم.  

                                               

1 - Balloon stage

 يها مدلاستفاده از با تعیین نیاز سرمایی  :آزمایش دوم

  يا مزرعهدر شرایط مربوطه 

یک دستگاه دیتاالگر
2

-STANDARD ST( دما و رطوبت 

دانشگاه در دانشکده کشاورزي زردآلو  در یک کلکسیون) 172

قرار   شهرستان شاهرود شهر بسطام از توابعدرواقع شاهرود، 

 36بسطام به لحاظ جغرافیایی در موقعیت شهر . داده شد

 دقیقه طول یک درجه و 55 دقیقه عرض شمالی و 29درجه و 

 متر از 1357النهار گرینویچ، با ارتفاع تقریبی  شرقی از نصف

 ارقام تجارياین کلکسیوندر . سطح دریا قرار گرفته است

وجود  اي، خیاري و جعفريخیوه ی، رجبعلی، جهانگیري،قوام

ي در درون یک جعبه چوبی  متر5/1 در ارتفاع دستگاه. داشتند

 تنظیم يا گونهدستگاه به . شدنصب  در داخل باغ هواشناسی

 از اوایل ها داده . تا دماي هوا را هر یک ساعت ضبط کندشد

 میزان نیاز .آوري شدندآبان ماه تا اواسط اردیبهشت ماه جمع

) 34(، کارولیناي شمالی )29(یوتا  يها مدلسرمایی بر اساس 

 براساس ،صورت واحد سرماییه  ب)21(نیاز سرمایی کم و 

ه  ب)38(  درجه و باالي صفرهفتمایی زیر دساعات  مجموعه

ه ب) 19( مدل دینامیکی  براساسوصورت ساعات سرمایی 

براي . )1 جدول( محاسبه گردیدهاي سرمایی صورت بخش

و واحد ) H0( ساعات سرمایی ه ساعتی بيها دادهتبدیل 

 استفاده Excel 2010افزار از توابع شرطی نرم) CU(سرمایی

مدل دینامیکی بر اساس ) CP(  سرماییيها بخش. شد

کشاورزي ایالت در وبگاه  موجود Excel و فایل دستورالعمل

 دیویسکالیفرنیا
3

  .شدتعیین 

  یمایرمحاسبه نیاز گ

براي هر ) GDH(نیاز گرمایی بر پایه درجه ساعت رشد 

 پیشنهادي ریچاردسونيها مدلرقم بر اساس 
4

 و همکاران 

 و اندرسون)1974(
5

 از زمان شکسته )1986( و همکاران 

 شدمحاسبه ) ها گل درصد 50شکوفایی  (F50شدن خواب تا 

  .  )29 و 3(

                                               

2 - Data logger

3 - http://fruitsandnuts.ucdavis.edu/weather_Services

4 - Richardson

5 - Anderson
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  نتایج

   :آزمایش اول

  انس درصد گلدهیز تجزیه وارینتایج حاصل ا

تعداد ساعات سرمایی، رقم و اثرات دار یر معنیدهنده تأثنشان

   .استدرصد گلدهی وي رمتقابل ساعت در رقم 

  نتایج حاصل از تعداد ساعات سرمایی روي میانگین

  

 1000، 750هی در ارقام مختلف نشان داد که بین درصد گلد

 500داري وجود ندارد و در  ساعت اختالف معنی1250و 

 ).1 شکل( داري کمتر است معنیطوربهساعت درصد گلدهی 

به اي، رجبعلی و جهانگیري میانگین درصد گلدهی ارقام خیوه

داري بیشتر از سایر ارقام است و رقم خیاري  معنیطور

  .)2 شکل( درصد گلدهی را داشته است ینکمتر

  )8(، کارولیناي شمالی و نیاز سرمایی کم  یوتايها مدل محاسبه واحدهاي سرمایی بر اساس دما براي - 1جدول 

  

مدل یوتا
1

مدل کارولیناي شمالی  
2

مدل نیاز سرمایی کم  
3

  

  دما

  )گراد یسانت(

  واحد سرمایی

)CU(  

  دما

  )گراد یسانت(

  واحد سرمایی

)CU(  

  دما

  )گراد یسانت(

  واحد سرمایی

)CU(  

5/1<  0/0  5/1≤  0  7/1≤  0  

5/1-4/2  5/0  6/1-1/7  5/0  8/1-9/7  5/0  

5/2-1/9  0/1  2/7-9/12  1  8-9/13  0/1  

2/9-4/12  5/0  13-4/16  5/0  14-9/16  5/0  

5/12-9/15  0/0  5/16-9/18  0  17-4/19  0  

16-18  5/0-  0/19-6/20  5/0-  5/19-4/21  5/0-  

18>  1-  7/20-0/22  1-  5/21≥  1-  

    1/22-2/23  5/1-      

    3/23≥  2-      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

یی که داراي حروف مشابه ها ستون. سرماییتیمارهاي ساله شش رقم زردآلو در ک  یيها شاخههی  متوسط درصد گلد- 1 شکل  

  .باشند ینمدار  معنیLSD آزمون 01/0 در سطح احتمال ،باشند یم

                                               

1 - Utah Model

2 - North Carolina Model

3 - Low chilling Model
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یی که داراي حروف مشابه ها نستو.  سرماییتیمارهايساله شش رقم زردآلو در ک  یيها شاخه متوسط درصد گلدهی - 2 شکل

  .باشند ینمدار  معنیLSD آزمون 01/0 سطح احتمال  در،اشندب یم

  

  

.  ساعت دماي چهار درجه1250 و 1000، 750، 500ساله شش رقم زردآلو پس از ک  یيها شاخهمتوسط درصد گلدهی  - 3 شکل

  .باشند ینمدار  معنیLSD آزمون 01/0 در سطح احتمال ،باشند یمیی که داراي حروف مشابه ها ستون
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 يها تفاوتوند واکنش ارقام در مدت زمان سرمایی ر

 ايرقم خیوهدر بیشترین میزان گلدهی . داري را نشان دادمعنی

 ساعت تفاوت 750 با  ساعت1250  ساعت رخ داد و750در 

بیشترین درصد گلدهی رقم رجبعلی . داري را نشان ندادمعنی

 1250 در به خصوص ساعت اتفاق افتاد و پس از آن 500در 

 750رقم جهانگیري در .  داشت راداريساعت کاهش معنی

 ها شاخه نگهداري بیشترساعت بیشترین گلدهی را داشت و 

. شددرصد گلدهی دار نیع مدماي پایین منجر به کاهشدر 

 ساعت اتفاق 1000در بیشترین درصد گلدهی رقم قوامی 

رقم جعفري . شد ساعت آغاز 750افتاد و شروع گلدهی آن از 

 ساعت داشت و حداکثر گلدهی 500کمی گل در بسیار اد تعد

 1000  دررقم خیاري . پیوستبه وقوع ساعت 750در آن 

 گل آن باز شد که تفاوت يها جوانه درصد 20ساعت تنها 

. )5 شکل(  ساعت نداشت1250داري با معنی

  :آزمایش دوم

  وجودبین شروع گلدهی ارقام تنها سه روز اختالف 

 يها مدلروند تجمع نیاز سرمایی با  ).2جدول  (داشت

بر اساس مدل .  نمایش داده شده است)4( شکلمختلف در 

 ها گلمیزان نیاز سرمایی برآورده شده در زمان شکوفایی یوتا 

  که براساسدرحالی ،است واحد 1000حدود  مدر منطقه بسطا

  

 دردو مدل کارولیناي شمالی و نیاز سرمایی کم این میزان 

 تخمین زده شد واحد 800 تا 740ی بین ارقام مورد بررس

مین نیاز سرمایی بر اساس روند تأ). 3جدول و  4 شکل(

 واحد سرمایی است يها مدلساعات سرمایی بسیار بیشتر از 

  ارقام مورد بررسیدرو میزان نیاز سرمایی بر اساس این مدل 

مایی نیاز سر. دشمحاسبه  ساعت 1420 حدود در منطقه بسطام

 براي منطقه بسطام و در ارقام زردآلوبر اساس مدل دینامیکی 

 يها مدل که از لحاظ دهد یم نشان ها یبررس. است قسمت 71

تعیین نیاز سرمایی براساس دماي ثبت شده محیطی شش رقم 

میزان نیاز  .مورد بررسی تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند

 3387اي تا خیوه واحد در رقم 1829گرمایی براي ارقام از 

  ).4جدول (واحد در رقم جعفري متفاوت بود 

  

  بحث

 در مؤثر يها ژن جدید و هاي یسممکانبا وجود شناسایی 

 بریده شده براي يها شاخه هنوز فورسه کردن ،رکودکنترل 

شود  یمیک روش مناسب محسوب رکود گیري عمق اندازه

 ها آناب  که خوییها جوانه میزان ، به عالوه.)35 و 28، 22(

شاخص بهتري در مقایسه با درصد شکسته شده ، شکسته شد

  ).11(است  در یک فاصله زمانی مشخص ها جوانهخواب 

   در منطقه بسطام شهرستان شاهرود1389 در سال  جدول زمان گلدهی شش رقم زردآلو- 2جدول 

  

  تیپوژن

  )رقم(

  تاریخ اولین گل

  تاریخ تمام گل

  درصد 50

   دهیپایان گل

  )ها گلبرگ ریزش(

  14/01  10/01  02/01  قوامی

  14/01  11/01  03/01  رجبعلی

  15/01  11/01  02/01  جهانگیري

  14/01  9/01  05/01  ايخیوه

  33X04/01  11/01  16/01 خیاري

  18/01  13/01  03/01  جعفري
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  ارقام زردآلو براي  مختلف در منطقه بسطاميها مدلمیزان تأمین نیاز سرمایی بر اساس   برآورد- 4 شکل

  زمان شروع دوره گلدهی شش رقم زردآلو: 

  

   شش رقم زردآلو  گرمایی سرمایی و نیازنیاز برآورد - 3 جدول

  

   CUواحد سرمایی

  ارقام

  ساعات سرمایی

H0  
  مدل کارولیناي شمالی  سرمایی کم مدل نیاز  مدل یوتا

  يها بخش

  CP سرمایی

 GDHگرماییز نیا

  )> درجه5/4(

  2448  71  738  775  997  1416  امیقو

  1829  71  753  795  1003  1431  ايخیوه

  3387  71  736  777  994  1416  جعفري

  2163  71  736  777  994  1416  رجبعلی

  

 در شرایط ها شاخهنگاهی به درصد گلدهی با 

 تخمین نیاز يها مدل مشهودي با يها تفاوتآزمایشگاهی 

رقم رجبعلی . شود یم  محیطی دیدهيها دادهسرمایی بر اساس 

مدل ( ساعت یا واحد 500در شرایط آزمایشگاهی پس از 

این است که که در حالیاین  . گلدهی کردشروع به) یوتا

 و زمان شروع میزان براي این رقم بر اساس دماي محیط

در  واحد 777 و 736، 994 به ترتیب  ساعت و1416 گلدهی

اي شمالی برآورد  یوتا، نیاز سرمایی کم و کارولینيها مدل

ارقام جعفري،  .)3 جدول  و4 و 3 هايشکل( شده است

  شرایط کنترل شده دردرنیز اي جهانگیري، قوامی و خیوه

در تطابق   ساعت یا واحد شروع به گلدهی کردند که750

 و استو کارولیناي شمالی کم نیاز سرمایی  يها مدلبا بیشتر 

 نیاز هاي ینتخما  رقم خیاري مشابهت کمی بيها دادهتنها 

را مدنظر این نکته  باید .سرمایی بر اساس مدل یوتا داشتند
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   يا مزرعهبرآورد نیازهاي دمایی شش رقم تجاري زردآلوي منطقه شاهرود در شرایط آزمایشگاهی و : رضایی

مین نیاز سرمایی تا رسیدن به رغم تأجوانه گل علی کهداشت 

 زمان در  تفاوت وماند یمخفته باقی دماي مطلوب به حالت 

 کافی، سرمایی نیاز با ییها مکان درمختلف  ارقام شکوفایی

نیاز  1389در سال ر منطقه بسطام  د).23( است کم معموالً

 بین رقم ،به همین دلیل و هشدبرآورده به خوبی سرمایی ارقام 

و رقم خیاري با ) واحد 500(رجبعلی با نیاز سرمایی پایین 

اختالف چندانی در )  واحد1250 تا 1000( نیاز سرمایی باالتر

  . شود ینمتاریخ گلدهی دیده 

 يها مدلر  واحد سرمایی دبه صورتروند تجمع 

 ولی ، مشابه هم بود،کارولیناي شمالی و مدل نیاز سرمایی کم

مدل یوتا میزان تجمع واحد سرمایی بیشتري را نشان داد 

 شروع تر یینپادهی از دماي در مدل یوتا وزن). 4 شکل(

 -2اثرات منفی دماهاي باال روي نیاز سرمایی تا و  شود یم

 متأسفانه ).1جدول  (رسد یم هم مدل کارولیناي شمالیبراي 

 سردتر یعنی جایی که هاي یمرژ نیاز سرمایی اخیر در يها مدل

 و در کنند یم بهتر عمل ،نیاز سرمایی مشکل چندانی نیست

 ها آن جایی که به تخمین تر معتدل با آب و هواي ییها مکان

 نیازمند ها مدلاین . )8(  کارایی خوبی ندارند،بیشتر نیاز است

در  براي اطمینان کافی از کارکردشان يتر گستردهاصالحات 

 ها مدلبا این حال این . وسیع آب و هوایی هستندمحدوده 

. )7( باشند یمراهنماي مفیدي براي سنجش شرایط محیطی 

به  دیگر کارایی باالتري يها مدلنسبت به مدل دینامیکی 

در این . )31 و 7(  در مناطقی با زمستان معتدل داردخصوص

هنگامی که ) گراد یسانت درجه 13-15(ي معتدل  دماها،مدل

 ،اثرات مثبتی ندارند رکودبر با دماي پایین روزانه همراه باشد 

اثرات مفیدي ند اما هنگامی که بعد از تیمار سرمایی اتفاق بیافت

مدل یوتا و مدل دینامیکی مبتنی بر  يها مدل ).15 (دارند

ي تغییرات  متماديها سال ساعتی در طی يها مدلنسبت به 

 و نسبت به ساعات سرمایی دهند یمبسیار کمتري را نشان 

 .)31 و 7(کارایی باالتري دارند 

 در بهار به رشد خود ها جوانهدر زردآلو پس از زمستان 

. شوند یم گل ابتدا باز يها جوانهعموماً . دهند یم ادامه

 تر گرم از مناطق تر یعسرباره و  شکوفایی در مناطق سردتر یک

شکوفایی ارقامی با نیاز سرمایی پایین قبل از . افتد یمتفاق ا

  شدن کامل هوا در بهار ممکن است حتی یک ماه طولگرم

بکشد و برعکس در مناطق سردتر این اختالف بین ارقام 

  ).24 و 7( رسد ینممختلف به یک هفته هم 

با وجود اینکه نیاز سرمایی ارقام مورد بررسی تا حدود 

 بیشتري يها تفاوتز گرمایی  از نظر نیااما ،بودزیادي یکسان 

 10 نیازهاي دمایی ،2007 در سال یدر تحقیق. را نشان دادند

ساعت درجه  5879 تا 4078رقم زردآلو میزان نیاز گرمایی از 

 تا 3200 میزان نیاز گرمایی 1379 در سال. )31( دشبرآورد 

قام نیاز گرمایی ار. )1 (ه شد تخمین زددرجه ساعت 4400

چه اگر. درجه ساعت بود 3387 تا 1829زردآلو در این تحقیق 

قرار گرفتن در  اما ، هر رقم استهاي یژگیونیاز گرمایی از 

 قابل به طوردماي پایین زیر نقطه آستانه گرماي تجمعی 

 یک رقم کههنگامی. یابد یمتوجهی نیازهاي حرارتی کاهش 

 ،کنند یمفت سرماي بیشتري، زیادتر از نیاز سرمایی دریا

با این ). 10 و 9 (یابد یمنیازهاي گرمایی گلدهی کاهش 

  ارقام هلو با نیازهاي گرمایی باالرا در  استثناهایی ،وجود

 .)9 (دشمشاهده  سرمایی طوالنی يها دورهرغم دریافت علی

 90نیاز سرمایی زیادي باعث نشان داد  تحقیق دیگرينتایج 

و درنتیجه ارقام هیچ نیاز شد  نیاز گرمایی نوسانات از درصد

 براي گلدهی ندارند که در تناقض با مطالعات اي یژهوگرمایی 

، در تحقیق در همین راستا). 30 و 20، 10(ت ن اسیسایر

 هیچ اختالفی بین نیازهاي گرمایی سه رقم شلیل با دیگري

همچنین در تحقیق و  یافت نشدنیازهاي سرمایی متفاوت 

بهی را براي ارقام بادام با نیازهاي  نیازهاي گرمایی مشادیگر،

با تعیین پتانسیل یک  .)26 و 12( سرمایی متفاوت یافتند

منطقه در برآورد نیاز سرمایی و تعیین نیاز سرمایی ارقام 

 از مشکالت استقرار ارقام در مناطق نامناسب توان یم

   .جلوگیري کرد

  

  تشکر و قدردانی

صنعتی شاهرود  پژوهشی دانشگاه از معاونتوسیله بدین

 این پژوهش را فراهم  اجرايامکانو تمامی کسانی که 

  .گردد یم  قدردانی،نمودند
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Abstract

In this research, chilling and heating requirements of six local cultivars of apricot (Jafari, 

Ghavami, Jahangiri, Khiari, Khiveaee and Rajabali) were evaluated under field and lab conditions. 

Under lab condition, ‘Rajabali’ and in some extent ‘Johangiri’ began flowering after 500 hours in 

4°C. Other cultivars except ‘Khiari’ flowered at 750 h. ‘Khiari’ flowered at 1000 h. In field, due to 

little difference of flowering time among cultivars, there was a low difference in chilling 

requirement among cultivars in all models. Calculation of chilling requirements based on chilling 

hours was around 1400 h while based on Utah, North Carolina and Low chilling models was 1000, 

740 and 770 unit, respectively. Chilling requirement in all cultivars was 71 portions based on

dynamic model calculation. Amount of heating requirement ranged from 1829 growth degree hours 

(GDH) in ‘Khivea’ to 3387 GDH in ‘Jafari’. Although little differences exist in flowering onset of

cultivars, the differentiation of flowering period among cultivars was around one week. Cultivars 

showed little differences in flowering onset in locations they meet their chilling requirement.
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