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  گيالس (مطالعه موردي شهر برزك) حرارتي تعيين تاريخ مراحل فنولوژيك و نيازهاي
  

  ٢*، فاطمه بشيريان١مرضيه مجد برزكي

   دانشجوي دكتري اقليم شناسي دانشگاه اصفهان يدانشجو -٢و  ١

  )١٧/٠٤/٩٩ :يرشپذ يخ، تار٠٤/٠١/٩٩ :يافتدر يخ(تار 

  چكيده
زنده به  مهم موجودات هاي واكنشيكي از  ،. تغيير در وقايع فنولوژيباشدميزندگي گياهان و جانوران مربوط  فنولوژي، به مطالعه وقايع ادواري طبيعي در

- ٩٥هاي ي برزك كاشان طي سال نيازهاي حرارتي آن، در منطقه . در اين پژوهش مراحل فنولوژيكي درخت گيالس رقم سياه مشهد واست اقليميتغييرات 

باني پارامترهاي هواشناسي و مراحل فنولوژيك بررسي شده است. بدين منظور سايت ديدهداراي شرايط نرمال اقليمي بود؛  SPIكه مطابق شاخص  ١٣٩٤

انجام گرفت. نتايج نشان داد كه در منطقه مورد BBCH مقياس ناسي مطابق با هاي هواشبانيهاي مراحل فنولوژيك همزمان با ديد بانياحداث گرديد و ديد

حرارتي بر  واحد ٢٧٧٥و درجه روز برحسب دماي مؤثر  ٢٠٤٠ي خود تا پايان دوره رسيدگي ميوه به ي بيولوژيكي ساالنهمطالعه، درخت گيالس در چرخه

درجه روز مؤثر و  ٨/٦٥٨گيالس مربوط به مرحله نمو جوانه انتهايي است كه به ترتيب برابر با  حسب دماي فعال نياز دارد. بيشترين واحد حرارتي مورد نياز

 .باشدبرگ مي درجه روز فعال مربوط به مرحله نمو ١٢٧درجه روز مؤثر و  ٩١باشد و كمترين واحد حرارتي با درجه روز فعال مي ٥/٨٤٥
  

   .روز، شهر برزك، درجه BBCHگيالس، فنولوژي، مقياس  :كلمات كليدي

  

 مقدمه

 باشدميهاي مناطق معتدله در دنيا ترين ميوهاز مهم گيالس

) كه از نظر مناطق انتشار و ١٣٩٥ (مؤمني و صابري زاده،

سردسيري   هايي ميوه مقاومت به گرما و سرما جزء دسته

 ).١٣٩١ شود(حاجي حسني و همكاران،دار محسوب مي هسته

منشاً اين درخت، غرب آسيا، شمال چين، افغانستان، تركيه و 

ايران (اطراف درياي خزر) است و توليد تجاري گيالس 

شود.  مي شمالي درجه ٤٥- ٣٠محدود به عرض جغرافيايي 

اهميت درخت گيالس نه تنها به عنوان اولين محصوالت 

توليدي در اواخر فصل بهار بلكه به دليل ارزش غذايي باالي 

ن و منبع سرشار از عناصر معدني مورد توجه بوده است. به آ

ميلي گرم فسفر وجود  ٢٠گرم گوشت گيالس  ١٠٠طوري در 

باشد. از خواص دارويي دارد و منبعي سرشار از پتاسيم مي

ب صلتوان به اثر آن در بهبود درد مفاصل و تگيالس مي

ردن شرائين، نرم كردن سينه، ضد عفوني كردن معده، از بين ب

تخمير معده و يبوست اشاره نمود. براي مرض چاقي يك 

غذاي ايده آل است و دم كرده دم ميوه گيالس شهرت جهاني 

). بر اساس آمار خواربار و ١٣٨٩(گنجي مقدم و بوذري،  دارد

 ) تركيه، آمريكا، و ايران سه كشور بزرگ٢٠١٠( ١كشاورزي

                                                           
1. Food and Agriculture Organization (FAO) 

 ٣٩٠ا توليدتوليد كننده گيالس در جهان هستند. كشور تركيه ب

هزارتن گيالس در رتبه اول توليد جهان بوده است. در اين ميان 

تن در  هزار ٢٣٠تن و ايران با  هزار ٢٧٠كشور آمريكا با 

هاي دوم و سوم قرار دارند. متاًسفانه كشور ايران عليرغم  رده

داشتن اين جايگاه مهم، به دليل عدم برنامه ريزي مناسب، سهم 

ن محصول را دارا است. همچنين كيفيت ناچيزي از صادرات اي

محصول گيالس ايران در مقايسه با ساير كشورهاي توليد 

باشد.  دليل شرايط اقليمي مناسب بسيار مرغوب مي كننده آن، به

كه براي تعيين مزيت نسبي هشت محصول باغي با  در پژوهشي 

استفاده از شاخص هزينه منابع داخلي و ماتريس تحليل سياستي 

تان كردستان انجام شد؛ گيالس از ميان اين محصوالت در اس

سومين محصولي بود كه بيشترين مزيت نسبي را در اين  ءجز

  ). ١٣٨٤ (صفوي و احمدي، استان داشته است

هاي مختلف اهميت بسيار زياد دما در ميزان كنترل در پژوهش

 فرآيندهاي فيزيولوژي، رشد و توسعه گياهان ثابت شده است

در مورد گيالس نيز تاكنون تحقيقات  )١٩٨٨، ٢(هافركمپ

متنوعي در زمينه نيازهاي حرارتي و فنولوژي آن انجام شده كه 

) به ٢٠٠٨( ٣توان به اين موارد اشاره كرد: آانو و كازوي مي

اي از ديتاهاي فنولوژي گل درخت آوري مجموعه جمع

                                                           
2. Haferkamp 
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ها براي بازسازي گيالس در كيوتو ژاپن پرداختند و از آن

گنجي  .هاي فصل بهار از قرن نهم به بعد استفاده كردنددما

 ٢٥) ميزان باروري و فنولوژي گلدهي ٢٠٠٩( مقدم و همكاران

ها نشان  رقم تجاري گيالس را در ايران مطالعه كردند. نتايج آن

داد كه در تمامي ارقام مرحله جوانه زني از اواخر مارس آغاز 

گل پنج روز طول  شود و همچنين پايان گلدهي تا سقوطمي

نشان  )٢٠٢٠( ٢پالتيننيو و چيتو و )٢٠١٠( ١توكه و باتي كشد.مي

هوايي نقش مهمي بر ودادند كه نوسانات فصلي و تغييرات آب

) ٢٠١٠و همكاران( ٣مراحل فنولوژي گل گيالس دارد. لي

هاي رشد درخت گيالس در تفاوت جوانه گل و ويژگي

ها به اين طالعه كردند. آنهوايي مختلف چين را موشرايط آب

نتيجه رسيدند كه در اقليم موسمي جنب حاره مراحل فنولوژي 

هواي معتدله زودتر آغاز ودرختان گيالس نسبت به آب

و  ٤تر است. لودلينگشود و طول دوره گلدهي طوالني مي

) با رويكردي آماري نيازهاي سرمايي و ٢٠١٣( همكاران

را شناسايي كردند. بر اين  گرمايي درختان گيالس در آلمان

ساعت  ١٣٧٥ ±١٧٨اساس رقم اشنيدرس گيالس در شهر بن 

گنجي مقدم و  ساعت گرما نياز دارد. ٣٤٧٣ ±٢٣٦ سرما و

) به مطالعه برخي از خصوصيات فنولوژي ١٣٩٣هوشيار (

گيالس رقم استال در مشهد پرداختند. بر اساس نتايج بدست 

فروردين ماه  ١٥آمده گلدهي از يازدهم فروردين آغاز و در 

و  ٥نفاد .روز است ٦٧رسد و دوره رسيدن ميوه   به پايان مي

وع گيالس شيرين را در ) مراحل فنولوژي دو ن٢٠١٥همكاران (

مشخص  ٧BBCHاسپانيا بر اساس مقياس  ٦ساراگوساي

) نقش دما را بر مراحل رشد ٢٠١٩(  ٨سنستبي و هيدكردند. 

ها نشان  گيالس  در جنوب شرقي نروژ بررسي كردند. نتايج آن

داد كاهش قابل توجه دما در تمامي مراحل، باعث توقف فوري 

 شود. رشد مي

ج بدست آمده از مرور پيشينه پژوهشي، بمنظور با استناد به نتاي

توسعه بيشتر سطح زير كشت درخت گيالس آگاهي از 

نيازهاي حرارتي و تاريخ فنولوژيك آن در مناطق مختلف 

                                                           
2. Paltineanu and Chitu  
4. Luedeling 
6. Zaragoza(spain) 
8. Sønsteby and Heide 

 
 
 
 
 

رسد. شهر كوهستاني برزك از جمله ايران ضروري به نظر مي

شود ساله گيالس مرغوبي در آن  توليد مي مناطقي است كه هر

اين باغات موجب عدم توجه به توانايي اين شهر اما وسعت كم 

در توليد اين محصول شده است. در حال حاضر در ميان ارقام 

داخلي، رقم سياه مشهد از جمله ارقام مطلوب و غالب كشور 

ترين ارقام و داراي بهترين كيفيت و است كه جزء ديررس

). با ١٣٩٤(مناف دل ستان و همكاران،  باشدعملكرد مي

گيري از يكسري مطالعات علمي بر روي خصوصيات  بهره

فنولوژي اين گياه و تعيين نيازهاي دمايي آن در اين منطقه، 

برداري بهينه از آن هاي دقيقي براي بهرهريزيتوان برنامهمي

گذاري سطح زير كشت را داشت و در ادامه با جذب سرمايه

س تبديل هاي توليد گيالافزايش و  اين شهر را به يكي از قطب

كرد. بر اين اساس در اين پژوهش مراحل فنولوژي درخت 

گيالس رقم سياه مشهد در شهر سردسير برزك مورد بررسي 

قرار خواهد گرفت و نيازهاي حرارتي آن برحسب درجه 

اي براي تعيين تقويم شود تا پايهروزفعال و مؤثر محاسبه مي

نهايت و مديريت ساير عمليات زراعي آن باشد و در كشت 

   .٩بتوان به توليد محصول با كيفيت دست يافت
  

  منطقه مورد مطالعه
هاي تابع شهرستان كاشان در شمال استان برزك از بخش  

دقيقه  ٣١درجه و  ٥١ طول جغرافياييداراي اصفهان است. 

و  دقيقه شمالي ٤٧درجه و  ٣٣ جغرافيايي عرض و شرقي

). ١٣٩٥ آمار ايران،مركز باشد(نفر مي ١٠٢٤٧جمعيتي بالغ بر 

منطقه برزك يك ناحيه كوهستاني است كه ارتفاع بلندترين و 

متر از سطح دريا  ٣٥٥٠تا  ١٥٠٠ترين نقاط آن حدوداً پست

اي واقع شده كه باريك بوده و جهت آن  است. اين شهر در دره

هواي منطقه بر اساس واز شمال به جنوب قرار دارد. بررسي آب

ايستگاه تبخير سنجي ترين ايستگاه مستقر در آن (آمار با سابقه

) نشان داد كه ميانگين دماي ساالنه وابسته به وزارت نيرو برزك

ترين ماه سال گين گرم. مياندرجه سلسيوس است٥/١٢برزك 

                                                           
1. Tooke and Battey 
3. Lil 
5. Fadón 
8. Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt and 
Chemical industry 
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) درجه ١/٢٠داقل و ح ٧/٢٩با ميانگين حداكثر ( ٩/٢٤تيرماه با 

درجه   - ١/٠ ماه برابر ديين سردترين ماه سال گميان سلسيوس و

  -٧/٣و ميانگين حداقل  ٥/٣(با ميانگين حداكثر سلسيوس 

باشد. ميزان بارش ساالنه برزك برابر  درجه سلسيوس) مي

ترين ماه آن فروردين برابر متر بوده و پربارانميلي ١٠/٢١٣

متر بوده ميلي ٨/٧ترين ماه آن تير ماه برابر و كم باران ٤/٣٤

% ٤٠حدود   دهد كهاست. بررسي توزيع فصلي بارش نشان مي

% در فصل ٢٠%  در فصل بهار،٣٤بارندگي، در فصل زمستان و 

با استفاده از همچنين  .بارددر فصل تابستان مي %٦ و پاييز

بندي اقليمي ) طبقه١٣٦٤هاي دمارتن، آمبرژه و كريمي (روش

اساس اقليم منطقه بترتيب روش منطقه انجام گرفت. بر اين 

خشك، خشك سرد و نيمه مرطوب معتدل با  بعنوان نيمه

شهر موقعيت جغرافيايي هاي سرد مشخص گرديد. زمستان

) نشان داده شده ١اصفهان در شكل ( برزك در كشور و استان

  .است

  

  
  موقعيت جغرافيايي شهر برزك و ايستگاه هواشناسي تأسيس شده -١ شكل

  

  هامواد و روش
و فنولوژيك گيالس رقم جهت بررسي شرايط آب و هوايي 

سياه مشهد، به كمك كارشناس هواشناسي در باغي منتخب در 

متري  ٢٢٢٦شهر برزك، يك سايت هواشناسي ويژه در ارتفاع 

شرقي و دقيقه  ١٤درجه و  ٥١از سطح دريا، طول جغرافيايي 

دقيقه شمالي احداث گرديد. در اين  ٤٥درجه و  ٣٣عرض 

همه روزه به ، بيشينه و كمينه دماي روزانهباني سايت، ديد

وقت محلي از تاريخ  ٥/١٨ و ٥/٦ترتيب در ساعات 

 به پايان رسيد. ١٠/٤/١٣٩٥آغاز شد و در تاريخ ١٥/١١/١٣٩٤

براي  هاي فنولوژيكها، برداشتهمزمان با انجام ديدباني

در  BBCH هاي مراحل مختلف رشد براساس مقياسآستانه

هاي مشاهداتي نيز ثبت گرديد. در پايان از روي كارت

هاي هواشناسي و به كمك فرمول درجه روز رشد، ميزان  داده

نيازهاي گرمايي هر يك از مراحل محاسبه شد. بنابراين مراحل 

از مرحله   BBCHمقياسفنولوژيكي گيالس براساس 

هاي زني تا رسيدگي ميوه ياداشت برداري و در كارت جوانه

كه يك سيستم كدبندي براي ويژه ثبت گرديد. اين مقياس 

 ٠قسمتي از  ١٠٠داراي يك جدول باشد  هاي هسته دار مي ميوه

هاي مختلف گياهان طراحي شده است و براي فاز .است ٩٩تا 

فرعي تقسيم اصلي و  ي دورهبه دو  در آن مراحل رشد

ز مراحل اصلي و هر يك ا صفر تا نهمراحل اصلي از  .شوند مي

يابد. الزم به ذكر است كه ادامه مي ٩٩تا  ٠١ثانويه از مراحل به 

برخي گياهان ممكن است فاقد يك يا چند مرحله اصلي و 

 ). ١٣٩٢ (خوشحال و همكاران،فرعي باشند
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ابق شاخص  الزم به ذكر است كه سال آبي مورد مطالعه، مط

)، داراي شرايط نرمال اقليمي بوده SPI١بارش استاندارد شده (

  است.

  
  تشريح مراحل رشد گيالس

 زنيدر اين پژوهش، مراحل رشد گيالس به مرحله توسعه جوانه

)، مرحله ظهور گل ٣)، مرحله نموشاخه(١)، مرحله نموبرگ(٠(

 ) و مرحله رسيدگي٧)، مرحله نمو ميوه(٦)، گلدهي(٥آذين(

  بندي شد.) تقسيم٨ميوه(

  

  نيازهاي حرارتي مراحل اصلي رشد
ميان عوامل اقليمي، رژيم حرارتي بيشترين تأثير را روي  از 

 مراحل مختلف نمو گياهان دارد و طبق اصل ثبات حرارتي، هر

رسد كه مقدار نمو خود مي گياهي زماني به مرحله خاصي از

بنابراين در هر مرحله مشخصي حرارت از محيط دريافت نمايد. 

متوالي نمو، مقدار معيني گرما الزم است كه با توجه به متغير 

بودن درجه حرارت، طول روز و عدم تخمين دقيق مراحل 

جهت (GDD)  ٢رشد درجه روز فنولوژي گياه، استفاده از

 تعيين دقيق مراحل مختلف فنولوژي گياه امري ضروريست

 (GDD)وزهاي رشد درجه ر. )١٣٩٣ (عظيمي و همكاران،

گيري تجمع حرارت درطول در اندازه مورد استفاده  واحدهاي 

يك نقطه روي كره زمين  زمان هستند كه اگر براي گياهي در

محاسبه گردد قابل تعميم براي ساير نقاط نيز خواهد بود 

). براي محاسبه حرارت مورد نياز ١٣٨٩ ميرحاجي و همكاران،(

روز - از دو روش متداول درجههاي فنولوژيكي گياه، دوره

روز مؤثر، از  - شود. در سامانه درجهمؤثر و فعال استفاده مي

- شود و در سامانه درجهدماي پايه بيولوژيكي گياه استفاده مي

روز فعال، بيشتر دماي صفر درجه به عنوان دماي پايه، مورد 

 گيرد. تعيين درجه روز مؤثر با استفاده از رابطهاستفاده قرار مي

ميانگين دماي  Ti دماي پايه و Tbشود كه در آن ) انجام مي١(

(كيمبر و  دو مرحله نمو بر حسب روز هستندفاصله   nروز و

  ).١٩٩٥ جرگور،

                                                           
2. Growth degree days 
4. Optimum temperature 
6. Zavalloni 

)١(           

  bTiT ifbTiT
n

1i
GDD 




 
) نياز سرمايي را براي گيالس ١٩٨٦اندرسون و همكاران(

 ٤، مطلوب٣شيرين ارزيابي كردند. در اين  محاسبات  دماي پايه

درجه سلسيوس  ٣٦و  ٢٥، ٤گيالس به ترتيب   ٥و دماي  بحراني

)  براي ٢٠٠٦(٦در نظرگرفته شد. همچنين زاوالوني و همكاران

محاسبه درجه روز رشد نوعي گيالس در ميشيگان، دماي پايه 

درجه سلسيوس انتخاب كردند. بنابراين بر اساس تحقيقات  ٤را 

  مد نظر قرار گرفت. درجه در اين پژوهش ٤مذكور، دماي پايه 

 شود) استفاده مي٢براي محاسبه درجه روز رشد فعال از رابطه (

  ).١٩٩٥ (كيمبر و جرگور،

 )٢ (                Hu= ∑ 𝑇 ⇒ if Ti >0                      

چون در درجه حرارت فعال، دماي باالتر از صفر در نظر گرفته 

  .در نظر گرفته شده استبرابر صفر  Tbشود، در اين رابطه مي

  

  ها يافته
هاي اصلي مختلف رشد گيالس، ميانگين درجه طول دوره

حرارت روزانه، ميانگين حداكثر و حداقل درجه حرارت  هر 

  ) درج شده است.١مرحله در جدول (

مشروح مراحل اصلي به همراه كدهاي مربوطه به شرح ذيل 

  باشد: مي

اين مرحله جوانه در ): ٠( ٧مرحله نمو و توسعه جوانه

شود و تا اي تيره پوشانده مي هاي قهوهبسته شده و با فلس كامالً

افتند و جوانه اي تيره مي هاي قهوهزماني ادامه دارد كه فلس

شود. در منطقه مورد هاي سبز روشن احاطه ميتوسط فلس

 ٣١مطالعه تورم جوانه درشش فروردين ماه آغاز گرديد و در 

برگ سبز در نوك جوانه به پايان رسيد. اين فروردين با ظهور 

 ٤/٨روز بطول انجاميد و در اين دوره ميانگين روزانه  ٢٦دوره 

، ٦/٣درجه و حداقل و حداكثر دماي ثبت شده به ترتيب، 

  .)٣( ) و٢(شكل(درجه سلسيوس بودند ٦/١٣

                                                           
1. Standardized Precipitation Index  
3. Base temperature  
5. Critical temperature 
7. Bud developmenet 
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 جوانه كامالً بسته است (خواب) و  ):٠٠( مرحله خواب

 ٦ است (قبل از اي تيره پوشانده شده هاي قهوه با فلس

  فروردين). 

 ) هاي در اين مرحله فلس ):٠١مرحله تورم جوانه

شود. در ششم فروردين، زمانيكه اي روشن آشكار مي قهوه

درجه سلسيوس رسيد؛ اين  ١٠متوسط درجه حرارت به 

فروردين به پايان رسيد. در اين  ٢٦مرحله آغاز گرديد و در 

و  ٩مرحله ميانگين روزانه حداقل و حداكثر دما به ترتيب 

  درجه سلسيوس بوده است.٤/١٤

 ) زماني است  ):٠٩ظهور برگ سبز در نوك جوانه

هاي ها توسط  فلسافتند و جوانهاي ميهاي قهوهكه فلس

 ٣١شوند. اين مرحله در تاريخ سبز روشن احاطه مي

 دين ماه مشاهده گرديد. فرور

  ):١مرحله نموبرگ(
اين مرحله در تاريخ يكم ارديبهشت با ظاهر شدن اولين برگ 

آغاز و در نهم ارديبهشت زمانيكه اولين برگ كامالَ رشد يافت 

باشد. در اين رسد. طول دوره مورد نظر نه روز ميبه پايان مي

، ١٤ب حداقل و حداكثر دما به ترتي دوره ميانگين روزانه،

  درجه سلسيوس بوده است. ٥/٣و ٦/٢٦

 هاي در اين مرحله فلس ):١٠شود ( برگ پديدار مي

شود. فاز شوند و برگ ظاهر ميسبز به آهستگي باز مي

  باني مشخص شد.مذكور در يكم ارديبهشت ماه در ديده

 اولين برگ كامالً  ):١٩يابد (اولين برگ توسعه مي

 ارديبهشت مشاهده گرديد يابد. اين مرحله در نهمرشد مي

  ).٤ (شكل

 ) ارديبهشت  ١٠اين مرحله در ): ٣مرحله توسعه شاخه

خرداد  ٢٥ها آغاز گرديد و در تاريخ با شروع رشد جوانه

درصد طول نهايي خود  ٩٠هاي انتهايي به وقتي جوانه

 ٤٧). طول دوره مورد نظر ٥رسيدند به پايان رسيد (شكل 

دوره ميانگين دماي روزانه برابر  روز به طول انجاميد. در اين

 ٨/٢٧ و ١/٨و ميانگين حداقل و حداكثر آن به ترتيب  ١٨با 

 جه سلسيوس بود.در

  

  تاريخ آغاز و پايان هر يك از مراحل رشد گيالس در منطقه برزك و ميانگين دماي روزانه، حداقل، حداكثر هر دوره  - ١جدول 

  تاريخ خاتمه  تاريخ آغاز  مراحل رشد
دوره رشد 

  (روز)
ميانگين دماي 

  روزانه
ميانگين دماي 

  حداقل
ميانگين دماي 

  حداكثر

 ٦/١٣ ٦/٣ ٤/٨  ٢٦  ٣١/١/١٣٩٥  ٦/١/١٣٩٥  )٠مرحله نمو و توسعه جوانه (

 ٦/٢٤  ٥/٣ ١/١٤  ٩  ٩/٢/١٣٩٥  ١/٢/١٣٩٥  )١مرحله نمو برگ(

 ٨/٢٧ ١/٨ ١/١٨  ٤٧  ٢٥/٣/١٣٩٥  ١٠/٢/١٣٩٥  )٣مرحله توسعه شاخه (

  ٥/١٣  ٢/٣ ٦/٨  ٢٨  ٢٦/١/٩٥  ٢٨/١٢/٩٤  )٥مرحله ظهور گل آذين(

 ٤/٢١ ٤ ٧/١٢  ١٨  ١٣/٢/٩٥  ٢٧/١/٩٥  )٦مرحله گلدهي(

 ٥/٢٧ ٧/٧ ٥/١٧  ٣٤  ١٦/٣/٩٥  ١٤/٢/٩٥  )٧مرحله نمو ميوه(

 ٢٤/٣١ ٢/١٠ ٧/٢٠  ٢٥  ١٠/٤/٩٥  ١٧/٣/٩٥  )٨مرحله رسيدگي ميوه (بلوغ)(

  

 
  مرحله تورم جوانه - ٢ شكل

 
  ظهور برگ سبز در نوك جوانه - ٣ شكل
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                                 توسعه اولين برگ    - ٤ شكل

 
توسعه شاخه - ٥كل ش  

  

آغاز ظهور گل آذين در  :)٥(مرحله ظهور گل آذين 

باشد. فروردين ماه مي ٢٦اسفندماه و پايان آن در  ٢٨تاريخ  

روز طول كشيد. ميانگين دماي روزانه برابر با  ٢٨دوره مذكور 

بوده   ٥/١٣ و ٢/٣ ترتيب و ميانگين حداقل و حداكثر آن به  ٤/٨

  شود: است. مرحله گل آذين به مراحل فرعي زير تقسيم مي

 اي  هاي قهوه متورم شدن جوانه گل آذين (فلس
در اين مرحله غنچه بسته ): ٥١شود(وشن ظاهر مير

شود. آغاز اين  اي روشن پديدار مي هاي قهوهاست و فلس

 ١٦اسفند ماه و پايان اين مرحله در  ٢٨مرحله در تاريخ 

در اين دوره   گرديد. ميانگين دماي روزانه  فروردين مشاهده

 ٧/١٣و ميانگين حداكثر و حداقل آن به ترتيب  ٥/٧برابر با 

  ).٦درجه سلسيوس ثبت شد (شكل  ٧/١و 

 ) شوند ها جدا مي در اين مرحله فلس ):٥٣شكفتن جوانه

شود كه آغاز ي سبز روشن جدا شده، پديدار مي و جوانه

فروردين بود.  ١٩فروردين و پايان آن در  ١٧آن در تاريخ 

و ميانگين  ٥/٩ميانگين دماي روزانه در اين دوره برابر با 

درجه سلسيوس  ٩/٥و  ١٥حداقل آن به ترتيب حداكثر و 

  ).٧باشد (شكل مي

 )زماني است كه  ):٥٩مرحله پاياني ظهور گل آذين

دهند. قبل توخالي را مي ها تشكيل يك گويبيشتر گلبرگ

شود. اين از اين مرحله سفيدي نوك گلبرگ ها پديدار مي

  ).٨فروردين مشاهده شد (شكل  ٢٦مرحله در 

  :)٧ميوه(مرحله نمو 
 )مرحله نمو  ):٧١مرحله نمو ميوه از رشد تخمدان

 ٩٠ميوه از رشد تخمدان آغاز و در نهايت وقتي ميوه به 

يابد. در منطقه رسد پايان مي درصد سايز نهايي خود مي

 ١٦ارديبهشت آغاز و در  ١٤مرحله حدوداَ از  مطالعاتي اين

بت روز  ث ٣٤ي نمو ميوه  خرداد پايان يافت. طول دوره

توان مرحله نمو ميوه را در مقايسه با گرديد. بنابراين مي

نظر گرفت. نسبت  ترين دوره درديگر مراحل رشد، طوالني

درجه  ٥به دوره گلدهي ميانگين درجه حرارت هوا با 

درجه سلسيوس رسيد و ميانگين حداكثر و  ٥/١٧افزايش به 

درجه سلسيوس ثبت  ٧/٧ و ٣/٢٧حداقل آن به ترتيب 

  ).١١(شكل  گرديد

 در اين مرحله كه در مزرعه  ):٧٩( نهايي ميوه اندازه

خرداد ماه اتفاق افتاد؛ ميوه گيالس  ١٦مطالعاتي در تاريخ 

رسد و بعد از اين مرحله نهايي خود مي اندازهدرصد  ٩٠به 

 ).١٢(شكل  شودوارد مرحله رنگ انداختن مي

اين مرحله با رنگ  ):٨(مرحله رسيدگي ميوه يا بلوغ

خرداد آغاز و با رسيدن ميوه در  ١٧انداختن گيالس در تاريخ 

روز بطول انجاميد كه  ٢٥تير به پايان رسيد. اين دوره  ١٠تاريخ 

درجه و حداكثر و حداقل دما به  ٧/٢٠در آن متوسط دما 

درجه سلسيوس بود. در اين مدت متوسط ٢/١٠و  ٢/٣١ترتيب 

درجه سلسيوس)  ٧/٢٠خود( بيشترين مقدار هوا به درجه حرارت

  در مقايسه با مراحل رشد  قبلي در طول دوره رشد رسيد.

خرداد  ١٧اين مرحله در تاريخ  ):٨١ريزي ميوه(آغاز رنگ

تير به پايان رسيد. طول دوره مورد  ١ماه آغاز شد و در تاريخ 

  روز ثبت شد. ١٦نظر 

  ثر و حداقل درجه و حداك ٣/٢٠در اين مرحله متوسط دما

  ). ١٣درجه سلسيوس بود (شكل  ٧/٩و  ٨/٣٠دما به ترتيب 
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 )در مرحله رسيدگي، ميوه  ):٨٩مرحله رسيدگي ميوه

باشد. مرحله گيالس براي چيدن و مصرف مناسب مي

 ).١٤گرديد (شكل  تير مشاهده ١٠مذكور در تاريخ 
  

  محاسبه نيازهاي حرارتي مراحل اصلي رشد

 حرارتي مورد نياز هر كدام از مراحل براي محاسبه ميزان واحد

از هر دو روش درجه حرارت مؤثر و فعال بهره  رشد گيالس،

) آورده شده است. بر اين اساس ٢در جدول ( . نتايجگرفته شد

درخت گيالس، در مجموع براي تكميل فعاليت بيولوژيكي 

خود تا پايان دوره رسيدگي ميوه در منطقه مورد مطالعه به 

واحد حرارتي بر ٢٧٧٥وز برحسب دماي مؤثر و درجه ر ٢٠٤٠

حسب دماي فعال نياز دارد كه اين دوره از ششم فروردين ماه  

روز بطول انجاميد.  ميزان مجموع  ٩٨در  ١٣٩٥تا دهم تير سال  

درجه روزهاي رشد محاسبه شده براي مرحله ظهور گل آذين 

و  ٥/١٥٧٨تا شروع رنگ انداختن ميوه (بلوغ) به ترتيب 

باشد. درجه روز برحسب دماي فعال و دماي مؤثر مي ٥/١١٦٤

بيشترين واحد حرارتي مورد نياز گيالس تا پايان دوره، مربوط 

درجه روز  ٨/٦٥٨به فاز نمو شاخه است كه به ترتيب  برابر با 

باشد و كمترين واحد حرارتي درجه روز فعال مي ٥/٨٤٥مؤثر و

فعال مربوط به مرحله درجه روز  ١٢٧درجه روز مؤثر و ٩١با  

  .نموبرگ است

  

 
  متورم شدن جوانه گل آذين - ٦شكل 

 
  شكفتن جوانه - ٧شكل 

  
  مرحله پاياني ظهور گل آذين - ٨شكل 

 

 
  اوج گلدهي - ٩ شكل

  

 
  پايان گلدهي - ١٠ شكل

  

      
 مرحله نمو ميوه - ١١شكل 

       
 سايز نهايي ميوه - ١٢شكل 
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  )١٣٩٤-٩٥( روز مورد نياز مراحل فنولوژيك(گيالس) در منطقه برزك -درجه -٢جدول 

  مراحل رشد گيالس
ميانگين دماي 

طول هر 
  مرحله رشد

  ميزان درجه روز فعال  درجه روز مؤثرمجموع 

  مطلق
تجمعي تا 

  شروع
تجمعي تا 

  پايان
  مطلق

تجمعي تا 
  شروع

تجمعي تا 
  پايان

مرحله نمو و توسعه 

  )٠جوانه (
٢٢٤  -  ٢٢٤  ١٢٦  -  ١٢٦ ٦/٨  

  ٣٥١  ٢٢٤  ١٢٧  ٢١٧  ١٢٦  ٩١ ١/١٤  )١مرحله نمو برگ(

  ٥/١١٩٦  ٣٥١  ٥/٨٤٥  ٥/٨٧٥  ٢١٧  ٥/٦٥٨ ١/١٨  )٣مرحله توسعه شاخه (

مرحله ظهور گل 

  )٥آذين(
١٤٣٢  ٥/١١٩٦  ٥/٢٣٥  ٥/١٠٠٢  ٥/٨٧٥  ١٢٧ ٤/٨  

  ١٦٦١  ١٤٣٢  ٢٢٩  ١١٦٢ ٥/١٠٠٢  ٥/١٥٩ ٧/١٢  )٦مرحله گلدهي(

  ٢٢٥٧  ١٦٦١  ٥٩٦  ١٢٠٢١٦٢٢  ١١٦٢  ٤٦٠ ٥/١٧  ) نمو ميوه٧مرحله(

رسيدگي ميوه  ٨مرحله 

  (بلوغ)
٢٧٧٥  ٢٢٥٧  ٥١٨  ٢٠٤٠  ١٦٢٢ ٤١٨ ٧/٢٠  

      ٢٧٧٥      ٢٠٤٠  ١٠٠  جمع كل
  

 
  

  

  
  

 

  گيرينتيجه
مقياس در اين مطالعه، مراحل فنولوژي گيالس براساس 

BBCH  نمو و توسعه جوانه دار به مرحله هاي هستهبراي ميوه

)، مرحله ٣( )، مرحله توسعه شاخه١)، مرحله نمو برگ(٠(

) و مرحله ٧)، مرحله نمو ميوه(٦)، گلدهي(٥ظهور گل آذين(

) تقسيم بندي شد. نتايج پژوهش نشان داد كه ٨رسيدگي ميوه(

كه داراي شرايط نرمال اقليمي بوده  ١٣٩٤- ٩٥در سال آبي 

ك از ششم فروردين ماه آغاز است؛ تورم جوانه در منطقه برز

فروردين با ظهور برگ سبز در نوك جوانه به  ٣١شد و در 

روز بطول انجاميد ميانگين  ٢٦پايان رسيد. در اين دوره كه 

و  ٦/٣درجه و حداقل و حداكثر دما به ترتيب   ٦/٨روزانه 

درجه سلسيوس ثبت شد. در يكم ارديبهشت ماه با افزايش ٦/١٣

) آغاز و در نهم ١ر و مرحله نمو برگ (دما اولين برگ ظاه

ارديبهشت زمانيكه اولين برگ كامالَ رشد يافت به پايان رسيد. 

بود.  در اين دوره به ترتيب  طول دوره مورد نظر نه روز

و  ٦/٢٦، ١٤ميانگين روزانه ،حداقل و حداكثر دما به ترتيب 

درجه سلسيوس بود. كمترين و بيشترين دماي روزانه در  ٥/٣

ل دوره رشد گيالس به ترتيب به مرحله جوانه زني و طو

(بلوغ) تعلق گرفت. همچنين ازميان مراحل  رسيدگي ميوه

هاي ترين مرحله مربوط به نمو جوانهفنولوژيك گيالس طوالني

ترين آن مرحله طولي) است و كوتاه شاخه از نظر جانبي (رشد

يد. در و نه روز به طول انجام ٤٧نمو برگ است كه به ترتيب 

مجموع گيالس از زمان متورم شدن جوانه تا رسيدگي ميوه 

روز رشد نياز دارد. به طور كلي شروع رشد  ٩٨(برداشت) به 

باشد و در نيمه اول تير ماه مي اين گياه از  اوايل فروردين

گردد. درخت گيالس در مجموع براي برداشت ميوه آغاز مي

دوره رسيدگي ميوه  به تكميل فعاليت بيولوژيكي خود تا پايان 

واحد حرارتي بر  ٢٧٧٥ درجه روز برحسب دماي مؤثر و ٢٠٤٠

حسب دماي فعال در منطقه مورد مطالعه نياز دارد. بيشترين 

واحد حرارتي مورد نياز گيالس تا پايان دوره، مربوط به مرحله 

درجه روز مؤثر و  ٨/٦٥٨نمو شاخه است كه به ترتيب  برابر با 

باشد و كمترين واحد حرارتي با  ز فعال ميدرجه رو  ٥/٨٤٥

درجه روز فعال مربوط به مرحله  ١٢٧درجه روز مؤثر و  ٩١

  .نموبرگ است
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