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  اي درختان میوه با تاکید بر انگور بررسی کشت گلخانه
  

  خانی حسن ساري
  دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

  
ه شد ویژه انگور در برخی از نقاط ایران بررسی اي برخی از درختان میوه و به و کار گلخانه  سنجی کشت در مطالعه حاضر، امکان

اي درختان میوه در سطح  طور معمول کشت گلخانه به. هاي پیش روي آن مورد بحث و بررسی قرارگرفته است ها و چالش و فرصت
کم در دنیا با اهداف تولید محصول خارج از فصل، تولید محصول در مناطقی با فصل رشد کوتاه، حفاظت از بوته مو در مقابل 

در کشور ما با . باشد ژادي ارقام جدید و تسریع در ارزیابی گیاهان تولیدشده مورد استفاده مین شرایط نامطلوب محیطی و همچنین به
اي از کشورهاي دیگر به ویژه  ها در فصول خاصی از سال و همچنین نیاز به واردات این محصوالت میوه توجه به نبود برخی از میوه

اي وجود دارد که با  اي به صورت کشت گلخانه ی از محصوالت میوهاز نیمکره جنوبی، توجیه قابل قبولی براي توسعه کشت برخ
هاي  اي درختان میوه دشواري به طور معمول در کشت گلخانه. قیمت مطلوب تولید این محصوالت هزینه تولید قابل توجیه است

دك، آلودگی بیشتر به آفات نظیر عدم برطرف نشدن نیاز سرمایی، گل انگیزي و گلدهی کم، گرده افشانی ناقص و تشکیل میوه ان
کشت گلدانی با قابلیت جابجایی . شوند ها و همچنین نیازهاي محیطی متفاوت که به زمان بستگی دارد مشاهده می و بیماري

هایی با قابلیت جابجایی یا جمع آوري پوشش در ایام خاصی از سال، استفاده از تیمارهاي سایه دهی،  ها، استفاده از گلخانه گلدان
فلس، برگ، آبپاشی و همچنین تیمار مواد شیمیایی برطرف کننده نیاز سرمایی، گرده افشانی تکمیلی و استفاده از عوامل  حذف

کارهایی براي برطرف نمودن  توانند به عنوان راه می... گرده افشان، نوردهی مصنوعی در روزهاي زمستان با طول روز کوتاه و 
  . گیرندهاي فوق مورد استفاده قرار  دشواري

  اي،  هاي کشت گلخانه اي، نیاز سرمایی، دشواري کشت گلخانه: ها کلیدواژه
  

  مقدمه
هاي  عنوان یکی از کشت هاي اخیر به با اینحال در سال. شود انجام میدنیا در  ،اي درختان میوه در سطح بسیار کمی کشت گلخانه

بنابراین براي توصیه کشت و توسعه سطح زیر کشت . شده است اي با قابلیت جایگزینی با برخی از محصوالت دیگر مطرح گلخانه
درختان میوه به ویژه درختان مناطق معتدله در گلخانه، در نظر گرفتن جوانب مختلف امر براي به نتیجه رساندن سرمایه گذاري 

ی قابل یهامسیرعنوان یکی از دست آمده در دیگر مناطق دنیا به  علمی و همچنین تجربه به در نظر گرفتن دقیق نکات. ضروري است
. هاي درختان معتدله وجود دارد اي گونه در مناطق مختلف جهان، اهداف متفاوتی براي کشت گلخانه .مفید باشدتواند  استفاده می

در اي درختان میوه با اهدافی مانند تولید محصول خارج از فصل یا زودرس، تولید محصول  نژادي، کشت گلخانه عالوه بر اهداف به
مناطقی با فصل رشد کوتاه، افزایش کیفیت محصول، تولید پایدار محصول در طول سال، حفاظت از درختان میوه در مقابل شرایط 

ها  هاي بسیار شدید و همچنین یخبندان شدید زمستانه و کنترل بهتر آقات و بیماري نامطلوب محیطی مانند طوفان، باد شدید، باران
  ).2009؛ یونوموري، 1986نیشی، (شود  انجام می

است  تسریع در ارزیابی گیاهان تولید شدهنژادي و  بههاي درختی،  اي گونه ، یکی از مهمترین دالیل کشت گلخانهبه طور کلی
؛ 1981مالینز و راجاسکاران، ( باشد هاي جدید داراي توجیه قابل قبولی می که به دلیل سرعت باالتر دستیابی به ارقام و ژنوتیپ
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 60به جاي حدود انگور کالسیک  نژادي بههاي حاصل از  اي دانهال در روش کشت گلخانهبراي مثال  .)1981اسن و مالینز، و سرینی
ماه از زمان تالقی تا  14 دتري در حدو زمان بسیار کوتاه ،ارزیابی و بررسی کیفیت میوه گیاهان بدست آمدهتولید، ماه زمان براي 

تر دانهال، هرس تا رسیدن به یک جوانه بالغ جانبی،  از طریق مراحل تحریک به رشد قويحالت  در این. نیاز است دارزیابی مور
آذین  هاي پایین شاخه براي تحریک نمو گل هاي در حال رقابت با جوانه و حذف انتهاي شاخه و برگ ها و برگ حذف شاخه
در برخی از . نموداي انگور استفاده قرار  و گلخانههاي خارج از فصل  توان براي کشت مینیز ها  روشاز این . گیرد صورت می

را به تولید و باردهی دو یا سه بار در سال یا باردهی مداوم  روانگهاي  ، بوتههاي مشابه بهره جستن از روشکشورهاي گرمسیري با 
 ). 2006پامر، (کنند  وادار می

اي  جمله ژاپن و برخی از کشورهاي اروپایی کشت و کار گلخانهدر برخی از کشورهاي دنیا از  خاصیبه دالیل در این بین 
باشد که این  اي رو به افزایش می هاي اخیر در ژاپن کشت و کار گلخانه در سال. درختان میوه مناطق معتدله رونق بیشتري دارد

ژاپن در مورد میوه وجود دارد موضوع می تواند به دالیل ویژه آب و هوایی کشور ژاپن و همچنین فرهنگ خاصی که در بین مردم 
 ومحدود بودن مناطقی با قابلیت کشاورزي  ،با توجه به قرار گیري کشور ژاپن در حاشیه اقیانوس آرام). 2009یونوموري، (باشد 

در این کشور از یک طرف و از طرف دیگر میل و توجه فرهنگ ژاپن به خرید و هدیه دادن مچنین وقوع بالیاي طبیعی فراوان ه
هاي خاص  ي بازار داخلی ژاپن در فصل تولید و خارج از فصل تولید سبب گسترش شیوهمیوه، تولید میوه لوکس و با کیفیت برا

در کشور ژاپن . در این تولید دارد اي ویژهاي درختان میوه جایگاه  تولید در این کشور شده است که بر این اساس کشت گلخانه
ا شروع شده است و در حال حاضر پرورش میالدي در استان اکایام 1886از سال به صورت تجاري اي انگور  پرورش گلخانه

. )1986نیشی، ( اي حفاظت شده ادامه دارد ر گلخانه یا فضاي شبه گلخانهددرختان میوه مناطق معتدله، نیمه گرمسیري و گرمسیري 
میالدي  2001 در سالدر ژاپن، . اي دارد اي جایگاه ویژه در این بین، تولید محصوالتی مانند هلو، شلیل و انگور به صورت گلخانه

که با در نظر ) 2009یونوموري، (به پرورش درختان میوه اختصاص داشته است یا فضاهاي حفاظت شده گلخانه  هکتار 7500حدود 
  .دهد را نشان می یروند رو به افزایشاز آن، پس و ) 1986نیشی، (قبل  هايگرفتن آمار

گواه این . اري از شرایط آب و هوایی سازگار شودتواند با بسی شود اما می عنوان یک محصول معتدله شناخته می با اینکه انگور به
و همچنین ) 2009کریزي و کریزي، (اطق گرمسیري و نیمه گرمسیري دنیا مطلب کشت و کار موفق این محصول در برخی از من

ي رشد و هاي فیزیولوژیکی انگور برا با در نظر گرفتن نیازها و ویژگی. هاي کشور است کشت و کار این محصول در تمامی استان
دنیا از جمله مناطق گرم و خشک که داراي آب و هواي یکسانی در طول سال هستند بوته مو را  مناطقنمو و باردهی، در برخی 

مانند استفاده از مختلف هاي  در این حالت نیاز سرمایی بوته مو به روش). 2006پامر، (کنند  وادار به دو بار باردهی در طول سال می
پس از برداشت محصول مرحله  ،همچنین با کاهش آبیاري. گردد حذف برگ برطرف مییا ن، فلس برداري و سیانامید هیدروژ

در موارد دیگري نیز با هرس و حذف برگ چند هفته پس از برداشت محصول اول، بوته . شوند می گل انگیزياول، سبب تحریک 
در بازار وجود ندارد بتوانند محصولی با قیمت باال را به بازار عرضه نمایند تا در زمانی که محصول تازه  دهی می را وادار به محصول

تولید محصول براي  به همین دلیل. در این حالت میزان محصول مرحله دوم تقریبا نصف محصول مرحله اول خواهد بود بود. نمایند
تا عالوه بر افزایش میزان تولید، کیفیت نیز  ضروري استبوته مو با عناصري مانند پتاسیم، کلسیم و منگنز دوم، نیاز به تغذیه مناسب 

در نظر گرفته براي تولید دو محصول در سال اي انگور نیز الگویی مشابه کشت در مناطق گرم  در پرورش گلخانه .افزایش یابد
اي  ر کشت گلخانهها د برخی از این فعالیت. گیرد با کیفیت مطلوب صورت میاي براي تولید محصول  هاي مشابه شود و فعالیت می

  .آمده است 1در جدول 
عنوان یکی از  باشد و به اي درختان میوه با تاکید بر انگور می کارهاي کشت گلخانه ها و راه هدف از این مطالعه بررسی چالش

  .اي دارد محصوالت قابل کشت در گلخانه مطرح شده است که نیاز به در نظر گرفتن جوانب مختلف براي کشت و کار گلخانه
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  .شود اي انجام می هاي مهمی که براي تولید خارج از فصل انگور در شرایط کشت گلخانه فعالیتبرخی از  -1جدول 
  توضیح  نوع فعالیت

کاهش آبیاري پس از برداشت محصول براي تحریک و تکمیل  §
فرآیند گل انگیزي به صورت مرحله به مرحله و به مدت حدود یک 

  ماه

تی که بخواهیم گیاه را پس از در مناطق معتدله در صور §
خزان طبیعی جابجا کنیم و به گلخانه منتقل نماییم نیازي 

  .به اعمال شرایط کم آبیاري وجود ندارد
    تغذیه پایه بوته مو پس از برداشت محصول اول §
    هاي باقیمانده  بستن شاخه و هرس §
حذف برگ به منظور کاهش نیاز سرمایی و در صورت نیاز  §

  وانهبرداري ج فلس
واهیم خشود که بوته مو را ب نی انجام میاین مورد زما §

صول دهی دوم حپس از محصول اول وادار به م اصلهبالف
  .نماییم

تیمار مواد شیمیایی براي برطرف کردن نیاز سرمایی مانند استفاده از  §
  درصد 7تا  5دورمکس با غلظت 

 50توان با قرار دادن بوته مو به مدت  در مناطق معتدله می §
درجه  9تا  2در درماي بین بسته به رقم ساعت  400تا 

  .گراد نیاز سرمایی را برطرف نمود سانتی
    ها، هاي مزاحم و حذف پیچک حذف شاخه §
    هاي جدید روي داربست بستن و هدایت شاخه §
هایی با تعداد  و حذف خوشه مطلوبهاي  انتخاب خوشه §  تنک و انتخاب خوشه باز نشده گل  §

  هاي کم  گل
ف خوشه و حذیا باالي  قسمت پایینحذف   ه و آرایش خوشهتنک گل روي خوش §

  هاي تنک چه خوشه
ها و در صورت نیاز  تکان دادن داربست یا بوته §  گرده افشانی تکمیلی در زمان آمادگی پذیرش دانه گرده §

  افشانی دستی گرده
ارقام  درکاربرد جیبرلیک اسید به منظور افزایش اندازه حبه  §

  دار استنواسپرموکارپ یا القاي بیدانگی در ارقام دانه
  

هاي  اي پایین شاخه، حذف شاخهه ها، حذف برگ حذف پیچک §
  ثانویه و مزاحم به منظور کاهش رقابت رشد رویشی و زایشی

  

    تغذیه با تاکید بر عناصر میکرو §
    سربرداري شاخه به منظور کاهش رقابت رشد رویشی و زایشی §
نوردهی تکمیلی در مناطقی با آب و هواي ابري یا در مناطقی با طول  §

  روز خیلی کوتاه
  

    هاي تسریع در رسیدن در صورت نیاز تفان یا روشکاربرد ا §
    برداشت و بازار رسانی محصول §
آماده سازي بوته براي باردهی مجدد شامل تحریک فرایند گل  §

  ...انگیزي با کاهش آبیاري و 
  

  

  اي هاي کشت گلخانه روش
در مناطق . مورد استفاده قرار گرفته استمیوه در مناطق معتدله اي براي درختان  هاي مختلفی براي کشت و کار گلخانه حالت
هاي ساده با تجهیزات گرمایشی متوسط براي این مورد استفاده نمود و در طول تابستان پوشش گلخانه را  توان از گلخانه معتدله می

در . ه نمودتوان با برنامه ریزي صحیح از یک گلخانه چند منظوره براي این کشت استفاد همچنین می. براي کاهش دما برداشت
عنوان  تواند به ایی آنها میجا در گلدان و جابیغیر قابل حرکت، کشت گیاهان در جعبه با پوشش ثابت  اي صورت وجود گلخانه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 يکلیدتمقاال  بوعلیسیناهنشگادا -1395 رشهریو  یزیرها هملیمیومیوزلینسمپواو

31 

 45بیش از و دهانه هایی با عمق  را در گلدانبالغ توان بوته انگور  در این حالت می. اي استفاده شود هاي کشت گلخانه یکی از روش
   .انه انتقال دادخبه داخل فضاي گلس از طی نیاز سرمایی در پاییز یا اوایل زمستان نمود و پ کشتمتر  سانتی

یافته  پرورشبوته انگور . پس از انتقال بوته ریشه دار شده در گلدان باید فرصت کافی داده شود تا درون گلدان استقرار پیدا کند
باید حداقل یک فصل رشد را براي رسیدن به بلوغ و باردهی مطلوب . یافته در زمین اصلی است پرورشدر گلدان مانند بوته انگور 

گیاهانی که براي کشت دان مفهوم است که باین . طی کند و پس از آن براي باردهی خارج از فصل به گلخانه منتقل گردد
دیگري سپري نمایند تا در درون  اي انتخاب می شوند باید ابتدا دوره بلوغ را در بیرون از گلخانه یا در شرایط کنترل شده گلخانه

و حتی در مواردي در طی مدت رشد سال اول . اي کاهش یابد کشت گلخانه دورهتر به مرحله باردهی وارد شوند و  گلخانه سریع
تم در کشت گلدانی انگور باید امکان استفاده از سیسهمچنین . تقویت گردد نیز باید گل تولید شده حذف شود تا بوتهسال دوم 

  . شود در این حالت بخشی از سیستم داربستی روي گلدان قرار گرفته و جابجا می. داربستی نیز در نظر گرفته شود
اي و در کشت ثابت بوته انگور، براي استفاده حداکثري از فضاي گلخانه و کاهش  در ابتداي شروع کشت و کار گلخانه

و همزمان با بلوغ ا رسیدن به سن بلوغ در خارج از گلخانه نگهداري نمود و در زمان توان بوته انگور را از زمان تکثیر ت ها، می هزینه
رده و همچنین هاي با اي انگور باید به نگهداري شاخه در کشت گلخانه. بهره برداري از گلخانه، به داخل فضاي گلخانه انتقال داد

و بیش از دو  هاي مسن شاخه. است کند ضروري کاهش فضایی که بوته مو اشغال می. هایی با قدرت باروري خوب دقت شود اخهش
هاي غیر ضروري دیگر حذف  شود و تمامی شاخه ها فقط براي ایجاد تنه استفاده می بنابراین از این شاخه. سال توانایی باردهی ندارند

  .وگیري شودهمچنین در این نوع از کشت باید با انجام هرس دقیق و کنترل شده متناسب هر رقم، از رشد رویشی زیاد جل .شوند می
  

  اي درختان میوه  مناسب براي کشت گلخانهارقام و مناطق 
توانند نیاز سرمایی خود را زودتر برطرف  می در مناطقی با آب و هواي خنک از اواخر شهریور یا اوایل پاییز، درختان میوه 

فت تا اواخر پاییز نیاز سرمایی را بدون در این شرایط درختان و گیاهانی که نیاز سرمایی اندکی دارند فرصت خواهند یا. نمایند
قرار دادن گیاهان در گلخانه سبب تحریک رشد شده و پس از آن، و  )2009وست وود، ( گونه تیمار دیگري برطرف نمایند هیچ

اطق ساعت و کمتر در من 100در ژاپن و چین، ارقام زودرس هلو با نیاز سرمایی حدود  .گردد سبب تولید محصول خارج از فصل می
  .گیرند اي مورد استفاده قرار می نیمه گرمسیري براي تولید محصول خارج از فصل به صورت گلخانه

تر توجیه اقتصادي بیشتري براي  تر و همچنین گلدهی زودتر و دوره رشد کوتاه و گرمایی کوتاه) 2جدول (ارقامی با نیاز سرمایی 
فته شود که کیفیت باالتر محصول مطابق نظر مصرف کننده، سبب اما همیشه این نکته در باید در نظر گر. اي دارند کشت گلخانه

هاي کیفی ارقام انگور باید تلفیق شوند تا در  هاي ذکر شده با ویژگی به همین دلیل ویژگی. گردد فروش محصول با قیمت باالتر می
  .دایت منجر به انتخاب رقم درستی شونه

  
  کارهاي مورد استفاده و راه اي هاي کشت گلخانه دشواري

 :برطرف نشدن نیاز سرمایی -الف
درختان میوه مناطق معتدله براي رشد مطلوب در فصل رشد بعدي و گلدهی و تشکیل میوه ساالنه به دماي پایین در طول فصل 

عدم تامین نیاز سرمایی در درختان میوه سبب باز  ). 2009وست وود، (شود  رکود نیاز دارند که به عنوان نیاز سرمایی شناخته می
ریزش بیشتر گل و کاهش تشکیل میوه، گلدهی نامنظم و نامطلوب، دهی و  برگها،  تاخیر در باز شدن جوانهها،  شدن نامنظم جوانه

تغییر است و وابسته به سال و نیاز سرمایی درختان میوه به شدت م ).2011کامپوي و همکاران، (شود  رسیدن نامنظم میوه میمیوه و 
براي حل مشکل و بررسی تاثیر دماهاي مختلف در برطرف شدن نیاز سرمایی درختان میوه مدل هاي مختلفی ارایه  .باشد محل می

ریچاردسون و ( یوتاهاي مختلفی مانند مدل  مدل .)2011کامپوي و همکاران، ؛ 1999فنل، ؛ 2009وست وود، (( شده است
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براي ارزیابی و  )1983شلتوت و اونراس، (کارولیناي شمالی مدل و ) 2011ژانگ و تیلور، ( مدل دینامیک، )1974همکاران، 
ها براي شرایط خاص آب و هوایی و همچنین  تخمین میزان نیاز سرمایی درختان میوه استفاده شده است که هر کدام از این مدل

 ).2011؛ کامپوي و همکاران، 1999 ؛ دوکوزلیان و همکاران،2009وست وود، (تر هستند  محصول خاصی مناسب

معمول بین نیاز به طور نین مشخص شده است که عالوه بر نیاز سرمایی، نیاز گرمایی پس از آن نیز اهمیت زیاي دارد و چهم
؛ 1390گودرزي، ؛ 1394عشقی و گاراژیان، (دار و منفی نیز مشاهده شده است  رختان میوه ارتباط معنیدسرمایی و نیاز گرمایی 

هاي انگور کمتر است  در این بین و در مقایسه با درختان میوه مناطق معتدله دیگر، نیاز سرمایی بوته). 2001تادین و همکاران، سی
هاي انگور عالوه بر اینکه یک صفت ژنتیکی است به  میزان نیاز سرمایی بوته). 1999لیان و همکاران، زوک؛ دو2009وست وود، (

هاي مختلف، نیاز سرمایی  براساس نتایج بررسی ).2009وست وود، (وابسته است نگهداري آن و  کشت و کار دشرایط محیطی مور
؛ 1387؛ کاووسی و همکاران، 1394عشقی و گاراژیان، (ه است دگزارش شدماي پایین ساعت  500تا  50انگور بین غالب ارقام 
میزان بازشدن . هاي مختلف تخمین زده شده است که بر مبناي مدل )1999و 1995دوکوزلیان و همکاران، ؛ 1390گودرزي، 

قرار دادن مدت زمان طی شدن نیاز سرمایی، ها ارتباط مستقیمی دارد و پس از  ها با میزان تامین شدن نیاز سرمایی جوانه جوانه
نیاز سرمایی ارقام  ).1999و 1995دوکوزلیان و همکاران، (ها ندارد  تر در شرایط دماي پایین تاثیري در باز شدن بیشتر جوانه طوالنی

  .نیاز سرمایی برخی از ارقام انگور مورد کشت و کار در کشور آمده است 2در جدول . باشد مختلف انگور متفاوت می
  

  نیاز سرمایی برخی از ارقام انگور -2جدول 
  منبع  )ساعت(نیاز سرمایی   رقم

  1391گاراژیان و عشقی، ؛ 1387کاووسی و همکاران،   300  عسکري
  1391گاراژیان و عشقی،   300  رطبی
  1391گاراژیان و عشقی،   400  یاقوتی

  1391گاراژیان و عشقی،   400  ریش بابا
  1391گاراژیان و عشقی،   200  منقا

  1390گودرزي،   300  بیدانه سفید
  1999دوکوزلیان و همکاران،    400  پرلت
  1390گودرزي،   300  فخري
  1390گودرزي،   صفر  لعل

  
اي درختان میوه عدم تامین نیاز سرمایی درختان میوه است که سبب ایجاد  یکی از بزرگترین مشکالت کشت گلخانه

براي حل مشکل، . )2001گائو و همکاران،  ؛1995موتو و فوجی ساکی،  نیشی( شود در این سیستم کشت می هاي مختلفی ناهنجاري
هاي مناسب است که در  یکی از روش نیاز سرمایی کوتاهبا  در این بین استفاده از ارقامی. شود کارهاي مختلفی در نظر گرفته می راه

هاي جدید که نیاز سرمایی اندکی داشته باشند یکی از اهداف اصلی  رقمنژادي  بهدرختان میوه مختلف مانند هلو، شلیل و انگور 
به مدت گلخانه ش برداشتن پوش. نیاز سرمایی را برطرف نمود توان دیگر نیز می هاي روشعالوه براین با انجام . استنژادي  به

کارهاي برطرف شدن نیاز سرمایی مطرح  مشخص در مرحله قبل از شروع رشد جدید در مناطق سردسیري، به عنوان یکی از راه
هاي انگور یا انتقال  دهی گلخانه روي بوته در این شرایط پوشش. انگور رواج داردهلو و اي  است که در ژاپن در کشت گلخانه

ماه به جلو  4هاي انگور حدود  گیرد و از این طریق شروع رشد و نمو بوته وایل زمستان صورت میها به درون گلخانه در ا بوته
 . رس را تا اردیبهشت به بازار عرضه نمود توان ارقام زودرس را براي عید نوروز و ارقام میان با استفاده از این استراتژي می. افتد می

 )2009آنتونینو و همکاران، ؛ 2003دنیس، ( به طور کامل مشخص نشده استبا اینکه فرآیند دقیق وقوع و برطرف شدن رکود 
دي نیترو ارتو کروزول از مواد قدیمی است که اثر . برخی از مواد شیمیایی بر کاهش نیاز سرمایی و برطرف شدن رکود موثر هستند

نیترات  ،هاي مینرال روغن. ممنوع استآن شناخته شده است اما به دلیل اثرات زیانبار محیطی کاربرد  دآن در برطرف شدن رکو
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ها نیز براي برطرف کردن رکود و کاهش نیاز  ، کاربرد جیبرلین و سیتوکین)اري دورمکسبا نام تج(سیم، سیانامید هیدروژن پتا
ر کاهش رکود داي  هاي مینرال اثر قابل توجه دیازرون به تنهایی یا در ترکیب با روغن ها، تی در بین سیتوکینین. سرمایی موثر هستند

  .)2011و  2010کامپوي و همکاران، ؛ 2006یامانه و همکاران، ؛ 1989زلیکه و کلیور، ( دارند
براي مثال . شیمیایی اهمیت زیادي دارد ددر خصوص کاربرد مواد شیمیایی براي برطرف کردن نیاز سرمایی زمان کاربرد موا

تواند بوته مو را بدون طی کردن نیاز  ا چهار هفته پس از برداشت محصول اول میاستفاده از سیانامید هیدروژن با فاصله حدود سه ت
. روش استفاده از مواد برطرف کننده نیاز سرمایی اهمیت زیادي دارد ،زمانعالوه بر . سرمایی براي باردهی دوم آماده نماید

گردد  انگور سبب تاثیر بیشتر این ماده میدر ها  سورفاکتانتبه همراه سیانامید هیدروژن مشخص شده است که استفاده از 
نظیر کاهش  هایی دشواريتواند  می نیاز سرماییاستفاده بیش از حد از مواد شیمیایی برطرف کننده ). 1998 دوکوزلیان و همکاران،(

  .رشد رویشی ایجاد نماید
ضوع به طور سنتی در این مو. ها گردد تواند سبب باز شدن جوانه حذف برگ در اواخر فصل رشد، در تابستان و پاییز، می

کنند مشاهده  ها ریزش می ها و همچنین مواد شیمیایی که برگ اي برگ، آفات و بیماريمواردي که به دالیل متعدد مانند چر
بدین منظور، حذف برگ باید قبل از رسیدن بوته مو به مرحله رکود درونی و در زمانی که دماي محیط باالست انجام . شود می
تواند سبب گلدهی هماهنگ در درختان میوه معتدله  برگ دستی، حذف برگ به کمک مواد شیمیایی نیز می فذحهمانند . شود

  .دودر نواحی با آب و هواي گرم ش
تیمار . ها موثر است هاي رشد در اواخر تابستان یا شروع پاییز روي میزان نیاز سرمایی و باز شدن جوانه کاربرد تنظیم کننده

در . شود ها و وارد شدن زودهنگام به رکود می د اواخر فصل جلوگیري کرده و سبب ریزش زودهنگام برگپاکلوبوترازول از رش
تواند سبب ریزش  کاربرد اتفان می. گردد ها می را طوالنی نموده و سبب تاخیر در ریزش برگ یرشد رویش نمقابل کاربرد جیبرلی

  ).2006پامر، (گردد پس از رکود ها  برگ و همچنین تاخیر در باز شدن جوانه
داشته باشد و از این طریق واد تولید شده منقش مهمی در بخش بندي تواند  نیز میدر فصل رشد هرس و شدت هرس همچنین 

در مناطقی با آب و هواي خشک و در برخی از مواقع سال با استفاده از . روي تکامل جوانه و همچنین باز شدن جوانه موثر باشد
  . را برطرف نمود  جاد شرایط خنک نیاز سرمایی جوانهیبرگ، با ا حتبخیر آب از سط توان با سیستم آبیاري بارانی می

  
  گل انگیزي -ب

یند در انگور در دو مرحله آاین فر. شود یندي طوالنی است که با تشکیل آنالگن شروع میآگل انگیزي در بوته انگور فرفرآیند 
میت هورمونی در این فرآیند اهدهد و رکود درونی به دلیل ایجاد تعادل  قبل از رکود و پس از رکود در مناطق معتدله رخ می

مواقعی که ضرورتی براي تشکیل میوه خارج از فصل وجود دارد و دماي محیط باالست در . )1992مالینز و همکاران، ( زیادي دارد
خشکی از طریق کاهش میزان آبیاري به مدت دو تا هاي  ، ایجاد دوره)ياي یا کشت در مناطق گرمسیر مانند شرایط کشت گلخانه(

  . )2006پامر، (سه هفته می تواند راهی براي تکمیل فرآیند گل انگیزي باشد 
هاي انگور در معرض دماي پایین محیط قرار گیرند و رکود درونی القا  صورتی که در اواخر تابستان و یا اوایل پاییز بوتهدر 

ار خاصی براي تکمیل فرآیند گل انگیزي وجود ندارد و تنها برطرف نمودن نیاز سرمایی در شرایط طبیعی کافی شود، نیازي به تیم
  .است
  
  :گرده افشانی و تشکیل میوه -ج

در محیط بسته و کنترل . درختان میوه مشکل گرده افشانی و تشکیل میوه استاي  کشت گلخانههاي  دشواريیکی دیگر از 
هاي ریز و  در غالب درختان میوه مناطق معتدله، پارتنوکارپی به دلیل تولید میوه. شود ه افشان محدود میشده، فعالیت عامل گرد
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هاي استنواسپرموکارپ یا  هاي پارتنوکارپ در کنار حبه در انگور، گرده افشانی ناقص سبب تولید حبه. بدشکل ارزش باالیی ندارد
در این شرایط کمک به . گردد و در نهایت سبب کاهش کیفیت خوشه می) 2006خانی،  ساري(شود  بذرار بسته به رقم می

تهویه و ایجاد جریان هوا، تکان دادن  .تواند به کاهش مشکل منجر گردد افشانی و همچنین انجام گرده افشانی تکمیلی می گرده
ارهایی براي تکمیل گرده افشانی مورد ک تواند به عنوان راه ها و استفاده از سوسپانسیون دانه گرده می هاي داربست و شاخه سیم

دوشین خوشه گل در زمان . ها وجود دارد ها به مدت یک هفته نیاز به تکان دادن خوشه در زمان باز شدن گل .استفاده قرار گیرد
هاي  ز روشی ابه عنوان یک دتوان می ه افشانی باال در اغلب ارقام انگوردسط مادگی با توجه به خودگرتوآمادگی پذیرش دانه گرده 

  ).2009کریزي و کریزي، (ار گیرد ربري مورد استفاده ق تکمیل گرده افشانی و کاهش تشکیل شات
  
  نیاز به شدت نور باال در گلخانه -د

ز طرف ها از یک طرف و عبور کمتر نور از پوشش گلخانه ا تر در روزهاي پاییز و زمستان و ابري بودن آن طول روز کوتاه
اکثر درختان میوه براي رشد و نمو و باردهی مطلوب . شود اي می در کشت گلخانهمورد نیاز هایی براي نور  دیگر، سبب محدودیت

شدت نور باالیی براي تولید در این بین نیز اکثر ارقام انگور نیاز به . یاز دارندنلوکس  30000شدت بیش نور از  به نور مستقیم با
طول روز افزایش ویژه براي  استفاده از منابع نور مصنوعی به، گلخانهها در  ر نظر گرفتن این محدودیتبا د. دنمحصول خوب نیاز دار

. مصنوعی ضروري است تا از اتالف انرژي جلوگیري شودبا توجه به هزینه بسیار باالي انرژي برق براي نوردهی . ضروري است
  .در پایان روز معمول استبراي این منظور، نوردهی مصنوعی در ساعات کم نور روز و 

دهند  شود واکنش نشان می را شامل می) قرمز دور(با اینکه گیاهان به طیف وسیعی از نور که از ماوراي بنفش تا مادون قرمز 
موجود در هاي  رنگیزه. ها براي رشد و نمو ضروري نیستند ، اما همه این بخش)2007؛ راجاپاکسه و شاهک، 2006تایز و زایگر، (

در این بین نور قرمز براي فتوسنتز و تجمع نشاسته در گیاهان . قدرت جذب برخی از پرتوهاي نور خورشید را دارا هستندن گیاها
تایز (گیري کلروفیل، نمو کلروپالست، باز شدن روزنه و فوتومرفوژنز مهم است  لککه نور آبی براي ش داراي اهمیت است در حالی

مورد نیاز گیاه را طول موجی توان در نوردهی مصنوعی تنها محدوده مشخص  می ي نوردهیها براي کاهش هزینه). 2006و زایگر، 
نانومتر  660نانومتر و در نور قرمز طول موج  430در نور آبی طول موج گیاهان بخش اصلی پیک جذبی . در اختیار گیاه قرار داد

کردن مقدار نور آبی و قرمز عملکرد کل رسد با اضافه  بنابراین به نظر می. است و در طول موج سبز جذب بسیار اندکی دارند
هایی، میزان نور ماوراي بنفش و سبز را نسبت به نور  اي با استفاده از پوشش در صنایع گلخانه. یابد محصوالت باغبانی افزایش می

نوردهی  دي یکی از منابع مهم اي یا الدیودهاي ساطع کننده نور  ).2007راجاپاکسه و شاهک، (دهند  آبی و قرمز کاهش می
ها تنوع بسیار زیادي از نظر کیفیت  دي اي ال. هاي کنترل شده دارد مصنوعی است که امروزه کاربرد فراوانی در باغبانی و در کشت

طول تولید نور در ، مناسبطول عمر طوالنی، اندازه مانند  مزایاي زیاديهمچنین . نوردهی دارندشدت نور، زاویه تابش نور و 
این منبع نوري نسبت به منابع دیگر نوري  هدر رفت کم انرژي، قابل تنظیم بودن شدت و کیفیت نور از مزایاي دیگر ، هاي ویژه موج

ها در کشت  توان براي افزایش رشد رویشی، کیفیت و کاهش آفات و بیماري ها می دي اي الاز ). 1996اکاموتو و همکاران، (دارند 
  .اي استفاده نمود گلخانه

  
  افزایش کمیت و کیفیت -ه

اي انگور براي  هدر کشت گلخان. رود هاي متفاوتی براي افزایش کمیت و کیفیت محصول تولید شده در گلخانه به کار می روش
به طور معمول در کشت . افزایش اندازه و کیفیت حبه تنک خوشه، تنک حبه و آرایش خوشه در زمان گلدهی امري ضروري است

هایی با ظاهر و شکل  خوشههمچنین براي داشتن . گیرد اي انگور، تنک در دو مرحله خوشه گل و حبه ریز صورت می گلخانه
ها در شرایط  حذف پیچک ).2006؛ پامر، 2009یونوموري، (مفید باشد تواند  ها می شد و نمو حبهمطلوب آرایش خوشه در زمان ر
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ها در  که در این حالت خوشه کند ها و هدایت آنها کمک می تر شاخه تر و قرار دادن مناسب گلخانه براي انگور به تربیت مناسب
عالوه بر این حذف پیچک منجر به هدایت . باتري را خواهند داشتحالت آویزان قرار گرفته و در موقع رسیدن و برداشت ظاهر زی

  ). 2009؛ کریزي و کریزي، 2006پامر، (گردد  هایی با کیفیت باالتر می ها شده و سبب تولید میوه مواد غذایی به سمت میوه
ه در استفاده از دماهاي باالتر در گلخان. اي مطرح گردد تواند به عنوان یک مزیت بزرگ در کشت گلخانه تسریع در رسیدن می

توان از  ها نیز می البته براي کاهش در هزینه. هاي موثر مورد استفاده قرار گیرد تواند به عنوان یکی از روش هاي سرد می ماه
  ). 1جدول (هاي دیگر مانند استفاده از تیمارهاي شیمیایی مانند اتفان مورد استفاده قرار گیرد  روش
  
  ها آلودگی به آفات و بیماري -و

تري دارند ولی در  شوند کیفیت پایین ول اعتقاد بر این است که محصوالتی که در شرایط کامال کنترل شده تولید میبه طور معم
یکی از ). 2009؛ یونوموري، 1986نیشی، (توانند کیفیت باالتري را نیز بدست آورند  مقابل به دلیل امکان کنترل شرایط الزم می

ها است که در این بین در درختان  اي درختان میوه شیوع بیشتر آفات و بیماري هعمده در شرایط کنترل شده گلخانهاي  دشواري
استفاده از ارقام مقاوم است  ،کارها یکی از راه. اصلی باشند هاي دشواريتوانند از  میوه و به ویژه انگور سفیدك پودري و حقیقی می

اي از طریق استفاده از مالچ پوششی و همچنین نوردهی  هویه و کاهش رطوبت در کشت گلخانهایجاد ت). 1388ایرانی و دولتی بانه، (
  . ها کمک نماید تواند به کاهش شیوع آفات و بیماري می Bو  Aهمراه فرابنفش هاي مختلف به  تکمیلی با استفاده از نور طول موج
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