
 و ارائه راهکارها وهیگل و م ریزشعلل 

 

توان یم گر،یشده است. به عبارت د فیتعرآن  یاز بدنه اصل اهیگ کیاز  ییهابخشجدا شدن  یعیطب ندیبه عنوان فرآ زشیر

 خامهلبرگ، گ، کاسبرگ، پرچم، هابرگ وه،یرفتن م نیب ازشامل است که  اهیرشد گ یعیطب مشخصه ای یژگیو کی نیگفت که ا

این که  ،شودیم وهیرفتن م نیاز دست دادن گل باعث از ب رایبر عملکرد محصول دارد ز یجد ریگل تأث زشیر باشد.می و گل

 بهمحصول  نبود ای وجوداست که  یمعن ندیب نیا را در پی دارد. یدر صنعت باغبان یضرر اقتصادو عملکرد  کاهش مایمستقمر ا

 ایزا، نوسان یماریبحمله عوامل  ای اهیمانند زخم در گ یو خارج یکه شامل عوامل داخل زیادی لیدال به هاگل. دارد یگل بستگ

 شوند.ریزش می نیز دچار اهانیتوسط گ یافشانپس از گردهها گلالبته . روندیم نیب ، ازاست یطیمح طین شرانامتعادل بود

اما تنوع در  زند،یریها ماغلب گلبرگ .است جیمختلف را یهادوجنسه در گونه یهاگل اینر  یهاگل تولیدمثل یهااندام زشیر

تواند باعث یم یتعددم لیدال شود.میاز جمله خامه، کاسبرگ و پرچم گل  های مختلفقسمتریزش در  رییها باعث تغگونه

خواه باغبان  .دنذارگیم ریتأثمطلوب گیاهان  یباروربر  یادیعوامل ز .یطیمشکالت مح ای یکیولوژیزیاختالل ف ایگل شود،  زشیر

 یندهای. درک فرآدهند رییرا تغ اهیگعملکرد توانند یم ریعوامل ذکر شده در ز ،هادانهخواه  باشدها وهیم و هاگل در حال پرورش

 لیتسه یبرا یبمناس یهاگام ایداشته باشد و  نانهیواقع ب انتظاراتکند تا یبه باغبان کمک م ،ریدرگ یستیرزیو غ یستیز

قابله با آن عوامل م یهاکیگل و تکن زشیر یعوامل اصل یرو بر دییایپس ب .نمایداتخاذ در فرآیندها  دخیل شماریب یندهایفرآ

 .میتمرکز کن

 

 یافشانگرده

 شود،ها میوه و یا دانهمیو منجر به تولید کرده  را آغاز دمثلیکه چرخه تول ،اهانیگ یافشانهر دو بر گرده یو داخل یخارج عوامل

این  شود.می اهیگ یوهیم ای رفتن گل و نیباعث از ب باشد کهمی ندیفرآ توقف ایوقفه  کیناموفق  یافشانگرده. گذارندیم ریتأث

 .را در پی دارد یمثل باغبان دیتول ندیفرآاثر شدن بی شود ونامیده میگل  ای وهیم ریزش پدیده

مرحله  ید، گلدهموار شتریب در. باشدمی بارور کردن تخمک ینر به گل ماده برا گل حرکت گرده ازفرآیند شامل  یافشانگرده

  کند.یرشد م یافشانبه دنبال گرده بذر ای وهیاست که م اهیاز گ یگل قسمت و مثل است، دیتول هیاول

مشکالت ت خاص عل صیاوقات تشخ یگاه قرار دهند، ریرا تحت تأث اهانیگ یافشانتوانند گردهیم یادیکه عوامل ز ییآنجا از

رارت باال، شدت نور حدرجه  ،یناگهان یدما ریی، تغمازاد، رطوبت هاکشعلف ،ادیز ایکم  کودها، یماری. حشرات، بدشوار است آن

 ریز طید. شرانگذاریم ریتأث اهانیگ یکیولوژیزیف یندهایفرآ بر نامطلوب یافشانو گرده اهانیدر گ یکیولوژیزیف یهاتفاوت باال،

 .کنندجلوگیری میبلوغ کامل  رسیدن به تا وهیم از رشد وشده ها رفتن شکوفه نیاغلب باعث از ب

 

 

 

 

 

 

 



 یمیعوامل اقل

 انجماد یدماها

مقدار . مدت زمان و رندیگیقرار م بیاز آس یدر معرض درجات مختلف دهندیم هانجماد شکوف یهادما که در طول دوره یاهانیگ

گل( و  یکنندهدیتواند به بساک )گرده تولیم یزدگخی د.نباشیگل م بیآس زانیدر متاثیرگذار انجماد از عوامل مهم  ریدرجه ز

اغلب  یشود. هلو و توت فرنگیم وهیشکل م رییتغ ایشکوفه  زشیها منجر به رگلبه  بیبرساند. آس بی)قسمت ماده( آس یمادگ

باالتر از  نییپا یدماها خربزه، و یمانند گوجه فرنگ یاهانیکنند. در گیم دیکوچک بد شکل تول یهاوهیم ای( وهی)دو م "نینوب"

 .شودتشکیل نمی وهیم ای شده یزخم یا ها بدشکلوهیم جهیکند و در نتیم یریجلوگ یکاف ایکامل  یافشاناز گرده ،انجمادنقطه 

 

 

 

 

 

 

 

 باال یدماها

 یهاباشد، شکوفه تیدرجه فارنها 95 یباال که دما یزمان ایو لوب یبرند. گوجه فرنگیرنج م یینامطلوب دما طیاز شرا جاتیسبز

 شتریماند، بیم یو باالتر باق تیدرجه فارنها ۷5شبانه  یکه دما یزمان یشکوفه در گوجه فرنگ زشیدهند. ریخود را از دست م

 کاکلکنند.  یدهوهیمتر درشتانواع نسبت به  یترعیوس ییدر محدوده دما توانندیم یالسیگ یهایفرنگجهساز است. گومشکل

 بی. آسروداز بین میباشد  تیدرجه فارنها 100 یکه درجه حرارت باال یکند( اغلب زمانیم دیکه گرده تول اهیاز گ یذرت )بخش

 یگرده افشان دیذرت باهر رشته  چراکهکند  یری( جلوگاهی)قسمت ماده گ قسمت فوقانیها در واند از رشد دانهتیم کاکلبه 

 شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ها گلبرگ یاهیحاش ینواح وشده ها گلبرگ یدچار سوختگ رند،یگیقرار مخشک گرم و  یگل که در معرض بادها یهاشکوفه

 اهانیگ نیا دیکن یسعلذا گل رز شود،  یهاباعث سوختن گلبرگ تواندیم ییآفتاب در روز به تنها دی. تابش شدشوندیم اهیس

 .دیقرار ده ترشدهحساس را در مناطق حفاظت

 

 کوددهی

 یکم خاک در هنگام گلده یزیحاصلخشوند. هنگامیکه گیاهان عناصر غذایی را به مقدار کافی دریافت نکنند، دچار تنش می

باشد،  پنهان یگرسنگ طیدر شرا اهیمکن است مساعد باشد، اما اگر گدما م طیشود. شرایم وهیشکوفه و م زشیر دیباعث تشد

قرار گیاهان دسته  نیدر ا وهیدرختان م ریمرکبات و سا ؛ها مشهود خواهد بودوهیها و مدر تعداد شکوفه قابل توجهکاهش 

را حداقل چهار تا شش هفته قبل  کودها .ستیموثر ن تشکیل گل و میوه کیدر تحر یدر زمان گلده د. استفاده از کورندیگیم

را جذب کرده و در زمان  یمعدن عناصر غذاییدهد تا یاجازه م اهانیهنگام کود به گ . مصرف زوداستفاده نمایید یاز شروع گلده

 در بهار و اواسط تابستان ازکی از کمپوست و کودهای کندرهی نابه شکل الیهبیشتر گیاهان به کوددهی  باشند. یقو یگلده

های ویژه با این وجود برخی گیاهان نیازهای غذایی خاصی دارند لذا الزم است کشاورزان با توجه به دستورالعمل دهند.یپاسخ م

  ها را تامین نمایند.نیاز غذایی آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها هورمون

و ( ABA) باال کیزیآبس دیاس مقدار ،وجود دارد وهیم زشیر برای که یعلل مختلفدر میان مطالعات متعدد نشان داده است که 

 تروژن،ین نامتعادلو کاربرد ( فتوسنتات) از جمله مواد قندی کم محصوالت فتوسنتزی انتقالو  (IAA) کم ایندول استیک اسید

  از اهمیت باالیی برخوردار هستند. باردهی زیاد و نینامناسب، کمبود اکس یکودده

 مطابق با دستورالعمل تعیین شدهرا  IAA یها و محتوااتشود که سطح فتوسنتیم هیتوص قاًیعم زش،یر زانیبه منظور کاهش م

و انگور بدون هسته  یخون نیریواشنگتن، پرتقال شمختلف )پرتقال  یهاوهیدر م زشیر. نرخ دیحفظ کنآزمایشگاه توسط 

 ابد،ییکاهش م (MCP-1متیل سایکلوپروپن ) و IAA، (GAجیبرلیک اسید )از  یمشخص مقادیر ددر شرایط کاربرتامسون( 

 یرهایمتغو نیز اجزا  نیابایستی  ،و حصول کیفیت باالعملکرد  شیافزا یبراها، وهیو پس از برداشت م دیتول یهادر دوره نیبنابرا

 لنیات میزانبنابراین  .نگه داشته شوند ثابتدر گیاه د، نگل باش زشیر کیتحر یبرا یابالقوه لیتواند دلیمکه  لنیمربوط به ات



 یلدل نیترعمدهبر اساس مطالعات انجام شده  عملکرد باال نگه داشته شود. زانیو م نییپا زشیر زانیدر نظر گرفته شود تا م دیبا

 .باشدنمیگل  زشیر یاصلعامل برگ  NPK تیوضع ی از هورمون اتیلن در گیاه است ومقدار مشخص دیگل مربوط به تول ریزش

 

 یاریآب

دشوار  اهانیگ یبرا تواند جذب رطوبت از خاک راینمک در خاک م یدارد. سطوح باال ژهیبه توجه و ازین یدر دوره گلده یاریآب

 تشنگی ایاز حد  شیب یاریگذارد. آبیم یمنف ریها تأثشکوفه تشکیل یشود که بر رویم یمنجر به تنش رطوبت امر نیکند. ا

ثابت را همانطور که به طور معمول در طول فصل رشد انجام  یاریآب میرژ کی شود.ینم هیتوص یگلده هدر طول دور اهانیگ

خاک را بطور  شود. وهیشکوفه و م زشیر دیتواند باعث تشدیم یاریآب یهادر روش یناگهان راتیی. تغدیحفظ کن د،یدهیم

آب جلوگیری نموده و سطوح یکنواخت مرطوب نگه دارید. از مالچ نیز برای حفظ رطوبت استفاده کنید چراکه مالچ از تبخیر 

کند. در فصول خشک سال خاک را به آرامی و بصورت عمقی آبیاری نموده و از خشک را در خاک حفظ می ی از آبیکنواخت

در تواند یو خربزه م یمانند گوجه فرنگ یاهانیدر گ یجزئ یرطوبتتنش  جادیاالزم به ذکر است که  شدن آن جلوگیری نمایید.

  شود. وهیم لیتشک شیباعث افزا یخاص طیشرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نور

. نور خیلی کم و هایی کشت گردند که بتوانند به مقدار کافی نور خورشید دریافت نمایندگیاهان و سبزیجات بایستی در مکان

مانند  یاهانیگدر اند تویم دیخورش یفقدان نور کافها گردد. زا باشد و منجر به ریزش گلتواند برای گیاهان تنشخیلی زیاد می

به آفتاب  زونایآر بانایب نییدر ارتفاعات پا ایگل شود. بگون زشیباعث ر ای نموده یریجلوگ دهیاز شروع گل ایو بگون یگوجه فرنگ

 .ستیگرم مناسب ن یهاتابستان یبرا این گیاه .دارد ازین یزمستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 یافشانبه گرده ازین

 یکیدر نزد یگریصورت الزم است که گونه د نی. در استندیارده نناسازگار خود ب ای میعق یهاگرده لیبه دل وهیاز درختان م یبرخ

شهرستان خود  جیاداره ترو اینهالستان با  وهیهنگام انتخاب انواع ملذا کاشته شود تا به عنوان درخت گرده افشان عمل کند. 

 .دیریتماس بگ

 دارند. یفیگرده ضع به شکل ذاتیکنند، یرشد م باالرطوبت کم و شدت نور  تنش طیکه در شرا یاهیگ یهااز گونه یبرخ

توان با ی. گل ماده را مهستند گریکدیهم  به شکل جدا ازاما نر و ماده  یهاگل یدارا اهیگ کیدر و هندوانه  یطالب ار،یخ کدو،

 ریسا ایزنبورها  در شرایطی کهمگر  باروری نخواهند داشت یموارد، محصوالت زراع شتریداد. در ب صیگل تشخ ریکوچک ز وهیم

 .کنندحشرات گرده را از گل نر به گل ماده منتقل 

 

 زنبورها و حشرات تیعدم فعال

 یریزنبور عسل جلوگ یکاف تیکه از فعال ییآب و هوا طیکنند. شرایزنبورها را جذب نم ،گرید اهانیمانند گه اهانیاز گ یبرخ

زنبورها را محدود  تیسرد و باران در ساعات صبح فعال ایگرم، خشک  ی. بادهاشودها گل یکاف یگرده افشان مانعواند تیکند میم

 .دیاجتناب کن هازمان نیکش مضر در ااز هرگونه کاربرد حشرهلذا ؛ هستند فعال شتریب صبح مهیدر ساعات نکند. زنبورها یم

  



 بادتوسط  یافشانگرده

 اهانیه گل در انواع گمنجر به حرکت گرده از قسمت نر به ماد د،نشویم اهیگ یهاکه باعث حرکت گل یکیاعمال مکان ریباد و سا

. شودانجام می بادتوسط  زین گردو یافشانگردهاست.  ایفلفل و لوب ،یگروه شامل گوجه فرنگ نیا اهانی. گدنشویافشان مخودگرده

 شوند.یم بکار گرفته زنبورهااغلب  یافشانگرده لیتسه یبراها در گلخانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 یکیولوژیزیف یهاتفاوت

باز شدن  مندازی( نیو طالب ارینر به ماده جداگانه دارند )مانند کدو، خ یهابه انتقال گرده از گل ازیکه ن ملون اهانیگو  جاتیسبز

تا  10 دیبا طیشرا نیماده دارند. در ا یهاگل شتریب ای جدید بطور کامل یهاتهیاز وار ی. برخهستندنر و ماده  یهاهمزمان گل

موجود و باز  یکاف یافشانگرده یبراخود،  یعیطب یگلده یدر الگو باالنر  یهادرصد گل با گر،یرقم د کی اهانیدرصد از گ 15

 باشند.

( ممکن است باعث شود ترشی اریخ ژهیماده )به و های غالببا گل ییهاتهیدر حال رشد وار اهانیگ برای تنش ط،یشرا یدر برخ

 زندیریماده م یهاگل رد،یصورت نگ یافشاناگر گردهدر اینصورت شوند.  لینر تبدگل به خود رشد  لیماده قبل از تکم یهاگل

 یافشاناز عالئم گرده زین نی. اخواهند بودشوند اما زرد و خشک یم لیکوچک تشک یهاوهیاوقات م یگاه شوند.یبد شکل م ای

 است. فیضع

باروری از  ازیزمان مورد نمدت در طول  گرده فیضع ای ناپایدار، دسترس های غیر قابلشکل لیبه دلتواند یم تنشانواع مختلف 

 های به شکلواریتهاز انواع  ی. برخدچار ریزش خواهند شد هاگل، در این شرایط کند یریجلوگرشد  های در حالگل

 دیتول وهیم یافشانندارند و بدون گرده یازیبارور شدن به گرده گل نر ن یکه برا یمعن نی، به اشوندمی دیتول کیپارتنوکارپ

 کنند.یم

 

  وهیم یکیولوژیزیف ریزش

اند، شده لیرا که در بهار تشک یکوچک یهاوهیاز م یمرکبات و آلو به طور معمول درصد ب،یاز جمله س وهیاز درختان م یاریبس

از  یاست. برخ اهیاز گ وهیم نیبار سنگ کاهش یبرا عتیطب یعیشود و روش طبیم دهینام "ژوئن ریزش" امر نی. اریزندمی

 دارند. یترنیمتناوب محصول سنگ یهامعموالً در سال ،بیس و نیعنوان مثال، ماندار به ،گردوو  وهیدرختان م یهاگونه

 



 

 

 

 

 

 

 بندی کلیجمع

 غذایی،و  یطیمح یازهایباغبان از ن یدر صورت آگاه و میوه در گیاهان شکوفهریزش نامطلوب مرتبط با  طیاز شرا یاریبس

 نیالزم باشد، اما ا شتریزمان و مراقبت ب یکم یشکالت جداز م یغلبه بر برخ ی. ممکن است براه شودبه حداقل رساند دتوانیم

احداث مورد استفاده در  اهانیگ صالزامات خاآگاهی از . بودخواهد  اثربخشفراوان  یهاوهیم ایها با وجود گل تیامر در نها

 .باشد موثرها گیاهانی سالم با مقاومت طبیعی باال در برابر آفات و بیماریدر ایجاد  تواندمی باغاتات
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