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  هاي کمی میوه انگور عسکري یژگیوبرداري و شدت هرس بر برخی از  بررسی اثر حلقه

  
  3، مهدي خیاط2یبیژن کاوس، ٭1سخت محسن نجفی سی

  .، ایرانبیرجنددانشگاه  ،دانشکده کشاورزي علوم باغبانی دانشجوي سابق کارشناسینویسنده مسئول و  - *و  1
Email: mnajafi87@yahoo.com   

 یقات،استان فارس، سازمان تحق یعیو آموزش و منابع طب يکشاورز یقاتمرکز تحق ی،و باغ یزراع یقاتپژوهش، بخش تحق یاراستاد - 2
  یران،ا یراز،ش ي،کشاورز یجآموزش و ترو

  .، ایرانبیرجند گاه، دانشدانشکده کشاورزيگروه علوم باغبانی استادیار  - 3
 

-هاي کمی میوه انگور عسکري طی سال یژگیوبرداري و هرس زمستانی بر برخی از  منظور بررسی اثرات حلقه این پژوهش به

صورت فاکتوریل در قالب طرح  آزمایش به. انجام گرفت) سختشهر سی(یراحمد بودر استان کهگیلویه و  1389 -1390هاي 
و ) برداري برداري و با حلقه بدون حلقه(سطح  2برداري با  فاکتور اول شامل تیمار حلقه. م شدي کامل تصادفی انجاها بلوك

بود که در ) جوانه 5شاخه و  15(و ) جوانه 4شاخه و  15(و ) جوانه 3شاخه و  15(سطح  3فاکتور دوم شامل تیمار هرس زمستانی در 
 کمی صفات بر مذکور تیمارهاي اثر بین دار یمعن اختالفات وجود از یحاک نتایج .تکرار انجام گرفت 4با ) 3×2( تیمار 6مجموع 

 سبب داري یمعن طور به مرحله غوره جوانه در 4ساله با  یک يها شاخههرس  و تنه از برداري حلقه ترکیبی تیمار ...داشت انگور

با و بدون حلقه )  جوانه 4(س زمستانی بیشترین و کمترین وزن خوشه انگور از هر. در کمیت میوه انگور گردید افزایش بیشترین
بنابراین، بهترین تیمار . با حلقه برداري به دست آمد) جوانه 4(بیشترین وزن حبه و طول حبه از هرس زمستانی . برداري به دست آمد

  .تهمراه با حلقه برداري تنه در مرحله غوره اس) جوانه 4شاخه و  15(جوانه  4براي این منطقه، هرس زمستانی با 
 حلقه برداري، هرس زمستانه، انگور عسکري، طول خوشه، وزن خوشه: ها کلیدواژه

  
 مقدمه

واقع گردیده است ) شهر سی سخت(در منطقه سردسیري شهرستان دنا  بویراحمدکهگیلویه و بیشترین سطح زیر کشت انگور استان 
از این جهت این شرایط موجب دیررس . گردد یممواجه ها با سرد شدن هوا  یوهمي خنک بوده و فصل رسیدن ها تابستانکه داراي 

جهت رفع این مشکل باید . شود یمي منطقه محسوب کارومشدن محصول و کاهش کیفیت آن شده که یکی از این مشکالت مهم 
چون  مناسب، تغذیه مناسب، عملیاتیدهی و هرس  کاشت، فرمیی همچون کاشت ارقام زودرس و شیوه ها روشها و  یکتکناز 

رقم غالب انگور منطقه سردسیري استان رقم عسکري بوده و یکی از ارقام گونه . استفاده نمود ها شاخهي سربرداربرداري و حلقه
گیرد و جز ارقام  یمکه بیشتر به صورت تازه خوري و همچنین کشمش مورد استفاده قرار . باشد یم) Vitis vinifera L.(ونیفرا 

تفضلی  باشد یمگرم در لیتر  1/9و  155باشد و میزان قند و الکل آن به ترتیب حدود  یم دانه یبزودرس و از جمله انگورهاي 
 گردد، باید داراي یمعرضه  جوار همي ها استانچون مازاد محصول انگور استان فقط به بازارهاي مصرف در  از جهتی. )1977(

بر زودرسی، برداري و هرس زمستانی در مورد اثر حلقه .باشد کیفیت عالی جهت رقابت با انگورهاي عسکري موجود در این بازارها
برداري باعث قطع موقتی حلقه .ي متفاوتی وجود داردها گزارشجداگانه در منابع انگلیسی و فارسی  کمیت و کیفیت انگور، به طور

ي گیاهی بیشتري ها هورمون سته وتجمع قند، نشاشود که موجب  یمبه طرف بافت ریشه و قسمت پایین تنه  ها برگشیره پرورده از 
برون  دهد یمیر قرار تأثرا تحت  ها آني گل و میوه در حال رشد انتقال یافته و ها خوشهشود و مواد تجمع یافته به  یمدر باالي زخم 

 گردد یمها  هیومیع در پیشرفت بلوغ و تسر ها حبهو جلوگیري از ریزش  ها حبهبرداري موجب افزایش وزن حلقه .)1988( و همکاران
برداري و استفاده از هرس زمستانه به منظور افزایش عملکرد و کمیت میوه انگور در این پژوهش از عمل حلقه. )1992( زبادال
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 .عسکري در منطقه سی سخت استفاده گردید

  
  ها روشمواد و 

میـوه انگـور عسـکري در یکـی از      کمـی هـاي  برخی از ویژگیبرداري و هرس زمستانی بر منظور بررسی اثرات حلقهبه این پژوهش
کیلومتري شهر یاسوج که داراي انگور آبی رقم عسکري با سیسـتم تربیـت    35واقع در ) شهر سی سخت(شهرستان دنا هاي تاکستان

ا همزمان ب 1390برداري در اوایل تیرماه سال و حلقه 1389هرس در اسفندماه سال عملیات و  بود 5/2×5/2پاچراغی و فاصله کاشت 
ي کامـل تصـادفی کـه    هـا  بلـوك قالب طرح آزمایش به صورت فاکتوریل در . مرحله غوره، بر روي تنه اصلی درخت انجام گرفت

 3و فاکتور دوم شامل تیمار هرس زمسـتانی در  ) برداريبرداري و با حلقهبدون حلقه(سطح  2برداري با قهفاکتور اول شامل تیمار حل
تکـرار انجـام    4بـا  ) 3×2(تیمـار  6بود کـه در مجمـوع   ) جوانه 5شاخه و  15(و ) جوانه 4شاخه و  15(و ) جوانه 3شاخه و  15(سطح 

  .مورد نیاز بود) 6×4(درخت  24گرفت که در مجموع 
طـول و عـرض تـک حبـه و      وزن تک حبـه، میـانگین  یري میانگین گ اندازهشامل  یري کمیت میوهگ اندازهفاکتورهاي مربوط به  .1

حبه به طور تصادفی چیده  10براي این کار از هر خوشه  ):گرم(میانگین وزن تک حبه .باشد یمک حبه میانگین طول بر عرض ت
 10براي ایـن کـار از هـر خوشـه      ):سانتیمتر(میانگین طول تک حبه  .شد و وزن شدند و سپس میانگین تک حبه محاسبه گردید

و سـپس  ) بـر حسـب سـانتیمتر   (یـري شـد   گ انـدازه داده و  حبه به طور تصادفی چیده شد و سپس به طور طولی در کنار هم قـرار 
حبه به طور تصادفی چیده  10براي این کار از هر خوشه  ):سانتیمتر(میانگین عرض تک حبه  .محاسبه گردید ها آنمیانگین طول 

محاسبه  ها آنی و سپس میانگین عرض) بر حسب سانتیمتر(یري شدند گ اندازهشد و سپس به طور عرضی در کنار هم قرار داده و 
 .از طریق تقسیم نمودن میانگین طول بر میانگین عرض محاسبه گردید ):سانتیمتر(میانگین طول بر عرض تک حبه  .گردید

طـول محـور    .باشد یمخوشه و تعداد خوشه چه  وزن ،خوشهمحور طول یري گ اندازهشامل  :ي مربوط به کمیت خوشهفاکتورها .2
از خط کش فاصله بین اولین انشعاب باالي خوشه تا نوك محور خوشه در هـر   با استفاده ،ها حبهجداسازي بعد از  :اصلی خوشه

 .هر خوشه به طور جداگانـه وزن شـد و مقـدار وزن آن ثبـت شـد      :وزن خوشه .محاسبه گردید ها آنیري و طول گ اندازهخوشه 
هاي هر انگور به طور دقیق با دست چهداد خوشهبراي این کار هر خوشه به طور جداگانه شستشو داده شد و تع :چهتعداد خوشه

 .هاي هر خوشه ثبت شدچهچیده و شمرده شد و تعداد خوشه
 

  نتایج و بحث
 :بررسی خصوصیات کمی میوه

مربـوط بـه   گـرم   9/2مشخص شده است بیشترین میانگین وزن تک حبه ) 1(که در جدول  طور همان ):گرم(میانگین وزن تک حبه 
 5 ×) شاخه( 15مربوط به تیمار  گرم 2/2برداري است و کمترین میانگین وزن تک حبه همراه با حلقه) جوانه( 4 ×) شاخه( 15تیمار 

شـده داراي بیشـترین میـانگین     يبـردار  حلقهنشان داده شده است تیمارهاي که  طور همانهمچنین . برداري استبدون حلقه) جوانه(
 .اند حبهوزن تک 

بـا سـایر تیمارهـا     يبـردار  حلقـه همـراه بـا   ) جوانه( 4 ×) شاخه( 15بین تیمار ) 1(بر اساس جدول ): تیمترسان(میانگین طول تک حبه  
همـراه بـا   ) جوانـه ( 3 ×) شـاخه ( 15با تیمـار   يبردار حلقهبدون ) جوانه( 3 ×) شاخه( 15داري وجود دارد و بین تیمار  یمعناختالف 

با سایر تیمارها اختالف  ها آنداري وجود ندارد ولی بین  یمعناختالف  يبردار حلقه همراه با) جوانه( 5 ×) شاخه( 15و  يبردار حلقه
 يبـردار  حلقههمراه با ) جوانه( 5 ×) شاخه( 15و  يبردار حلقههمراه با ) جوانه( 3 ×) شاخه( 15بین تیمارهاي . داري وجود دارد یمعن
داري وجـود   یمعنـ اخـتالف   يبـردار  حلقـه بـدون  ) جوانـه ( 4 ×) خهشا( 15و همچنین  يبردار حلقهبدون ) جوانه( 5 ×) شاخه( 15و 

داراي بیشـترین میـانگین طـول حبـه      يبـردار  حلقـه همـراه بـا   ) جوانه( 4 ×) شاخه( 15ها، تیمار  یانگینمبر اساس نتایج مقایسه  .ندارد
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بـدون  ) جوانـه ( 4 ×) شـاخه ( 15و  يبـردار  حلقـه بـدون  ) جوانـه ( 4 ×) شـاخه ( 15بوده و کمترین میـانگین طـول حبـه را    ) سانتیمتر(
همـراه بـا   ) جوانـه ( 4 ×) شـاخه ( 15بـین تیمـار   ) 1(بـر اسـاس جـدول     ):سـانتیمتر (میانگین عـرض تـک حبـه    . اند داشته يبردار حلقه
اختالف ولی با سایر تیمارها داراي . داري وجود ندارد یمعناختالف  يبردار حلقهبدون ) جوانه( 5 ×) شاخه( 15و تیمار  يبردار حلقه

و همچنین  يبردار حلقههمراه با ) جوانه( 3 ×) شاخه( 15و تیمار  يبردار حلقهبدون ) جوانه( 5 ×) شاخه( 15بین تیمار . اند داري یمعن
همـراه بـا   ) جوانـه ( 3 ×) شاخه( 15و بین تیمار . داري نشان داده نشد یمعناختالف  يبردار حلقهبدون ) جوانه( 3 ×) شاخه( 15تیمار 
 يبـردار  حلقـه همـراه بـا   ) جوانـه ( 5 ×) شـاخه ( 15همچنین با تیمـار   يبردار حلقهبدون ) جوانه( 3 ×) شاخه( 15با تیمار  يبردار حلقه

همراه ) جوانه( 5 ×) شاخه( 15و تیمار  يبردار حلقهبدون ) جوانه( 3 ×) شاخه( 15بین تیمارهاي . داري نشان داده نشد یمعناختالف 
براسـاس نتـایج مقایسـه    . داري مشـاهده نشـد   یمعنـ نیـز اخـتالف    يبـردار  حلقهبدون ) جوانه( 4 ×) شاخه( 15 و تیمار يبردار حلقهبا 
بوده و کمترین میانگین ) سانتیمتر(داراي بیشترین میانگین عرض حبه  يبردار حلقههمراه با ) جوانه( 4 ×) شاخه( 15ها، تیمار  یانگینم

میـانگین نسـبت   . انـد  داشـته  يبردار حلقهبدون ) جوانه( 4 ×) شاخه( 15و  يبردار حلقهبا ) جوانه( 5 ×) شاخه( 15عرض تک حبه را 
 15و تیمـار   يبردار حلقههمراه با ) جوانه( 4×) شاخه( 15بین تیمارهاي ) 1(بر اساس جدول . ب ):سانتیمتر(طول بر عرض تک حبه 

همراه ) جوانه( 3 ×) شاخه( 15و تیمار  يبردار حلقههمراه با ) هجوان( 5 ×) شاخه( 15و تیمار  يبردار حلقهبدون ) جوانه( 3 ×) شاخه(
 15همچنـین بـین تیمارهـاي    . داري مشـاهده نشـد   یمعنـ اخـتالف   يبردار حلقهبدون ) جوانه( 4 ×) شاخه( 15و تیمار  يبردار حلقهبا 
بـدون  ) جوانـه ( 4 ×) شـاخه ( 15و تیمـار   يربـردا  حلقههمراه با ) جوانه( 3 ×) شاخه( 15و تیمار  يبردار حلقهبا ) جوانه( 5 ×) شاخه(

هـا،   یانگینمبر اساس نتایج مقایسه  .داري مشاهده نشد یمعناختالف  يبردار حلقهبدون ) جوانه( 5 ×) شاخه( 15و تیمار  يبردار حلقه
داراي بیشترین میـانگین   يبردار حلقهبدون ) جوانه( 3 ×) شاخه( 15و تیمار  يبردار حلقههمراه با ) جوانه( 4 ×) شاخه( 15تیمارهاي 

داراي کمتـرین میـانگین نسـبت طـول بـر       يبردار حلقهبدون ) جوانه( 5 ×) شاخه( 15و تیمار  اند بودهنسبت طول بر عرض تک حبه 
  . اند بودهعرض تک حبه 

 :بررسی خصوصیات مربوط به صفات کمی خوشه میوه

و تیمار  يبردار حلقههمراه با ) جوانه( 4 ×) شاخه( 15بین تیمارهاي  )1(بر اساس جدول ): سانتیمتر(میانگین طول محور اصلی خوشه 
. داري مشـاهده نشـد   یمعنـ اخـتالف   يبـردار  حلقهبدون ) جوانه( 3 ×) شاخه( 15و تیمار  يبردار حلقهبدون ) جوانه( 4 ×) شاخه( 15

 15و تیمـار   يبـردار  حلقـه بـدون  ) جوانه( 3 ×) شاخه( 15و تیمار  يبردار حلقهبدون ) جوانه( 4 ×) شاخه( 15همچنین بین تیمارهاي 
مشـاهده   %5داري در سـطح   یمعنـ اخـتالف   يبـردار  حلقهبدون ) جوانه( 4 ×) شاخه( 15و تیمار  يبردار حلقهبا ) جوانه( 3 ×) شاخه(

داراي بیشترین میانگین از نظر طول محور  يداربر حلقههمراه با ) جوانه( 4 ×) شاخه( 15ها، تیمار  یانگینمبر اساس نتایج مقایسه . نشد
داراي کمترین میـانگین از نظـر طـول محـور اصـلی       يبردار حلقهبدون ) جوانه( 5 ×) شاخه( 15بود و تیمار  ) سانتیمتر(اصلی خوشه 

 5 ×) شاخه( 15تیمار  و يبردار حلقهبدون ) جوانه( 3 ×) شاخه( 15بین تیمارهاي  ):گرم(میانگین وزن خوشه . بود) سانتیمتر(خوشه 
بـر اسـاس    .مشاهده نشد %5داري در سطح  یمعناختالف  يبردار حلقهبا ) جوانه( 5 ×) شاخه( 15و تیمار  يبردار حلقهبدون ) جوانه(

) گـرم (و کمترین میانگین وزن خوشه  يبردار حلقههمراه با ) جوانه( 4 ×) شاخه( 15را تیمار ) گرم(دست آمده، وزن خوشه هنتایج ب
) 1(هاي بدست آمده جـدول   یانگینمبا توجه به  :میانگین تعداد خوشه چه. دارد يبردار حلقهبدون ) جوانه( 4 ×) شاخه( 15را تیمار 

 5 ×) شـاخه ( 15و تیمار  يبردار حلقهبا ) جوانه( 4 ×) شاخه( 15و تیمار  يبردار حلقههمراه با ) جوانه( 3 ×) شاخه( 15بین تیمارهاي 
همچنـین بـین    .داري مشـاهده نشـد   یمعنـ اخـتالف   يبـردار  حلقـه بـدون  ) جوانه( 3 ×) شاخه( 15و تیمار  يبردار لقهحبدون ) جوانه(

 3 ×) شـاخه ( 15و تیمار  يبردار حلقهبدون ) جوانه( 5 ×) شاخه( 15و تیمار  يبردار حلقههمراه با ) جوانه( 4 ×) شاخه( 15تیمارهاي 
 يبـردار  حلقـه بـا  ) جوانـه ( 5 ×) شـاخه ( 15و تیمـار   يبـردار  حلقـه بدون ) جوانه( 4 ×) شاخه( 15و تیمار  يبردار حلقهبدون ) جوانه(

 ×) شاخه( 15با تیمارهاي  يبردار حلقههمراه با ) جوانه( 3 ×) شاخه( 15ولی بین تیمار . وجود ندارد% 5داري در سطح  یمعناختالف 
دسـت  هبراساس نتایج ب .داري وجود دارد یمعناختالف  يبردار حلقهبا  )جوانه( 5 ×) شاخه( 15و تیمار  يبردار حلقهبدون ) جوانه( 4
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) شاخه( 15چه را تیمار و کمترین میانگین تعداد خوشه يبردار حلقههمراه با ) جوانه( 3 ×) شاخه( 15آمده، تعداد خوشه چه را تیمار 
   .دارند ياربرد حلقهبا ) جوانه( 5 ×) شاخه( 15و تیمار  يبردار حلقهبدون ) جوانه( 4 ×
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  مقایسه میانگین اثر تیمارهاي آزمایشی بر خصوصیات مختلف میوه انگور رقم عسکري :1جدول 

  . دار ندارند یمعندرصد تفاوت  5در سطح احتمال  LSDبر اساس آزمون  اند مشابهدر هر ستون که داراي حروف  ،هایی یانگینم*

  تیمار
Treatments  

  )جوانه( 3 ×) شاخه( 15
15(Cane) × 3(bud)  

15 )Cane (× 3 )جوانه (
  يبردار حلقه+ 

15(Cane) × 3(bud) + 
girdling  

  )جوانه( 4 ×) شاخه( 15
15(Cane) × 4 (bud)  

) + جوانه( 4 ×) شاخه( 15
  يبردار حلقه

15(Cane) ×4 (bud) +   
girdling  

) + جوانه( 5 ×) شاخه( 15
  يبردار حلقه

15(Cane) × 5(bud) + 
girdling  

  )جوانه( 5 ×) شاخه( 15
15(Cane) × 5(bud)  

 )سانتیمتر(طول خوشه 
Rachis Length(cm)  

05/26 ab* 42/25 b 35/26 ab 48/28 a 30./25 b 20/22 c 

 )گرم(وزن خوشه 
Rachis Weight (g)  

5/491 c 8/578 b 8/298 d 3/739 a 8/476 c 8/486 c 

 چهتعداد خوشه
Cluster number  

75/17 ab 75/20 a 75/15 b 00/18 ab 50/14 b 75/17 ab 

 )گرم(وزن حبه 
Berry Weight (g)  

5/2 a 7/2 a 2/2 a 9/2 a 6/2 a 2/2 a 

 )یمترسانت(طول حبه 
Berry Length (cm)  

030/2 b 950/1 bc 705/1 c 325/2 a 857/1 bc 725/1 c 

 )سانتیمتر( عرض حبه
Berry width (cm)  

470/1 bcd 510/1 bc 378/1 d 658/1 a 440/1 cd 558/1 ab 

 عرض حبه / طول حبه
Berry Length/Berry 

width Ratio   
392/1 a 288/1 ab 232/1 ab 400/1 a 290/1 ab 115/1 b 
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 امر به دلیل این که رسد یم به نظر. شده است ،شاهد  به نسبت عملکرد باعث افزایش غوره زمان در يبردار حلقهکه  داد نشان نتایج

بـا  ) جوانـه ( 4 ×) شـاخه ( 15 تیمـار  مربـوط بـه   )سانتیمتر 48/28(خوشه بیشترین طول. باشد خوشه کمی اتصف بر يبردار حلقه تأثیر
خوشـه   وزن اسـت بیشـترین   يبردار حلقهبدون  )جوانه( 5 ×) شاخه( 15به  مربوط )سانتیمتر 48/28(آن کمترین است و يبردار حلقه

 ×) شـاخه ( 15به  مربوطبه ترتیب  )گرم 8/486و  8/476(آن کمترین ود آم دستهب) جوانه( 5 ×) شاخه( 15 تیمار از) گرم 3/739(
دسـت  هبـ  يبردار حلقهبا ) جوانه( 3 ×)شاخه( 15 در تیمار به )75/20(تعداد خوشه چهبیشترین  .بود يبردار حلقهبا و بدون  )جوانه( 5

غـوره   مرحله نشده در يبردار حلقهشده و  يبردار هحلق تیمارهاي بین داري یمعن نتایج در مورد وزن حبه نشان داد که اختالف. آمد
نشده از  يبردار حلقهشده و  يبردار حلقه تیمارهاي در بین )سانتیمتر 658/1و  325/2( بیشترین طول حبه و عرض حبه. وجود نداشت

، کریسـتو  )1998(کاسـپاري   نتایجافزایش یافت با  ها حبهبا توجه به اینکه اندازه . بدست آمد يبردار حلقهبا ) جوانه( 4 ×) شاخه( 15
افـزایش   هـا  آنمطابقت دارد که طـی تحقیـق   ) 1968(، ویور و ابراهیم )1989(الرا و موریسون  -، روجاس)1968(دولو و همکاران 

و  حـل  قابـل ناشی از عدم برگشت شیره پرورده به سیستم ریشه و جذب آب همراه با ذخیـره مـواد جامـد     يبردار حلقهپس از  ها حبه
بـه   هـا  تـاك  رشـد  درزمـان  زخـم  هرگونه ایجاد رسد یم به نظر حال هر به. دانند یم ها سلولمواد و ترکیبات در  سنتز بعضی تماالًاح

 بروز ها آن کمیت افزایش یا ها یوهمافزایش اندازه  صورت به اثرات این .شد خواهد مؤثر هاي انگور یوهم کمیت و کیفیت در ينحو

، شـارما  )1992(، زابادال )2004(گوران و همکاران دیده  نیز محققان سایر کارهاي در ما آزمایش از صلنتایج حا مشابه که کند یم
 . شود یم) 1977(

  
  گیري کلی یجهنت

همـراه بـا   ) جوانـه ( 3 ×) شـاخه ( 15در هرس  يبردار حلقهدست آمده بهترین نتیجه در مورد هرس زمستانی و هي بها دادهبا توجه به 
شده از باعث افزایش تمامی موارد آزمایش  يبردار حلقههمچنین این روش هرس همراه با . دست آمدهب زمان غوره در يبردار حلقه

از لحـاظ رسـیدن   . طول بر عرض حبه شد قبیل طول خوشه، وزن خوشه، تعداد خوشه چه، وزن حبه، طول حبه، عرض حبه و نسبت
بـا   يبـردار  حلقـه همچنین با این روش هرس همـراه بـا   . هفته زودتر بود 4ند شده بود يبردار حلقهیی که ها آنزمان رسیدن  ها خوشه

کـه  شـود   یمتر میوه به بازار مصرف  یفیتکتوجه به افزایش خصوصیات کمی و کیفی میوه و زودرسی میوه باعث ورود زودتر و با 
 .گردد یماین خود باعث سودآوري باالتر براي باغداران 
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Abstract 
This study was conducted to investigate the effects of girdling and winter pruning on some quantitative traits of 
Askari grapes in Kohgiluyeh and Boyer (Sisakht city) during 2010- 2011. A factorial experiment was arranged in 
a randomized complete block design. The first factor was included girdling treatment with 2 levels (without and 
with girdling) and the second factor included Winter pruning in 3 level (15 branches and 3 buds) and (15 
branches and 4 buds) and (15 branches and 5 buds) that a total of 6 treatments (2 × 3) with four replications. The 
results showed a significant difference between the effects of these traits had a small vineyard. The results 
showed significant differences between the effects of these factors on quantity of grapes. Combination treatment 
of the trunk girdling in unripe stage and winter pruning with 4 buds, significantly increase in quantity of fruit. 
The maximum and minimum weight of bunches of grapes was obtained from winter pruning (4 shoots) with and 
without girdling respectively. Highest berry weight and berry length was observed with the winter pruning (4 
shoots) with girdling treatment. However, the best treatment for this region was the winter pruning with 4 buds 
(15 branches and 4 buds) with trunk girdling in unripe stage of Askari grape. 
Keywords: Girdling, Winter pruning, Askari grapes, Cluster length, Cluster weight 
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