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محصول انگور  یکمی و کیف شبا خشکسالی و افزای هاثر هرس سبز در کاهش تبخیر و مقابل

  کالهداري

  علی دادار

  ي باغبانی و محقق مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی خراسان شمالیادکتر

dadar1348@yahoo.com  
  

 چکیده

 یکمی و کیف شبا خشکسالی و افزای هبه منظور بررسی اثر هرس سبز در کاهش تبخیر و مقابل

این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح  1389-1390محصول انگور کالهداري در سال زراعی 

هاي مداوم در بهمن و  یبررسی قرارگرفت پس از سرکش دهاي کامل تصادفی با سه تکرار مورپایه بلوك

تاك یکسان انتخاب گردید سپس اقدام به عالمت  146می باشند تعداد  گها عاري از برماه که تاك داسفن

  و سن  یپا چراغ وفرم پرورش انگور در منطقه بدارنل گذاري و ترسیم نقشه بر اساس طرح گردید.

از  cm  15حذف - 1با چهار روش مختلف  هرس، روش A فاکتور لساله می باشند، شام 17بوته ها 

حذف شاخه ها از چهار بند  -3باالتر از آخرین خوشه  دحذف شاخه ها از دو بن - 2 انتهاي شاخه ها

زمان هرس،   B  فاکتور حذف شاخه ها از شش بند باالتر از آخرین خوشه،  و - 4باالتر از آخرین خوشه 

زمان  - 3ها  دو هفته پس از ریزش گل -2زمان گل  - 1 رشد فنولوژیکی مودر سه سطح از مراحل  

است حذف کامل شاخه هاي که بار ندارند در تمام روش ها صورت می  کرالزم به ذ ،آبگیري حبه ها

عرض خوشه، تعداد خوشه در هر بوته، وزن خوشه، تعداد  گیرد. سپس صفاتی همچون، طول خوشه،

 ، نسبتTA ،T.S.Sض حبه، وزن حبه، سطح برگ، عملکرد بوته، حبه در خوشه، طول حبه، عر

T.S.S/TA ،PH، و میزان رنگ حبه مورد بررسی قرار گرفتند و میانگین ها با  میزان آفتاب سوختگی

درصد با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج  1و  5) سطح DMRTاستفاده از آزمون چند دامنه اي دانکن (

، آفتاب T.S.Sرروي تعداد خوشه در هر بوته، وزن حبه، عملکرد بوته پژوهش نشان داد که اثر هرس ب

وشه، تعداد حبه در طول خوشه، عرض خوشه، وزن خ يرو لیو میزان رنگ بسیار معنی دار و سوختگی

نبود. زمان هرس روي  دار معنی PHو  T.S.S/TA، نسبت TAعرض حبه، سطح برگ،  ،خوشه، طول حبه

هاي مختلف بر روي  اثرات متقابل هرس در زمان . دار بودمعنی غیر از سطح برگ بسیار تمام صفات

معنی دار و   TAو میزان رنگ حبه بسیار معنی دار و برروي میزان آفتاب سوختگی ،PH عملکرد بوته،

  برروي سایر صفات معنی دار نبود.

رین خوش دو هفته پس از ریزش باالتر از آخ دحذف شاخه ها از چهار بن نشان داد پژوهش نتایج

  .نتیجه را داردکالهداري بهترین  و کیفی انگور خصوصیات کمی بر رويها گل
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   خشکسالی هرس سبز، کالهداري، صفات کمی،کلمات کلیدي: 

  

  مقدمه

انگور یکی از میوه هایی است که از زمان هاي بسیار قدیم، حتی پیش از استفاده از غالت  مورد 

از سوي وزارت کشاورزي سطح زیر  1387طبق آمار منتشره سال  ).2( قرار گرفته استي بشر استفاده

هکتار مقام اول کشور  4000هکتار است که استان خراسان شمالی با  12000کشت انگور دیم در ایران 

مناسب یکی از  یاز شرایط جغرافیایی و اقلیم يخوردار). این استان به علت بر1( می باشدرا دارا 

انگور کالهداري به علت تحمل زیاد به  ژنتیکی پرورش انگور در ایران محسوب می شود، هتگاخواس

 50مقاومت به سرما و دوباره زایی از اهمیت زیادي برخوردار است بطوریکه  آهک زیاد خاك، خشکی،

 درصد از کل مساحت باغ هاي استان به انگور تعلق دارد. راهکارهاي مختلفی در جهت ارتقاء کیفی

محصول انگور در ارقام مختلف وجود دارد که در این راستا عملیاتی نظیر اعمال سیستم صحیحی از 

 هکردن تعداد حبه ها در خوشه راهکار هایی هستند ک مو ک هتنگ گل و خوش هرس سبز، هرس خشک،

  ).6( پیشنهاد شده اند

شود. منظور اصلی از  ، می بایستی سال هرساست که به دلیل رشد زیاد ساالنه مو از گیاهانی

ي کافی با کیفیت باال بتوان میوه نتعادل بین ریشه قسمت هاي هوایی گیاه است تا از آ دهرس مو ایجا

بدست آورد و همچنین زمینه رشد شاخه را که تامین کننده ي میوه سال آینده است را فراهم ساخت 

 رشد، مواد کند کننده از استفاده رشد، کم هاي پایه از استفاده رطوبت، تنش :رویشی رشد کاهش راههاي

 و رویشی رشد بین تعادل ایجاد و رویشی رشد کاهش در بسزایی تاثیر عملیات زراعی سایر و سبز هرس

  ).8و2دارد ( زایشی

 از باالتر بند 5الی 4 را جاري سال هاي شاخه هاي در حال رشد فعال گیاه، قسمت سبز قطع هرس

 شاخه فوقانی قسمت فحذ گویند می سرزنی یگل ده زمان در بارور) شاخه هاي (در خوشه آخرین

 .گیرد می هاي گیاه صورتاندام بین در غذایی مواد مجدد هدف پراکنش با یگل ده زمان در رویشی هاي

 نور گردد؛ می گل ریزش سریع کاهش باعث زیرا است داشته بهتري سرزنی نتایج آزمایشات یدر برخ

 را عملکرد و جلوگیري شاخه طولی رشد از و تسریع را ها حبه رسیدن و می کند برخورد گیاه به بهتر

  .دهد می درصد افزایش 20 حدود

ترتیب  بدین و شود می گیاه در کننده تعرق سطح کاهش موجب : است مهم زیر علل به سبز هرس

  .سازد می فراهم مطلوب زایشی رشد نفع به خاك در شده ذخیره رطوبت از استفاده حداکثر امکان

  .گردد می باقیمانده هاي جوانه در انگیزي گل افزایش سبب -1
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  سرد  و مرتفع مناطق در بارانی فصل و پاییز زودرس سرماي شروع از قبل محصول رسی زود سبب -2

  .شود می

   انباري عمر طول موجب سبز هرس شوند، نگهداري سردخانه در است قرار که محصوالتی در -3

   .می گردد

 کردن لپا پی( بعد سال فصل ابتداي داشت عملیات و خشک هرس جاري سال محصول برداشت کار -4

  .نماید می آسان را) هرز هاي علف با مکانیکی مبارزه خاك، سطح

 رسیدن یکنواخت سبب و هابیماري شیوع از پیشگیري به علت نفوذ نور بیشتر به داخل گیاه سبب -5

 است مهم آن زمان هرس سبز و سرزنی در شود رنگین پوست می محصول و افزایش میزان رنگ در ارقام

 موجب آن، مناسب در زمان سبز هرس در ) تأخیر8،19،20( باشد می گل ریزش از بعد آن زمان بهترین و

 (از هافعالیت سایر از فراغت از استان پس باغداران متأسفانه گردد، می عمل این مثبت و مفید اثرات کاهش

 میزان چه هر رشد دوره در طول  ).17و 5کنند ( می عمل این به اقدام و آبی) دیم غالت برداشت جمله

 غیر ها حبه و گردد می تر ها طوالنی حبه رسیدن زمان شود، بیشتر خوشه روي بر برگها اندازي سایه

   .)17و 5( است انگور زمان رسیدن تاثیر تحت کیفی صفات از بسیاري .رسند می یکنواخت

 از تغذیه متعادل و رشد کم هاي پایه از استفاده سبز، هرس خاك، رطوبت انگور تنظیم پرورش در

 هرس زمان دقیق رعایت .باشد می زایشی و رویشی رشد بین تعادل و ایجاد رویشی رشد کاهش راههاي

 خشک در تسریع و خوشه ها و تاج داخل نسبی رطوبت کاهش هوا، حرکت بهبود سبب کوددهی و سبز

 کیفی و کمی افزایش عملکرد موجب نهایت در و ها قارچکش بهتر تاثیر و بارندگی از بعد آنها شدن

  .) 8،9،12( گردد می تولید هاي هزینه کاهش و محصول

مطلب مهم توجه کرد. یکی شکل دادن تاك و  2براي هرس گیاه به طور کلی می بایستی به 

). البته، در دیگر 8و2،3( هاي آن پخش شوددیگري کنترل محصول به گونه اي که میوه در تمام قسمت 

  درختان میوه این دو مهم به طور همزمان انجام می شود، اما در مو کامالً جدا از یکدیگر صورت 

هاي مختلفی براي پرورش مو وجود دارد که هر سیستم می بایستی هرس ویژه اي می پذیرد. زیرا سیستم

ستی به گونه اي انجام شود که اجراي عملیات زراعی مانند ). هرس باروري نیز می بای8( را اعمال کرد

). هرس صحیح، 3( سمپاشی، برداشت و غیره به آسانی و با خرج کم و مقرون به صرفه انجام شوند

قسمت هاي مختلف مو که می بایستی  عالوه بر تنظیم مقدار محصول ساالنه کیفیت میوه را باال می برد.

رد توجه قرار گیرند، عبارتند از تنه، شاخه هاي اصلی، تاج شاخه هاي براي تربیت و هرس باروري مو

قدیمی، شاخک ها، شاخه هاي رسیده، شاخه هاي جانبی و پراکنده شاخه هاي میوه دهنده، گره ها، 

ها، ساقه جوش ها و حذف برگ هاي پائینی در انگور پیکامی در زمان ترش و  شجوانه ها، پا جو
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سانتیمتر انتهاي شاخه قبل از گل از ریزش  10هرس  ).5( افزایش می دهدشیرین کیفیت و کمیت را 

  ). 8( ها جلو گیري می نمایدگل

 کشمش و کیفیت انگور و عملکرد بر حلقه برداري محل و زمان اثر ن) در قزوی1384( همحمود زاد

 حلقه برداري تیمارهاي اکثر هک دکر شتاکستان  مورد بررسی قرار داد و گزار منطقه در هبی دان سفید رقم

 مراحل در شاخه هاي  یکساله و تنه از حلقه برداري ترکیبی تیمار. شده اند انگور کیفی صفات بهبود سبب

انگور   عملکرد و میوه کیفیت در افزایش بیشترین سبب معنی داري به طور میوه رنگ پذیري و حبه رشد

  ). (ph>0.01است  شده استحصالی کشمش و

 میوه پذیري و رنگ حبه رشد مراحل در هبار د شاخه هاي و تنه از حلقه برداري که د دا نشان نتایج

 .است افزایش داده) میلی لیتر در ممیلی گر(% 5/2میزان  به حداقل را TSS میزان تیمارها سایر به نسبت

 حبه ها، وزن و افزایش اندازه سبب ها حبه رشد مرحله در بازوها و هبار د شاخه هاي تنه، از حلقه برداري

 .)6( داشته اند پی در را کشمش وزن افزایش همچنین و است شده تاك هر عملکرد کل و خوشه وزن

 هاي شاخه يدارسربر مختلف سطوح و خوشه تنک در یاسوج تاثیر )1382( نبیژن کاووسی و همکارا

 به دادند تیمار سربرداريعسکري مورد بررسی قرار  انگور میوه کیفیت بهبود متعادل و عملکرد بر بارور

 کاهش و میوه آب واکنش TSS/TA  نسبت محلول، جامد مواد درصد افزایش موجب داري معنی طور

 سر با توام خوشه تنک تیمار توان پژوهش می این نتایج ید. براساس گرد شاهد نسبت به کل اسید درصد

منطقه  در عسکري انگور متعادل عملکرد با همراه کیفی هاي ویژگی افزایش منظور به را ها شاخه برداري

 تاك تربیت روش هاي برخی ) اثر1381( نو همکارا همحمود زاد. )4کرد ( توصیه سخت سی سردسیري

 به ها تاك هرس یبار ده هاي سال در هبی دان سفید رقم انگور میوه کیفیت و عملکرد رشد رویشی، بر

 45/2( بوته رشد قدرت بیشترین سنتی شد. روش انجام جوانه 22شارژ  با جانشین شاخه روش

 نکور دو روش در . داد نشان تاك) راکیلوگرم/ 19/2رشد( قدرت کمترین گایوت روش تاك) و/کیلوگرم

 %) مشاهده15/16زنی ( جوانه افت کمترین یپا چراغ روش %) و58/24زنی ( جوانه افت بیشترین دیواري

  ).7( شد

 داخل تاج میکروکلیماي و نورگیري میزان که نشان داند (Zhang et al., 1995)همکاران  و زانگ

 بیشتر در تاك نور دریافت چه هر و گذارد می تأثیر ها کیفیت خوشه و عملکرد رشد، بر زیادي میزان به

  .)7( یافت خواهد انگور افزایش میوه کیفیت و کمیت باشد،

 مو شاخه روي برگ شانزدهمین و هاي دوازدهمین موقعیت در يسربر دار عمل )18( پژوهشی در

 در برگ سطح کل که داد نشان نتایج .گرفت انجام يجو ال 4، 23،12مختلف زمان سه در Piont noirرقم 

 بزرگ هاي برگ داراي يدارسربر حالت در جانبی هاي شاخه زیرا مشابه بود، شاهد و يدارسربر حالت
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 میزان درجه .بود بیشتر شده يسربردار هاي به بوته نسبت زرد هاي برگ شاهد، هاي بوته در .بودند

سربر  .گرفت قرار ي جانبی ها شاخه ي ها برگ شدن بزرگ تاثیر تحت مثبتی بسیار به طور (Brix)قند

 جانبی جایگزین هايشاخه زودتر رشد زیرا گردید، ها میوه در رسیدن تسریع موجب هنگام، زود يدار

 و رشد قدرت بین رابطه .بود آور زیان آثار هنگام داراي دیر يسربر دار عکس، بر و شده پیرتر هاي برگ

 که اي است تعداد میوه گرفته قرار بررسی مورد سیب درختان مورد گسترده در طور به دهی میوه پتانسیل

 با گردد، می تشکیل سیب درخت روي که اي رشد میوه میزان با گردد، می تشکیل سیب درخت روي

مصرف  محل انگور آذین است گل موجود کمی اطالعات انگور مورد در ولی )13( رشد دارد میزان

(Sink) و برگ سوي از فتوسنتزي مواد تأمین به مثبت طور به میوه  تشکیل احتمال، و )17( بوده ضعیف 

هاي  برگ و شاخه همان روي هاي خوشه مثل هاي مصرف محل سایر نسبی قدرت به منفی طور به

 به وابسته مو هاي شاخه رشد ها، شکفتن جوانه از بعد هاي هفته در .است وابسته شاخه، نوك در جوانتر

. است ریشه وبافت تنه (Cane)ساله  یک هاي شاخه در موجود اي کربوهیدرات ذخیره منبع میزان

مو  بوته در ها ت کربوهیدرا میزان کاهش موجب است هر دو ممکن اندازي سایه و حد از بیش محصول

 هاي شاخه نوك باشد. داشته جاري در فصل باروري بر زیادي آثار تواند می اندازي سایه چنین هم .گردد

 روي خوشه نمو رشد و هنگام در شده ساخته غذایی مواد براي قوي مصرف محل رشد، حال در بارور

 قرار بررسی مورد هرشاخه در خوشه 2 و1 با شاخه 44 و 14 اثر )14( پژوهشی در )15( باشد می شاخه

 هر شاخه در تعداد اثر و گردیده میوه کیفیت کاهش موجب افزایش محصول که شد داده نشان و گرفت

 به مربوط ساله یک شاخه در ملکردبود. ع هر شاخه در خوشه تعداد اثر از بیشتر میوه آب کیفیت در بوته

 میزان و خوشه تعداد به وسیله شاخه هر در عملکرد چنین هم باشد، می شاخه هر در تعداد گره نسبت

 داده رویشی نشان هاي ویژگی و خوشه تعداد رابطه ) بررسی11( گردد ) تعیین می(Fruit setبندي  میوه

 هر در خوشه تعداد متوسط و گردد می زایشی و نمو رویشی موجب بوته تاج در نور نفوذ میزان که است

 دارد برگ در موجود نیتروژن ومیزان برگ خشک وزن برگ، سطح میزان به بستگی مثبت طور شاخه به

 تعداد افزایش با که شد مشخص قرارگرفت، بررسی مورد بوته در خوشه تعداد اثر که پژوهشی در )10(

 میوه در ل محلو موادجامد درصد و رنگ سنتز محصول، افزایش با و یافته رشد کاهش میزان خوشه،

 رقم، 3 در  رنگ تغیر از قبل %40% و 20%، 0 خوشه تنک دیگر اثر پژوهشی در). 12( یابد می کاهش

Cabernet، Sangioves, Merlot  کاهش موجب خوشه تنک ارقام تمام که در گرفت قرار بررسی مورد   

 اثر )16( گردید ها پلی فنول و آنتوسیانین رنگدانه محلول، جامد مواد  pHو افزایش، عملکرد در دار معنی

 مورد Sauvignonرقم  در شاخه هر در خوشه )2و  1( محصول سطح 2 و شاخه )44و 14 (شاخه  تراکم

 در شاخه 44 تیمار و یافت ایش افز خوشه ایش تعداد افز با عملکرد که شد مشخص و گرفت قرار بررسی
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هر  در خوشه 2 تا 1 داري نگه با که است شده داده ) نشان19( گردید میوه بلوغ در موجب تأخیر بوته هر

 مقدار به بوته واحد در عملکرد اول، درسال باشد، 5/1شاخه  به خوشه تعداد میانگین که طوري به شاخه

 اثر دیگر پژوهشی در). 19( یابد بهبود می شاهد به نسبت زیاد مقدار به میوه آب ولی کیفیت کاهش کمی

 کیفیت انگور و عملکرد بر %60و % 30%،0 سطوح در ها گل ازشکوفایی قبل هفته یک خوشه تنک

 ولی کاهش اسید میزان و انگور محصول که میزان گرفت قرار بررسی مورد Cardinal و  Amasyaارقام

 در خوشه انتهایی 4/1 قطع صورت به خوشه کردن تنک اثر )9( یافت یشاافز محلول موادجامد کل میزان

 گرفت قرار بررسی مورد آن، پس از هفته 2 تا1 و (Fruit Set)بند  میوه (Flowering)دهی  گل هاي زمان

 درصد با کمتر و حبه با هایی خوشه تشکیل موجب دهی گل زمان در کردن خوشه تنک که شد مشخص و

 تولید موجب میوه، تشکیل زمان در خوشه تنک کردن ولی .گردید آسکوربیک سید ا و  میوه آب ي باال

رقم  2 در اسید کاهش و قند میزانافزایش  و رسیدن در یع تسر و بهتر رنگ بلندتر، دم با تر خوشه بزرگ

PerletteوBeauty Seedless )21گردید(   

 اهداف طرح

  مقابله با خشکسالی وافزایش کمی وکیفی انگور کالهداري 

  تامین محصول مناسب براي سال جاري وایجاد شاخه مناسب براي تو لید محصول در سال آینده

 با حفظ رطوبت خاك 

  آفات انگور کالهداري  قارچی وجلوگیري ازگسترش بیماري هاي  

  

  مواد و روش ها 

  مشخصات محل اجراي آزمایش 

در روستاي بدرانلو از توابع شهرستان بجنورد انجام  1389-1391این طرح در سال زراعی 

متر، طول و  965کیلومتري شرق بجنورد واقع شده و ارتفاع آن از سطح دریا  12این روستا در گرفت.

می باشد. در این تحقیق از انگور   37° 32´ 45˝و 57° 57´ 32˝عرض جغرافیایی آن به ترتیب  

ساله) 17( ، درختانی هم سن1389کالهداري استفاده شد و در طی چند نوبت سرکشی به باغ در آذرماه

تاك اتیکت گذاري  144"ه از نظر ظاهري داراي قدرت رشد و فرم یکسان بودند، انتخاب و مجموعاک

شد.این تحقیق به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوك هاي کامل تصادفی با سه تکرار مورد 

  بررسی قرار گرفت. 

نظور بررسی اثر ). به م1(ارنلو پاچراغی خاك لومی می باشند فرم پرورش انگور در منطقه بد

محصول انگور کالهداري، در  یکمی و کیف شبا خشکسالی و افزای ههرس سبز در کاهش تبخیر و مقابل

ها) و (زمان آبگیري حبه ها) وبا  (زمان گل)، (دو هفته پس از ریزش گل سه مرحله  رشد فنولوژیکی مو
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از دوبند باالتر از آخرین حذف شاخه ها  -2از انتهاي شاخه ها  cm  15حذف -1 چهار روش مختلف

حذف شاخه ها از شش بند باالتر از - 4بند باالتر از آخرین خوشه  چهار حذف شاخه ها از - 3خوشه 

آخرین خوشه، الزم بذکر است حذف کامل شاخه ها ي که بار ندارند در تمام روش ها صورت گرفت. 

وزن خوشه، تعداد حبه در  عرض خوشه، تعداد خوشه در هر بوته، سپس صفاتی همچون، طول خوشه،

 ،T.S.S/TA ،PH، نسبتTA  ،T.S.Sخوشه، طول حبه، عرض حبه، وزن حبه، سطح برگ، عملکرد بوته، 

و میزان رنگ حبه مورد بررسی قرار گرفتند و میانگین ها با استفاده از آزمون چند  میزان آفتاب سوختگی

اندازه گیري طول و عرض  .ه شدنددرصد با یکدیگر مقایس 1و  5) سطح DMRTدامنه اي دانکن (

متر، اندازه گیري میزان مواد جامد محلول میوه ها با استفاده از  میلی 01/0خوشه با کمک کولیس با دقت 

   ).32و 13، 8، 1( دستگاه رفرکتومتر بر حسب درجه بریکس، استفاده شد

  ريیازه گدروش هاي ان

تعداد خوشه در هر بوته و تعداد  میلیمتر،عرض حبه برحسب  طول و عرض خوشه طول خوشه،

 وزن خوشه و عملکرد بوته برحسب کیلوگرم، وزن حبه برحسب گرم، حبه در هر خوشه برحسب عدد،

و میزان رنگ حبه بر  ، میزان آفتاب سوختگیT.S.S/TA، نسبتTA، تیمتر مربعسطح برگ برحسب سان

    شدند. اندازه گیري PH ,برحسب درجه بریکس  T.S.S حسب درصد،

  ) T.S.Sدرصد مواد جامد محلول (

 , JAPONجهت تعیین میزان مواد جامد محلول آب میوه انگور، از دستگاه رفراکتومتر دستی (

ATAGO مدل (E1  میزان قند عصاره میوه به صورت بریکس یا درصد اندازه گیري شد. واحد بریکس

  گرم عصاره میوه می باشد. 100برابر با گرم قند موجود در 

  ) TA%اسیدیته آب میوه ( 

میلی لیتر آب مقطر  20میلی لیتر از عصاره هر نمونه و  10جهت تعیین درصد اسیدیته میوه، 

نرمال تیتر گردید تا  2/0قطره معرف فنل فتالئین با سود  5تا  4ضافه نمودن درون بشر ریخته و پس از ا

رنگ آب میوه صورتی گردد سپس میزان سود مصرفی یادداشت شد و با استفاده از فرمول ذیل اسیدیته 

  آب میوه محاسبه گردید.

  

  

  

  

  

A= ( S× N× F×E/C ) × 100 
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  :Aمقدار اسید در عصاره میوه       

 :Sمقدار سود مصرفی 

  :Nنرمال)  2/0نرمالیته سود (  

 :NaOH Fفاکتور 

  :Cمقدار عصاره میوه (میلی لیتر) 

  :Eاکی واالن اسید مورد نظر

  

  نسبت قند به اسید

  پس از به دست آوردن میزان قند و اسید ، این نسبت مورد محاسبه قرار گرفت.

  آب میوه PHاندازه گیري 

  اندازه گیري شد. 3510) مدل JENWAY متر ( PHبا استفاده از دستگاه 

  محاسبات آماري و تجزیه و تحلیل داده هاي آزمایش:

) و در سه RCBDاین پژوهش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك هاي کامل تصادفی (

درخت بود. براي داده هایی که بر حسب درصد محاسبه شده  4تکرار انجام گرفت و هر تکرار شامل 

) استفاده شد. همچنین جهت آنالیز داده ها از نرم افزار ArcSinروش تبدیل زاویه اي ( بودند از

MSTAT.C ) و براي مقایسه میانگین داده ها از آزمون چند دامنه اي دانکنDMRT در سطح احتمال (

  % استفاده شد.5% و 1
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  نتایج

  : طول خوشه - 1

سایر تیمارها اختالف معنی دار از نظر  و براساس نتایج حاصل از این پژوهش بین تیمار شاهد

که بزرگترین طول خوشه مربوط به  مشخص می شود  2طول خوشه وجود ندارد. ولی با بررسی جدول 

 تیمار ) قرار داردو نسبت به  شاهد (Aکالس) سانتیمتر و در  72/18تیمار در زمان گل وهرس دوبند (

)T1P0) در کالس ) سانتیمتر می باشد و39/13) و برابر (DE)  قرار دارد، با یک بررسی مختصر مشخص

  ) سانتیمتر طول خوشه بیشتر می شود. 33/5( می شود که

  عرض خوشه: - 2

اختالف معنی داري وجود ) نشان می دهد که بین سطوح مختلف زمان و اثرات متقابل 1جدول (

که بزرگترین طول خوشه مربوط به تیمار در زمان  مشخص می شود  2ندارد. ولی با بررسی جدول 

 تیمار و نسبت به  شاهد ) قرار دارد (A ) سانتیمتر و در کالس 83/9آبگیري حبه وهرس چهاربند (

)T3P0) سانتیمتر می باشد و33/7) و برابر (  درCD)یک بررسی مختصر مشخص می  ) قرار دارد، با

  ) سانتیمتر عرض خوشه بیشتر می شود. 50/2( شود که

  تعداد خوشه در هر بوته:- 3

) نشان می دهد که بین سطوح مختلف زمان و روش هاي  مختلف هرس اختالف 1جدول (

که بیشترین تعداد خوشه مربوط به  مشخص می شود  2بسیار معنی دار است. ولی با بررسی جدول 

و نسبت به   قرار دارد (A) عدد و در کالس) 67/61تیمار در زمان دوهفته پس از گل وهرس چهاربند (

) قرار دارد، با یک بررسی مختصر (ABدر  ) عدد می باشد و00/60) و برابر (T2P0( تیمار شاهد

  ) عدد تعداد خوشه بیشتر می شود. 67/1( مشخص می شود که

  وزن خوشه: - 4

دهد که بین سطوح مختلف زمان و اثرات متقابل اختالف معنی داري وجود  ) نشان می1جدول (

  2ولی با بررسی جدول  .ف هرس اختالف بسیار معنی دار استندارد ولی بین روش هاي  مختل

گرم و در  )3/297هرس دوبند ( که بیشترین وزن خوشه مربوط به تیمار در زمان گل و مشخص می شود

) قرار (Eدر  گرم می باشد و )3/163) و برابر (T1P0( تیمار بت به  شاهدو نس قرار دارد (A) کالس

  ) گرم وزن خوشه بیشتر می شود. 0/134( دارد، با یک بررسی مختصر مشخص می شود که
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  تعداد حبه در خوشه:- 5

) نشان می دهد که بین سطوح مختلف زمان و اثرات متقابل اختالف معنی داري وجود 1جدول (

 تیمار که بیشترین تعداد حبه درخوشه مربوط به  شاهد مشخص می شود  2با بررسی جدول  ندارد، ولی

)T2P0) عدد می باشد و33/88) و برابر (  درA)هرس  هفته پس از گل و ) قرار دارد، تیمار در زمان دو

ی عدد کاهش را نشان م )67/28( و نسبت به شاهد قرار دارد (C) عدد و در کالس )66/59چهاربند (

  دهد. 

  طول حبه:- 6

) نشان می دهد که بین سطوح مختلف زمان و اثرات متقابل اختالف معنی داري وجود 1جدول (

  2ندارد، ولی بین روش هاي  مختلف هرس اختالف بسیار معنی دار است. ولی با بررسی جدول 

) میلیمتر و در 62/2که بزرگترین طول حبه مربوط به تیمار در زمان گل وهرس دوبند ( مشخص می شود

قرار  (CD)در  ) می باشد و14/2) میلیمتر و برابر (T1P0( تیمار و نسبت به  شاهد قرار دارد (A) کالس

) میلییمتر طول حبه نسبت به شاهد کاهش را 48/0( دارد، با یک بررسی مختصر مشخص می شود که

  نشان می دهد.

 عرض حبه: - 7

زمان و اثرات متقابل اختالف معنی داري وجود  ) نشان می دهد که بین سطوح مختلف1جدول (

  2ندارد ولی بین روش هاي  مختلف هرس اختالف بسیار معنی دار است . ولی با بررسی جدول 

هرس چهاربند  که بزرگترین عرض حبه مربوط به تیمار در زمان دوهفته پس گل و مشخص می شود

  ) 22/1) میلیمتر و برابر (T1P0( تیمار شاهد و نسبت به  قرار دارد (A) ) میلیمتر و در کالس69/1(

) میلییمتر عرض حبه 59/0( ) قرار دارد، با یک بررسی مختصر مشخص می شود که(B در می باشد و

   .نسبت به شاهد کاهش را نشان می دهد

  وزن حبه : -8 

) نشان می دهد که بین سطوح مختلف زمان و روش هاي  مختلف هرس اختالف 1جدول (

 2معنی دار است ولی بین اثرات متقابل اختالف معنی داري وجود ندارد. ولی با بررسی جدول بسیار 

هرس چهاربند  تیمار در زمان دوهفته پس از گل وکه بیشترین وزن حبه مربوط به  مشخص می شود

ک گرم افزایش را نشان می دهد. با ی )30/34( قرار دارد و نسبت به شاهد (A)گرم و در کالس )99/45(

گرم وزن حبه نسبت به شاهد افزایش را نشان می دهد و  )69/11( بررسی مختصر مشخص می شود که

  قرار دارد.  (CD) در کالس

  سطح برگ: -9

) نشان می دهد که بین سطوح مختلف زمان، روش هاي  مختلف هرس و اثرات متقابل 1جدول (

که بیشترین سطح برگ  می شود مشخص  2اختالف معنی داري وجود ندارد. ولی با بررسی جدول 
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 (AB) سانتیمتر مربع و در کالس )8/891هرس دوبند ( مربوط به   تیمار در زمان دوهفته پس از گل و

) سانتیمتر مربع افزایش را نشان می دهد. 5/81) سانتیمتر مربع میزان (3/810( قرار دارد و نسبت به شاهد

  ) قرار دارد.  AB( و در کالس

  ه: عملکرد بوت - 10

) نشان می دهد که بین سطوح مختلف زمان، روش هاي  مختلف هرس و اثرات متقابل 1جدول (

اختالف بسیار معنی داراست. ولی بین روش هاي  مختلف هرس اختالف بسیار معنی دار است. ولی با 

که بیشترین عملکرد بوته مربوط به تیمار در زمان دو هفته پس از  مشخص می شود  2بررسی جدول 

) و T2P0( تیمار و نسبت به  شاهد قرار دارد (A) کیلوگرم و در کالس )37/11هرس چهار بند ( گل و

   ) قرار دارد، با یک بررسی مختصر مشخص می شود که(AB در کیلوگرم می باشد و )10/11برابر (

  ) کیلوگرم وزن خوشه بیشتر می شود. 27/0( 

11 - TA:  

مختلف زمان اختالف معنی داري وجود ندارد، بین ) نشان می دهد که بین سطوح 1جدول (

روشهاي مختلف هرس اختالف بسیار معنی داراست و اثرات متقابل اختالف معنی داراست. ولی با 

هرس پانزده  مربوط به تیمار در زمان گل و TAکه بیشترین  مشخص می شود  2بررسی جدول 

  درصد  )23/0که برابر ( )T1P1( بت به  تیمارو نس قرار دارد (A) درصد و در کالس )46/0سانتیمتر (

 ) درصد اسید کل در23/0(  قرار دارد، با یک بررسی مختصر مشخص می شود که (D) در می باشد و

  .مقایسه با شاهد کاهش را نشان می دهد

12 - :T.S.S  

) نشان می دهد که بین سطوح مختلف زمان و روش هاي  مختلف هرس اختالف 1جدول (

  2دار است ولی بین اثرات متقابل اختالف معنی داري وجود ندارد. ولی با بررسی جدول  بسیار معنی

) درجه 11/20مربوط به تیمار در زمان گل وهرس پانزده سانتیمتر ( T.S.Sکه بیشترین  مشخص می شود

 و ) درجه بریکس می باشد61/16که برابر ( )T1P0و نسبت به  تیمار( قرار دارد (A)بریکس و در کالس

مقایسه با شاهد  در T.S.S درصد )5/3( قرار دارد، با یک بررسی مختصر مشخص می شود که (BC) در

  کاهش را نشان می دهد. 

  :T.S.S/TAنسبت - 13

) نشان می دهد که بین سطوح مختلف زمان و اثرات متقابل اختالف معنی داري وجود 1جدول (

  2معنی دار است . ولی با بررسی جدول  ندارد ولی بین روش هاي  مختلف هرس اختالف بسیار

 )15/88(هرس پانزده سانتیمتر  مربوط به تیمار در زمان گل و T.S.S/TAکه بیشترین  مشخص می شود

  ) درجه بریکس 19/36که برابر ( )T1P0( و نسبت به  تیمار قرار دارد (A) درجه بریکس و در کالس
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 T.S.S/TA  درصد )96/51( صر مشخص می شود کهقرار دارد، با یک بررسی مخت (A) در می باشد و

  مقایسه با شاهد کاهش را نشان می دهد.  در

14 - PH:  

) نشان می دهد که بین سطوح مختلف زمان معنی داري وجود ندارد ولی بین روش 1جدول (

هاي  مختلف هرس اختالف بسیار معنی دار است، و اثرات متقابل اختالف معنی دار است. ولی با 

هرس  گل و هفته پس از مربوط به تیمار در زمان دو PHکه بیشترین  مشخص می شود 2جدول  بررسی

 در ) می باشد و42/3)که برابر (T2P0) قرار داردو نسبت به  تیمار( (A) و در کالس 70/4(  چهاربند

(A) مقایسه با شاهد کاهش را نشان ) در28/1( قرار دارد، با یک بررسی مختصر مشخص می شود که 

  می دهد.

  میزان آفتاب سوختگی: - 15

) نشان می دهد که بین سطوح مختلف زمان، روش هاي  مختلف هرس و اثرات متقابل 1جدول (

که بیشترین آفتاب سوختگی  مشخص می شود  2اختالف بسیار معنی داراست. ولی با بررسی جدول 

و نسبت به   قرار دارد (A) کالس ) و در5( هرس چهاربند گل و مربوط به تیمار در زمان دوهفته پس از

 ) قرار دارد، با یک بررسی مختصر مشخص می شود کهD( در ) می باشد و1که برابر ( )T2P0( تیمار

  مقایسه با شاهد کاهش را نشان می دهد. در ) واحد4(

  میزان رنگ حبه: - 16

متقابل  ) نشان می دهد که بین سطوح مختلف زمان، روش هاي  مختلف هرس و اثرات1جدول (

مشخص می شودکه بیشترین آفتاب سوختگی   2اختالف بسیار معنی داراست. ولی با بررسی جدول 

قرار دارد و  (A) درصد و در کالس )4( هرس چهاربند گل و هفته پس از مربوط به تیمار در زمان دو

بررسی مختصر  ) قرار دارد، با یکC( در ) درصد می باشد و1که برابر ( )T2P0( نسبت به شاهد تیمار

 مقایسه با شاهد کاهش را نشان می دهد. در ) درصد3( می شود که مشخص

  

 بحث

 رشد رویشی زیاد، رویشی زیادي است و با توجه به این حقیقت که انگور کالهداري داراي رشد

بازار پسندي محصول  عدم تشکیل رنگ مناسب و سال آوري، باعث گسترش آفات و بیماریهاي قارچی،

  ).8( می دهد. انجام هرس مناسب ضروري می باشد  را کاهش

میزان  )،40تعداد خوشه (باالتر از براساس نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر ، با افزایش 

و میزان عملکرد  TA% کاهش ولی (pH)  واکنش آب میوه TSS/TA  درصد مواد جامد محلول، نسبت

مناسب تعداد خوشه با سطح برگ، توز یع  افزایش نشان می دهد. به طور مسلم درصورت توازن

کا فی صورت گرفته و از کیفیت بهتر ي محصول  کربوهیدرات ها به خوشه ها بیشتر و به اندازه
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طول  ،نظر کمی و کیفی مانند عملکرد بوتهبرخوردار خواهد شد. با توجه به این ویژگی هاي انگور از 

نسبت قند به اسید و میزان آفتاب  قند، اسیدکل،آب میوه، میزان  وزن خوشه، وعرض حبه وخوشه،

بستگی مستقیم به تابش نور آفتاب دارد و در منطقه بدرانلوبه علت داشتن  تشکیل رنگ  سوختگی و

خنک، رشد رویشی شاخه ها زیاد وموجب ایجاد پوشش و سایه اندازي رو ي خوشه ها  تابستان هاي

داخل تاج تاك افزایش یافته و موجب بهبود خصوصیات می گردد، با انجام هرس، میزان نفوذ نور به 

  ) .10و6( کیفی انگور می گردد کمی و

کاهش یافت ولی در  نتایج نشان داد که میانگین وزن خوشه با افز ایش تعداد خوشه در هر بوته

 هر بوته جبران و عملکرد باالتر شاهد، افزایش تعداد خوشه، این میزان کاهش وزن خوشه را در تیمار

کیفیت آب میوه از جمله میزان مواد جامد محلول  دارالبته این افزایش عملکرد همراه با کاهش معنی بود.

  ).21و 4،5،19( دارد

   تراکم وپیوستگی اندام هاي علفی و تولید سایه زیاد در زیر تاج، باعث زرد شدن بی موقع

عملکرد، بیشترین حبه در هر بوته بود در اثر سفیدك، در تیمار شاهد باالترین  هاي وسطی تاج موبرگ

پسند نبودند. ما داراي بیشترین گرفتند و بازاروضعیت نامناسبی قرار می ها ورنگ دراما از نظر اندازه حبه

هرس  دو بند باالتر از آخرین خوشه  به  ترین حبه ها بود. امالکرد و کوچکترین اندازه حبه و ترشعم

فتوسنتزي ساخته شده و تعداد خوشه  بوته ها و تناسب بین میزان موادتاج  علت نفوذ نور بیشتر درون

بود.که باعث  خوشه از نظر رنگ و درشتی حبه ها افزایش یافت.اما آفتاب سوختگی زیاد موجود، کیفیت

 ).20و 4،11،15کاهش بازار پسندي محصول می گردد(

هفته پس گل دهی وضعیت متعادل،  در دو با انجام هرس سبز چهاربند باالتر از آخرین خوشه و 

حدود زیادي در جهت مثبت سوق داده می شوند که بوته هاي مو با محصول  کلیه این و یژگی ها تا

زیادتر و  رنگ میزان آفتاب سوختگی کمتر و سبک دار اي غلظت بیشتري از مواد جامد محلول بوده و

  ).17و9،12،16( سو می باشدبازار پسندي افزایش می یابد  که با نتایج این محققان هم
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