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  چكيده

ختلـف بـر صـفات    هـاي م  به منظور بررسي اثر هرس سبز در زمان. گيردهرس سبز يا تابستانه مكمل هرس زمستانه است و در فصل رشد انجام مي
هاي آزمايش شامل زمان هـرس  تيمار. هاي كامل تصادفي انجام شدي انگور رقم كشمشي، آزمايشي با آرايش فاكتوريل در قالب بلوك كمي و كيفي ميوه

ش گـره بـاالتر از   شاهد يا بدون هرس و هـرس بعـد از دو، چهـار و شـ    (و شدت هرس سبز ) گل و زمان آبگيري حبه گل، دو هفته پس از تمام تمام(سبز 
صفات كمي و كيفي، از جمله وزن خوشه، وزن حبـه، طـول و عـرض خوشـه،     . بودند و در سه تكرار و در هر تكرار شش بوته اعمال شدند) آخرين خوشه

بري، ه و تعداد شاتسوختگي حب اچ، رنگ و آفتاب.ي كل، پي طول و عرض حبه، تعداد خوشه و حبه، عملكرد بوته، سطح برگ، مواد جامد محلول، اسيديته
هـرس  . درصـد داشـتند   1داري در سـطح احتمـال    ها بر صفات كمـي و كيفـي ميـوه تـاثير معنـي     نتايج نشان داد كه اكثر تيمار. مورد بررسي قرار گرفتند

هـرس دو و  . ت بـه شـاهد شـد   ها تاثير مثبت داشت و سبب بهبود كيفيت ميوه نسباي در زمان آبگيري حبه بر عملكرد بوته نسبت به ساير تيمار گره شش
 .اچ و بهبود رنگ حبه شدند.گل سبب كاهش اجزاي عملكرد و افزايش مواد جامد محلول، پي اي در زمان تمامچهارگره
  
  هرس تابستانهصفات كمي و كيفي، مواد جامد محلول،  گل، تمام ،ي كل اسيديته :كليدي هاي هواژ

  
    1 مقدمه

اله نياز به هرس دارند و شدت س ي انگور همه  سالههاي يكشاخه
محصـول  . هرس با توجه به قدرت رشد بوته و نوع رقم متفاوت اسـت 

انــدازي ممكــن اســت موجــب كــاهش ميــزان  بــيش از حــد و ســايه
تواند آثـار  اندازي همچنين ميسايه .ي مو گرددها در بوتهكربوهيدرات

اي در هنوك شاخه. باشدمنفي زيادي بر باروري در فصل جاري داشته 
حال رشد، محل مصرف قوي مواد غذايي حاصل از فتوسنتز هسـتند و  

به اين داليل، براي افـزايش كميـت و    ).5(كنند  ها رقابت مي با خوشه
هاي انگور در طي فصل رشد هرس سـبز انجـام   كيفيت محصول بوته

  ). 9(شود مي
هاي مختلـف   تأثير تنك خوشه و شدت) 10(كاووسي و همكاران 

ي انگـور   هاي بارور را بر عملكرد و بهبود كيفيت ميوهشاخه برداريسر
-تيمار سربرداري به طور معنـي . رقم عسكري مورد بررسي قرار دادند

                                                            
 گـروه  دانشـيار  و اناستاديار ارشد، كارشناسي آموخته دانشبه ترتيب  -5و  4، 2،  1

  گرگان طبيعي منابع و كشاورزي علوم دانشگاه گياهي، توليد دانشكده باغباني، علوم
  )Email: fatemehsadeghian60@yahoo.com: نويسنده مسئول-(*
  شيروان واحد اسالمي آزاد دانشگاه باغباني، علوم گروه علمي هيأت عضو -3

مـواد جامـد   ت داري موجب افزايش درصد مـواد جامـد محلـول، نسـب    
ي  ميوه و كاهش ميـزان اسـيديته  اچ آب.ي كل، پي محلول به اسيديته

هـاي كيفـي و    منظـور افـزايش ويژگـي    در اين گزارش، به. يددكل گر
ي سردسـير   دستيابي به عملكرد متعادل انگور رقم عسگري در منطقـه 

در . ياسوج تيمار تنك خوشه توام با سـربرداري شـاخه توصـيه گرديـد    
هـاي دوازدهمـين و   برداري در موقعيـت ي ديگر، عمل سر يك مطالعه

زمـان  ي مـو رقـم پوينـت نـوير در سـه       شانزدهمين برگ روي شاخه
نتايج نشان داد كه سـطح  . انجام گرفت) جوالي 23و  12، 4(مختلف 

هاي جانبي برداري و شاهد مشابه بود، زيرا شاخهكل برگ در حالت سر
اسـاس  بـر  ). 13(نـد  هاي بـزرگ بود برداري داراي برگدر صورت سر
ي پـنجم   هاي انگور از بـاالي گـره  ، هرس سبز شاخه)9(نتايج موجود 
ن خوشه تاثير زيادي در افزايش كميت و كيفيت محصـول  بعد از آخري
هاي جانبي موجب نفـوذ نـور   در مناطق خنك، حذف شاخه. انگور دارد

هاي انگور، بـه ويـژه در روش   ي بهتر بوته كافي به داخل تاج و تهويه
  ).9(انجامد  ها ميخوابيده يا خزنده، شده و به افزايش كيفيت خوشه

ي  هـا را در اوايـل دوره  ز ايران، سرشـاخه خيدر بيشتر نواحي انگور
با اين عمل، از رشد طولي ساقه جلوگيري شـده  . كنند گلدهي قطع مي

هـا تغييـر   و مواد غذايي كه بايد صرف رشد رويشي گردند موقتاً به گل
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شايان ذكـر اسـت كـه    . كنندها جلوگيري ميمسير داده و از ريزش آن
ها يكسـان نيسـت، بـه     ي شاخهبردار واكنش ارقام مختلف در برابر سر

شود و طوري كه سربرداري در برخي از ارقام باعث ازدياد محصول مي
لذا لزوم انجام آزمايش بـر  ). 20 و 6(اي ديگر اثر چنداني ندارد در پاره

  . روي ارقام مختلف آشكار است
هاي مختلف  اين پژوهش به منظور بررسي اثر هرس سبز با شدت

ي انگـور رقـم    ن بر صفات كمي و كيفـي ميـوه  هاي گوناگوو در زمان
كشمشي با تربيت خزنده و در شرايط اقليمي شيروان واقـع در اسـتان   

هاي انگور رقـم كشمشـي در خراسـان    بوته. خراسان شمالي انجام شد
هـاي شـديد بـه روش     هـاي سـرد و يخبنـدان   شمالي به دليل زمستان

ها به دليـل  ا، خوشههدر اين بوته. شوندتربيت مي) روش سنتي(خزنده 
در رابطه با اثر هرس سـبز  . كيفيت پاييني دارند عدم دريافت نور كافي

هـاي انگـور بـا     بر كميت و كيفيت محصول، تحقيقات كمـي در بوتـه  
و بيشـتر تحقيقـات در سـاير    ) 21(تربيت خزنده صورت گرفتـه اسـت   

رقـم كشمشـي از   ). 14 و 11، 5، 10(باشند  هاي تربيت انگور مي روش
خـوري و هـم بـراي     رقام ارزشمند دومنظوره است كه هم بـراي تـازه  ا

ــه كــار مــي  تهيــه و اســتان خراســان شــمالي رود و در  ي كشــمش ب
  . باشد جوار داراي كشت وسيع مي هاي هم استان
  

  هامواد و روش
كيلـومتري   20اين پژوهش در يك تاكستان از رقم كشمشـي در  

بـاغ  . مالي انجـام گرديـد  شهرستان شيروان واقع در استان خراسان شـ 
هاي بالغ، سـالم و پرمحصـول بـود و اعمـال     مورد آزمايش داراي بوته

هاي  باغباني، از جمله آبياري، كوددهي، هرس زمستانه و مبارزه با علف
هـا بـه شـكل خزنـده     بوتـه . گرفت هرز، در آن به طور منظم انجام مي

ـ      د و بـا  تربيت شده بودند، از نظر سـن و قـدرت رشـد يكنواخـت بودن
آزمايش بر اسـاس طـرح آمـاري    . متر كشت شده بودند 3×3ي فاصله

فـاكتور اول  . هاي كامل تصادفي اجرا گرديـد  فاكتوريل بر مبناي بلوك
 15حـدود  (گـل   زمان هرس سبز بـود و در سـه مرحلـه، شـامل تمـام     

گيـري حبـه    گل و زمان آبگيري يـا رنـگ   ، دو هفته پس از تمام)خرداد
فاكتور دوم شدت هرس بود و در چهـار سـطح،   . شدانجام ) مرداد 15(

اي  اي، هرس چهارگره ، هرس دوگره)بدون اعمال هرس(شامل شاهد 
هـا بعـد از دو،   به عبارت ديگر، شاخه. اي، اجرا گرديد گره و هرس شش

بدين ترتيب، . چهار و شش گره باالتر از آخرين خوشه سربرداري شدند
بوتـه و در مجمـوع    6در هر تكرار  تكرار اعمال شدند و 3تيمار در  12

  .بوته تحت تيمار قرار گرفتند 216
دهـي و  ها، شامل آبياري، كـود ي مراقبتدر طي فصل رشد، كليه

برداري در اواخر فصـل رشـد،   نمونه. غيره، به طور يكنواخت انجام شد
ي  ، از چهار بوته)اواخر شهريور(همزمان با برداشت محصول در منطقه 

هاي كناري به عنوان حاشيه در نظـر گرفتـه   فت و بوتهوسط انجام گر

هاي هـر تيمـار بـه    خوشه. از هر بوته پنج خوشه برداشت گرديد. شدند
هاي پالستيكي به آزمايشگاه منتقل شـدند و تـا   طور جداگانه در كيسه

گـراد   ي سانتي درجه 5گيري صفات كمي و كيفي در دماي زمان اندازه
بررسي شـامل صـفات كمـي و كيفـي از     صفات مورد . نگهداري شدند

وزن خوشه، وزن حبه، طول و عرض خوشه، طول و عرض حبه، جمله 
تعداد خوشه و حبه، عملكرد بوته، سـطح بـرگ، مـواد جامـد محلـول،      

 بـري سوختگي حبه و تعداد شـات  اچ، رنگ و آفتاب.ي كل، پي اسيديته
  .بودند

ري استفاده گيري دستي فشابراي آبگيري حبه از دستگاه آب ميوه
منظـور   به. ميوه، با كاغذ صافي يكنواخت و صاف گرديدسپس آب. شد

سـاخت  1گيري مواد جامد محلول از دسـتگاه رفراكتـومتر دسـتي   اندازه
ي بدين نحو كه يك قطره از آب ميوه روي صـفحه . ژاپن استفاده شد

مخصوص دستگاه مزبور ريخته و عدد مربوط بـه درصـد مـواد جامـد     
ها از طريق شمارش آن تعداد خوشه. تيمار قرائت گرديدمحلول در هر 

تعداد حبـه نيـز از طريـق تقسـيم     . ها در اواخر خرداد ماه تعيين گرديد
عملكـرد  ). 15(ميانگين وزن خوشه بر ميانگين وزن حبه محاسبه شـد  

بوته از ضرب تعداد خوشـه در ميـانگين وزن خوشـه محاسـبه گرديـد      
رگ، دو هفته قبل از برداشت محصـول  گيري سطح ب براي اندازه ).10(
هـاي  ، پنج برگ از هر بوته به طور تصادفي و از شاخه)اواسط شهريور(

بـرگ مـورد    سنجش سـطح    برداري شد و توسط دستگاهمختلف نمونه
ي كـل از  گيـري مقـدار اسـيديته   براي انـدازه  ).14(مطالعه قرار گرفت 

 1نـگ از سـه كـد    بـراي تعيـين ر  ). 10(روش تيتراسيون استفاده شد 
ي رنگ حبه  استفاده شد و درجه) سبز( 3و ) زرد مايل به سبز( 2، )زرد(

هـاي   سوختگي حبه با توجه به تعداد حبه درصد آفتاب. مشخص گرديد
تجزيه و تحليـل آمـاري    .ها محاسبه شد سوخته و تعداد كل حبه آفتاب

هـا بـا   نميـانگي . انجام شد) 9.1ويرايش ( SASبا استفاده از نرم افزار 
مقايسه % 5و  1اي دانكن در سطح احتمال استفاده از آزمون چند دامنه

دار  در صفاتي كه اثر متقابل شدت هرس و زمـان هـرس معنـي   . شدند
دهي اثرات متقابل صورت گرفت  ها با برش ي ميانگين شده بود مقايسه

، ولي در ساير صفات اثرات مستقيم تيمارها در نظـر گرفتـه   )2جدول (
  ).3جدول (شد 

  
  نتايج و بحث
هاي مختلـف بـر اكثـر    ي واريانس نشان داد كه تيمار نتايج تجزيه

 5درصـد و   1داري در سـطح احتمـال    صفات مورد مطالعه تاثير معنـي 
ها به صورت انفرادي و تركيبـي اثـرات   تيمار). 1جدول (درصد داشتند 

 شـدت هـرس فاقـد اثـر    . متفاوتي بر صفات مورد مطالعه نشان دادنـد 
دار بر عرض حبه، تعداد خوشه و تعداد حبه بود، ولـي بـر ميـزان     معني

                                                            
1- Hand referctometer 
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درصد و بر سايرصفات در سطح  5مواد جامد محلول در سطح احتمال 
همچنين، اثر زمان هرس بر اكثـر  . دار داشت درصد اثر معني 1احتمال 

اچ و رنگ حبـه  .درصد و بر وزن خوشه، پي 1صفات در سطح احتمال 
دار بود، اما اثر آن بر تعداد خوشه، مواد  درصد معني 5در سطح احتمال 

نتايج همچنين نشان داد كه اثـر  . دار نبود جامد محلول و اسيديته معني
ها بر طول خوشه، عرض خوشه، طول حبـه، وزن خوشـه،   متقابل تيمار

اچ در سـطح  .بري، سطح بـرگ و پـي   ، تعداد شاتوزن حبه، تعداد حبه
امد محلول و رنگ حبه در سطح احتمـال  درصد و بر مواد ج 1احتمال 

دار بود، ولي بر عرض حبه، تعداد خوشه، عملكـرد بوتـه،    درصد معني 5
  . دار بود سوختگي حبه فاقد اثر معني ي كل و آفتاب اسيديته

نشــان داد كـه هــرس  ) 2جـدول  (نتـايج حاصــل از ايـن مطالعــه   
ـ   گره شش د و اي در زمان آبگيري حبه سبب افزايش اكثر صـفات گردي

حـذف شـاخه از دو گـره و چهـار گـره      (هرس سبز شديد و زودهنگام 
بر اكثر صفات تـاثير كاهشـي   ) گل باالتر از آخرين خوشه در زمان تمام

اي در زمان آبگيري حبه سـبب افـزايش طـول     گره هرس شش. داشت
، طول حبه )مترسانتي98/12(، عرض خوشه )مترسانتي 47/31(خوشه 

، )گـرم  85/1(، وزن حبه )گرم 33/344(خوشه  ، وزن)متر ميلي 80/16(
متـر  سـانتي  20/193(و سـطح بـرگ   ) 53/233(تعداد حبه در خوشـه  

نسبت به ساير تيمارهاي شدت و زمان هرس گرديد، هرچند بـا  ) مربع
در مقابل، هرس شديد . دار نداشت برخي ديگر از تيمارها اختالف معني

گل سبب كـاهش ايـن صـفات     در زمان تمام) اي گره اي و چهار گره دو(
گرديد، هرچند در اين مورد نيـز بـا برخـي ديگـر از تيمارهـا اخـتالف       

غير از عـرض خوشـه و   (الذكر  در تمام صفات فوق. دار ديده نشد معني
اي در زمـان آبگيـري حبـه و شـاهد      گـره  شـش هرس بين ) طول حبه

اي در زمـان   گـره  در مقابل، هرس شش. داري ديده نشد اختالف معني
نسبت بـه  ) 88/1(بري در خوشه گيري حبه باعث كاهش تعداد شاتآب

بـه ترتيـب   (گـل   در زمان تمـام ) اي گره اي و چهار گره دو(هرس شديد 
نتايج  .گرديد، ولي نسبت به شاهد تغييري ديده نشد) 00/22و  20/16

اي در زمان آبگيري حبه و  گره همچنين نشان داد كه هرس دو و شش
گل باعث افزايش درصـد مـواد جامـد     زمان تمام اي در گره هرس چهار

اي در  گره هرس ششاچ نيز، .از نظر پي. محلول نسبت به شاهد گرديد
 گـل  اي در زمان تمـام  گره ششو هرس دو، چهار و  زمان آبگيري حبه

ها، تمـام   از نظر رنگ حبه. ها را نسبت به شاهد افزايش داد اچ حبه.پي
گل و هـرس   اي دو هفته پس از تمام هرس چهارگرهها به غير از  تيمار
اي در زمان آبگيري حبه باعث كاهش شاخص رنگ سـبز و بـه    گره دو

  .ها نسبت به شاهد شدند عبارت ديگر باعث زردتر شدن حبه
  

  انگور رقم كشمشي خوشه و حبه درواريانس اثر هرس سبز بر صفات ة تجزينتايج  -1جدول 
Table 1- The effect of green pruning on berry and cluster attributes in grapevine cultivar Keshmeshi 

 
 ميانگين مربعات

Means of squares 

 
  شدت هرس
Severity 

  زمان هرس
Time 

  زمان× شدت 
Time ×Severity

  بلوك
Block 

  خطا
Error 

 ضريب تغييرات
CV 

 397.75 **1073.76 **186.28 44.75ns 17.10 16.18** (Cluster length) طول خوشه
 65.44 **20.67 **20.47 0.991ns  3.16 16.50** (Cluster width) عرض خوشه
 24.22 **23.48 **7.42 3.12ns 1.83 9.11** (Berry length)طول حبه
 3.40ns **9.70 2.32ns 3.27ns 1.85 10.99 (Berry width) عرض حبه
 19389.52 *6441.72 **6989.46 833.82ns 202.02 17.17** (Cluster weight) وزن خوشه
 11.56 **6.77 **1.52 0.024ns 0.088 19.53** (Berry weight) وزن حبه

تعداد خوشه)  Cluster number) 32.92ns 63.20ns 59.92ns 131.34ns 56.38 3.82 
 1123.57ns **5024.70 **2657.26 940.70ns 690.90 15.62 (Berry number) تعداد حبه

برياتتعداد ش  (Shotberry number) **765.98 **1521.86 **985.13 30.03ns 62.92 83.64 
عملكرد بوته  (Yield) 480.41** **629.38 231.66ns 0.164ns 64.42 8.26 

سطح برگ)  Leaf area) **32439.9 **134386.1 **14134.9  568.77ns 28.17 18.49 
 7.55* 1.16ns 2.11* 1.24ns 1.70 5.38 (TSS)مواد جامد محلول

اسيديته)  TA) 0.023** 0.001ns 0.004ns  0.001ns 0.0038 22.31 
اچ.پي (pH) **0.16 *0.047 0.04*  0.026ns 0.011 3.04 

 3.43 *0.75 0.60* 1.14ns 0.21 26.02** (Berry color) رنگ حبه
سوختگي حبه آفتاب  (Sun scald) **96.91 **175.21 42.43ns 8.6ns 17.94 70.68 

ي آزادي درجه  (df) 3 2 6 2  22  

ns ، *دندهرا نشان مي% 1دار در سطح احتمال و اختالف معني% 5در سطح احتمال دار دار، اختالف معنيعدم اختالف معنيبه ترتيب ** و.  
∗, **, ns: significant at p < 0.05, p <0.01 and not significant, respectively.  
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. دهدبندي رخ مي ها بالفاصله پس از ميوهرشد حبهاولين مرحله از 
يابنـد  ها به سرعت از نظر اندازه و توده افزايش مـي در اين مرحله، حبه

ــرگ ناشــي از هــرس دو و   ). 2( ــاهش ســطح ب ــايش، ك ــن آزم در اي
گـل و   گـل، دو هفتـه پـس از تمـام     تمام(اي در هر سه زمان  گره چهار

ات مربوط به اجزاء عملكرد، سبب كاهش نسبي اكثر صف) حبه آبگيري
طول و عرض خوشه، طول حبه، وزن خوشه و حبه و تعداد حبه شامل 

در مقابل، اين . اي شد گره هاي شش در خوشه، نسبت به شاهد و هرس
در خوشـه   بـري تعـداد شـات  گل سبب افـزايش   ها در زمان تمام هرس

ايـن آثـار  ممكـن    . اي گرديدند گره هاي شش نسبت به شاهد و هرس
. است به دليل كاهش سطح برگ و در نتيجه كاهش مواد غذايي باشد

بــه عــالوه، كــاهش ســطح بــرگ ممكــن اســت بــه كــاهش توليــد  
  .هاي رشد گياه بيانجامد هورمون

اظهار نمود كه كاهش وزن حبـه در اثـر حـذف    ) 3(باوون و كليور 
ها و  ح برگتواند به دليل كاهش سطها در رقم انگور سلطاني ميبرگ

گيري  ها نتيجه آن. هاي رشد باشددر نتيجه كاهش فتوسنتز و هورمون
هانتر و . ها دخيل هستند ها احتماالً در رشد حبه كردند كه اين هورمون

ي  هـا در مرحلـه  درصد از بـرگ  66گزارش نمودند كه حذف ) 8(ويسر 
ييـر  و در شـروع تغ ) ي نخود هستندها به اندازهزماني كه حبه(نخودي 

داري داشته است و وزن حبه رنگ روي عملكرد و وزن حبه تاثير معني
ها در سطح شديد و زود هنگام حذف شده بودند در تيمارهايي كه برگ
اظهار نمـود كـه هـرس    ) 16(همچنين، سائور . به شدت كاهش يافت

بـا ايـن   . گـردد ي ميـوه مـي   دار در اندازه سبز اغلب سبب كاهش معني
ممكن است به زمـان هـرس، شـدت آن و نـوع رقـم       وجود، اين تاثير

اين نتايج با نتايج حاصل از آزمـايش حاضـر تطـابق دارد    . وابسته باشد
اي،كـاهش ميـزان    هاي تحت هـرس شـديد دوگـره   كه در آن در بوته

گل و دو هفته پـس از آن سـبب تشـديد رقابـت      ها در زمان تمام برگ
ي گرديد و در نتيجه هاي مختلف بوته در جذب مواد غذايميان قسمت

در مقابـل كاووسـي و همكـاران    . وزن خوشه و وزن حبه كاهش يافت
برداري هاي مختلف سر گزارش نمودند كه در رقم عسكري شدت) 10(

در . داري نداشـته اســت بـر وزن خوشـه و عملكـرد بوتــه تـاثير معنـي     
درصـد يـك    60و  30پژوهشي ديگر، اثر تنك شاخه در سطوح صفر، 

گلدهي بر عملكرد، رشد رويشـي و صـفات كمـي انگـور      هفته قبل از
نتايج نشان داد تنـك  . ارقام آماسيا و كاردينال مورد بررسي قرار گرفت

شاخه در اين زمان سبب كاهش عملكرد بوته و در مقابل سبب بهبـود  
نتايج تحقيقـات   ).5(گردد مي) افزايش مواد جامد محلول(كيفيت ميوه 

هـرس  (برداري ل سطح برگ در حالت سرنشان داد كه ك) 13(كوبلت 
بـرداري  هاي جـانبي در حالـت سـر    و شاهد مشابه بود، زيرا شاخه )سبز

  . هاي بزرگ بودندداراي برگ
ها  نتايج اين مطالعه نشان داد كه اعمال هرس سبز در اغلب شدت

كـاهش  (مواد جامد محلول و بهبود رنگ حبه ها سبب افزايش  و زمان

نسبت به شـاهد  ) نتيجه زردتر شدن رنگ حبهشاخص رنگ سبز و در 
ها  تواند به دليل افزايش نفوذ نور به درون تاج بوته اين موضوع مي. شد

اظهـار  ) 1(به طور مشابه، آرچر و استراتوس . به دنبال هرس سبز باشد
كليمـاي درون تـاج قـرار    تحـت تـاثير ميكرو   نمودند كه تركيبات ميوه

ميـوه در انگـور بـه شـدت كـاهش       گيرد و در شرايط سايه كيفيت مي
ي انگـور، كيفيـت   در واقع، با افزايش نفوذ نور به داخـل بوتـه  . يابد مي

نتـايج  ). 8 و 4(يابـد  ميوه از طريق افزايش درصد قند ميوه بهبـود مـي  
هـا در   نشان داد كه قرار گـرفتن حبـه  ) 12(تحقيقات كليور و آنتكليف 

رشد رويشي . گردد ر ميها در انگو معرض نور كم، سبب كاهش نمو آن
. ي مو با تراكم تاج و نامرغوبي ميوه در ارتبـاط اسـت   بيش از حد بوته
) از نظر فتوسنتز(نور با طول موج فعال  درصد 90تا  80هر برگ انگور 

بعد از اين كه تاج مو از چنـدين اليـه بـرگ تشـكيل     . كندرا جذب مي
ز را دريافـت  هاي داخلي به ندرت نور مناسب بـراي فتوسـنت  شد، برگ

نور معمـولي   درصد 20تا  10خواهند كرد، زيرا شدت نور دريافتي فقط 
  .)2(خورشيد خواهد بود 

اثر مستقيم شدت و زمان هرس سبز را در صفاتي نشـان   3جدول 
بـا توجـه بـه نتـايج     . دار نشده اسـت  ها معني دهد كه اثر متقابل آن مي

ي كـل و   اسـيديته  حاصل از اين مطالعه، شدت هرس بر عملكرد بوته،
داري داشت، ولي اثر آن بر عـرض   سوختگي حبه اثر معني درصد آفتاب

اي در  گـره  هـرس شـش  ). 3جـدول  (دار نبود  حبه و تعداد خوشه معني
دار عملكرد بوتـه  اي سبب افزايش معني گره مقايسه با هرس دو و چهار
داري وجـود  اي بـا شـاهد اخـتالف معنـي     گره شد، اما بين هرس شش

-ميلي 569/0(ي كل مربوط به شاهد  بيشترين ميزان اسيديته. شتندا
سوختگي حبه مربوط  همچنين، كمترين درصد آفتاب. بود) گرم در ليتر

اي  گـره  و بيشـترين آن مربـوط بـه هـرس دو    ) درصـد  64/1(به شاهد 
اساس نتايج به دست آمده، زمان انجام هرس بر بر . بود) درصد 44/9(

دار  سـوختگي حبـه اثـر معنـي     ه و درصد آفتابعرض حبه، عملكرد بوت
هاي هرس شده در زمان آبگيري حبـه بيشـترين عملكـرد    بوته. داشت
را ) درصد 64/1(سوختگي حبه  و كمترين آفتاب) كيلوگرم 15/40(بوته 

ي كـل   زمان انجام هرس سبز بر تعداد خوشـه و اسـيديته  . نشان دادند
  . دار بودفاقد اثر معني

ر اثر هرس تابسـتانه، سـبب كـاهش ميـزان     كاهش سطح برگ د
كـاهش  ). 16(شـود  ها و افزايش نفوذ نور به داخل تاج ميكربوهيدرات

ممكن است به دليـل  ) اي دو و چهارگره(عملكرد بوته در هرس شديد 
. كاهش ميزان سطح برگ و در نتيجه كاهش ميزان مواد غذايي باشـد 

به داخل تاج شـده و   همچنين، اين عامل سبب افزايش ميزان نفوذ نور
اسـمارت و همكـاران   . سوختگي حبه را افزايش داده است درصد آفتاب

تاثير شدت نور در رشـد حبـه رقـم كابرنـت سـاويگنون را مـورد       ) 18(
  .بررسي قرار دادند
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ي  نتايج نشان داد كه شدت نور بر رشد حبه، تجمع قند و اسـيديته 

توانـد  اثر كاهش سطح برگ مي افزايش نفوذ نور در. باشدكل موثر مي
هاي هرس شده نسـبت بـه    ي كل در بوته دليل كاهش ميزان اسيديته

بـا نتـايج تحقيـق    ) 18 و 15، 2(نتايج چندين مطالعـه  ). 2(شاهد باشد 
اند كه در آنها هرس  حاضر مطابقت دارد، اما تحقيقات ديگري هم بوده

يا سـبب  ) 16(ست ي كل ندشته ا داري بر ميزان اسيديتهسبز اثر معني

). 19بـر اسـاس گـزارش     16(ي كل شده است  افزايش ميزان اسيديته
ي خوشـه بـه منظـور تسـريع در      ها در محـدوده حذف ديرهنگام برگ

ها مطلـوب   ها، كاهش اسيديته و كاهش پوسيدگي حبهگيري حبهرنگ
هـا   گزارش شده است، به همين دليل بايد از حـذف زود هنگـام بـرگ   

  ).6(جلوگيري نمود 

  
  دار نشده است ي ميانگين اثر شدت و زمان هرس سبز بر صفاتي كه اثر متقابل آن معني مقايسه -3جدول 

Table 1-The effect of green pruning levels and time on attributes that not have significant reciprocal effect 

 
  عرض حبه

Berry width 
(mm) 

  تعداد خوشه در بوته
Cluster 
number 

  عملكرد بوته
Yield 
(Kg) 

  اسيديته كل
Total acidity 

(mg/l) 

سوختگي  آفتاب
  حبه

Sun scald (%) 
 0.122 =P  0.631 =P 0.001  =P 0.004 =P  0.006 =P  (Severity of pruning)  شدت هرس

 12.59  34.44 42.44a 0.569a 1.64d (Control) شاهد
اي دوگره  (2 node) 12.5 29.66 26.16b 0.412b 9.44a 
اي چهارگره  (4 node) 12.03 30.75  27.87b 0.460b 7.13b  

اي گره شش  (6 node) 12.58 34.78 32.20ab 0.455b 5.73c 
           

 0.005 =P    0.346 =P 0.009  =P 0.194  =P  0.009 =P  (Time of pruning) زمان هرس
گل تمام  (Full bloom)  12.59a  30.77 27.58b 0.440 7.71a  

گل تمام از پس هفته دو  (Full bloom + 2w)  12.04b 29.25 28.40b 0.430 8.65a  
  12.53a 34.13  40.15a 0.471 1.64b (Verasion stage) آبگيري حبه

  .باشنددار مي اند فاقد اختالف معني در هر ستون، اعدادي كه با حروف يكسان مشخص شده
Values within each column followed by the same letter are not significantly different.  

  

  
  كشمشيانگور رقم ي بين سطح برگ و عملكرد بوته بعد از هرس سبز  رابطه - 1شكل 

Figure 1- Relationship between leaf area and grapevine cv. Keshmeshi yield after green pruning 
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  بعد از هرس سبز كشمشيخوشه انگور رقم و وزن ي بين سطح برگ  رابطه - 2شكل 

Figure 2- Relationship between leaf area and cluster weight of grapevine cv. Keshmeshi after green pruning  
  

  
  بعد از هرس سبز كشمشي بين سطح برگ و وزن حبه انگور رقمي  رابطه - 3شكل 

Figure 3- Relationship between leaf area and berry weight of grapevine cv.Keshmeshi after green pruning 
  

نتايج اين مطالعه نشان داد كه بين سطح بـرگ بـا عملكـرد بوتـه     
همبسـتگي  ) 3شـكل  (و وزن حبـه  ) 2شـكل  (، وزن خوشـه  )1شكل (

) P=  007/0و  P ،016/0  =P> 001/0به ترتيب (دار  مثبت و معني
ت ديگر با افزايش سطح برگ عملكـرد بوتـه، وزن   وجود دارد، به عبار

 7گرم ميوه،  1در انگور، به ازاي هر. يابدخوشه و وزن حبه افزايش مي
متر مربع برگ نياز است و اگر سـطح بـرگ كمتـر باشـد،     سانتي 10تا 

وزن حبه و سطح مواد جامد محلول كـاهش يافتـه و همچنـين مـدت     
  ).11(يابد  زمان بلوغ افزايش مي

هـا را بـراي   ش سطح برگ ممكن است ميـزان كربوهيـدرات  افزاي

هايي كه در معـرض  با انجام هرس سبز، خوشه. ها بيشتر كندرشد حبه
نور خورشيد قرار گرفتند داراي اسيد ماليك كمتر و قند بيشتري بودنـد  

واكـنش ارقـام بـه    ). 6(و همچنين پوسيدگي و بيماري كمتري داشتند 
بـرداري در برخـي از ارقـام    طوري كه سربرداري يكسان نيست، به سر

 و 6(اي ديگر اثر چنداني نـدارد  شود و در پارهباعث ازدياد محصول مي
20.(  

رسد كه كاهش ميزان سطح بـرگ بـا كـاهش اجـزاي     به نظر مي
عملكرد رابطه مستقيم دارد و همچنين افزايش كيفيت آب ميوه تحـت  

هـاي  ي بوتـه  بيـت خزنـده  با توجه به تر. تاثير ميزان نور خورشيد است
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هـا  اندازي بر روي خوشه انگور رقم كشمشي و رشد رويشي زياد، سايه
در نتيجه، با انجام سـربرداري  . يابدزياد شده و كيفيت ميوه كاهش مي

. شـود نفوذ نور به داخل تاج افزايش يافته و بر كيفيت ميوه افزوده مـي 
محـل مصـرف    هاي انتهايي شاخه كه به عنواندر هرس سبز، قسمت

عمل كرده و در واقع نقش چشمگيري در فتوسنتز ندارند، حذف شده و 
شدت هـرس  . شودها تقسيم ميمواد غذايي به طور متعادل بين خوشه

و سربرداري بايد طوري باشد كه از كاهش شديد عملكرد بوته ممانعت 
بر اساس نتايج به دست آمـده، در انگـور رقـم كشمشـي،     . عمل آيدبه

گـل و دو   زمان آبگيري حبه نسبت به هرس در زمـان تمـام  هرس در 

ــه و كــاهش درصــد    ــزايش عملكــرد بوت ــه پــس از آن ســبب اف هفت
كمتـرين  ) هـرس نشـده  (هاي شـاهد  بوته. سوختگي حبه گرديد آفتاب

. هاي هـرس شـده داشـتند   سوختگي حبه را نسبت به بوته درصد آفتاب
اينكه تـاثير منفـي   اي در زمان آبگيري حبه با توجه به  گره هرس شش

ها نداشت و از طرفي سبب بهبـود  بر عملكرد بوته نسبت به ساير تيمار
كيفيت ميوه نسبت به شاهد شد، بهترين تيمار از لحاظ افزايش كميت 

بررسـي تـوام هـرس زمسـتانه و هـرس      . باشـد و كيفيت محصول مي
 .هاي بيشتري در اين زمينه پاسخ دهد تواند به پرسش تابستانه مي
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