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  ساله) رقم بیدانه قرمز (رکورد پنجانگور  تاکداري بر عملکرد کمی و کیفی هاي اثر سامانه

  
  2و حسن محمودزاده 1اله رسولی ولی*

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  بخش تحقیقات زراعی و باغی،دیار استا1
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی،  بخش تحقیقات زراعی و باغی، دانشیار2، قزوین، ایرانکشاورزي، 

  و ترویج کشاورزي، ارومیه، ایران سازمان تحقیقات، آموزش
  13/05/97؛ تاریخ پذیرش:  16/02/97تاریخ دریافت: 

  1چکیده
هاي بسیار متنوع از هدایت و تربیت آن در دنیا اجرا شده است.  پذیري بسیار باالي انگور، روش فرمبا توجه به  سابقه و هدف:

 باشد. میمتفاوت  انیزاسیون و اقتصادي در هر منطقهنوع استفاده، شرایط کلیمایی منطقه و مسایل مک ها بسته به رقم، این روش
حاضر  پژوهشهدف از  گیرند. تأثیر نوع سامانه تربیتی قرار می اند که عملکرد کمی و کیفی ارقام انگور تحت مطالعات نشان داده

  بود. قرمزهاي تاکداري بر عملکرد کمی و کیفی انگور رقم بیدانه  سامانهاثر  تعیین
  

هشت روش تربیت تاك شامل روش سنتی خزنده، پاچراغی، جنوا، کوردون کوتاه، گیوت، در این آزمایش  ها: مواد و روش
در  کامل تصادفی هاي در قالب طرح بلوكپژوهش مورد بررسی قرار گرفتند.  )Y( و سیستم واي متوسطکوردون بلند، کوردون 

محصول مانند  و کیفی صفات کمی .انجام شد سال در ایستگاه تحقیقات انگور تاکستان 5مدت  به هر کرتبوته در  6 سه تکرار و
، مواد جامد عصاره میوه pH، ر خوشه، طول خوشه، طول و عرض حبهخوشه، قط دوراندازه عملکرد کشمش، ، میوه عملکرد

منظور  گیري شد. از تکنیک تجزیه و تحلیل گرافیکی به اندازه ان رسیدن میوهمزمدت و  عصاره میوهاسیدیته ، )TSSحل ( قابل
  تعیین بهترین سامانه استفاده شد.

  

طور  بهرسیدن نسبت به سایر صفات،  مدت زمانو  عملکرد کشمش ،TSS، TA ،TSS/TA حبه، ابعادعملکرد میوه،  ها: یافته
 کشمش عملکردو  )kg/plant 8/19( میوه ترین عملکرد بیش. )>05/0P( تربیتی قرار داشتند سامانهتأثیر نوع  تحت داري معنی

)kg/plant 9/6(  باالترین میانگین طول و عرض حبه در سامانه کوردون بلند بود.دست آمد.  هب بلنددر روش تربیت کوردون 
میزان مواد جامد محلول و حداقل میزان آن در سامانه سنتی خزنده درجه بریکس، باالترین  6/24سامانه کوردون کوتاه با میانگین 

درجه بریکس مشاهده شد. میزان اسیدیته کل آب میوه سامانه کوردون بلند باالترین و حداقل آن مربوط به  9/21با میانگین 
و  Y سامانه ،رسیدن میوه زمان مدتاز نظر . ترین نسبت قند به اسید در سامانه سنتی خزنده بود سامانه سنتی خزنده بود. بیش

مورد بررسی صفات  در همهبهینه به نقطه  سامانهترین  نزدیک ترین بودند. سنتی دیررس سامانهترین و  زودرس کوتاهکوردون 
  . تربیتی کوردون بلند بود روش

                                                
  spiiqv@gmail.comمسئول مکاتبه:  *
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 مدت زمانآب میوه و  TAو  TSSکشمش، ابعاد حبه، ، نشان داد که عملکرد میوه پژوهشنتایج حاصل از این  :گیري نتیجه
تواند  سامانه تربیتی مناسب تا حدود زیادي می بر این اساسگیرند. ثیر نوع سامانه تربیتی تاك قرار میأت رسیدن محصول تحت
ي نتایج این بررسی، سامانه کوردون بلند، براي انگور رقم بیدانه ا. بر مبنثیر خود قرار دهدأت را تحت انگور عملکرد و کیفیت میوه

، براي انگور رقم بیدانه قرمز که این سامانه مناسب در منطقه تاکستان شود. محسوب می ترین نوع قرمز در منطقه تاکستان، مناسب
   سامانه کوردون بلند بود.

  
  هاي اصلی مؤلفه کوردون، سامانه بهینه،، انگور :هاي کلیدي واژه

  
  قدمهم

هاي جانبی  هوردآو فر) .Vitis vinifera Lانگور (
آن یکی از محصوالت مهم صادراتی ایران است که 
بعد از پسته، دومین رتبه از نظر صادرات اقالم 

. )11( کشاورزي را به خود اختصاص داده است
پذیري شاخه، این علت وجود پیچک و ساختار فرم به

 .استی یبسیار باالپذیري  گیاه داراي خاصیت شکل
در دنیا  تاكهاي بسیار متنوع هدایت و تربیت  روش

شکل  30ها به بیش از  که تنوع آن اجرا شده است
ها بسته به رقم، نوع این روش. )15( رسد مختلف می

و مسایل مکانیزاسیون و  آب و هواییاستفاده، شرایط 
گذاري این  نام. هستندمتفاوت  اقتصادي در هر منطقه

و نحوه  ها آنرخ عمودي  ها بر اساس نیم سامانه
  ).15است ( ها استقرار تاك بر روي آن

اند که عملکرد کمی  برخی مطالعات نشان داده
تربیتی قرار  سامانهتأثیر نوع  ارقام تجاري انگور تحت

 که عملکرد رقم طوري به )22و  21، 20، 2( گیرند می
 کوردون سامانهاز  تر بیش واي سامانهروي  کاردینال

و در انگور رقم بیدانه سفید، ) 20یک طبقه بود (
 سامانهتر از  طرفه بیش دو طبقه دو کوردونعملکرد 

نیز  1ترامینت در انگور رقم ).15بود ( جنواو  واي
ترین عملکرد و اندازه بوته  بیش 2هنري اسکات سامانه

  .)3را نشان داد (
                                                
1- Traminette 
2- Scott Henry   

از  برخینشان داده است که  ها پژوهش
تربیتی  سامانهتأثیر نوع  خصوصیات کیفی میوه تحت

 )4، کاوالو و همکاران (در پژوهشیگیرد.  قرار می
قیو  سامانه، 3آگلیانکونشان دادند که در انگور رقم 

میزان و  شدهآب میوه کاهش تولید  سبب 4دوطرفه
میوه کنسانتره آب ها در ها و فنلقند، آنتوسیانین

 )7فري و همکاران ( همچنین .بود کاهش یافته
آب  pH، 5سیوال بالنسدر انگور رقم  کردندگزارش 

تر از سایر  دو طرفه بیش کوردون سامانهمیوه در 
میزان  کبرنت فرانسدر انگور رقم  .)7( ها بود سامانه

، 6سیلوزهاي  سامانهدر  قند و اسید قابل تیتراسیون
د ها بو سامانهباالتر از سایر  ،و چتري متوسط کوردون

نیز اسیدیته، وزن   7کبرنت ساویگنان در رقم. )10(
سامانه ساقه در  حل مجموع مواد جامد قابلحبه و 
سامانه واي  در). 6( بود واي سامانهباالتر از  8عمودي
  هاي جانبی آن  وردهآ، کیفیت انگور و فر9متراکم

ها و شدت رنگ) ها، تاننها، فنولیک (الکل، آنتوسیانین
گزارش گردیده است  سامانه ساقه عموديباالتر از 

هاي  سامانه دار اثر معنی )5کاوالو و همکاران ( .)14(
فعال  اشعهرا بر  10کوردون دوطرفه یک طبقه تربیت

                                                
3- Aglianico 
4- Bilateral Guyot 
5- Seyval Blanc  
6- Sylvoz 
7- Cabernet Sauvignon  
8- Vertical shoot Positioning trellis  (VSP) 
9- Closing Y-shaped training system 
10- Single wire double cordon 
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نوبل  و کارلوس و نسبت فتوسنتز در ارقام 1يفتوسنتز
در بعضی از مطالعات نیز  .زارش نمودندموسکادین گ

بر کاهش میزان شیوع  تاكهاي تربیت  سامانهاثر 
و خسارت گنجشک نیز گزارش  كسفید يبیمار

میزان عملکرد کمی و کیفی تاك  ).16گردیده است (
تأثیر نوع سامانه تربیتی، نوع رقم و اقلیم مورد  تحت

 و 12، 10 ،7، 6، 5، 4، 3، 2( گیردمطالعه قرار می
به نوع اقلیم، بنابراین باید براي هر رقم بسته  ).14

  سامانه تربیتی مناسبی ارائه گردد.
 تربیت تاك مختلف هايسامانهکه  با توجه به این

 اثرات مختلفی بر صفات کمی و کیفی انگور دارد،
که مناسب اقلیم یک تربیتی مناسب  سامانه انتخاب

محل بوده و از نظر عملکرد کمی و کیفی تاك، در 
 بنابراینقبولی باشد امري ضروري است،  وضعیت قابل

تربیت  سامانهترین این پژوهش با هدف تعیین مناسب
در  قرمزمؤثر بر عملکرد و کیفیت انگور رقم بیدانه 

برداري پنج  برداري دادهطی  شرایط اقلیمی تاکستان
  .انجام گرفت ساله

  
 ها واد و روشم

آزمایش در ایستگاه تحقیقات ملی انگور تاکستان 
عرض شمالی  36ْ 3َ 2در ًبا مشخصات جغرافیایی 

 هسال پنجبرداري  یادداشتطی  طول شرقی 49ْ 40َ 51و ً
 هاي رقم بیدانه قرمزتاكوي ر 1391-1396 زراعی

هشت اثر  پژوهشدر این  انجام شد.سال سن  10با 
، خزنده سنتیروش شامل تربیت انگور روش مختلف 

، بلند کوردون، قیوکوتاه،  وردونک، جنواپاچراغی، 
عنوان تیمارهاي  به واي سامانهو  متوسط کوردون

در  هاي کامل تصادفی در قالب طرح بلوكآزمایشی 
مورد بررسی  واحد آزمایشیدر هر  بوته 6سه تکرار و 
  .)1(شکل  قرار گرفتند

                                                
1- Photosynthetic active radiation 

کشت  ها پس ازدر این روش نهال سامانه پاچراغی:
گیرند که  وسیله یک قیم چوبی یا فلزي شکل می به
متر  سانتی 100تا  75اي هر بوته یک تنه به ارتفاع بر

بازوي اصلی  6تا  4در نظر گرفته و در هنگام هرس 
شود. در این سیستم از سیم داري می جهت باردهی نگه

  ). 15( شود استفاده نمی
کوتاه  Y حرف ها شبیه در این روش پایه :جنواسامانه 

باشد. براي هر بوته از طوقه دو پایه جدا کرده پس  می
ها به سیم اول، بازوهاي یکی از از رسیدن سرشاخه

سمت  سمت راست و بازوهاي تنه دیگر را به ها به تنه
کنند. بوته دیگر به همان ترتیب به چپ هدایت می

  ).15( شودسیم طرف مقابل وصل می
صورت  زمین به سامانهدر این  سامانه سنتی خزنده:

باشد که تنه در جوي قرار گرفته و  جوي و پشته می
 گیرد ها قرار می هاي بارده روي پشته بازوها و شاخه

)15.(  
بوده  Y حرف ها مانند پایه روشدر این  :وايسامانه 

باشد که پس از رشد ولی هر بوته داراي یک تنه می
طرف  کدام در دو تنه در بازوي اصلی از آن گرفته هر

شاخه  شود و هرکدام از بازوها نیز دو پایه هدایت می
ها هدایت  به طرف راست و چپ روي سیم شده و

  ).15( شود می
ها از یک میله ساده  پایه روشدر این  :بلند کوردون

باشد که  تشکیل شده که داراي چهار رشته سیم می
داري تنه، سیم دوم و سوم براي  سیم اول براي نگه

داري  اري بازوهاي اصلی و سیم چهارم جهت نگهد نگه
باشد. از هر تنه چهار بازو گرفته هاي سال می شاخه

شود که هر دو بازو در یک سیم روبروي هم قرار  می
  ).15( گیرد می

است با این  بلندکامالً شبیه کوردون  :متوسط کوردون
تفاوت که فقط داراي دو بازو بوده که روي یک سیم 

  ).15( شوند به طرف چپ و راست هدایت می
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کامالً شبیه کوردون کوتاه  امانهاین س :هکوتا کوردون
تنه بسیار کوتاه  روشباشد با این تفاوت که در این  می

  ).15( که تنه در خاك است بوده مانند این
داري تنه  سیم اول جهت نگه روشدر این  :قیوسامانه 

داري دو بازو براي هر بوته  و سیم دوم جهت نگه

هاي بارده حالت افشان رو به پایین به  باشد. شاخه می
   ).15( گیرند خود می

ها با  سامانهدر تمام  کوتاه بلند (مختلط) هرس
 و سایر )15( انجام شدطور یکسان  به 20+ 60شارژ 

  .صورت گرفتطور مشابه  عملیات مدیریتی در باغ به
  

  
  . )15( هاي تربیت تاك سامانه -1شکل 

Fig. 1. Grapevine training systems. 

 
در زمان برداشت محصول صفات کمی و کیفی 

در واحد سطح (با توزین کل  عملکرد محصول مانند
با استفاده از ( خوشه دوراندازه  ،)بوتهمحصول در هر 

، )کولیس استفاده از با( ، قطر خوشهاي) متر پارچه
عرض  و، طول کش) (با استفاده از خط طول خوشه

و بر اساس دیسکریپتور (با استفاده از کولیس)  حبه
هاي شیمیایی  . ویژگیندگیري شد اندازهجهانی 

(مارك  متر pHعصاره میوه با  pHمحصول شامل 
میزان  و )آلمان اینولبساخت شرکت  دبلیو دبلیوتی

کتومتر دستی احل با استفاده از رفر مواد جامد قابل
گیري شد. همچنین میزان اسیدیته  اندازه )آتاگومدل (

(اسید اسید تارتاریک  عصاره میوه به روش تیتراسیون
و  نرمال 1/0حضور هیدروکسید سدیم غالب) در 

به  عملکرد کشمش نسبت قند به اسیدیته تعیین شد.

 15و با رطوبت  روش خشکاندن مستقیم در آفتاب
 افزار نرم باهاي حاصله دادهگیري شد.  اندازهدرصد 

مقایسه  تجزیه واریانس شده و 12نسخه  1استت جین
دانکن  ايدامنه چند اساس آزمون ها بر دادهمیانگین 

   .گرفتانجام 
اثر  بعديدوتجزیه و تحلیل گرافیکی  روشاز 

منظور  بهتربیتی  سامانههاي اصلی صفت در  متقابل مؤلفه
تجزیه در  استفاده شد. بهینهو نقطه  سامانهتعیین بهترین 

جاي تالش براي جدا  هببعدي  و تحلیل گرافیکی دو
باي )، GE( تاصفدر  سامانه) و G( تاصفکردن 
کند  هم حفظ می را با GEو  Gهر دوي  GGEپالت 

  کند: و این دو را به دو جزء ضربی تجزیه می
                                                
1- Genstat   
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)1                         (Yij-µ-βj=gi1e1j+ gi2e2j+εij 
  

و  i تفصرا نمرات اولیه براي  e1jو  gi1 که در آن،
ت فصرا نمرات ثانویه براي  e2jو  gi2گویند.  j سامانه

i  سامانهو j نامند.  میεij اي است که ماندهباقی
شود.  وسیله اثرات اولیه و ثانویه توضیح داده نمی به

  و  gi2در مقابل  gi1باي پالت با رسم  GGEیک 
e1j  در مقابلe2j  در یک نمودار پراکنش، رسم  
شود. نمرات اولیه از طریق تجزیه مقدار منفرد  می

)SVD (GGE  یا از طریق رگرسیونGGE  در مقابل  
  آید (فرشادفر،  دست می هبت فاصاثرات اصلی 

   GGEترین روش براي عمل به مدل  ). معمول1389
را در معرض  GGEهاي پالت، آن است که داده  باي

SVD .قرار داد  
  

)2                  (Ŷij-µ-βj=λ1ξi1η1j+ λ2ξi2η2j+ εij 
  

هاي  ترین مؤلفهمقادیر منفرد بزرگ λ2و  λ1 ،که در آن
اول و دوم هستند. مجذور مقدار  )PC( اصلی
برابر مجموع مربعات توضیح داده هاي اصلی  مؤلفه

 iت فاصبردارهاي ویژه  ξi2و  PC ،ξi1وسیله  شده به
(مؤلفه اصلی  PC2(مؤلفه اصلی اول) و  PC1براي 
 PC1براي  j سامانهبردارهاي ویژه  η2jو  η1jو  دوم)

  است.  PC2و 
توان مستقیماً را نمی PC2و  PC1بردارهاي ویژه 

پالت و قبل از آنکه مقادیر منفرد به  براي ساختن باي
کار  هتجزیه شوند، بت فصو  سامانهبردارهاي ویژه 
  توان با فرمول زیر تعمیم داد:برد. تجزیه را می

  

)3                                 (gil=λl
fl , eij= λl

1-fl ηij 

  

  
  
  

باشد که همان شماره  2یا  1تواند می lکه در آن 
تجزیه نامند. از نظر  عاملرا  fاست و هاي اصلی  مؤلفه

هر مقداري بین صفر و  flیعنی  1تجزیه عاملتئوري 
 flیک باشد. در این دامنه (بین صفر و یک) انتخاب 

را تغییر  سامانهو ات صفرابطه نسبی یا اثر متقابل بین 
دهد، گرچه شماي باي پالت متفاوت خواهد بود.  نمی

مشاهده شده روابط بین  flدر هر حال، مقادیر متفاوت 
براي رسم  دهد.را تغییر می هاسامانهو نیز بین ات فص

ترین  مؤلفه اصلی که بیش از دوBiplot  نمودار
در نهایت  شود. دهند، استفاده میتغییرات را نشان می

اثر متقابل صفت در تجزیه و  برايخروجی نرم افزار 
بوده و خبري از جداول  گرافیکیسامانه، نمودارهاي 

هاي اصلی نیست، به همین دلیل تفسیر تجزیه به مؤلفه
  تر خواهد بود. نتایج ساده

  
  و بحث نتایج

هاي  نتایج حاصل از تجزیه واریانس مرکب داده
 برهاي مختلف سامانهاثر  نشان داد کهساله  پنج

عملکرد  ،حبه طول و عرض، محصول عملکرد
و برخی صفات  رسیدن میوه مدت زمانو کشمش 

عصاره میزان اسیدیته ، جامد محلول کیفی مانند مواد
میوه و نسبت مواد جامد محلول به اسیدیته میوه، 

. اثر سال و دار نشد سایر صفات معنیو  بودهدار  معنی
  کدام  بر هیچ سامانههمچنین اثر متقابل سال و 

 ندنداشت دار معنی تأثیراز صفات مورد بررسی 
  . )2و  1 هاي (جدول

                                                
1- Partination factor 
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  . عملکرد و ابعاد میوهساله  پنجمیانگین مربعات تجزیه واریانس مرکب  -1جدول 
Table 1. Means squares of compound analysis of variance of yield and fruit size over five years.  

  منبع تغییر
S.O.V. 

 درجه آزادي
Degree of 
freedom 

 عملکرد
Yield 

 خوشه دور
Cluster 
circle 

 قطر خوشه
Cluster 

diameter 

 طول خوشه
Cluster 
length 

 طول حبه
Berry 
length 

 عرض حبه
Berry 
width 

  سال
Year 

4 16.1ns 234.1ns 21.5ns 40.3ns 1.6ns 0.48ns 

  تکرارسال در 
Year × Replication 

10 16.2 32.8 0.98 4.5 23.3 14.7 

  ها سامانه
Systems 

7 66.4** 20.6ns 1.9ns 13.7ns 6.5** 6.6* 

  سال×  ها سامانه
Year × System 

28 76.3ns 5.8ns 1.7ns 9.2ns 2.8ns 2.3ns 

  خطا
Error 

71 20.84 31.5 3.6 13.1 5.3 5.6 

  (درصد) ضریب تغییرات
C.V.% 

10.1  23.1  24.9  18  17.4  17.9  

ns ،*  1% و 5دار در سطح احتمال  دار، معنی معنی ترتیب غیر به **و% . 
ns, * and ** non-significant,  Significant at 5 and 1% probability levels, respectively. 

  
  . زمان رسیدن و کیفیت میوهعملکرد کشمش، مدت ساله  پنجمیانگین مربعات تجزیه واریانس مرکب  -2جدول 

Table 2. Means squares of compound analysis of variance of raisin yield, ripening and fruit quality over five years.  

 منبع تغییر
S.O.V. 

  درجه آزادي
Degree of 
freedom 

pH TSS TA TSS/TA رسیدن مدت زمان 
Ripening time 

 عملکرد کشمش
Raisin Yield 

  سال
Year 

4  1.9ns 0.63ns 0.02ns 4.7ns 1.22ns 40.25ns 

  سال در تکرار
Year× Replication 

10  1.7 2.7 0.1 288.2 9.3 12.3 

   ها سامانه
Systems 

7  0.04ns 4.9* 0.02** 39.9** 289.4** 6.3* 

  سال×  ها سامانه
Year × System 

28  0.18ns 0.63ns 0.007ns 14.8ns 12.6ns 8.2ns 

  خطا
Error 

71  0.05 2.24 0.005 12.5 6.1 1.9 

  (درصد)ضریب تغییرات 
C.V.% 

12.2  6.4  9.6  18.2  9.2  25.7  
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هاي مورد سامانهساله  پنجنتایج مقایسه میانگین 
روش آزمون به  مورد بررسیاز نظر صفات بررسی 

آمده است.  4و  3هاي جدولاي دانکن در  دامنه چند
هاي مختلف، سه سامانهدر  در مقایسه میانگین عملکرد

با  بلند کوردون سامانه دست آمد. عملکرد هگروه ب
و کیلوگرم در بوته باالترین عملکرد  8/19میانگین 

با میانگین  قیو سامانهحداقل عملکرد میوه مربوط به 
ها  میانگین سامانه با مقایسه کیلوگرم در بوته بود. 1/10

هاي  سامانهمشخص شد که  ،طول و عرض حبه از نظر
ترتیب به  ثیرگذاري روي این دو صفت بهأبا ت مختلف

باالترین  .بودندمجزا قابل تقسیم دو گروه  و سه
 کوردون بلند سامانهدر  میانگین طول و عرض حبه

  .)3(جدول  بود
هاي  سامانهرسیدن میوه در  مدت زمانبا مقایسه 

دست  همتفاوت ب یزمانگروه مختلف تربیت، چهار 
 مدت زمانخزنده با میانگین  سنتی سامانهآمد. 

بوده که  سامانهترین روز، دیررس 174رسیدن میوه 
ترین  به تنهایی در گروه اول قرار گرفت. زودرس

هاي  سامانهروز مربوط به  153با میانگین  سامانه
بود. متوسط عملکرد کشمش  وايکوتاه و  کوردون

  کیلوگرم  9/6بلند با میانگین  کوردون سامانهدر 
  در بوته، باالترین میزان عملکرد کشمش را 
داشت. حداقل متوسط عملکرد کشمش مربوط به 

کیلوگرم در بوته بود  8/3با میانگین  جنوا سامانه
  ). 4(جدول 

آب میوه مواد جامد محلول  در مقایسه میزان
تقسیم گروه هاي تربیتی در دو سامانهیز ن (بریکس)

با میانگین  کوتاه کوردون سامانهکه طوريبه، شدند
مواد جامد  باالترین میزان درجه بریکس، 6/24

خزنده با سنتی  سامانه آن در حداقل میزانمحلول و 
میزان  .درجه بریکس مشاهده شد 9/21میانگین 

و باالترین  کوردون بلند سامانهب میوه اسیدیته کل آ
 خزنده بود.سنتی  سامانهمربوط به  آنحداقل 

 خزندهسنتی  سامانهدر  نسبت قند به اسیدترین  بیش
  .)4(جدول  بود

، باي پالت چند ضلعی صفات مربوط 2در شکل 
مدت )، TSS/TAو  pH ،TSS ،TAبه کیفیت میوه (

رسیدن میوه و عملکرد (ابعاد خوشه و حبه،  زمان
هاي تربیت بر اساس عملکرد انگور و کشمش) سامانه

هاي اصلی اول و دوم نشان داده شده است.  مؤلفه
درصد از  08/15و  81/81ترتیب  مؤلفه اول و دوم به

 89/96هاي تربیت و در کل تغییرات صفات در سامانه
ه نوع سامانه دادند. سدرصد تغییرات را نشان می

اي و سنتی خزنده در نقاط رأس کوردون بلند، و
ها در داخل این چند ضلعی ضلعی و سایر سامانهچند

دهنده سه حیطه مختلف است که  قرار داشته که نشان
در حیطه سامانه کوردون بلند، صفات مربوط به 

 مدت زمانکیفیت میوه و عملکرد قرار داشته و 
واي قرار داشت. در حیطه رسیدن نیز در حیطه سامانه 

سامانه سنتی خزنده، هیچ کدام از متغیرها قرار نگرفتند 
ترین تأثیر را  عبارت دیگر سامانه کوردون بلند بیش به

بر صفات مربوط به کیفیت میوه و عملکرد و سامانه 
رسیدن میوه  مدت زمانترین تأثیر را بر  واي بیش

  داشت.
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 عملکرد و ابعاد میوه.تربیتی تاك بر هاي  امانهساثر  ساله پنجمقایسه میانگین  -3جدول 
Table 3. Mean comparing of the five-year vine training systems effect on the yield and fruit size.  

  امانهس
System 

  عملکرد 
Yield 
(kg/p) 

 خوشه دور
Cluster circle 

(cm) 

 قطر خوشه
Cluster diameter 

(cm) 

 طول خوشه
Cluster length 

(cm) 

   طول حبه
Berry length 

(mm) 

 عرض حبه
Berry width 

(mm) 

  بلندکوردون 
High Cordon 

19.8a 23.7a  8.4a  22a  14.5a  13.8a  

   متوسطکوردون 
Medium Cordon 

16.1a  21.5a  6.7a  18.5a  13.8ab  13.5a  

   کوتاهکوردون 
Low Cordon 

14.4b  22.7a  7.5a  21.6a  12.6b  12.2ab  

   جنوا
Geneva 

11.2bc  26.1a  7.3a  21a  13.1ab  12.6ab  

   قیو
Guyot 

10.1c  23a  7.1a  18.3a  13.9ab  13.5a  

   خزندهسنتی 
Traditional 

14.2b  23.8a  8.2a  21a  11.6b  11.2b  

  پاچراغی
Head System 

11.4c  27.1a  8.1a  18.6a  11.1c  11.9b  

   واي
Y System 

12.9bc  25.2a  7.8a  19.3a  8.9c  12.5ab  
  اي دانکن است. دامنه دار بر اساس آزمون چند وجود حروف مشترك در هر ستون یه معنی عدم اختالف معنی *

* Means with similar letters in each column are not significantly different according to Duncan’s multiple range test. 
  

 .عملکرد کشمش، مدت زمان رسیدن و کیفیت میوهتربیتی تاك بر  هاي امانهسساله اثر  مقایسه میانگین پنج -4جدول 
Table 4. Mean comparing of the five-year vine training systems effect on the raisin yield, ripening and fruit quality.  

  امانهس
System 

pH TSS TA TSS/TA مدت زمان رسیدن 
Ripening (day) 

 عملکرد کشمش
Raisin Yield (kg/p) 

  کوردون بلند
High Cordon 

3.85a  24.2a  0.89a  30.1bc  157c  6.9a  

  کوردون متوسط
Medium Cordon 

3.8a  23.8ab  0.7cd  34.6ab  162b  5.1b  

  کوردون کوتاه
Low Cordon 

3.82a  24.6a  0.7cd  35.2a  153d  4.8b  

  جنوا
Geneva 

3.73a  24.5a  0.87a  29.5c  157c  3.8b  

  قیو
Guyot 

3.7a  23.6ab  0.71cd  34.1ab  158c  4b  

  سنتی خزنده
Traditional 

3.81a  21.9b  0.62d  36.2a  174a  4.6b  

  پاچراغی
Head System 

3.87a  22.5b  0.75bc  30.4bc  159c  3.9b  

  واي
Y System 

3.6a  23.3ab  0.73bc  32.8abc  153d  4.5b  
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  کوردون بلند،  :.H.Cواي،  :Y( هاي اصلی اول و دوم هاي تربیت بر اساس مؤلفه سامانهضلعی صفات  چندباي پالت  -2شکل 
L.C.:  ،کوردون کوتاهM.C.:  ،کوردون متوسطGe:  ،جنواGy:  ،قیوتHe:  پاچراغی وTe: سنتی خزنده( .  

Fig. 2. Polygon bi-plot of traits and training systems based on primary and secondary principle components 
(H.C.: High Cordon, M.C.: Medium Cordon, L.C.: Low Cordon, Ge: Geneva, Gy: Guyot, Te: Traditional,  
He: Head, Y: Y system). 

 
هاي تربیت  باي پالت نقطه بهینه سامانه 3در شکل 

ترین سامانه به نقطه بهینه  نشان داده شده است. نزدیک
  (که به شکل دایره توخالی نشان داده شده است) 
بر اساس محورهاي موازي محل قرار گرفتن هر 

گردد. محور محل سامانه با نقطه بهینه، تعیین می
 قرارگیري سامانه کوردون بلند با نقطه بهینه حداقل

دهنده سامانه  بوده و نشان داراي حداقل فاصله محوري
هاي واي،  بهینه از نظر صفات مورد بررسی بود. سامانه

کوردون کوتاه و جنوا در مرتبه بعدي نزدیکی به نقطه 
نه ترین فاصله از نقطه بهی بهینه قرار داشتند. بیش

  مربوط به سامانه خزنده سنتی بود. 
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 . هاي اصلی اول و دوم بر اساس مؤلفه هاي مورد بررسی مورد بررسی نسبت به سامانه صفاتنقطه بهینه باي پالت  -3شکل 

Fig. 3. The optimum point bi-plot of the studied traits and training systems based on the first and second 
principle components.  

 
هاي  سامانهاثر در این آزمایش مشخص گردید که 

، TSS ،TA، اندازه حبه، میوه مختلف در عملکرد
TSS/TAمیوه رسیدن مدت زمانو  ، عملکرد کشمش 

آب میوه و  pHولی بر صفاتی مانند  بودهدار  معنی
همچنین  داري نداشته است.تأثیر معنی ها خوشهابعاد 

مورد ت ابراي صف بهینهبه نقطه  سامانهترین  نزدیک
ه و این سامانه کوردون بلند بود سامانه بررسی،

کیفیت میوه و  ترین تأثیر را بر صفات مربوط به بیش
در سامانه تربیتی کوردون بلند، ارتفاع  .عملکرد داشت

هاي اصلی نسبت به سطح زمین حدود  اولین شاخه
متر است که این امر در زمستان کمک شایانی به  5/1

نماید. در این ها میجلوگیري از سرماي زمستانه جوانه

درجه  6در حدود  تاجارتفاع، دماي محیط اطراف 
. از )15( تر از گرماي سطح زمین استد گرمگرا سانتی

طرف دیگر در فصل تابستان نیز ارتفاع باالي سامانه 
ماندن تاج از گرماي برگشتی سطح زمین  مصونباعث 

گردد. این امر در کاهش تبخیر و تعرق و مصرف  می
 دارايشیره پروده در تحمل گرماي شدید تابستان 

ها در این شاخهعبارت دیگر،  بهاهمیت خواهد بود. 
هاي  ترین توانایی را در تبدیل جوانه روش بیش

رویشی به زایشی را داشته که با توجه به اهمیت 
جلوگیري از برگشت شیره پرورده به ریشه و ابقاي آن 

تواند عملی مؤثر در افزایش درصد قند  ها، می در شاخه
ها و القاي باردهی محصول و بزرگ شدن اندازه حبه



 و حسن محمودزاده اله رسولی ولی
 

67 

به همین دلیل کاهش خسارت ). 15باشد ( در سال بعد
سرماي زمستانه از یک طرف و تسهیل در تحمل 
گرماي تابستانه از طرف دیگر در سامانه کوردون بلند، 
باعث افزایش عملکرد کمی و کیفی انگور رقم بیدانه 

توجه دیگر در سامانه  . از نکات قابلقرمز گردید
دلیل  ك به، تبادل گازهاي تنفسی تاج تاکوردون بلند

و فاصله  توزیع دو طرفه و دو طبقه بازوهاي اصلی
ست که باعث افزایش کارآیی فتوسنتزي و ها ازیاد آن

اي و هاي ذخیرهتر شیره پروده در بافت ذخیره بیش
گردد که این امر نیز به نوبه خود همچین شارژ میوه می

انگیزي  در افزایش میزان عملکرد سال جاري و گل
  سزایی خواهد داشت. هش بها نق جوانه

مشخص شده ) 20تیلور و لیمون ( نتایجچه در  اگر
در در چهار رقم از پنج رقم بررسی شده است که 

میزان عملکرد به نوع هاي مختلف تربیتی  سامانه
 باشد و تنها عملکرد رقمحساس می ، غیرسامانه

قرار گرفت که عملکرد  هاسامانهتأثیر  تحت کاردینال
تک الیه  سامانهاز  تر بیش واي سامانهاین رقم روي 

   ،وايداربستی  سامانهها روي سه که تمام رقم بود
برداشت  مدت زمان، در ردیفهدو تیو  شیبدار تی

 T سامانهمحصول، سطح بریکس باالتري نسبت به 
، روي اسیدیته قابل سامانهنوع و داشتند  طبقهتک 

که با نتایج  )20( از ارقام تأثیر نداشتکدام تیتره هیچ
این امر  بود.حدي متفاوت  تا پژوهشاز این  حاصل

با ارقام قرمز دانه  دلیل تفاوت رقم بی ممکن است به
وولف  در گزارش .آنان باشد پژوهشمورد بررسی در 

چهار  1نیفن تربیتی سامانهتأثیر دو نوع ) 21و براون (
ه بر روي بیست رقم انگور، نشان داد جنوابازویی و 

چهار بازویی از  نیفننسبت به  جنوا سامانه است که
همانند نتایج  که )21( داشتلحاظ عملکرد برتري 

دلیل نوع خاص  ممکن است به پژوهشحاصل از این 
                                                
1- Kniffin 

نتایج  .رقم مورد استفاده و شرایط اقلیمی منطقه باشد
رومانی  در آزمایشی که در کشور) 1آلکس ( مطالعات

صحیح انتخاب ه است که انجام شده نیز نشان داد
هدایت و تربیت و هرس انگور بر افزایش  سامانه

ها و درصد قند محصول در اکثر  ها، خوشه اندازه حبه
 .)1( است بودهبت مث اورالندو رقم ماننددانه  ارقام بی

  اهمیت است  داراينتایج این آزمایش از این نظر 
  ها اثر مثبت داشته است. بر ابعاد حبه سامانهکه نوع 

بر ابعاد  تربیتی سامانهنوع  نیز در آزمایش حاضر
   . این نتیجه توسطتوجهی داشت قابلها تأثیر  حبه

در آفریقاي شمالی در بررسی اثر ) 17روپر و ویلیام (
دست  هیز بنمختلف تربیت بر رقم سلطانین  هاي سامانه

دوطرفه  کوردونایت هد سامانهکه که نشان داد  آمد
میوه باعث افزایش عملکرد محصول و بهبود کیفیت 

حاضر  پژوهشکه با نتیجه  شده استدرصد قند  مانند
) 8هارل و ویلیام ( توسط نتیجهین اهمسو بود. مشابه 

و همسو با نتایج حاصل از  دست آمده است هنیز ب
محمودزاده و  پژوهشدر نتیجه . است حاضر پژوهش
براي رقم ) کوردون کوتاه بهترین سامانه 13( همکاران

که همسو با نتیجه  معرفی گردیده استبیدانه سفید 
ترین دلیل اختالف نتایج،  حاضر نبود که مهم پژوهش

روش تعیین بهترین سامانه و سنوات رکوردگیري بوده 
حاضر از روش تحلیل گرافیکی با در  پژوهشکه در 

که  در حالی ه صفات استفاده شده استهمنظر گرفتن 
) از مقایسه 13( محمودزاده و همکاران پژوهشدر 

ها به روش دانکن  تک صفات در سامانه میانگین تک
هم در نظر گرفته نشده  صفات بااستفاده شده و تمام 

  ساله استفاده  از طرف دیگر از نتایج یکاست و 
تایج حاضر از نپژوهش که در  در حالی شده بود.
از طرف  اله استفاده شده است.س برداري پنج یادداشت

   دیگر نوع رقم مورد مطالعه نیز متفاوت بود.
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نوع سامانه تربیتی با ارتفاع بلند، آرایش تاج پوشه 
هد. همچنین تبخیر و تعرق،  تأثیر قرار می را تحت

هاي برگ و شدت فعالیت روزنهتنفس سلولی، 
تري در  فتوسنتز را افزایش داده تا مواد غذایی بیش

ها ساخته شود، این به نوبه خود باعث افزایش  برگ
   عملکرد کمی و کیفی محصول تاك خواهد شد

نشان دادند که با ) 19. سینگ و چوهان ()18 و 9(
توجه به اهمیت جلوگیري از برگشت شیره پرورده به 

ریشه براي مدت زمان کوتاه و ابقاي آن در  منطقه
زایش درصد قند تواند عملی مؤثر بر اف ها، که می شاخه

ها و القاي باردهی محصول و بزرگ شدن اندازه حبه
 وصخص هتربیت ب ال بعد باشد، انتخاب نوعدر س
صورت افقی  هها ب هاي داربستی که در آن شاخه سامانه

هدایت شده باشند به این امر کمک  پایینیا رو به 
شایانی خواهد کرد که منطبق با نتایج حاصل از این 

هاي داربستی که  که در سامانهطورياست به پژوهش
اند کمیت  صورت افقی هدایت شده تر به ها بیششاخه

توجهی داشته است. بر  و کیفیت محصول افزایش قابل
اي انجام شده در مزرعه هاي این اساس آزمایش
ها  سامانه گونهبرتري این  بیانگرکشورهاي مختلف 

در  و افزایش آن C/Nباشند و با تنظیم رابطه  می

ها، درصد قند محصول را باال برده و در  تاك
ساله تبدیل اعضاي رویشی به زایشی را  هاي یک شاخه

ند که در مناطق انگورخیز ایران نیز این ساز میسر می
  ).14 و 10، 5( امر قابل دسترسی خواهد بود

  
  گیري کلی نتیجه
نشان داد که عملکرد  پژوهشنتایج حاصل از این 

آب میوه و  TAو  TSSابعاد حبه، میوه و کشمش، 
ثیر أت تحتانگور رقم بیدانه قرمز رسیدن  مدت زمان

گیرند که در این میان  تربیتی تاك قرار می سامانهنوع 
رسیدن  مدت زمانو  TAعملکرد میوه، طول حبه، 

 ترین اثرپذیري را داشتند. بیش ،نسبت به سایر صفات
تربیتی تاك در رسد که نوع سامانه  نظر می چنین به

هاي هوایی و شارژ میزان ذخیره شیره پروده در اندام
ها، تبادل گازهاي تنفسی و تعادل رشد آن در حبه

مؤثر باشد. این امر در افزایش کیفیت میوه و عملکرد 
تربیتی  سامانهانتخاب  بنابراینقابل استنباط است. 

تواند عملکرد و مناسب تاك تا حدود زیادي می
 سامانهثیر خود قرار دهد که این أت ه را تحتکیفیت میو

  .بلند بود کوردون سامانهمناسب در منطقه تاکستان، 
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