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Abstract 

 

Background and Objectives 

Grape is one of the fruit trees which require good management for economical production. 

Farmers often do not properly prune vine grape. Grape cultivars show different responses to 

pruning severity. Perlette cultivar is among the new cultivars whose cultivation has recently been 

on the rise in Iran. The main objective of this research was to determine the effect of severity and 

the number of buds per shoot on yield and productivity coefficients of perlette grape cultivar.  

 

Materials and Methods 
A factorial experiment based on randomized complete block design with three replications was 

conducted to evaluate the pruning effect on yield and yield components. Treatments included 42, 

60 and 72 buds per vine and 6, 5 and 4 buds per cane during 2012 in Garaban agro industrial 

complex. Some different traits on fruit quantity and quality were measured.  

 

Results 
Results showed that the number of buds per vine and cane had a significant effect on the number 

of clusters, cluster weights, and yield and productivity coefficients. Vine yield was significantly 

different under various treatments: whereas the highest yield (about 12 kg/vine) was obtained by 

60 buds/vine and long pruning with 6 buds/cane, the lowest yield (about 5.6 kg/vine) was 

recorded in 42 buds/vine with 4 buds/ cane. The highest cluster weight (of about 250 g) was 

obtained in 60 buds/vine with 4 buds/ cane and the lowest cluster weight (182 g) was found in 72 

buds/vine and 4 buds/ cane. The productivity coefficient was significantly different among the 

treatments at 1% statistical level. The highest productivity coefficient (0.98) was found in the 

case with 42 buds/vine and 5 buds/ cane and the lowest was in 60 buds/vine with 4 buds/cane. 

Generally 60 buds/vine was recommended for this cultivar as a mixed pruning with two replacing 

buds and a cane with 6 bearing buds. 

 

Discussion 
The number of clusters was increased by increasing the number of vine buds and cane buds. 

Cluster number is possibly dependent on the number of vine buds, which is one of the factors to 
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increase the yield. The weight of cluster is affected by several factors such as productivity, the 

cultivar and so on. The highest yield was recorded in 60 buds/vine and 6 buds/cane. This 

phenomenon is related to a balance of vegetative and reproductive characters in this cultivar. 

Yield reduction occurred in 42 and 72 buds/vine.  The decrease in the yield was due to a decrease 

in the weight of the clusters in 72 buds/vine. This is possibly due to the lack of adequate nutrition 

by the vine for cluster growth. Yield reduction was due to a decrease in the cluster production 

number in 42 buds/vine. Yield was increased with a decrease in pruning intensity. This 

phenomenon represents an increase in the number of buds on the fruiting canes. The long pruning 

with 6 buds/ cane and 60 buds/vine was superior to the others. This pruning severity was 

determined based on fruit yield and quality. Proper pruning leads to a balance between vegetative 

and reproductive growth and the quantitative and qualitative yields will be increased. 

 

Keywords: Charge, Grape, Mixed pruning, Perlette cultivar 
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 چکیده
رقم پرلت آزمایشی با  ه در شاخه بر خصوصیات کمی و کیفیو تعداد جوان تعداد جوانه در بوته تعیین به منظور

 ایبه فاکتوریبل ببر پ   در قالب   جوانه 0و  5، 2 شامل جوانه در بوته و تعداد جوانه در شاخه  24و 06، 24تیمار  سه

ببا    باغات انگور مجتمع کشبت و صبنعت هبره    در 29-24تکرار در سال زراعی  سه در تصادفی کاملهای  بلوک

تعداد جوانه در بوته و تعداد جوانه  اثر نشا  داد که ها دادهنتایج مقایسه میانگین  .هرفت قرار بررسی مورد هرسین

اثر متقابل تعداد جوانبه  . بود دار یمعنو وز  خوشه  هبرعملکرد بوته، ضری  باروری، تعداد خوشه در بوتدر شاخه 

کیلبوهر    94حدود )در بوته و تعداد جوانه در شاخه بر صفت  عملکرد در بوته نشا  داد که بیشترین عملکرد بوته 

کیلبوهر  در   0/0حبدود  )ثبت شد و کمترین عملکبرد   ای جوانهو هرس بلند شش  ای جوانه 06در تیمار ( در بوته

هر  در  456بیشترین وز  خوشه حدود  .جوانه در شاخه مشاهده شد 2و هرس کوتاه  ای جوانه 24ر تیمار د( بوته

و  ای جوانبه  24در تیمبار  ( هبر   984)جوانه در شاخه و کمترین وز  خوشبه   2ی و هرس کوتاه ا هناجو 06تیمار 

ه و شبدت هبرس ببر ضبری  بباروری      اثر متقابل تعداد جوانه در بوت. جوانه در شاخه به دست آمد 2هرس کوتاه 

هبرس  در بوتبه و رو   جوانه  06 تعدادحفظ  کلی طور به .بود درصد 9دار در سطح احتمال  دارای اختالف معنی

شاخه جانشین عنوا   به ای جوانه دو شاخه یک و بارده شاخهعنوا   به ای جوانه شش شاخه یک نگهداری با مختلط

 .شود یم یهتوص رقمدر این  رو سیمی تربیت برای

 

 هرس مختلط، عملکرد، مواد جامد محلولضری  باردهی، : ها کلیدواژه

 

 مقدمه

تواند تابع عوامل بسایار   شدت هرس مناسب میتعیین 

نااور ر اا   هااا آنتاارین  متفاااوتی باشااد کااه یکاای از م اا 

ی ها که در ار ام انگور محل جوانه توجه به این با. باشد می

ی هارس  ها از ار ام با روشبعضی . باشد بارده متفاوت می

 شاوند  و بعضی دیگار باه راورت بلناد هارس مای       هکوتا

(Mullins et al., 1992.) مانده بار روی   تعداد جوانه با ی

کننده در عملکرد، کیفیت میاوه   بوته یکی از عوامل تعیین

تعاداد شااخه، ناور ر ا ،     . باشاد  و رشد رویشی انگور می

تند کاه در  یزی خاک و فارله کاشت عواملی هسخحارل

ماناده بوتاه    رشد رویشی مو و ن ایتاً در مقدار جواناه باا ی  

پیدا کردن تعداد جوانه مطلوب با توجه به . باشند موثر می

گااردد و بااا انجااام   اادرت رشااد سااام  باال مشااخ  ماای

ماناده را   ترین تعداد جوانه با ی توان مناسب آزمایشاتی می

دهی با ضریب بار. برای یک ر   در یک منطقه پیدا کرد

، یعنای در  داردده نوساان    ی میاوه هاا  توجه به طاوم شااخه  

mailto:issaarji@gmail.com


 324 ... اثر تعداد جوانه در بوته و شاخه برخصوریات: و همکاران ارجی

هاارس کوتاااه ضااریب باااردهی کمتاار از هاارس طویاال    

داناه مشاخ     در آزمایشی روی انگور ر ا  بای  . باشد می

شد ضریب باروری با افزایش تعداد جواناه و هارس بلناد    

  (.Nejatyan, 2004)افزایش یافت 

ررااد ، دهااا در تحقیقاای دررااد ساابز شاادن جوانااه  

ی ها ی بارده، تعداد خوشه و عملکرد بر روی بوتهها شاخه

جواناه   63جوانه در شااخه و   12شده ر   گالبی با  هرس

 12در بوته بیشتر از بقیاه حاا ت باود، لاذا هارس طویال       

افزایش تعداد جواناه و  . برای آن ر   توریه شد ای جوانه

 هاا  طوم شاخه در ر   بیدانه باعث افازایش تعاداد خوشاه   

ی به عمل آمده ها آزمایش(. Nejatyan, 2004)گردد  یم

روی تعداد زیادی از ار ام انگاور نشاان داد کاه افازایش     

تعااداد جوانااه در بوتااه مااو باعااث افاازایش تعااداد خوشااه 

 ;Chadha et al., 1973; Cirami et al., 1985)شاود   می

Christensn et al., 1994 .) 

چناادین شاادت هاارس باار عملکاارد بوتااه مااو در   تاایثیر

در ر ا  عساکری باا    . پژوهش مورد بررسی  رار گرفته است

عملکارد  ( تا دوازده جوانه)افزایش تعداد جوانه در هر شاخه 

ویاژه از نرار درراد ماواد جاماد       افزایش، اما کیفیت میوه باه 

در ر اا  (. Moeinrad, 2007)محلااوم میااوه کاااهش یافاات 

باه   نسابت  ای جواناه سلطانی نیز تیمارهاای هشات تاا دوازده    

عنای دار باوده و باا هارس     تفاوت م  ای جوانهتیمارهای چ ار 

مااواد جامااد محلااوم میااوه کاااهش یافاات     طویاال دررااد 

(Moeinrad, 2007 .)  انگور کشمشی مشکین ش ر در مقابال

سااطوم مختلاات شاادت هاارس و تعااداد جوانااه در شاااخه    

کاه ایان ر ا  در     طاوری  العمل متفااوتی نشاان داد، باه    عکس

کمتارین   ای جوانهشترین و در هرس سه بی ای جوانههرس ده 

 ,.Pirayesh Baig Baghi et al)عملکارد را داشاته اسات    

2007 .) 

بررسی اثر هرس بر عملکارد و کیفیات انگورهاای دیا      

رشااه و خوشااناو نشااان داد کااه ایاان ار ااام در مقاباال سااطوم 

مختلت هرس و تعداد جوانه در هر شاخه، واکانش متفااوتی   

ترین عملکاارد در هاارس ساابک و کااه بیشاا طااوری دارنااد، بااه

 ,.Karami et al)دسات آماد   ه جواناه با   9تاا   6نگ اداری  

بیشاترین عملکارد از   ( perlette) در انگور پرلات (. 2007

شاخه  دست آمد که تعداد شش جوانه در هره یی بها بوته

نگ داری شده است به همین دلیل هرس بلناد بارای ایان    

همچناین   (.Ahmad et al., 2004)ر   توریه شده است 

( Himrod) برای تولید حداکثر عملکرد در ر ا  هیمارود  

در منطقه کشمیر هندوستان، نگ داری تعاداد پانج شااخه    

 باارروی هاار بوتااه توراایه شااده اساات    ای جوانااهدوازده 

(Feza Ahmad, 2008 .) ر اا  تامسااون (Thompson) 

هارس  ( Concord)دانه هرس سبک و انگور کنکاورد   بی

انجاام هارس   (. Morris et al., 1985)پسندد  شدید را می

دانه به علت افزایش باروری و عملکرد  بلندتر در ار ام بی

 تایثیر در ایان پاژوهش    .(Nejatyan, 2004) ضروری است

ماناده روی بوتاه و شااخه بار عملکارد و       تعداد جوانه باا ی 

 اجزای عملکرد انگور ر   پرلت با سیست  تربیت روسایمی 

 .مورد بررسی  رار گرفت

 ها مواد و رو 
این پژوهش در باا  انگاور مجتماع کشات ورانعت      

ش رستان هرسین استان  بان از توابع منطقه گرهگرهبان در 

د یقه شمالی  49درجه و  34کرمانشاه با عرض جغرافیایی 

باا ارتفاار    د یقه شار ی  23درجه و  44و طوم جغرافیایی 

متری از سطح دریا بار روی ر ا  انگاور پرلات باه       1333

ی کامال  هاا  این مطالعه در  الب طرم بلاوک . نجام رسیدا

 1392-1391تصادفی با نه تیمار و در سه تکارار در ساام   

، 42تیمارها به شرم ذیل شاامل ساه ساطح     . انجام گرفت

جوانه در شااخه   6و  5، 4جوانه در بوته و هرس  42و  63

عناوان   باه جواناه  در این روش هرس مختلط باا دو  . بودند

عناوان   باه جواناه   6و  5، 4ین و یاک شااخه   شاخه جایگز

 . ده به انجام رسید شاخه میوه

ارله انگور در واحد آزمایشی  رار داشات و باا    3تعداد 

بوتاه    81شده و سه تکارار، تعاداد    توجه به تیمارهای تعریت

از لحاا    هاا  این بوتاه .  ر   پرلت مورد آزمایش  رار گرفت

وضااعیت تقریباااً در  هااا شاارایط ساانی، حجاا  و  اادرت بوتااه

باه   هاا  آنفارم تربیات   . یکسان  رار داشتند و چ ار ساله بودند

و باا   با فرم تای متوساط، باه راورت ناامنر      روش روسیمی 
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غربای   -باا ج ات شار ی    ها ردیت. متر بود سانتی 123ارتفار 

ای باا   رورت  طره آبیاری این تاکستان به. طراحی شده بودند

لیتارآب   53میازان   دور آبیاری هفت روزه رورت گرفت و

رافات مختلات   . در هر دوره بارای هار بوتاه مصار  شاد     

کمی و کیفی از  بیال تعاداد خوشاه، وزن خوشاه، طاوم      

حباه، عملکارد میاوه در     133خوشه، عرض خوشاه، وزن  

بوته، ضریب باردهی، پ هاش، مواد جامد محلوم و اسید 

  .گیری شد  ابل تیتراسیون آب میوه اندازه

اس نسابت تعاداد کال خوشاه باه      ضریب باردهی بر اس

 (.Nejatyan, 2004) دست آماد  ی سبز شده بهها کل جوانه

 RPB10 ش متاار چیناای ماادمهااا ش بااا اسااتفاده از پهااا پ

باا اساتفاده از رفراکتاور     مواد جامد محلوم. گیری شد اندازه

گیاری   برای اندازه. گیری شد اندازه WYT-4متر چینی مدم 

. ش تیتراسایون اساتفاده شاد   اسیدیته  ابل تیتر افشره از رو

در روش . لیتر آب میوه ا دام به تیتراسیون شاد  میلی 13با 

 1/3( NaOH)تیتراسیون با استفاده از هیدروکسید سادی   

نرمام و به کماک فنال فتاالین یاک درراد حجا  ساود        

فنل فتالین در محیط اسایدی کادر و   . مصرفی تعیین گردید

ا اداماه عمال   شود کاه با   در محیط  لیایی رورتی رنگ می

تیتراسیون به محض ظ ور رنگ رورتی اضافه کردن سود 

را متو ت ساخته و میزان مصر  سود را از بورت یاداشت 

میزان اساید تارتاریاک    M = 0.75×Vو با استفاده ازفرموم 

در این فرموم میزان اساید برحساب گارم در     .مشخ  شد

ضاریب   45/3شاده و عادد ثابات     لیتر و حج  سود مصر 

درن ایت باا   (.Anon, 1997)باشد  اسید تارتاریک می ثابت

 1333گارم در   تبدیل واحد عدد مربوطه باه راورت میلای   

 .لیتر اعالم شد میلی

 هاا  پس از آزمون نرمام بودن داده ها تجزیه واریانس داده

مودارهاا باا   و رس  ن MSTATCافزار آماری  با استفاده از نرم

در ساطح   هاا  ه میاانگین اکسال و مقایسا   استفاده از نارم افازار  

 .انجام شد به روش دانکن دررد پنجاحتمام 

 نتایج و بحث
نتایج مقایسه میاانگین رافت تعاداد خوشاه در بوتاه      

 42و  63باه   42نشان داد افزایش تعداد جواناه در بوتاه از   

دار در  طاور معنای   جوانه منجر به افزایش تعداد خوشاه باه  

عداد جواناه در  در وا ع افزایش ت(. 1جدوم )وته گردید ب

ده باعاث افازایش تعاداد     بوته به علات افازایش نقاای میاوه    

از طرفی افازایش تعاداد جواناه روی    . شود خوشه در مو می

دار در تعداد خوشاه   باعث افزایش معنی 6و  5به  4شاخه از 

جواناه در شااخه    6و  5داری باین   گردید ولی تفاوت معنی

تا حادی منجار باه     رو افزایش تعداد جوانه از این. دیده نشد

گردد و سپس ممکن است  افزایش تعداد خوشه در بوته می

حتی کاهش نشان دهد که این پدیده ممکن است باه دلیال   

شده باشد که درن ایت منجر باه   کاهش در تعداد جوانه سبز

 63طاورکلی در تیماار   باه . گاردد  کاهش تولیاد خوشاه مای   

و  ای ناه جوا 42و تیماار   ای جواناه  6و هرس بلناد   ای جوانه

در مقایسه با دیگر تیمارها بیشاترین   ای جوانه 4هرس کوتاه 

علات افازایش تعاداد خوشاه در     . تعداد خوشاه تولیاد شاد   

تیمارهای مذکور احتما ً به دلیال افازایش نقاای باارده در     

در بوتااه در کلیااه  42در تیمااار . ایاان تیمارهااا بااوده اساات 

 ایان   رو تعاداد خوشاه تولیادی پاایین باود از ایان       هاا  هرس

در خصاو   . تیمار مناسب برای انگور پرلت نخواهاد باود  

 دار  ، هارس بلنادتر باعاث افازایش معنای     ای جوانه 63تیمار 

رساد ایان    در تعداد خوشه تولیدی گردید کاه باه نرار مای    

 42تیماار  . برتار از بقیاه باشاد    ای جوانه 6تیمار با هرس بلند 

باود، از   برتار از بقیاه   ای جواناه  4با هارس کوتااه    ای جوانه

رو باارای راافت تعااداد خوشااه در بوتااه داشااتن تعااداد  ایاان

مناسب تعداد جوانه مناسب در بوته با ناور هارس متفااوت    

  نتایج تحقیقاتنتایج حارل از این آزمایش با . خواهد بود

(1973)Chadha et al.  ،(1985) Morris et al. ،

(1994 )Christensn et al.  (2002)و Ahmadi   مطابقات

از طرفی با افزایش تعداد جواناه در شااخه تعاداد    . داشت

رو هارس بلناد باا تعاداد      از ایان . خوشه نیز افزایش یافات 

تاار بااه نراار  جوانااه مناسااب در بوتااه در ایاان ر اا  مناسااب

و  Nejatyan( 2004) یهاا  نتایج حاراله باا یافتاه    .رسد می

(1989 )Balasubrahmanyan and Khanduja همخااوانی 

 .داشت

 ل تعداد جوانه در بوته و تعاداد جواناه در   اثرات متقاب
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شاخه نشان داد با افزایش تعاداد جواناه در بوتاه افازایش     

(. 1جدوم )داری در رفت طوم خوشه مشاهده شد  معنی

رساد افازایش تعاداد جواناه در بوتاه منجار باه         به نرر می

ی تولیدی زیادتر و در نتیجه منجار  ها افزایش تعداد شاخه

رود  شاده و احتماام مای    تر در داخل تاجبه ایجاد سایه بیش

ایان  ضایه   . این عامل منجر به افزایش طوم خوشه گاردد 

در خصو  عارض خوشاه کاامالً بارعکس باوده اسات       

کااه اثاارات متقاباال نشااان داد عاارض خوشااه بااا  طااوری بااه

افزایش تعداد جوانه در بوتاه و افازایش تعاداد جواناه در     

غلب موارد شاخه کاهش نشان داد اگرچه این کاهش در ا

آید تعداد جواناه کمتار    رو به نرر می از این. دار نبود معنی

در بوته و تعداد جوانه کمتر در شاخه باعاث تناک شادن    

تاااج و افاازایش نوررسااانی و درن ایاات گسااترش عرضاای 

 .  شود ها خوشه

نشاان داد اثار تعاداد    ( 1)نتایج مقایسه میاانگین جادوم   

خوشاه دارای   جوانه در بوته و طاوم هارس شااخه بار وزن    

وزن خوشاه  . دررد آماری بود پنجدار در سطح  تیثیر معنی

تحاات تاایثیر تعااداد جوانااه در بوتااه ابتاادا افاازایش و سااپس 

جوانااه  63جوانااه بااه  42کاااهش نشااان داد یعناای از تعااداد 

وزن خوشه تحات  . جوانه کاهش نشان داد 42افزایش و به 

یش نشاان  دار افازا  طاور معنای   تیثیر تعداد جوانه در شاخه به

ای وزن خوشااه  جوانااه 6و  5کااه در هاارس  طااوری داد بااه

اثرات متقابل تعداد جوانه در بوتاه  . دار داشت افزایش معنی

دار بااود و  و تعااداد جوانااه در شاااخه دارای تفاااوت معناای 

گارم در مقایساه باا دیگار      243ای با بیش از  جوانه 63تیمار

 (. 1جدوم )تیمارها بیشترین وزن خوشه را داشت 

ای و اناوار   جواناه  63فزایش در وزن خوشه در تیماار  ا

هرس بلند، متوسط و کوتاه احتما ً به دلیل تعادم در رشاد  

رویشی و زایشی باشد که شرایط رشد مناسبتری برای رشد 

که این تعادم بارای دیگار    نماید، درحالی ها ایجاد می خوشه

بااا  پااژوهش نتااایج حاراال از ایاان . شاااراها بر اارار نبااود 

، Martinez de Toda and Sancha (1998) قاات تحقی

(2002) Ahmadi (1998) و Colapietral،  مطابقاااااااات

داشت، زیرا افازایش تعاداد جواناه در بوتاه از یاک حاد       

مشخ  به دلیل نااتوانی بوتاه در تاامین ماواد ماورد نیااز       

در این رابطه به نرار   .شود ها می باعث کاهش وزن خوشه

ارتباای باا رافت وزن    رسد که شدت هارس بلناد در    می

تر است که این موضور با نتاایج حاراله از    خوشه مناسب

 Nejatyan( 2004)و  Jalili Marandi (1996) تحقیقاات 

 .مطابقت داشت

اثر متقابل تعداد جوانه در بوته و تعداد جوانه در شاخه بر 

دار نشاان   رفت وزن رد حبه در بیشتر تیمارها تفاوت معنای 

جواناه در بوتاه و    63ن رد حبه در تیمار نداد، اما بیشترین وز

جواناه در بوتاه و هارس     42ای و تیماار   جواناه  6هرس بلناد  

جوانه  42ای و کمترین وزن رد حبه در تیمار  جوانه 4کوتاه 

 (. 2جدوم )ای ثبت شد  جوانه 6در بوته و هرس بلند 
 

 رقم پرلتبر صفات مختلف کمی انگور اثر تعداد جوانه در بوته و شاخه  -9جدول 
Table 1. Effect of number of buds per vine and shoot on quantity traits of Perllete grape varity 

 وز  خوشه 

 (هر )
Cluster weight (g) 

عرض خوشه 

 (متر سانتی)
Cluster wide (cm) 

 طول خوشه 

 (متر سانتی)
Cluster length 

(cm) 

 تعداد خوشه در بوته
Cluster no/plant 

 تعداد جوانه در شاخه
Buds number  

per vine 

 تعداد جوانه در بوته
Buds number  

per vine 

209.1
cde

 13.44
a
 23.39

ab
 32.65

de 4 
42 237.8

abc
 12.05

ab
 22.17

b
 33.87

d
 5 

230.5
a-d

 11.00
ab

 22.41
b
 32.97

d
 6 

250.3
a
 12.14

ab
 24.43

ab
 30.43

e
 4 

60 242.0
ab

 11.88
ab

 24.08
ab

 38.99
b
 5 

247.7
a
 11.33

ab
 24.24

a
b 44.53

a
 6 

182.1
e
 10.56

b
 26.29

a
 44.32

a
 4 

72 201.8
de

 10.83
ab

 26.17
a
 41.00

b
 5 

212.9
b-e

 10.85
ab

 26.04
a
 36.22

c
 6 

 .باشند نمی (p < 0.05) دار اعداد با حرو  مشترک در هر ستون دارای اختال  معنی

Numbers followed by the same letter are not significantly differentns (p < 0.05). 
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 بر صفات مختلف کمی انگور رقم پرلت ها آ متقابل  اثر تعداد جوانه در بوته و شاخه و اثر -4جدول 
Table 2. Effect of number of buds per vine and shoot on quantity traits of Perllete grape varity 

 تعداد جوانه در بوته
Buds number per vine 

 تعداد جوانه در شاخه
Buds number per vine 

 (هر )حبه صد وز  
100 Berry Weight (g) 

 (کیلوهر )عملکرد در بوته 
Yield per Plant (Kg) 

 ضری  باردهی

Productivity Coefficient 

42 

4 134.6
a
 6.61

d
 0.96

a
 

5 122.0
ab

 7.69
c
 0.98

a
 

6 117.9
b
 8.49

c 0.95
a
 

60 

4 124.9
ab

 8.26
c 0.54

e
 

5 129.8
ab

 9.78
b 0.76

b
 

6 134.1
a 12.03

a
 0.94

a
 

72 

4 124.8
ab

 7.88
c
 0.70

c
 

5 125.3
ab

 8.14
c
 0.64

d
 

6 126.2
ab

 8.36
c
 0.55

e
 

 .باشند نمی (p < 0.05) دار اعداد با حرو  مشترک در هر ستون دارای اختال  معنی

Numbers followed by the same letter are not significantly differentns (p < 0.05). 
 

عملکرد در بوتاه تحات تایثیر تعاداد جواناه در بوتاه و       

دار در سااطح  تعااداد جوانااه در شاااخه دارای تفاااوت معناای

میازان عملکارد تحات    (. 2جادوم  )دررد بود  پنجاحتمام 

جواناه در بوتاه    42تیثیر میزان تعداد جوانه در بوته از تیمار 

دار  نشان داد و ساپس در   جوانه در بوته افزایش معنی 63به 

حفظ تعداد جوانه در . جوانه در بوته کاهش یافت 42تیمار 

دار داشات   شاخه نیز بر میزان عملکرد تایثیر افزایناده معنای   

جوانه میزان تولید به ترتیب  6و  5به  4که از هرس  طوری به

اد جوانه در اثرات متقابل تعداد جوانه و تعد. افزایش داشت

 6و  5ای و هاارس  جوانااه 63شاااخه بااه شاادت در  تیمااار  

دار باود و   ای در مقایسه با دیگر تیمارها مثبت و معنی جوانه

 63کیلوگرم مرباوی باه تیماار     12بیشترین تولید در بوته با 

 6/6ای و کمتارین عملکارد حادود     جوانه 6جوانه و هرس 

بوتاه و هارس    ای در جواناه  42کیلوگرم در بوتاه در تیماار   

 .(2جدوم )ای اتفاق افتاد  جوانه 4کوتاه 

احتما ً افزایش تعداد جواناه در بوتاه باعاث افازایش     

شده که یکی از فاکتورهای افزایش عملکرد  تعداد خوشه

هاا در اثار کااهش وزن     باشد ولی کاهش وزن خوشاه  می

عناوان یکای از عوامال کااهش      ها و نیز ریزش حبه به حبه

جواناه در بوتاه    42رو در تیمار  از این. تبوده اسعملکرد 

هاا   کاهش عملکرد در بوته به دلیل کوچک شدن خوشاه 

ها بوده است ولی در تیمار  در اثر عدم تغذیه کافی خوشه

جوانه در بوته کاهش عملکرد در ارتبای با کاهش در  42

اماا دلیال کااهش عملکارد در     . خوشه تولیدی بوده است

کوتاه احتما ً به دلیل کاهش در  ای با هرس جوانه 63تیمار 

نتیجاه حارال از   . نقای بارده در اثر شدت هرس بوده است

کاه بار    .Salem et al (1997)این تحقیق با نتیجه آزمایش 

 (King Ruby) دانه و کینگ روبای  روی ار ام تامسون بی

 کااه  Pavlov and Tsvetkov( 1988)و نیااز تحقیااق 

و دوناوساااکی ( Storgosia) روی ار اااام استورگوسااایا

انجام گرفته بود مطابقت  (Dounavski Lazour)  زور

ها بیان داشتند با افزایش تعداد جواناه در بوتاه    آن. داشت

یابد که ایان نتیجاه باا     طور پیوسته عملکرد افزایش نمی به

 .نتایج این پژوهش همسو بود

با کاهش شدت هرس عملکرد روناد افزایشای نشاان    

زایش تعداد جواناه باارده در شااخه    دهنده اف داد که نشان

نتایج .  باشد رو این ر   نیازمند هرس بلند می بوده، از این

  .Ahmad et al( 2004)ایاان پااژوهش بااا نتااایج تحقیااق 

 هاا ب تارین    آن. مطابقات داشات   پرلات  ر ا   در خصو 

 شاادت هاارس باارای ر اا  مااذکور شااش جوانااه باار روی  

 تحقیااق بااا  حاراال از ایاان نتااایج. داننااد شاااخه بااارده ماای 

  و Moeinrad ، (2004 )Nejatyan(2007) هااااای یافتااااه

(1989 )Balasubrahmanyan and Khanduja  همخاوانی و 

 .داشت

ضریب باردهی در انگور ر   پرلت تحت تایثیر تعاداد   

 پنججوانه در بوته و تعداد جوانه در شاخه در سطح احتمام 

ته ضاریب  با افزایش تعداد جوانه در بو. دار بود دررد معنی

که با افزایش طوم شااخه   باردهی کاهش نشان داد در حالی
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یعنی افزایش تعداد جواناه در شااخه ایان ضاریب افازایش      

 (.2جدوم )نشان داد 

ثر متقابل تعداد جوانه در بوته و طوم هرس بر ضریب ا

 .درراد باود   پانج دار در سطح  باروری دارای تفاوت معنی

ای و  جواناه  42ماار  در تی( 98/3)بیشترین ضاریب بااروری   

 63ای  بوده و کمتارین آن در تعاداد    طوم هرس پنج جوانه

ای باه دسات آماد     جواناه  4جوانه در بوتاه و هارس کوتااه    

 .(2جدوم )

کاه ضاریب بااروری حارال نسابت تعاداد        به دلیال آن 

خوشه بر تعداد جوانه سبز شده می باشد لذا به نرر مای رساد   

فاازایش تعااداد جوانااه افاازایش در تعااداد خوشااه در بوتااه بااا ا

شده در اثر تعداد جوانه زیاادتر در بوتاه همیشاه افزایناده      سبز

نیست که این موضور باعث باا  باودن ضاریب بااروری در     

ضاریب بااردهی باا    . تعداد جوانه کمتار در بوتاه شاده اسات    

کناد، یعنای در    ده نوساان مای   ی میاوه هاا  توجه به طوم شاخه

. باشاد  طویال مای   هرس کوتاه ضریب باردهی کمتر از هرس

کاه بار روی انگاور     Nejatyan( 2004)ی ها این نتایج با یافته

دانه رورت گرفت و نشان داد که هرس بلناد باعاث    ر   بی

  .افزایش ضریب باروری گردیده است، مطابقت داشت

 تعاداد جواناه در بوتاه و    مواد جاماد محلاوم تحات تایثیر     

بااا . دار نبااود بیشااتر تیمارهااا معناای تعااداد جوانااه در شاااخه در

مجماور ماواد    63باه   42افزایش تعداد جواناه در بوتاه از   

تواناد در اثار    این موضور می. جامد محلوم کاهش یافت

ضعت بوته برای تایمین ماواد غاذایی بیشاتر بارای تعاداد       

در تحقیقی بار روی کیاوی    .بر روی بوته باشدجوانه بیشتر 

انه فروت این  ضیه به اثبات رسیده اسات کاه هارس تابسات    

منجر به کاهش مواد جامد محلوم در مقایسه با شاهد بدون 

بااا  ایاان نتااایج. (Nazari et al., 2016) هاارس گردیااد

باا افازایش تعاداد    های تحقیقاتی کاه اعاالم داشاتند     یافته

جوانه در بوتاه مجماور ماواد جاماد محلاوم میاوه کااهش        

 Pandeliev 1987; Pavlov and)داشات   یابد همخوانی می

Tsvetkov 1988 .) ( 2007)همچنینMoeinrad  داد نشان

افزایش طوم شاخه در انگور ر   عساکری و سالطانی منجار    

به کاهش مواد جامد محلوم گردید که با نتایج این پاژوهش  

نتایج بررسی حسی روی میاوه انگاور کریمساون    . همسو بود

هاای باا    دانه بر اساس مواد جامد محلوم نشان داد که میاوه  بی

مشاتری پساند نباود و بارای      14تاا   16محلوم بین مواد جامد 

ای ماورد   باود تاا انادازه    19تا  1/14که این میزان بین  هایی آن

هایی که میزان مواد جاماد   که میوه پسند مشتری بود، درحالی

باود عمومااً ماورد پساند مشاتریان باود        21تا  1/19ها بین  آن

(Jayasena and Cameron, 2008 .) شاان  نتایج این تحقیاق ن

هاا باین    داد میزان مواد جامد محلوم تحت تیثیر اغلب هارس 

 . بود که در حد  ابل  بولی  رار داشت 23تا  19

تحقیقات نشان داده است که میزان مواد جامد محلوم 

 Chadha) دهاد  با افزایش شدت هرس افزایش نشان مای 

and Kumar 1970) . تیثیرمیزان مواد جامد محلوم تحت 

تحقیقاات نشاان داد   . گیارد  س  ارار مای  ر   و میازان هار  

و  14/21)بااا ترین میاازان مااواد جامااد در طاای دو فصاال 

در  (Sharad) دانااه در ر اا  شاااراد باای( ترتیااب بااه 33/22

 (.Kohale et al. 2013) دسات آماد   باه  ای جوانه 4هرس 

(1977 )Singhrot et al.       نشاان دادناد میازان ماواد جاماد

در . بارده رابطاه منفای دارد  محلوم با تعداد جوانه در شاخه 

ترتیاب   باه  85/16باه   5/18ر   هیمرود میزان مواد جامد از 

 مشااهده شاد   6تاا   2باا افازایش تعاداد جواناه در شااخه از      

(Kumar and Tomer 1978.) (1998 )Sehrawat et al. 

اظ ار داشتند میزان مواد جامد محلوم در انگاور تامساون   

طورکلی  به. یابد ایش میدانه با افزایش شدت هرس افز بی

با  ای جوانه 42بیشترین مقدار مواد جامد محلوم در تیمار 

دیااده شااد کااه بااا نتااایج   ای جوانااه 5و  4شاادت هاارس 

 .تحقیقات مذکور مطابقت داشت

افشاره   pHاثر تعداد جواناه در بوتاه و شااخه بار رافت      

در تعاداد  pH (4/3 )بیشاترین   .دار نباود  دارای اختال  معنی

در بوته و شدت هرس کوتاه اتفاق افتاد که با ساایر   جوانه 42

اساید  ابال   . موارد از لحا  آماری در یک سطح  رار داشت

میاازان تعااداد جوانااه در بوتااه دارای  تاایثیرتیتراساایون تحاات 

کمتارین باود    ای جواناه  42دار باود و در تیماار    تفاوت معنای 

د این موضور با نتایج تحقیقاتی که اعاالم داشاتن  (. 3جدوم )

افزایش تعداد جوانه در بوته باعث افزایش اسیدتیه  ابال تیتار   

 ;Norton and Grant 1994) مطابقاات داشااتشااود  ماای

Karami, 2010 Bozhinovitsz and Petrovski 1987;). 
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 بر صفات مختلف کیفی انگور رقم پرلتاثر تعداد جوانه در بوته و شاخه  -3جدول 
Table 3. Effect of number of buds per vine and shoot on quantity traits of Perllete grape varity 

 تعداد جوانه در بوته
Buds number  

per vine 

 تعداد جوانه در شاخه
Buds number  

per vine 

 مواد جامد محلول

TSS 

 پ ها 

pH 

 اسید قابل تیتراسیو 

TA (mg/100ml) 

نسبت مواد جامد محلول به 

 اسید قابل تیتراسیو 
TSS/TA 

42 

4 20.04
a
 3.36

a
 0.72

a
 27.83

c
 

5 20.04
a
 3.36

a
 0.65

ab
 30.83

bc
 

6 19.87
ab

 3.36
a
 0.52

c
 38.21

a
 

60 

4 18.91
b
 3.32

a
 0.66 

ab
 28.65

c
 

5 19.28
ab

 3.35
a
 0.67

ab
 28.78

c
 

6 19.55
ab

 3.03
a
 0.69

a
 28.33

c
 

72 

4 20.05
a
 3.40

a
 0.61

b
 32.87

b
 

5 19.83
ab

 3.36
a
 0.65

ab
 30.51

bc
 

6 19.56
ab

 3.31
a
 0.68

ab
 28.76

c
 

 .باشند نمی( p < 0.05) دار یمعناعداد با حرو  مشترک در هر ستون دارای اختال  

Numbers followed by the same letter are not significantly differentns (p < 0.05). 
 

اثاار متقاباال تعااداد جوانااه در بوتااه و شاادت هاارس باار 

 .باود  یک دررددار در سطح  ی اختال  معنیاسیدیته دارا

 133گاارم در  میلاای 42/3)بیشااترین میاازان اسااید  اباال تیتاار 

جوانه در بوته و شادت هارس کوتااه     42در تیمار( لیتر میلی

در ( لیتار  میلای  133گارم در   میلی 52/3)بوده و کمترین آن 

میزان . جوانه در بوته وشدت هرس بلند اتفاق افتاد 42تیمار

آلای در طعا  و مشاتری پساندی انگاور اهمیات        اسیدهای

در انگورهااا گاازارش شااده اساات کااه میاازان . زیااادی دارد

( لیتار  میلای  133گارم در   میلای ) 88/3تاا   51/3اسیدیته باین  

دانه بر اساس  مطالعه حسی انگور کریمسون بی. متغییر است

 8/3میزان اسیدیته نشان داد انگورهاای باا اسایدیته بایش از     

 8/3تاا   61/3اما اگار ایان میازان باین     . ند نبودزیاد مورد پس

ای ماورد پساند باود و عمومااً انگورهاای باا        باشد تا انادازه 

 Jayasena and) ماورد پساند باود    6/3تاا   5/3اسیدیته بین 

Cameron, 2008.)     هرس نه تن ا به مقادار زیاادی بااردهی

دهد بلکه کیفیت میوه را تحت تایثیر   را تحت تیثیر  رار می

 در این پاژوهش تیماار   (.Kumar et al., 2017) دهد می رار 

جوانه در شاخه برترین تیماار   6ای با شدت هرس  جوانه 42

  Jayasena and Cameronشده توسط از لحا  معیار تعریت

نشان داد هارس سانگین در    Karami( 2010) .بود( 2008)

مقایسه با هرس سبک و همچنین افزایش در تعداد جوانه از 

باه افازایش اساید  ابال      در انگور شایرازی منجار   9و  6به  3

نشااان  .Palanichamy et al (2004). گااردد تیتراساایون ماای

دادناد باا افاازایش تعاداد جواناه در شاااخه میازان اساید  اباال       

 (Pusa Navrang) تیتراسیون در انگاور ر ا  پوساا ناورناگ    

 نتایج ایان پاژوهش باا نتاایج ایشاان مطاابق       . افزایش نشان داد

به دلیل تاراک  تااج    افزایش اسید  ابل تیتراسیون احتما ً. بود

هاای بلناد باوده کاه ناور کمتاری در اختیاار         زیادتر در هرس

هااا  اارار گرفتااه و از طرفاای زیااادی تعااداد خوشااه و   خوشااه

عملکرد منجار باه عادم تعاادم در تولیاد  ناد و ماواد جاماد         

گردد و درن ایت میزان اساید   های طویل می محلوم در هرس

 .ها با تر خواهد بود  ابل تیتراسیون در آن

نتایج مقایسه میانگین نسبت مواد جامد محلوم به اساید  

دار در   ابل تیتراسیون نشاان داد باین تیمارهاا تفااوت معنای     

 بار (. 3جادوم  )درراد وجاود داشات     پانج سطح احتماام  

هاا انگورهاایی    کنناده  عمل آمده مصر  اساس تحقیقات به

را  23د  اباال تیتراساایون کمتاار از  بااا نساابت  نااد بااه اساای  

ای  باشد تا اندازه 33تا  1/23اگر این نسبت بین . پسندند نمی

مورد  43تا  1/33که نسبت بین  باشد درحالی مورد پسند می

در  (.Jayasena and Cameron, 2008) پسند عماوم اسات  

بود کاه در حاد  ابال     24پژوهش حاضر این نسبت بیش از 

ترین نسبت مواد جامد محلوم به اسید با .  بوم  رار گرفت

ای  جواناه  6ای باا هارس    جواناه  42 ابل تیتراسیون در تیمار 

 . روی داد
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 هیری نتیجه
 دست آمده مشخ  شاد بیشاترین    با توجه به نتایج به

 

تعداد خوشه در بوته، بیشترین وزن خوشاه، باا ترین   

میزان عملکرد میوه در بوتاه و همچناین ضاریب بااروری     

ای  جواناه  6جوانه در بوته با هارس بلناد    63در تیمار  با 

جواناه در   63رو با ی گذاشتن تعاداد   از این. دست آمد به

عناوان   جواناه باه   2جوانه در شااخه و   6بوته با هرس یلند 

 .جانشین برای ر   پرلت  ابل توریه است
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