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 در منطقه تاکستان دانهبیمعرفی بهترین روش تربیت داربستی انگور رقم 

 3و مجید گلمحمدی 2مهدی طاهری، 1اله رسولیولی
 

 چكيده

 در منطقه تاکستان استان قزوین بود. دانهبیهدف از این پروژه ترویجی معرفی بهترین روش تربیت داربستی انگور برای رقم 

. در این ندمورد ارزیابی قرار گرفت روش خزنده و روش کوردون زمینیدر این پروژه روش کوردون دیواری )دوطبقه دوطرفه(، 

د. هرس یدر حوزه مرکز خدمات جهاد کشاورزی اسدآبادی شهرستان تاکستان انتخاب گردساله  8-9سن های همپروژه تاکستان

 تعداد کارگر، عملکرد، دنیزمان رسبر  اعمال گردید. اثر روش تربیت )تیمار( در دو سال هابوتهای برای همه جوانه 6مختلط باردهی 

ترین آن نیز روز( مربوط به روش خزنده بود و کوتاه 181یدن )رس زمانمدتترین دار بود. طوالنیمعنی برداشتو  داشت در مراحل

کیلوگرم در هکتار( بود.  3/18133بیشترین عملکرد در روش کوردون دیواری ) روز( بود. 5/162مربوط به روش کوردون دیواری )

حاصل از این تحقیق نشان داد نتایج ها بود. تعداد کارگر در مراحل داشت و برداشت در روش کوردون دیواری کمتر از سایر روش

ی تولید نسبت به روش هانهیهزبا توجه به زودرسی و کاهش  دانهبیدر تربیت انگور )دوطبقه دوطرفه( که روش کوردون دیواری 

 .تربیت کوردون زمینی و روش خزنده برتری داشته لذا این روش برای منطقه تاکستان قابل ترویج است

 عملکرد، زمان رسیدن، هزینه، انگور، آرایش تاج کلیدی: یهاواژه
 

 مقدمه

های جانبی و فراورده( .Vitis vinifera Lانگور )

از محصوالت مهم صادراتی ایران است که بعد  یکیآن

صادرات اقالم کشاورزی را  ازنظراز پسته، دومین رتبه را 

(. به علت 1397نام، به خود اختصاص داده است )بی

وجود پیچک و ساختار فرم پذیری شاخه، این گیاه 

بسیار باالیی است )رسولی،  پذیریشکلدارای خاصیت 

های بسیار متنوع هدایت و تربیت تاک در (. روش1394

شکل  30به بیش از  هاآناست که تنوع  اجراشدهدنیا 

ها بسته به این روش. (1392رسولی، ) رسدمختلف می

 مسائلمنطقه و  اقلیمیرقم، نوع استفاده، شرایط  نوع

. هستندمکانیزاسیون و اقتصادی در هر منطقه متفاوت 

 ها بر اساس نیمرخ عمودی روش و گذاری این روشنام

                                                           
 .رانیکرج، ا کشاورزی، جیآموزش و ترو قات،یسازمان تحق ،یعلوم باغبان قاتیسسه تحقؤم ری،یمعتدله و سردس هایوهیپژوهشکده ماستادیار پژوهش،  1
 .باغبانی، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تاکستان، سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، قزوین، ایرانکارشناس ارشد  2

، بخش تحقیقات زراعی باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج شاستادیار پژوه 3

 .کشاورزی، قزوین، ایران
4 Traminette 

 (.1392نحوه استقرار تاک بر روی آن است )رسولی، 

عملکرد کمی و کیفی انگور تحت تأثیر عوامل مختلفی 

 های تربیت و هرس قرار روشمانند تغذیه، آبیاری، 

عباسی و همکاران، ؛ 1396همکاران،  و یرسولگیرد )می

اند که نوع روش (. برخی مطالعات نشان داده1385

تربیتی، عملکرد کمی ارقام تجاری انگور را تحت تأثیر 

، ولف و براون، 1991دهد )تایلور و لمون، قرار می

عملکرد  کهطوریبه( 1995، ژانگ و همکاران، 1995

کوردون  روشاز  بیشتر وای روشروی  کاردینال رقم

و در انگور رقم ( 1991)تایلور و لمون،  بود یک طبقه

بیشتر از  دوطرفه دوطبقهسفید، عملکرد کوردون  دانهبی

، محمودزاده و 1392رسولی، و جنوا بود ) روش وای

 نیز روش 4در انگور رقم ترامینت (.1387همکاران، 
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بیشترین عملکرد و اندازه بوته را نشان داد  1اسکات هنری

 (.2008بروس و همکاران، )

مختلف تربیت تاک  هایبا توجه به اینکه روش

اثرات مختلفی بر صفات کمی و کیفی انگور دارد، 

انتخاب روش تربیتی مناسب که مناسب اقلیم یک محل 

عملکرد کمی و کیفی تاک، در وضعیت  ازنظربوده و 

قابل قبولی باشد امری ضروری است، لذا این پژوهش 

 دانهبیمعرفی روش تربیت داربستی انگور رقم  باهدف

انجام  ترویجی-در منطقه تاکستان در قالب پروژه تحقیقی

 .گرفت

 

 هامواد و روش

ی کامل تصادفی با هابلوکآزمایش در قالب طرح 

 تربیت انگور شامل خزنده، کوردن دیواری روش سه

در سه تکرار کوردون زمینی و )دوطبقه دوطرفه( 

سن های همگرفتند. در این پروژه تاکقرار  یموردبررس

ساله در حوزه مرکز خدمات جهاد کشاورزی  9-8

د. یاسدآبادی شهرستان در یک تاکستان انتخاب گرد

ای برای همه وانهج 6بلند )مختلط( -هرس باردهی کوتاه 

تاکستان انجام هر تیمار در یک  اعمال گردید. هابوته

وسطی  هایتاکاز  هایبردارادداشتگرفت. کلیه ی

حاشیه  عنوانبههای ابتدایی و انتهایی و تاک گرفتهانجام

ها بر اساس روش فاصله بوته در نظر گرفته شدند.

جدید  یهاباغقدیمی و در  هایباغدر  متر 4×2مستطیلی 

 دنیزمان رسدر این آزمایش صفاتی نظیر . بود متر 2×3

، (محصول دنیرستاریخ تا تعداد روزها از اول فروردین )

)نفر  تعداد کارگر داشت، در هکتار( لوگرمی)ک عملکرد

، زنیبیلبرای عملیات هرس، آبیاری،  روز در هکتار

 تعداد کارگر برداشتو  (های هرزکنترل آفات و علف

 مورد دو سالبرای هر روش طی  روز در هکتار()نفر 

  .قرار گرفت بررسی

به شرح  بررسی موردتربیتی  هایروشمشخصات 

 :(1392ذیل بود )رسولی، 

 

  کوردون دیواری:

 شدهلیتشکها از یک میله ساده در این روش پایه

باشد که سیم اول برای که دارای چهار رشته سیم می

، سیم دوم و فشارتحتهای آبیاری داری تنه و لولهنگه

اری بازوهای اصلی و سیم چهارم جهت دسوم برای نگه

باشد. از هر تنه چهار بازو های سال میداری شاخهنگه

شود که هر دو بازو در یک سیم روبروی هم گرفته می

گیرد. الزم به ذکر است که سیم اول پس از قوی قرار می

 فشارتحتای آبیاری هداری لولهشدن تنه برای نگه

 (.1گردد )شکل استفاده می

 

  روش خزنده:

باشد جوی و پشته می صورتبهدر این روش زمین 

های بارده و بازوها و شاخه قرارگرفتهکه تنه در جوی 

 (.2گیرد )شکل ها قرار میروی پشته

 

  روش کوردون زمینی:

باشد با این این روش کامالً شبیه کوردون کوتاه می

تفاوت که در این روش تنه بسیار کوتاه بوده مانند اینکه 

 .(3تنه در خاک است )شکل 
 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Scott Henry 
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 روش تربیت خزنده -2شکل 

 

 

 

 
 

 ینیکوردون زمتربیت روش  -3شکل 
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 و بحث نتایج

های دوساله بر اساس تجزیه واریانس مرکب داده

مدل تصادفی اثرات سال انجام شد. اثرات سال فقط در 

 داریمعنبوده و در سایر صفات  داریمعنزمان رسیدن 

، عملکرد، دنیزمان رسنبود. اثر روش تربیت )تیمار( در 

در مرحله تعداد کارگر و  داشت در مرحله تعداد کارگر

دوساله صفات  نیانگیم سهیمقادار بود. معنی برداشت

آورده شده  1در جدول  ی تربیتیهادر روش یموردبررس

محصول در سه روش تربیتی  دنیزمان رساست. میانگین 

 زمانمدتکه طوریدار داشت، بهباهم اختالف معنی

 متوسط طوربهرسیدن روش تربیت کوردون دیواری 

روز کمتر از روش تربیت خزنده بود. میانگین  (5/18 2±)

 3/18133عملکرد در روش تربیت کوردون دیواری 

در مقایسه با روش  %30کیلوگرم در هکتار )افزایش 

کیلوگرم در هکتار در روش  33/15083خزنده( و 

در مقایسه با روش  %8/16کوردون زمینی )افزایش 

د در روش داری را نسبت به عملکرخزنده( اختالف معنی

تربیت خزنده نشان دادند. میانگین تعداد کارگر در 

مرحله داشت و برداشت در روش کوردون دیواری 

که طوریداری کمتر از دو روش دیگر بود بهمعنی طوربه

 7و  24میزان این کاهش نسبت به روش خزنده به ترتیب 

و  12نفر روز و نسبت به روش کوردون زمینی به ترتیب 

 بود. نفر روز 5

 
 ی تربیتهاروشی در موردبررسصفات  دوسالهمقایسه میانگین  -1جدول 

 روش
 زمان رسیدن

 )روز تا رسیدن(

 عملکرد

 )کیلوگرم در هکتار(

 تعداد کارگر داشت

 )نفر روز در هکتار(

 تعداد کارگر برداشت

 )نفر روز در هکتار(

 c5/162 a3/18133 c30 b 27* کوردون دیواری

 b177 b33/15083 b42 b32 کوردون زمینی

 a181 b7/14166 a54 a34 خزنده

 است. دارمعنیعدم اختالف  دهندهنشان*: وجود حداقل یک حرف مشترک 

 

نیز مشابه نتیجه تحقیق حاضر  مختلفدر مطالعات 

( 1991گزارش وولف و براون ) است. در شدهمشاهده

بر  جنواچهار بازویی و  1نیفن تربیتی روشتأثیر دو نوع 

 جنوا روش ه است کهنشان داد، روی بیست رقم انگور

عملکرد برتری  ازلحاظچهار بازویی  نیفننسبت به 

داشت که همانند نتایج حاصل از این تحقیق ممکن است 

و شرایط اقلیمی  مورداستفادهبه دلیل نوع خاص رقم 

در آزمایشی ( 1995نتایج مطالعات آلکس ) .منطقه باشد

نیز نشان داده است که  شدهانجامکه در کشور رومانی 

هدایت و تربیت و هرس انگور  روشانتخاب صحیح 

 و  درصد قند محصول، هاخوشه، هاحبهاندازه  برافزایش

                                                           
1 Kniffin 

 

نظیر  دانهبیدر اکثر ارقام  عملکرد میوه در واحد سطح

. نتایج این آزمایش از این است بودهبت مث اورالندو رقم

نظر حائز اهمیت است که نوع روش بر عملکرد میوه در 

واحد سطح اثر مثبت داشته است. این نتیجه توسط روپر 

اثر  در بررسیدر آفریقای شمالی ( 1998و ویلیام )

 به دستنیز مختلف تربیت بر رقم سلطانین  هایروش

 دوطرفه کوردونهدایت  آمد که نشان داد که روش

شده است که با نتیجه افزایش عملکرد محصول باعث 

تحقیق حاضر همسو بود. مشابه این نتیجه توسط هارل و 

و همسو با نتایج  است آمدهدستبه( نیز 1987ویلیام )

رسولی و محمودزاده . حاصل از تحقیق حاضر است
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بر  داریتاکمختلف  یهااثر روش( در بررسی 1398)

در یک قرمز  دانهبیانگور رقم  یفیو ک یعملکرد کم

عملکرد میوه، ، گزارش نمودند که سالهپنجرکورد 

و زمان  میوهآبکشمش، ابعاد حبه، قند محلول و اسیدیته 

رسیدن محصول تحت تأثیر نوع روش تربیتی تاک قرار 

گیرند که این روش مناسب در منطقه تاکستان برای می

 قرمز، روش کوردون بلند بود. دانهبیانگور رقم 

 

 ی کلی و توصيه ترویجیريگجهينت

نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که روش 

با توجه به  دانهبیکوردون دیواری در تربیت انگور 

ی تولید هانهیهزافزایش عملکرد، زودرسی و کاهش 

نسبت به روش تربیت کوردون زمینی و روش خزنده 

برتری داشته لذا این روش برای منطقه تاکستان توصیه 

 گردد.می
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