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تأثیر بعض معامالت التقلیم الصیفي في نمو وصفات الحاصل الكمیة والنوعیة لصنف العنب 

(.Vitis vinifera L)كاردینال
  

  رجاء عبد الهادي كاظم

  جامعة بغداد/كلیة الزراعة–قسم البستنة

  

  ةصالالخ

جماهیریة العربیة ال/أجریت هذه الدراسة في بستان العنب التابع لمحطة البحوث الزراعیة بمنطقة فزان

لمعرفة تأثیر بعض معامالت التقلیم الصیفي على نمو وصفات الحاصل 2004و 2003اللیبیة خالل موسمي 

اجري التقلیم . والمربا بطریقة الكوردون المزدوج1991الكمیة والنوعیة لصنف العنب كاردینال المغروس عام 

قصبة مع /عین7كرمه موزعة على قصبات بطول /عین90الشتوي حسب نظام التقلیم المختلط حیث تركت 

دوابر تجدیدیة ببرعمین نفذة هذة الدراسة وفق تصمیم القطاعات الكاملة المعشاة حیث استخدمت أربعة 7ترك 

بدون (معامالت من التقلیم الصیفي هي التطویش، إزالة األفرع الجانبیة ، إزالة األفرع العقیمة ومعاملة المقارنة 

ضحت نتائج الدراسة أن معاملة إزالة األفرع العقیمة أعطت أعلى معدل للنسبة المئویة للخصوبة أو ). تقلیم

للصنف كاردینال مقارنة بالمعامالت األخرى خالل الموسم األول للبحث في حین أعطت كافة معامالت التقلیم 

ثاني، أدت معامالت التقلیم الصیفي الصیفي فرقًا معنویًا في هذه الصفة مقارنة بمعاملة المقارنة خالل الموسم ال

في عناقید الصنف كاردینال مقارنة بمعاملة المقارنة (Shot berries)إلى تقلیل النسبة المئویة للحبات الصغیرة  

للموسمین على التوالي، كما تمیزت معاملتا إزالة األفرع الجانبیة والتطویش بإعطائهما أعلى القیم المعنویة في 

العنقود وصفات الحاصل الكمیة مقارنة بمعاملة إزالة األفرع العقیمة والمقارنة خالل سنتي البحث عدد الحبات في 

كما أدت جمیع معامالت التقلیم الصیفي إلى حدوث زیادة معنویة في الصفات النوعیة للحاصل والمتضمنة .

ارنة بمعاملة المقارنة للصنف كاردینال نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلیة ونسبة الحموضة الكلیة والنسبة بینهما مق

  .خالل سنتي الدراسة

  

Effect of some summer pruning treatments on the growth and yield 
quantity and quality of grape cultivar Cardinal

  

Rajaa A. Kadhum
Department of Horticulture- College of Agriculture/ University of Baghdad

  

Abstract
This study was carried out during the two seasons of 2003 and 2004 at the 

Experimental Research Farm, Fazan. This study aimed to investigate the effect of 
some summer prunning on the growth and yield quantity and quality of grape vine 
cultivar Cardinal. Grape vines were planted in 1991 and trained by Bilateral Cordon 
System and using mixd pruning by leaving 90 node/ vine distributed as 7 node/ cane 
and 7 Renewal spurs having 2 node/ cane. This study was carried out within 
randomized complete block design using 4 treatments of summer pruning; i-e. 
Pinching, lateral shoots removal and sterile shoot removal in addition to the control 
treatment (no prunning). Results of the study illustrated that sterile shoot removal 
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yielded the highest percentage of fertility of Cardinal cultivar, in the first season. 
However, in the second season all type pruning had a significant effects on fertility 
compared to the control. Lateral shoots removal as well as pinching had the highest 
significant values of fruit setting and quantity of the yield compared to the sterile 
shoot removal and control treatments, in both seasons. All summer prunning 
treatments significantly improved the quality of the yield compared to the control 
treatment in the two seasons.

  

  المقدمة

من أنواع الفاكهة واسعة االنتشار في العالم ، كما یعد من ) .Vitis vinifera L(بي و عد العنب  االور ی

أشجار الفاكهة األكثر تحمال للظروف البیئیة ، لذا فهو یحتل مركز متقدم بین أشجار الفاكهة المختلفة في العالم 

م للنمو واإلثمار حسب طبیعة أثمار الصنف من حیث المساحة المزروعة واإلنتاج ، لذا یجب أن تستغل الكرو 

  ). 3و2و 1(وكذلك تنظیم نمو وتطور األعضاء الخضریة والثمریة 

إن إجراء العملیات التي تحد من النمو الخضري لعملیات التقلیم الصیفي یمكن أن یجهز العناقید بمواد 

شط للنبات وهي تؤثر على عملیة التركیب وتجري عملیات التقلیم الصیفي أثناء فترة النمو الن. غذائیة إضافیة

الضوئي واتجاه تحرك المواد الغذائیة المصنعة إلى األعضاء المختلفة في النبات ، ومن ثم الموازنة ما بین النمو 

واإلنتاج على أسس علمیة ، كما إنها تؤدي إلى زیادة نسبة العقد والحاصل وتحسین نوعیته إضافة إلى تقلیل 

كما یمكن استخدام نواتج عملیة التقلیم الصیفي في . )10و9و8و7و6و5و 4(یم الشتوي الحاجة إلى التقل

تغذیة حیوانات المزرعة حیث تقارب القیمة الغذائیة ألوراقه الجافة القیمة الغذائیة للدریس الناتج من البرسیم 

ة عالیة في تجهیز األسمدة العضویة ویمكن استخدام هده النواتج في إنتاج حامض التارتاریك، كما انه یعد ذا قیم

  .)11و1(

وغالبًا ما یظهر ضمور متخلخلة یمتاز الصنف كاردینال بقوة النمو وغزارة االنتاج ،العناقید كبیرة 

حیث ال تصل حباته إلى التطور الكافي وان شكل العنقود اسطواني او مخروطي (Shot Berries)الحبات 

لون احمر بنفسجي وذات قشرة سمیكة ولب لحمي ونكهة قلیلة الحالوة اسطواني ، تكون الحبات كرویة ذات

وقلیلة الحموضة ویعتبر صنف مبكر جید المقاومة للنقل، التصنیف االوربي لهذا الصنف هو ذات حبات كبیرة 

، إذًا فجمال العناقید وجاذبیتها یكون من أولى ویقیم عنب المائدة بالنظر اوالً ومن اصناف عنب المائدة،

، لهذا یجب أن تكون هذه العناقید جیدة الحجم )1(المتطلبات المهمة لعناقید عنب المائدة باإلضافة إلى طعمها 

وذات حبات متجانسة في الحجم وذات لون ونضج منتظم كما یجب أن تكون جیدة االتصال بالحویصالت وذلك 

المعامالت التي من شأنها زیادة نسبة العقد لالبتعاد عن انفراطها من العناقید، لذا فإن هدف الدراسة هو تحدید

  .وكمیة الحاصل وتحسین نوعیته دون التأثیر على قوة الكرمه وطاقتها اإلنتاجیة لصنف العنب كاردینال
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  العملق ائمواد وطر ال

2004و 2003تم إجراء البحث  في بستان العنب التابع لمحطة البحوث الزراعیة في فزان للموسمین 

م والمربا بطریقة الكردون المزدوج 4× 2.5بخطوط متوازیة بمسافة 1991العنب كاردینال والمزروع عام لصنف

  .رمل% 65-50سلت   و % 30- 20طین، % 20-15تتمیز تربة المنطقة بأنها تربة رملیة طینیة تحتوى على 

  

  :انتخاب الكرمات: أوالً 

الخضري من صنف العنب كاردینال، أجري كرمة متجانسة قدر اإلمكان في نموها16تم انتخاب 

حسب نظام التقلیم 2004و 3200للكرمات في األسبوع األول من شهر فبرایر) تقلیم األثمار(التقلیم الشتوي 

دوابر تجدیدیة كل 7قصبه مع ترك /عین7قصبه بطول 13كرمه موزعة على/ عین90المختلط حیث تم ترك 

رأس الكرمه وجذعها من األعقاب والقلف وتم إزالة جمیع النموات النامیة من منها ذات برعمین، كما تم تنظیف 

  .الخشب القدیم

  :معامالت تجریبیة4تضمن البحث :المعامالت والتصمیم التجریبي: ثانیاً 

1(تم ذلك بقرط القمة النامیة إلى آخر ورقة متطورة للفروع المثمرة عند األزهارPinching:(Pin.)التطویش -1

  ).12و 

وذلك بإزالة النموات الحدیثة الموجودة في آباط :Lateral Shoots Removal(Lsr.)إزالة الفروع الجانبیة -2

  ).12و1(سم 15–10أوراق الفروع المثمرة عندما كانت بطول 

اب تم إزالة جمیع الفروع غیر المثمرة بعد احتس:Sterile Shoots Removal(Ssr.)إزالة الفروع العقیمة -3

  ).12و1(سم 15-10عندما كانت بطول % 25نسبتها إلى الفروع الثمریة والبالغة نسبتها أقل من 

  .تركت الكروم بدون تقلیم:controlالمقارنة -4

  الصفات المدروسة 

  :تم حسابها كما یلي: النسبة المئویة للخصوبة- أوالً 

  عدد الفروع المثمرة
 ×100                      )12(  

  الفروع الكلیةعدد

  :Shot Berriesالنسبة المئویة للحبات الصغیرة -ثانیاً 

  :عناقید وحسبت النسبة المئویة كما یلي7تم استخراجها بحساب متوسط عدد الحبات الصغیرة في 

  =للحبات الصغیرة % 
  متوسط عدد الحبات الصغیرة في العنقود

 ×100  
  متوسط عدد الحبات الكلیة في العنقود

  :عدد الحبات في العنقود-الثاً ث

تم حسابها  بقسمة متوسط وزن العنقود على متوسط وزن الحبة بعد طرح متوسط وزن الحبات الصغیرة 

Shot berries 15و 14و 13(والشمراخ.(  

  :(Quantitative Properties)الصفات الكمیة -رابعاً 

  .ل كرمه عند الجنيتم وزن الحاصل الكلي لك):كرمه/ كغم(الحاصل الكلي -1

  .وتم حسابه بقسمة الحاصل الكلي للكرمة على عدد العناقید في الكرمه):غم(وزن العنقود -2

  .تم تقدیره بقیاس طول سبعة عناقید من التفرع حتى نهایة العنقود، ولكل معاملة):سم(طول العنقود-3
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س متوسط قطر سبعة عناقید لكل معاملة، تم تقدیر معدل قطر العنقود من خالل قیا):سم(قطر العنقود-4

  .وذلك باختیار أعرض منطقة للعنقود لغرض قیاسها

حبة عشوائیًا من كل معاملة من كل مكرر 25تم قیاسها بأخذ متوسط طول وقطر ):سم(طول وقطر الحبة-5

  .(Vernia)بواسطة القدمة 

  :(Qualitative properties)الصفات النوعیة: خامساً 

Total Soluble Solidsالمئویة للمواد الصلبة الذائبة الكلیة النسبة -1 (T.S.S): وتم تقدیرها في عصیر

  ).Hand Refractometer(الحبات باستخدام جهاز الرفركتومیتر الیدوي

قدرت الحموضة الكلیة في عصیر الحبة بالتسحیح مع هیدروكسید :النسبة المئویة للحموضة الكلیة-2

وباستعمال دلیل الفینونفتالین، وتم حسابها على أساس حامض التارتاریك باعتباره ) اريعی0.1(الصودیوم 

  ).Ranganna)16جاء بهالحامض السائد في العنب وفق ما

وتم إیجادها بقسمة النسبة المئویة للمواد ):T.S.S:acid ratio(نسبة المواد الصلبة الذائبة إلى الحموضة -3

  .نسبة المئویة للحموضة في عصیر العنبالصلبة الذائبة على ال

  :التحلیل اإلحصائي

 Randomized Complete Block)الكاملة المعشاة تم تنفیذ التجربة بإتباع تصمیم القطاعات

Design) أربعة مكرراتفيمعامالت، 4، حیث شملت التجربة.  

ختالفات اإلحصائیة بین لبیان اال% 5على مستوى احتمال (L.S.D)ار اقل فرق معنوي باستخدم اخت

  .)17(المعامالت 

  

  النتائج والمناقشة

  -:النسبة المئویة للخصوبة :أوال 

تفوق معاملة إزالة األفرع العقیمة على جمیع المعامالت في الموسم األول ) 1شكل(1یتضح من جدول

ول للصنف قید الدراسة، في حین لم یحدث اى فرق معنوي بین المعامالت األخرى و معاملة المقارنة للموسم األ

ویرجع سبب تفوق معاملة إزالة األفرع العقیمة في الموسم األول إلى إزالة جمیع الفروع غیر المثمرة عندما كانت 

، أما سبب عدم تأثیر المعامالت )%100(صوبة سم مما سببت زیادة في النسبة المئویة للخ15-10بطول  

رجع إلى أن مبادئ العناقید الزهریة قد تكونت في الصیف السابق لظهوره األخرى لهذه الصفة للموسم األول فهذا ی

أما في الموسم الثاني فقد أدت جمیع معامالت التقلیم الصیفي إلى زیادة النسبة المئویة للخصوبة  بشكل ).18(

نسبتها ملحوظ عن معاملة المقارنة، حیث تفوقت معاملة إزالة األفرع العقیمة على جمیع المعامالت وكانت 

واللتان لم تختلفا معنویًا فیما %) 88.62(ثم إزالة األفرع الجانبیة %) 91.43(تلتها معاملتي التطویش % 100

إن سبب الزیادة في النسبة المئویة للخصوبة لمعامالت التقلیم الصیفي في الموسم الثاني قد یعزى إلى . بینهما

ثم السماح ألشعة الشمس بالنفاذ إلى جمیع أجزاء الكرمة مما دور المعامالت في تقلیل كثافة النمو الخضري ومن

یؤدي إلى زیادة كفاءة المجموع الورقي للقیام بعملیة التركیب الضوئي ثم إلى زیادة المواد الكربوهیدراتیة المتراكمة 

Cooleyو) Kliewer)19في القصبات مما یهیئ ظروف تغذیة جید ولتمایز البراعم الزهریة وقد أید ذلك 

تكون أكثر (Sun Canes)اللذان أوضح أن البراعم الموجودة على القصبات المعرضة للشمس ) 20(واخرون 

كما أشار إلى أن الضوء الساقط على البرعم نفسه هو (Shade Canes)خصوبة من تلك الواقعة في الظل 

كما أكد على وجود عالقة وثیقة الذي یؤثر في خصوبة البراعم أكثر من الضوء الساقط على جمیع أجزاء الكرمه 
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عند ) Malchanov)4بین كل من درجة الحرارة وشدة اإلضاءة والرطوبة وبین خصوبة البراعم، وهذا ما أكده 

  .إجرائه عملیة تطویش الفروع المثمرة

  

رة معامالت التقلیم الصیفي في النسبة المئویة للخصوبة وفي النسبة المئویة للحبات الصغیتأثیر)1(جدول 

  لصنف العنب كاردینال ولموسمي الدراسةوفي عدد الحبات في العنقود

  المعاملة
  عنقود/ عدد الحبات   النسبة المئویة للحبات الصغیرة  النسبة المئویة للخصوبة

2003  2004  2003  2004  2003  2004  
Lsr.80.51  88.62  9.50  8.21  52.51  57.10  

Pin.  82.11  91.43  10.13  9.38  50.32  54.25  

Ssr.100.00  100.00  12.34  13.11  46.01  48.22  
Cont.78.43  70.22  18.23  19.11  36.56  38.13  

L.S.D 0.0515.12  17.20  2.10  3.12  8.22  9.10  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2004و2003تأثیر معامالت التقلیم الصیفي في النسبة المئویة للخصوبة خالل موسمي )1(شكل 

  للصنف كاردینال

  

  :(Shot Berries)النسبة المئویة للحبات الصغیرة :ثانیاً 

لقد تأثرت نسبة الحبات الصغیرة في العنقود للصنف كاردینال بفعل معامالت التقلیم الصیفي كما هو 

) 8.21، 9.50(، إذ أعطت معاملة إزالة األفرع الجانبیة أقل القیم لهذه النسبة )2شكل  (1موضح في جدول 

والمقارنة وللموسمین في وبفارق معنوي عن معاملة إزالة األفـرع العقیمة) 9.38، 10.13(التطویش تلتها معاملة

لهذه الصفة وبفارق معنوي عن معاملة المقارنة 13.11و 12.34العقیمة نسبة الة األفرعحین أعطت معاملة إز 

لة عدد الحبات الصغیرة في العنقود یعود سبب قلة هذه النسبة إلى ق.وللموسمین على التوالي) 19.11و 18.23(
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نتیجة إلى زیادة كمیة الغذاء الواصل إلى كل حبة مما یؤدي إلى تطور حبات العنقود وبالتالي قلة تكوین حبات 

  ).12و 1(صغیرة 

  

  

  2004و2003موسمي تأثیر معامالت التقلیم الصیفي في النسبة المئویة للحبات الصغیرة خالل )2(شكل 

  للصنف كاردینال

  

  :عدد الحبات في العنقود :ثالثاً 

حدوث زیادة معنویة كبیرة في هذه الصفة من جراء المعامالت المختلفة ) 3شكل(1یتضح من جدول 

عاملة للتقلیم الصیفي عند مقارنتها بمعاملة المقارنة ،فقد أعطت معاملة إزالة األفرع الجانبیة أعلى القیم تلتها م

و 52.51التطویش مع عدم وجود فرق معنوي بین هاتین المعاملتین، إذ بلغت في معاملة إزالة األفرع الجانبیة 

/ حبة54.25و 50.32عنقود لسنتي الدراسة على التوالي تلتها معاملة التطویش والتي كانت  / حبة57.10

/ حبة48.22و46.01ًا عن معاملة المقارنة اذ بلغت عنقود ، أما معاملة إزالة األفرع العقیمة فقد تفوقت معنوی

یعزى تأثیر ازالة الفروع الجانبیة والعقیمة في زیادة عدد الحبات في العنقود . عنقود لسنتي الدراسة على التوالي

إلى اإلزالة المبكرة لهذه الفروع مما یؤدي إلى منع استهالكها للخزین الغذائي داخل الشجرة وتركیز النمو في 

الفروع المتبقیة مما یدفع األوراق الصغیرة الموجودة على الفروع الرئیسیة إلى إنتاج الكربوهیدرات بشكل مبكر 

إضافة إلى تأثیر هذه المعاملة في تقلیل تزاحم الفروع في داخل الكرمة مما یسمح ألشعة الشمس بالنفاذ إلى 

أما تأثیر ).21و 7% (34–24الضوئي بنسبةداخل الكرمة، مما قد یؤدي إلى زیادة كفاءة عملیة التركیب

عملیة التطویش في زیادة عدد الحبات في العنقود قد یعزى إلى تقلیل المنافسة على الكربوهیدرات والمغذیات 

إذ لوحظ اتجاه االحتیاجات الغذائیة للقمة النامیة أوًال قبل ) 7(األخرى بین القمة النامیة والمبایض المتطورة 

زهار إضافة إلى ذلك فإن القمة النامیة تعتبر مستهلكًا قویًا للمواد الكربوهیدراتیة بسبب عملیات مبایض األ
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لها، وبكونها تمتاز بمعدل عالي من التنفس الالضوئي  لذا فهي تستهلك نواتج التركیب الضوئي االنقسام الشدید

ة التطویش تعمل على تحفیز زیادة كفاءة وٕاضافة إلى ما ذكر آنفا فإن عملی).23و22(أوراق بالغة ) 6- 1(لـ 

10و 1(إنتاجیة األوراق المتبقیة بسبب زیادة أحجامها الفردیة وسمكها مما یحسن من عملیة التركیب الضوئي 

الذین وجدوا حدوث زیادة ) 5(Huangو) 24(Kovalو Matveenالنتائج السابقة تتفق مع ما ذكره ). 12و 

وكذلك Muscot of Hamburgeإجراء التطویش وٕازالة األفرع الجانبیة للصنف معنویة في هذه الصفة نتیجة

الذي أوضح بأن معامالت التقلیم الصیفي تعمل على تنظیم نسبة المساحة الورقیة ) 25و Koblet)7مع 

  .نمو ومن ثم الى زیادة نسبة العقدلوحدة االزهار والذي یؤدي الى تنظیم ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

للصنف  2004و2003تأثیر معامالت التقلیم الصیفي في عدد الحبات في العنقود خالل موسمي)3(شكل 

  كاردینال

  

  :الصفات الكمیة-رابعاً 

  :كرمة/ وزن الحاصل الكلي-1

/ أدى التقلیل من كثافة النمو الخضري من خالل معامالت التقلیم الصیفي إلى زیادة الحاصل الكلي

إن كافة معامالت التقلیم الصیفي تفوقت معنویًا في زیادة ) 4(ال إذ یتبین من الشكل كرمة، لصنف العنب كاردین

38.36و 35.18كمیة الحاصل قیاسًا بالمقارنة ولموسمي الدراسة إذ بلغ الحاصل لمعاملة إزالة األفرع الجانبیة 

كرمة في /كغم34.22و 30.16كرمة لموسمي الدراسة أما في معاملة التطویش فقد بلغت كمیة الحاصل /كغم

كرمة لسنتي الدراسة على التوالي /كغم27.24و 25.55حین كانت كمیة الحاصل لمعاملة إزالة األفرع العقیمة 

قد یرجع السبب في زیادة كمیة الحاصل لجمیع ).كرمة/كغم16.62و 15.32(مقارنة بمعاملة المقارنة 

  ).5شكل(وزیادة معدل وزن العنقود ) 3شكل (المعامالت إلى زیادة عدد الحبات في العنقود 
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عند إزالة الفروع ) 26(واخرون Smartو Schinder (6)جاءت هذه النتائج مطابقة مع ما وجده 

، كما حصل Reislingو ZtraminerGwen ،Pinot Planc ،Sulvanerالجانبیة ألصناف العنب 

% 10و % 5معنویة في كمیة الحاصل لتطویش على زیادة ) 20(واخرون  Cooleyو) 10(و ) 9(السعیدي 

على نتائج مماثلة عند تركه لفرع Gromada (27)من الفروع المثمرة لصنفي العنب عباس وكمالي وحصل 

على زیادة ) 15(كما حصلت المالكي . Sauvignonغیر مثمر وأحد لكل خمسة فروع مثمرة لصنف العنب 

التطویش وازالة االفرع الجانبیة والعقیمة لصنفي العنب تري رش معنویة في كمیة الحاصل عند  اجراء عملیة 

  ).Rives)28مع ما توصل الیه " وشدة بیضاء  وهذه النتائج تتفق ایضا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

2003موسمي خالل) كرمة/ كغم(تأثیر معامالت التقلیم الصیفي في متوسط وزن الحاصل الكلي )4(شكل 

  لكاردینا  للصنف  2004و

  

  ):غم(وزن العنقود-2

لقد أدت جمیع معامالت  التقلیم الصیفي إلى زیادة ملحوظة في متوسط وزن العنقود للصنف    

، إذ تفوقت معاملتي إزالة األفرع الجانبیة والتطویش معنویًا )5(كاردینال وفي كال الموسمین كما موضح في شكل 

ن تفوقت معاملة إزالة األفرع العقیمة معنویًا على معاملة على معاملتي إزالة األفرع العقیمة والمقارنة في حی

غم 289.44و 266.37المقارنة لسنتي الدراسة، إذ بلغ متوسط وزن العنقود لمعاملة إزالة األفرع الجانبیة 

و 159.46(غم لسنتي الدراسة على التوالي مقارنة بمعاملة المقارنة 271.62و 260.39ولمعاملة التطویش 

  ).غم170.18

قد یرجع  سبب الزیادة في معدل وزن العنقود من جراء معامالت التقلیم الصیفي إلى زیادة عدد الحبات 

في العنقود وزیادة وزن الحبات وطول وقطر الحبات بسبب تراكم المواد الغذائیة المصنعة في األوراق وتوجهها 
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لتطویش على معاملة إزالة األفرع العقیمة فقد یعزى أما سبب تفوق معاملتي إزالة األفرع الجانبیة وا.نحو العنقود

مما أدى إلى زیادة التنافس ) 1شكل (ذلك إلى زیادة عدد األفرع المثمرة على الكرمه لمعاملة إزالة األفرع العقیمة 

  .(29)بین العناقید على المواد الغذائیة المصنعة في األوراق

عند إجراء عملیة إزالة األفرع الجانبیة والتطویش Huang (5)لقد اتفقت نتائج البحث مع  ما وجده 

فقد ذكر أن إجراء عملیة التطویش وٕازالة األفرع العقیمة ) 12(أما الدجیلي . Muscat Hamburyللصنف 

زیادة في وزن العنقود عند ازالة االفرع ) 15(للصنف رومي أحمر أدت إلى زیادة وزن العنقود،كما وجدت المالكي 

  .العقیمة الجانبیة والتطویش لصنفي العنب تري رش وشدة بیضاء 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2004و2003خالل موسمي ) غم(تأثیر معامالت التقلیم الصیفي في متوسط وزن العنقود )5(شكل 

  كاردینالللصنف 

  

  ) :سم(طول وقطر العنقود -3

) 6الشكل (2ول وقطر العنقود بفعل معامالت التقلیم الصیفي، إذ یتبین من جدول تأثر متوسط ط

تفوق كل من معاملة إزالة األفرع الجانبیة ومعاملة التطویش بشكل معنوي قیاسًا بالمقارنة إذ بلغ متوسط طول 

سم مقارنة 20.25و 18.71سم ولمعاملة التطویش 21.10و  19.92العنقود لمعاملة إزالة األفرع الجانبیة 

لسنتي الدراسة على التوالي، في حین تفوقت معاملة إزالة األفرع العقیمة ) سم16.20و 15.23(بمعاملة المقارنة 

سم مقارنة بمعاملة   18.41و 17.72على معاملة المقارنة حیث بلغ متوسط طول العنقود للصنف كاردینال 

شكل (2ظهرت صفة متوسط قطر العنقود للصنف كاردینال جدولوقد أ.المقارنة ولموسمي الدراسة على التوالي

استجابة مشابهة لمعامالت التقلیم الصیفي كما هو علیه في صفة متوسط طول العنقود بینما تعزى الزیادة في ) 7
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وهذه ) 9، 8شكل (طول وقطر العنقود إلى زیادة عدد الحبات في العنقود إضافة إلى زیادة طول وقطر الحبة 

  ).12(والدجیلي Huang (5)ئج تتفق مع ما وجده النتا

  

  التقلیم الصیفي في الصفات الكمیة لصنف العنب كاردینال ولموسمي الدراسةتأثیر) 2(جدول 

  المعاملة

  وزن الحاصل

  )كرمة/كغم(

  وزن العنقود

  )غم(

  طول العنقود

  )سم(

  قطر العنقود

  )سم(

  طول الحبة

  )سم(

  قطر الحبة

  )سم(

2003  2004  2003  2004  2003  2004  2003  2004  2003  2004  2003  2004  

Lsr.35.18  38.36  266.37  289.44  19.92  21.10  9.27  10.44  2.55  2.58  2.45  2.46  

Pin.30.16  34.22  260.39  271.62  18.71  20.25  8.32  9.55  2.55  2.55  2.42  2.44  

Ssr.25.55  27.24  196.33  214.60  17.52  18.41  7.32  8.65  2.52  2.54  2.40  2.42  

Cont.15.32  16.62  159.46  170.18  15.23  16.20  6.50  7.01  2.20  2.19  2.10  2.00  

L.S.D
0.05

8.24  9.13  30.24  40.48  1.55  2.01  0.51  1.12  0.22  0.30  0.20  0.33  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2004و2003سمي خالل مو ) سم(تأثیر معامالت التقلیم الصیفي في متوسط  طول العنقود ) 6(شكل

  كاردینالللصنف 
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  2004و2003خالل موسمي ) سم(تأثیر معامالت التقلیم الصیفي في متوسط  قطر العنقود )7(شكل 

  كاردینالللصنف 

  

  ) :سم(طول وقطر الحبة -4

یم معنویة عن أن معامالت التقلیم الصیفي تمیزت بإعطائها أعلى الق) 8الشكل(2دولجیتبین من

معاملة المقارنة لطول الحبة للصنف كاردینال وللموسمین، حیث تمیزت معاملتي إزالة األفرع الجانبیة والتطویش 

سم 2.55و 2.55سم لمعاملة إزالة األفرع الجانبیة و 2.58و 2.55بإعطائهما أعلى القیم معنویة إذ بلغت 

سم 2.54و 2.52تلتها معاملة إزالة األفرع العقیمة التي أعطت لمعاملة التطویش  لسنتي الدراسة على التوالي، 

وقد أظهرت صفة متوسط قطر .والتي أظهرت تفوقًا معنویًا مقارنة بمعاملة المقارنة لسنتي الدراسة على التوالي

استجابة مشابهة لما هو علیه لصفة طول الحبة للصنف كاردینال إذ تفوقت كافة ) 9شكل (2جدول الحبة

أن سبب الزیادة في .الت التقلیم الصیفي بشكل معنوي على معاملة المقارنة لسنتي الدراسة  على التواليمعام

معدل طول وقطر الحبة قد یعزي إلى دور معامالت التقلیم الصیفي في تقلیل كثافة النمو الخضري مما یؤدي 

د من المواد الغذائیة وتجمعها في إلى منع استهالكها للمخزون الغذائي وهذا یؤدي إلى زیادة حصة كل عنقو 

فقد ) 10(و) 9(وهذه النتائج تتفق مع ما توصل إلیه السعیدى )1989سعید، (الحبات مما یزید حجم الحبات 

حصل على زیادة معنویة لقطر الحبة للصنف عباسي وكمالي نتیجة تطویش أفرعه المثمرة وقد اتفقت هذه النتائج 

كر أن إزالة الفروع العقیمة تؤدي إلى زیادة معنویة في وزن و حجم الحبات،كما الذي ذ) 12(أیضًا مع الدجیلي 

على زیادة معنویة لطول وقطر الحبه لصنفي العنب تري ) 15(اتفقت هذه النتائج مع ما توصلت الیه المالكي 

  .رش وشدة بیضاء نتیجة لبعض معامالت التقلیم الصیفي
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  2004و2003خالل موسمي ) سم(امالت التقلیم الصیفي في متوسط  طول الحبة تأثیر مع)8(شكل 

كاردینالللصنف 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2004و2003خالل موسمي ) سم(تأثیر معامالت التقلیم الصیفي في متوسط  قطر الحبة )9(شكل 

  كاردینالللصنف 

  :الصفات النوعیة: خامساً 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

متوسط قطر الحبة
  )سم(

SSRPinLsr.Cont.

2003 2004

  معامالت التقلیم الصیفي



230

  : Total Soluble Solids (T.S.S.)لذائبة الكلیة نسبة المواد الصلبة ا-1

إن جمیع معامالت التقلیم الصیفي أدت إلى حدوث زیادة معنویة في ) 10الشكل  (3یتضح من جدول

19.32و 18.42لمعاملة التطویش، 20.00و 19.21نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلیة ، اذ بلغت هذه النسبه 

مقارنة 18.95و 18.10جانبیة اما في معاملة ازالة الفروع العقیمة فقد بلغت هذه النسبة لمعاملة ازالة الفروع ال

جراء عملیات .T.S.Sیعزى سبب زیادة نسبة .ولموسمین على التوالي )  17.11و 16.50(بمعاملة المقارنة 

الكرمه وزیادة كفاءة أوراقها التقلیم الصیفي إلى تقلیل النمو الخضري مما یؤدي إلى زیادة نفاذیة الضوء إلى داخل

وهذه . (31)للقیام بعملیة التركیب الضوئي ومن ثم زیادة تجمع الغذاء المصنع في األوراق وتوجه نحو الحبات 

Andersenو) 12(والدجیلي ) 32(وآخرون Kinbaraو ) 1(النتائج تتفق مع ما توصل إلیه كل من السعیدي 

الذین بینوا أن إجراء عملیات التقلیم الصیفي تؤدي ) 34(واخرون   polingو)15(و المالكي )33(واخرون 

  .إلى زیادة المحتوى السكري وتحسین نوعیة العنب بشكل عام

  

  معامالت التقلیم الصیفي في الصفات النوعیة لصنف العنب كاردینال ولموسمي الدراسةتأثیر)3(جدول 

  المعاملة
  الحموضة/ الكلیةنسبة المواد الصلبة الذائبة  الكلیةنسبة المئویة للحموضةال  الكلیةنسبة المواد الصلبة الذائبة

2003  2004  2003  2004  2003  2004  
Lsr.18.42  19.32  0.63  0.62  29.24  31.16  
Pin.19.21  20.00  0.62  0.60  30.98  33.33  
Ssr.18.10  18.65  0.64  0.63  28.28  29.60  

Cont.16.50  17.11  0.68  0.67  24.26  25.54  
L.S.D 0.051.40  1.44  0.02  0.03  3.52  4.02  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

و2003صلبة الذائبة الكلیة خالل موسمي تأثیر معامالت التقلیم الصیفي في نسبة المواد ال)10(شكل 

  كاردینالللصنف   2004

  :نسبة الحموضة الكلیة-2
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كما هو موضح في النسبة المئویة للحموضة الكلیةلقد أظهرت معامالت التقلیم الصیفي تأثیرًا ملموساً 

في حین أظهرت )0.67و 0.68(فقد أعطت معاملة المقارنة أعلى القیم للحموضة ) 11شكل (3في جدول 

معنویا مقارنة بمعاملة المقارنة اذ بلغت هذه النسبة في معاملة ازالة االفرع أقل القیممعامالت التقلیم الصیفي 

وفي معاملة ازالة االفرع العقیمة فقد بلغت هذه 0.60و 0.62في معاملة التطویش 0.62و 0.63الجانبیة 

اما سبب االنخفاض  في نسبة الحموضة بتأثیر معامالت التقلیم . للموسمین على التوالي0.63و 0.64النسبة 

الشعة الشمس بالنفاذ الى الصیفي فربما یعزى الى كفاءة هذه العملیات في التقلیل من النمو الخضري والسماح

أن الثمار الواقعة الى الخارج حیث بینا ) 20(واخرون  Cooleyو) Kriedemenn)21داخل الكرمة واید ذلك 

من الشجرة والتي تكون اكثر تعرضا للشمس كان لها محتوى أقل من الحموضة وأعلى من السكریات، واتفق 

والتارتاریك كانا أكثر في الثمار الناضجة الواقعة في الظل الذي ذكر أن حامض المالیك ) Kliewer)35معهم 

  .مرات من الثمار الواقعة في الشمس3–2بحوالي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

و2003خالل موسمي (%) تأثیر معامالت التقلیم الصیفي في النسبة المئویة للحموضة الكلیة )11(شكل 

  كاردینالللصنف   2004

  

  :(T.S.S / Acid): الحموضة / لبة الذائبة  الكلیةنسبة المواد الص-3

معرفة والتي یمكن عن طریقها تعد هذه النسبة من أهم المقاییس التي تحدد درجة نضج الثمار وطعمها 

إلى حدوث زیادة معنویة في هذه النسبة نتیجة معامالت ) 12الشكل (وتشیر النتائج ) 11و1(درجة نضج الثمار

وفي معاملة االفرع   33.33و30.98ًا بالمقارنة اذ بلغت هذه النسبة لمعاملة التطویش التقلیم الصیفي قیاس

( قیاسا بالمقارنة 29.60و28.28اما في معاملة االفرع العقیمة فقد بلغت هذه النسبة 31.16و29.24الجانبیة 

التباین في نسبة المواد للسنتین على التوالي ویعزى اختالف هذه النسبة یرجع أساسًا إلى) 25.54و24.26

0.56

0.58

0.6

0.62

0.64

0.66

0.68

  النسبة المئویة
للحموضة الكلیة

(%)

SSRPinLsr.Cont.

2003 2004

  معامالت التقلیم الصیفي



232

الصلبة الذائبة الكلیة والحموضة من جراء معامالت التقلیم الصیفي الذي یؤدي الى زیادة نسبة المواد الصلبة 

وهذه النتائج تتفق مع ماوجده كل . الذائبة الكلیة والتي تشكل السكریات الجزء االكبر منها وانخفاض الحموضة 

اذ بینوا ان قطف العناقید یتم عندما تبلغ نسبة المواد الصلبة الذائبة ) 14(وشمخي ) 18(واخرون Winklerمن 

  .25الحموضة الكلیة الى اكثر من / الكلیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

خالل(%) الحموضة / تأثیر معامالت التقلیم الصیفي في نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلیة)12(شكل 
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