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والمیكانیكیة والكیمیائیة للحاصل الصفات الفیزیائیة بعض المساحة الورقیة وفي نظم التربیة تأثیر
Vitis viniferaلصنف العنب طائفيومكوناتھ L.المزروع دیما

إبراھیم حسن السعیديشیماء محفوظ عبدالقادر

كلیة الزراعة والغابات /حدائققسم البستنة وھندسة الالعراق/جامعة دھوك/كلیة الزراعة/قسم البستنة
العراق/جامعة الموصل/

خالصةال
محافظة (الدراسة في مزرعة خاصة تقع في قریة بھ ري بھار بالقرب من مدینة دھوك إجراءتم 

استعملت ثالث نظم تربیة لھذا . على صنف العنب طائفي٢٠٠٥خالل موسم ) جمھوریة العراقدھوك،
الحمل المتروك على كل مستوى وكان . "T"وعلى شكل )سلكیة(صبیةالصنف طائفي وھي الراسیة والق

ر تجدیدیة بدوا٤قصبات اثماریة كل منھا ذات ستة عیون و٤(كرمة/عینا٣٢كرمة ولكل نظام تربیة 
٤ر اثماریة كل منھا ذات ـبدوا٨و"T"لى شكل علكل من طریقتي التربیة القصبیة و) دابرهعینان لكل (

كرمة /ة الورقیة الكلیةفي المساح"T"بینت النتائج تفوق نظام التربیة على شكل .الراسیةتربیة في عیون 
كرمة/عنقود٠٢٩,٦٦٧ةوعدد العناقید بالكرمكرمة/كغم١٨,٥٢الكلي بالكرمة والحاصل ٢م٤٣,٠٩٠

غم و٦٧٩,١٧٦وحجم مئة حبة ووزنحبة١٠٧٣,٨٨٩سم وعدد حبات العنقود ٢٥,٦وعرض العنقود
أما،على التوالي%١٥,٤٤٣والسكریات الكلیةODكثافة ضوئیة ٣,٣١٦والفینوالت الكلیة ٣سم٦٤٦,٧٥

وطول وعرض سم٢٩,٢٣غم و٦٤٧,٤٩وطول العنقودبیة فقد تفوق في صفات وزننظام التربیة القص
م التربیة یتفوق نظاولم ، على التواليغم٣٩٤,٦١٩وقوة اتصال الحبةسم٢,٢٦٩سم و ٣,٩٨٩الحبة

نظام تربیة للصنف طائفي ھو نظام التربیة أفضلإنوتبین،الراسیة في أي صفة من الصفات المدروسة
.المدروسةاتلتمیزه في معظم الصف"T"على شكل 

المقدمة
لقیمتھوذلك في معظم دول العالم زراعتھوتنتشر لإلنسانالنباتات المعروفة أقدمیعد العنب احد 

إنولقد بینت العدید من الدراسات ،)٢٠٠٠،السعیدي(المتعددة والستعماالتھلعالجیة العالیة الغذائیة وا
وآخرونShaulisرس دفقد،وصفاتھومكوناتھفي صفات النمو الخضري والحاصلتأثیراتلطرق التربیة 

التربیة ذو الستارة المزدوجة ونظامGDC  Geneva double curtainنظام التربیة تأثیر) ١٩٦٦(
نظام التربیة ذو أناوبینو، Concordذات الستارة المفردة على حاصل العنب صنف Umbrellaالمظلیة 

مقارنة مع نظام الستارة وعدد العناقید بالكرمة%٤٠بنسبة الستارة المزدوجة سبب زیادة في حاصل الكرمة
ادة یالنتائج زتكما بین، بین نظامي التربیةمستویات السكریات في الحبات فلم تختلف معنویاوأماالمفردة،

GDCفيین منفصلتینتستارإلىوان انقسام المجموع الخضري ،عدد العناقید في نظام الستارة المزدوجة
.اثماریة البراعممعنویة فيد من التعرض للضوء وبالتالي زیادةییزلیل مماظیقلل من تزاحم الفروع والت

T" trellis"وانفعالةتأثیراتنظام التربیة لھ إن) ١٩٧١(Zeemanوبین  GDC إلىیؤدي
تحسین بیئة إلىادة في الحاصل ونسبة المواد الصلبة الذائبة مقارنة مع نظام التربیة الراسیة ویعزو ذلك یز

Concordدراستھما على الصنف في )١٩٧٧(MorrisوCawthonفي حین بین، الشمسياإلشعاع
ذو SC (single curtain)ذو الستارة المزدوجة على نظام التربیة السلكیة GDCالتربیة تفوق نظام 

إن.كرمة/كعدد فروعالخضريالكرمةإنتاجفي زیادة فعالیة والحاصل كغمكمیة المفردة في الستارة 
GDC لمفردة كما نشر جھاز ورقي على مساحة واسعة مقارنة مع التربیة السلكیة ذات الستارة اإلىیؤدي
vine efficiencyین فعالیة الكرمة ـاط التركیب الضوئي وتحسـادة نشـوالى زیلیلظانخفاض التإلىیؤدي 
عند للحبات ن جید یوتلذائبة والصلبة الموادالنسبة زیادةالكرمة معإنتاجیةزیادة إلىGDCنظام وأدى
Umbrellaوالمروحیة GDCللتربیة ثالثة نظم ) ١٩٨٨(CawthonوMorrisواستعمل .الجني Knifin

٢٠٠٦مستل من رسالة ماجستیر للباحثة األولى  
٢٦/١١/٢٠٠٨وقبولھ ٧/٩/٢٠٠٨تاریخ تسلم البحث 

UK والسلكیةSC Single Curtain استمرت ھذه التجربة خمس سنوات على كرمات للصنف
Concord، ونتج عن نظام التربیةGDC مقارنة مع نظامي التربیة عدد من العناقیدروأكثاكبر حاصل

SCوUKفي نظام التربیة أكثرعدد الحبات في العنقود فكانوأماSC ، استعملكماKliewer)١٩٨٠(
ذو الستارة "T"ك واحد وذات سلكین و ذات سل) SCستارة مفردة(سلكیة دمن االستناأنواعثالث 
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بینت ،Thompson seedlessعلى الصنف أسالكأربعةذات Double trellising systemمزدوجة ال
كان قد سجل في نظام TSSكرمة وعدد العناقید بالكرمة ونسبة المواد الصلبة الذائبة /حاصلأعلىأنالنتائج 
في زیادةحدوث Concordصنف العلى نفسھاالدراسةبوبین الباحث المزدوجة،"T"على شكلالتربیة 

Doubleةـتارة المزدوجــذو الس"T"قود في نظام التربیةـید بالكرمة ووزن العنالحاصل وعدد العناق
Curtainاألوراقالن ، الكرمات الداخلیة والخارجیة لضوء الشمسأجزاءبسبب تعرض مختلف وكان ھذا

مقادیر تركیب ضوئي ومقادیر تمثیل صافيتكون ذاتاألخرىفي نظم التربیة الداخلیة للمجموع الخضري
net assimilation ratesوأمارة وتنفصل مبكرا، فصبح مصتمنخفضة وتكون فترة حیاتھا قصیرة و

السكریات المتجمعة في الحبات وأما،نخفضةمتكون بصورة عامة ذات سكریات فالعناقید من داخل الفروع 
مشاكل وأكثرىأعلانثوسیانین منخفض ولكن ذات حموضة كلیة ذاتوتكون ،أیضافتكون بمقادیر منخفضة 

.بالفطریاتلإلصابة
,Merlot Noireوھيحمراء أصنافدراسة على )١٩٩١(Carbonneauأجرى Cabernet

Sauvignon, Cabernet Francوعلى التداخالت بین ظروف المحیط ١٩٨٩-١٩٧٦طویلة ولمدة
,Riparia Gloire(األصول×للكرمات Terroirألموقعي 1.1-14, SO4, 99R(×األصناف ×

الكرمات المرباة بالنظام أنووجد ،)المتوارث والنظام المفتوحأونظم التربیة التقلیدي (ةعملیات الزراع
open) (open system))النظام المفتوح(القیثارة المفتوحةةـالتربیامـنظبو)الراسي،توارثلما(التقلیدي 

lyre)،أعلىكان واالنثوسیانین في كرمات نظام القیثارة المفتوحةنسبة المواد الصلبة الذائبة توصل إلى أنو
.كرمات النظام التقلیدي ولم تظھر فروقات معنویة في الحاصل بین نظامي التربیةفي ھو علیھمام

معرضة لضوء الشمس واسعةیكون ذو مساحة ورقیةGDCنظام التربیة إن)٢٠٠٢(Batesوبین
وأعلىمعنوي حاصل أعلىأنووجد ، Hudson river umbrellaالمظلیةمقارنة مع كرمات نظام التربیة 

.GDCكان في نظام التربیة  معنویةمواد صلبة كلیة
طائفي مع تحقیق نمو خضري امثل العنب لصنف نظام تربیة أحسنتحدید إلىتھدف ھذه الدراسة 

.الدیمیةظروف التحت ومكوناتھالصفات الفیزیائیة والمیكانیكیة والكیمیائیة للحاصلتحسین وللكرمات 

ھقائوطرالبحثمواد
محافظة (بري بھار بالقرب من مدینة دھوك خاصة في قریةفي مزرعةھذه التجربةأجریت

، المزروع دیماالمستعمل في ھذه الدراسة كان الصنف طائفيالعنبوان صنف).جمھوریة العراق/دھوك
أماالتراص،والمعتدلةلكبیرة ایده المخروطیةقنف بعنایتصف ھذا الصوسنة،١٣وكان عمر الكرمات 

لون وردي ومغطاة بطبقة شمعیة خفیفة بسمیكة سھلة المضغ وقشرةالحبات فتكون بیضویة كبیرة وذات 
خماسیة واألوراق) تامة(ثى اعتیادیة نھذا الصنف خأزھارأنكما ، )لحمي قاضم(وذات لب صلب

Clay)تربة المزرعة فكانت غرینیة طینیة أما .)٢٠٠٠،السعیدي(صالتفصی loam) . وان جمیع
وأما السماد المستعمل فھو سماد عضوي . واآلفاتاألمراضثة ومكافحة العملیات الزراعیة متماثلة كالحرا

اجري . كیمیائیة في المزرعةأسمدةولم تستعمل كرمة/كغم١٢-١٠بمقدار ) األغناممخلفات (جید التحلل 
١٢في واإلزھار٢٠٠٥آذار ٢٧اعم في تح البروكان تفآذارمن شھر األولاألسبوعفي تقلیم الكرمات

، واستغرقت مدة "T"مایس للتربیة على شكل ١٥مایس للتربیة القصبیة و ١٤مایس للتربیة الراسیة و 
.آب٨یوما وكان الجني في ١٤اإلزھار

:نظم التربیة المستعملة في ھذه الدراسة فكانتأما
وكانت مسافات الزراعة ) ذو المجموع الخضري الكثیفأوالمغلقالنظامیسمى ماأو(ظام التربیة الراسیةن

سم وكان نظام ١٠٠ارتفاع الجذع عن سطح التربة فكان أما،أیضام ٢,٥م وبین الكرمات ٢,٥بین الخطوط 
كان مستوىعیون أربعنھا ذات ر اثماریة كل مبدوا٨بترك وذلك ) الدابري(القصیر التقلیم المستعمل ھو 

موزعة بصورة الدوابر االثماریةوكانت كرمة، /عینا٣٢المتروك لجمیع نظم التربیة ھوloadالحمل
.أیضااالتجاھات حول الكرمةجمیعفي منتشرة الناتجة الفروعمتساویة حول رأس الكرمة وان 

غیر (اقل ازدحاما مجموع خضري وذو )دةذو الستارة المفر()Kniffin system(نظام التربیة القصبي
نظام التقلیم أمام،٢,٥×٢,٥كانت مسافات الزراعة بین الكرمات في الخط وبین خطوط الزراعة ،)مزدحم

وكان ر تجدیدیة كل منھا ذات عینانبدوا٤قصبات كل قصبة ذات ستة عیون وأربعةترك بالمستعمل فكان 
على أفقیاالفروع النامیة على القصبات فقد تم توجیھھا وأمانوب ج–شمال الكرمات اتجاه خطوط زراعة

.األسالك
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األقلالمجموع الخضري)ةذو الستارة المزدوج()T".)T trellis system"نظام التربیة على شكل
. نظام التربیة المفتوحأوبالنظام المفتوح أیضاویسمى ، ازدحاما

أماالكرمات في الخط، بین خطوط الزراعة وبینم٢,٥×٢,٥كانت الكرمات مزروعة على مسافات 
كونكریتیة ) عوارض(ذرع اعن سطح التربة ذات م ١,٥بارتفاع كونكریتیةأعمدةوسائط االستناد فكانت

."T"عمود مكونة شكل كل عند قمة بصورة عرضیةسم موضوعة ١٠٠بطول أیضا
ر تجدیدیة كل منھا ذات بدواأربعةن مع قصبات كل منھا ذات ستة عیو٤تم تقلیم الكرمات بترك 

) عند رأس العمود الكونكریتياألفقیةالعارضة (عند التقلیم وضعت القصبات عند نفس مستوى الذراع عینان 
-، وكان اتجاه خطوط الزراعة شرقاألفقیةعلى العوارض كل عمودة مثبتة عند قمة لیطوأسالكأربعةذو

vertical)األسفلإلىیا الفروع فقد توجھت عمودوأماغرب، downward))متدلیة إلى األسفلhanging
downالقطاعات العشوائیة واستخدم تصمیم .)واحدأفقيبمستوى األسالكمن التربیة الن في ھذا النظام
وقورنت المتوسطات باستعمال .مكررات لكل مكرر كرمة واحدة٣واستعمل لنظام التربیة الواحد RCBDالكاملة 

).١٩٨٠(TorrieوStellحسب %٥عند مستوى احتمالار دنكن المتعدد الحدوداختب
:الصفات المدروسة فكانت أما

S=Gxs:یأتيوكما )١٩٦٥(Dvornicإلىتم حسابھا استنادا :المساحة الورقیة للكرمة- أ
ة في ـلبة الذائبـلمواد الصبة اـنسجاوزـتتم الجني عند(الحاصل الكلي بالكرمة:العناقیدصفات الحاصل و-ب

وعدد العناقید ووزن العنقود وعدد )Lazarescu١٩٧١و Constantinescu() %١٥عصیر الحبات 
.الحبات بالعنقود ووزن وحجم مئة حبة وطول وعرض الحبة

حیث تم وزن زجاجة فارغة وثبت عدد البذور بالحبة و كثافة العصیر: الصفات المیكانیكیة للحبات-ج
ر وبعد ذلك یـالعصوھي مملوءة بالماء ومن ثم وھي مملوءة بالعصیر ویتم حساب وزن الماء ووزناوزنھ
وتراص العنقود ) ١٩٦٧(وآخرونOtopeanuافة العصیر ـدد كثـھذا نحـوزن الماء وب/م وزن العصیرـیقس

،لسعیديا()جدامتراص -٤متراص -٣مخلخل -٢مخلخل جدا -١(درجات٤باستعمال سلم متكون من 
.)١٩٧٩،Mitchell()في حامل الحبة حتى االنفصالأثقالتعلیق (، وقوة اتصال الحبة )٢٠٠٠

فینوالت یوالبول) ١٩٧٨(MorrisوSpaydقدرت حسب انینات، یاالنثوس:الصفات الكیمیائیة للحبات-د
نانومیتر ٢٨٠على طول موجي المطیاف الضوئيم جھاز باستخدا)٢٠٠١(وآخرونCelottiحسب 

NaOHونسبة المواد الصلبة الذائبة باستخدام رفراكتومیتر منضدي والحموضة الكلیة باستخدام التسحیح مع 
ونسبة المواد الصلبة ) ١٩٧٥،AOAC(مل عصیر ١٠٠/كحامض تارتریك غموقدرتوالفینوفثالین

.)١٩٧٠،Joslyn(الحموضة الكلیة والسكریات الكلیة /الذائبة
محافظة )/ زاویتھ(الجویة القریبة من المزرعة األنواءمن محطة أخذتات المناخیة فلقد المعلومأما

م ومجموع ◌ْ ٤٧٣٩,٦٨) ٢٠٠٥(خالل موسم النمو ) مْ ١٠فوق (دھوك حیث كانت درجات الحرارة الفعالة 
وع درجات مجم/مجموع األمطار الھاطلةBranasدالة (الدالة الحرمائیة وأماملم ٤٥٥,٦الھاطلة األمطار

طائفي العنب منطقة البحث مناسبة جدا لزراعة صنف أنوھذا یعني ٠,٩٦فكانت ) ١٠×الحرارة الفعالة
).٢٠٠٠،السعیدي(یما د

النتائج والمناقشة
قد تفوقت معنویا في ھذه الصفة "T"طریقة التربیة أن) ١(یبین الجدول :لكرمةلالمساحة الورقیة الكلیة 

ذات مناخ كانتالتي األوراقالنسبة الكبیرة من إلىیعزى سبب التفوق ربما وألخرىاعلى طرق التربیة 
لیل ظالتالتي قللت منوعلى مساحة واسعة األوراقمثلى والى انتشار إضاءةذو Microclimateمحلي
ثحی) ١٩٧٧، Morrisو Cawthon( ادة نشاط التركیب الضوئي وتحسین فعالیة الكرمة یزإلىأدىمما 

.المساحة الورقیة الكلیة للكرمةفيزیادةنتج عنھا

.مكوناتھوالحاصل والمساحة الورقیة للكرمةطرق التربیة في تأثیر: )١(جدولال
طرق التربیةالصفات المدروسة

"T"القصبیةالراسیة:صفات النمو الخضري
أ٤٣,٠٩٠ب٤٠,٠١٢ج٣٠,٣١٠)٢م(المساحة الورقیة الكلیة بالكرمة

:الصفات الفیزیائیة للحاصل ومكوناتھ
أ١٨,٥٢أ١٧,٣١ب١٢,١٦)كغم(الحاصل الكلي بالكرمة
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أ٢٩,٦٦٧ب٢٦,٧٢٢ب٢١,٧٢٢عدد العناقید بالكرمة
أ٦٢٤,٣٦٦أ٦٤٧,٩٤٠ب٥٥٩,٩١٨)غم(وزن العنقود
ب٢٨,٢٢أ٢٩,٢٣ج٢٦,٣١)سم(طول العنقود

أ٢٥,٦٠٠ب٢٠,٤١٧ج١٦,٥٩٢)سم(عرض العنقود
أ١٧٣,٨٨٩ب١٥٧,٣٨٩ج١٣٢,٨٢٧عدد حبات العنقود

أ٦٧٩,١٧٦ب٦٢٣,٣٤٦ج٥٢٩,٧٦٧)غم(وزن مئة حبة
أ٦٤٦,٧٥٠ب٥٣٨,٠٦٩ج٤٦٢,٧٥٠)٣سم(حجم مئة حبة

ب٣,٣٨١أ٣,٩٨٩ج٣,١٢٩)سم(طول الحبة
أ٢,٢٥٨أ٢,٢٦٩ب٢,١٣٦)سم(عرض الحبة

.%٥ال تختلف معنویا تحت مستوى احتمال نفسھا األحرف األبجدیة بلتي تشترك األرقام ا*

:العناقیدالفیزیائیة للحاصل والصفات
ھذا .معنویا على نظام التربیة الراسیة فقط"T"تفوق  نظام التربیة ) ١(یبین الجدول : الحاصل الكلي بالكرمة

وقد یعزى ھذا .بیة في صفة الحاصلوالقص"T"معنویة بین نظامي التربیة على شكل فروقولم تظھر 
وان . )١الجدول (عناقید على الكرمة ووزن العنقود الزیادة عدد أن الحاصل یمكن أن یزداد نتیجة التفوق إلى 

،وآخرونShaulis(الفروع أي زیادة التعرض للضوء انضغاطیقلل من "T"نظام التربیة على شكل 
ستارتین منفصلتین مزدوجتین مما یقلل من تزاحم الفروع ومن نتیجة انقسام المجموع الخضري إلى ) ١٩٦٦

وبذلك یزداد تعرض األوراق لضوء الشمس وبالتالي زیادة  في ) ١٩٦٦، وآخرونShaulis(التظلیل 
ویتضح من النتائج أن لكل نظام تربیة طاقة في إنتاج كتلة نشاط التركیب الضوئي،في اثماریة البراعم و

و Morris١٩٧٧وCawthon(خضريوغل الضوء داخل المجموع الخضریة التي تؤثر في ت
WilliamsوPeacock،١٩٨٧(.

عدد العناقید بالكرمة حیث فيتأثیرلنظام التربیة  أنأیضاً )١(الجدول یتضح من:عدد العناقید بالكرمة
یعزى أنا التفوق یمكن وھذ،األخرىالتربیة نظممعنویا في ھذه الصفة على بقیة "T"تفوق نظام التربیة 

إلىالتي انتقلت األوراقالمواد الممثلة في كمیةالكلیة بالكرمة مما سبب زیادة في الورقیةالمساحةإلى
،)١٩٧٧، MorrisوCawthon(العناقید وزیادة عدد العناقید العاقدة ھذهالعناقید مسببة تیسرھا لتطور

بسبب التغذیة الجیدة لھا انفصال قسم من العناقیدقلةإلىوكذلك أعدادھازیادةتحسن تطور العناقید ولوذلك 
)Candolfi – VasconcelosوKoblet،١٩٩٠(.

في ھذه الصفة على نظام قد تفوق معنویا نظام التربیة القصبیة أنإلى) ١(یشیر الجدول :وزن العنقود
أنإلىیعزى ھذا التفوق أنویمكن ،"T"على شكلسیة ولكنھ لم یختلف معنویا عن نظام التربیة أالتربیة الر

Net)تركیب ضوئي صافي أعلىینتج الذي لنظام التربیة القصبیة األسالكعلى أفقیاتوجیھ الفروع 
photosynthesis)توصیل ثغريوأعلى(Stomatal Conductance) في داخل المجموع الخضري

)Schubertجنوب یؤدي –فان اتجاه خطوط الزراعة شمال االیجابيالتأثیربجانب ھذا ) ١٩٩٥،وآخرون
وبھذا یمكن )١٩٩٣، Lombardو Jackson(للضوء والحرارة واألوراقتحسین تعرض العناقید إلى

اتطورسببممانموالالضوئي خالل موسم عملیة التركیبنواتج لزیادة القول بان ھذا التفوق كان نتیجة 
.)٢٠٠١،Castagnoilو Vasconcelos( زن العنقودزیادة وإلىمؤدیا ي لوبالتالعناقید ل

نظام التربیة القصبیة قد تفوق معنویا في ھذه الصفة على نظم التربیة أنإلىجتشیر النتائ:طول العنقود
الموزعة على العناقید األوراقالمصنعة في الكاربوھیدرات زیادة مقدار إلىوقد یعزى ھذا التفوق ،األخرى

اتعرضأكثرالذي سبب مساحة ورقیة األسالكعلى أفقیالفروع ارحلة النضج نتیجة توجیھ والحبات خالل م
مقارنة مع أكثرخشبا في المقطع العرضي للفروع ومع توصیل مائي وأكثرأعلىفروع أقطارمع للضوء 

األفقيالن الوضع ) ١٩٩٥،وآخرونSchubert(األعلىإلىالصاعد أواألسفلإلىتوجیھ الفروع النازل 
–ال ـشم( ةـخطوط الزراعالمناسب التجاه التأثیرالفروع بجانب وأقطارطوال أللفروع یحقق توازن بین 

جابیا وھذا ینعكس ای)١٩٩١،terroir()Carbonneau(ةـكرمـموقعي للالیط ـمحالى ظروف ـعل)وبـجن
التي )١٩٨١،HowellوMansfieldو١٩٧٧، Morrisو Cawthon(على فعالیة التركیب الضوئي

لتطور تیسرھاإلىالعناقید مؤدیة إلىاألوراقتحرك المواد المصنعة في نتیجةأكثرعناقید استطالة السببت
استطالة محور(نمو العناقید فيتؤثرواد الممثلة والھرمونات ـالممنتجاتالنمحاورھا تطور ھذه العناقید و

.)٢٠٠٣،ماموالسعیدي واال٢٠٠٠، Caloو Giorgessi؛١٩٨١،Howellو Mansfield( )العنقود
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ى بقیة نظم التربیة في ھذه معنویا عل"T"یتضح من النتائج تفوق نظام التربیة على شكل :عرض العنقود
"T"، الن نظام التربیة لمساحة الورقیة الكلیة في الكرمةاالتفوق في إلىوھذا التفوق ربما یعزى الصفة،

الكرمة كفاءةمن نشاط التركیب الضوئي وتحسین دمما یزیورقي ـاللیل للجھاز ظیقلل من التزاحم والت
)Vine efficiency ( لعنقود والى ھیكل االتفرعات الجانبیة الكثیرة لإلىأیضاً جزئیا یعزىأنیمكن وھذا

).١٩٧٧، Morrisو Cawthon(األخرىعدد حبات العنقود مقارنة مع نظم التربیة 
فة ـنویة في ھذه الصـقیمة معأعلىق ـقد حق"T"نظام التربیة أنن الجدول ـبین مـیت:قودعدد حبات العن

التركیب منتجات ادة ـزیإلىزیادة نسبة العقد وإلىزى ـیعأنوھذا یمكن األخرىة ـمع نظم التربیمقارنة 
تكون حبات التيراق وتزید من المواد الغذائیة المصنعة في األوتحسین فعالیة الكرمة التيبسببالضوئي 

انفصالقلةإلىمما أدى األوراقفي األخرىالعنقود مصدر سحب قوي للكاربوھیدرات والمواد الممثلة 
–Candolfiو١٩٧٧، Morrisو (Cawthonالحبات الصغیرة من العنقود وسقوط Vasconcelos و

Koblet ،١٩٩٠(.
لى بقیة نظم ھذه الصفة عفي "T"وي لنظام التربیة من الجدول التفوق المعنیظھر:وزن وحجم مئة حبة

تھویة إلىویؤدي أكثربالكرمة ورقیة ینتج مساحة "T"أن نظام التربیةإلىوھذا التفوق قد یعود ، التربیة
یحسن من نشاط التركیب الضوئي وفعالیة الكرمة مماوھذاأحسنشمسي وتبادل غازات وإشعاعأفضل

)Shaulisو١٩٦٦،وآخرونMorrisوCawthon ،ویجعل منتجات التركیب الضوئي متیسرة)١٩٨٠
ربما أو، )٢٠٠١، Castagnoilو Vasconcelos( لتطور الحبات أي)الحبات لتخزن فیھا إلىتنتقل (

.)٢٠٠٠،السعیدي (یعزى إلى زیادة عدد البذور في الحبة التي تسبب زیادة في وزن وحجم الحبة 
اتینفي ھالرأسیةم التربیة امن النتائج تفوق نظام التربیة القصبیة معنویا على نظیتبین :طول وعرض الحبة

في صفة "T"معنویة بین نظامي التربیة القصبیة ونظام التربیة على شكل فروقتظھر مھذا ول. تینالصف
.صفتینسیة في ھاتین الأمعنویا على نظام التربیة الر"T"كما تفوق نظام التربیة . فقطعرض الحبة

للفروع األفقيالتوجیھ زیادة نواتج عملیة التركیب الضوئي ألنإلىویعزى سبب تفوق نظام التربیة القصبیة 
فضالً عناألخرىتركیب ضوئي وتوصیل ثغري مقارنة مع اتجاھات الفروع أعلىسبب یاألسالكعلى
مقارنة مع االتجاھات امائیتوصیل وأكثرأعلىوجود خشب للفروع الذي یبینالمقطع العرضيزیادة

االیجابي والمناسب التأثیروذلك بجانب ،)١٩٩٥، وآخرونSchubert(النازلة للفروع أوالصاعدة 
محسنا ) ٢٠٠٠،السعیدي( تالتي تحقق أفضل إضاءة للكرما)جنوب–شمال (التجاھات خطوط الزراعة 

الزیادات في طول وعرض الحبة فانذاھوب) ١٩٩١، Carbonneau(موقعي للكرمة المحیط الظروف بذلك
، Kliewer(الحبات إحجامزیادة إلىمؤدیا األوراقكانت كنتیجة لزیادة مقدار التمثیل الضوئي في ھذه 

).١٩٩٧،وآخرونAbd-Elwahabو ١٩٨٠، CawthonوMorris؛١٩٨٠
.الصفات المیكانیكیة للحبات

عدد البذور بالحبة مقارنة معنویا في "T"تفوق نظام التربیة إلى) ٢(تشیر نتائج الجدول :عدد البذور بالحبة
وعلى شكل معنویة بین طریقتي التربیة القصبیة فروقلم تظھر في حین . لراسیةام التربیة انظمع

الشمسي وتبادل واإلشعاعالتھویة الجیدة توفیر إلى"T"نظام التربیة أنإلىسبب الویعزى ،"T"حرف
نظام التربیة الراسیة یكون تحت أوراقالن جزء كبیر من نظام التربیة الراسیةمقارنة مع الغازات الجیدین

و١٩٧٩،PerretوKobletو ١٩٦٦،وآخرونSuboptimal)Shaulisاألمثلمناخ محلي تحت 
Kliewer،عالیة في الكرمة وھذا وجود مساحة ورقیة كلیة النتیجة یمكن توضیحھا بمما یدعم ھذه) ١٩٨٠

التركیب ومنتجاتفي نشاطزیادةیسببقدالذيقوىأینتج مجموع خضري "T"ام التربیة ـنظأنعني ی
ویؤدي عالیا للبویضات في مبایض األزھار وبالتالي زیادة عدد البذور في الحبة إخصابامما یحقق الضوئي 

Morris؛١٩٨٠، Kliewer؛١٩٦٦، وآخرونShaulis(لتطور البذور الالزمةتیسر المواد الغذائیةإلى
.)٢٠٠٠،و السعیدي١٩٨٠،Cawthonو

معنویا في ھذه الصفة على بقیة نظم "T"یتبین من الجدول تفوق نظام التربیة على شكل :كثافة العصیر
نظام التربیة لیعزى ھذا التفوققد ومعنویا على نظام التربیة الراسیة،التربیة، كما تفوق نظام التربیة القصبیة 

وى من ـوالمحتTSSمع نسبة المواد الصلبة الذائبةةـكثافة العصیر تكون ذات عالقإنإلى"T"شكلعلى 
، Peynaud؛ ١٩٦٧، وآخرونOtopeanu()٣(جدول الكریات واالنثوسیانینات والبولیفینوالتـالس

ادة كثافة زیإلىأدىالقیم في ھذه الصفات أعلىونتیجة لتحقیقھ ) Flanzy١٩٨٢وChabasو١٩٦٧
.العصیر

.طرق التربیة في الصفات المیكانیكیة للحباتتأثیر:)٢(جدول ال
طرق التربیةالصفات المدروسة
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"T"القصبیةالراسیةالصفات المیكانیكیة للحبات
أ٣,٣٤٠أ٣,١٣٣ب٢,٤٢٤عدد البذور بالحبة

أ١,٠٦٨ب١,٠٥٧ج١,٠١٢كثافة العصیر
أ٣,٢٢٢أب٢,٧٢٢ب٢,٦٦٧تراص العناقید

ب٣٣٧,٠٧٥أ٣٩٤,٦١٩ب٣٢٢,٩٤٨)غم(قوة اتصال الحبة
.%٥ال تختلف معنویا تحت مستوى احتمال نفسھااألحرف األبجدیةاألرقام التي تشترك ب*

معنویا على نظام التربیة الراسیة فقط ھذا ولم "T"تفوق نظام التربیة )٢(الجدولیبدو من :تراص العناقید
تفوق بدوره معنویا على نظام األخیرونظام التربیة القصبیة وھذا "T"معنویة بین نظام التربیة فروقحظ تال

وMorris(د الكبیر من الحبات في العنقود وقد یعزى ھذا التفوق إلى العدالصفة، ھذهالتربیة الراسیة في 
Cawthon ،١٩٧٧ ( الن نظام التربیة وذلك"T" األخرىمقارنة مع نظم التربیة أكثرنموا خضریا ینتج )

MorrisوCawthon ،زیادة نشاط التركیب الضوئي ومنتجا مواد ممثلة إلىمؤدیا ) ١جدول ال() ١٩٨٠
و Quinlan(حیث تكون الحبات مصدر سحب قوي للمـواد الممثلة والھرمـونات لحبات العنقود أكثر

Weaver ،مؤدیة )التشعبات وحویمالت الحباتوالسیما(د في تطور ھیكل العنقوسلباالتي تؤثر) ١٩٧٠
الن طول الحویمالت ) ١٩٧٤، Branas(وحویمالت الحباتالتفرعاتھذه انخفاض استطالة إلىبذلك 

).٢٠٠٠،و السعیدي١٩٧١، Galet؛١٩٧٤، Dvornic(تفرعات تحدد درجة تراص العنقود وال
ق المعنوي لنظام التربیة القصبیة في ھذه الصفة على التفوإلى)٢(الجدول نتائجتشیر :قوة اتصال الحبة

نظام التربیة القصبي إنإلىویعزى ذلك فروق معنویة بینھا، والتي بدورھا لم تظھر األخرىنظم التربیة 
عامة مع قوة اتصال یتناسب بصورة األقصى) القطر(وان العرض ,)١جدول ال(عرض للحباتكبرأظھرأ

، Goodwineو Hedberg(مساحة االتصال مع الحویمل /اسب بین حجم الحبةنتیجة للتنعالیة للحبات 
Vascular)شاة الحویملرحزم التوصیل الوعائیة لفأعدادزیادةإلىأیضایعزى أنكما ویمكن ،)١٩٨٠

Conductance Bundles))المكونة لفرشاة الحویمل-حزم وعائیة خشبیة لحائیةPedicel brush(
)Mitchell،العنقود وان مقاومة نظام التوصیل یضمن حویمالت حیة عن طریق تثبیط جفاف حامل )١٩٧٩
نتیجة لزیادة سمك حویمالت الحبات وإلى أوسرعة شیخوخة الحویمللتأخیرالتساقط وھذا یكون مناسبا یؤخرو

).١٩٩١وآخرون،و السعیدي ١٩٧٤، Branas(قوة اتصال الحبات بالوسادة وبفرشاة الحویمل
اتالكیمیائیة للحبفاتالص

ھذه الصفة على تفوق معنوي فيأعلىقد حقق "T"نظام التربیةأن) ٣(یتضح من الجدول :اتناالنثوسیانی
وقد یعزى تفوق نظام عنویا على نظام التربیة الراسیة، التربیة القصبیة ممتفوق نظا، كما بقیة نظم التربیة

إلىاألوراقة في صنعالمواد المحیث تنتقل )١الجدول (كرمة زیادة المساحة الورقیة للإلى"T"التربیة 
و Koblet(لون الحبات منوھذا مما یحسن) ١٩٩٠، KobletوCondolfi-Vasconcelos(الحبات

Keller ،١٩٩٦(، وان نظام التربیة"T" أفضلشمسي إشعاعإلىیؤدي)Shaulis١٩٦٦،وآخرون (
عن طریق زیادة تعرض الحبات ) ٢٠٠٢، Batesو ١٩٧٧، Morrisو Cawthon(لیل ظویقلل من الت

وبھذا فان تعرض الحبات ) ١٩٩٣،Lombardو Jackson( لضوء الشمس حیث ینشط لون الحیات 
ھنالك عالقة أن، وربما )١٩٩٣، Carbonneau(زیادة في محتوى االنثوسیانین إلىلضوء الشمس یؤدي 

).١٩٧٨، Valouiko(كریات في الحبة انین ومقدار السبین المحتوى من االنثوسی

.الصفات الكیمیائیة للحباتبعض تأثیر طرق التربیة في :)٣(جدول ال
طرق التربیةالصفات المدروسة

"T"القصبیةالراسیةالصفات الكیمیائیة للحبات
أ٠,٣٧٧ب٠,٣٥٦ج٠,٣٣٤)OD(االنثوسیانین 

أ٣,٣١٦ب٢,١٥٣ب٢,١٤٨(OD)الفینوالت الكلیة 
أ١٦,٧٣٧أ١٧,٠٥٧ب١٥,٩٨١نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلیة

أ٠,٤٦١ب٠,٤٤٢ب٠,٤٤٥)مل عصیر١٠٠/غم(الحموضة الكلیة
ب٣٦,٣٠٦أ٣٨,٥٩١ب٣٥,٩١٢الحموضة الكلیة/سبة المواد الصلبة ن

أ١٥.٤٤٣ب١٣,٩٩٣ج١١,٩٢٣السكریات الكلیة
.%٥ال تختلف معنویا تحت مستوى احتمال نفسھا حرف األبجدیة األتي تشترك باألرقام ال*
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"T"تفوق نظام التربیة على شكل ) ٣(بین الجدول :البولیفینوالت

إلىإلىیعزى ھذا التفوق وقدت،البولیفینوال
)Zeeman ،ا و) ١٩٧١

ذا فان ) ١٩٨٥، Carbonneau(أعلىمفالحبات الالشمسي،اإلشعاع
) ١٩٨٧، Intrieri(یسبب زیادة في الفینوالت"T"نظام التربیة 

١٩٨١، KliewerوRoubelakis-Angelakis(توى عالي من الفینـمح
).١٩٨٦، Morrisonو Crippenو 

نسبة ) ٣(لنتائج في الجدول یتضح من ا:نسبة المواد الصلبة الذائبة
فروق

إلىیعزى ھذا التفوق أنویمكن والقصبیة،"T"شكل
قصاه) جنوب-شمال(كان  اعةأ لزر فضلمسببا ط ا أ

) ١٩٨٥،Kobletو١٩٨٠، CawthonوMorris(تامل
نضج ووإلىالسلكیة ذات الستارة المفردة تؤدي  في  عجال  م

) ١٩٨١، Howellو TSS)Mansfieldةأكثربإنتاجالع
مختلف Tفي التربیة على شكل وأماالعنقود من المساحة الورقیة وبالتالي من منتجات التركیب الضوئي ان  ف

أجزاء
)Kliewer ،تداخل طریقة التربیة تأثیرحیث یالحظ من النتائج )١٩٨٠xاالتجاه.

أنالنتائج و:
أن. فقط"T"تربیة على شكل ولكنھا لم تختلف معنویا عن نظام التربیة الراسیة بل اختلفت معنویا عن نظام ال

Single(ذوأنإلىقد
Curtain( لجواإلضاءةربما ینتج عنھا تحسین ظروف الحرارة)خضري ل لمجموع ا )ا

اسبا terroirظروفدإیجاإلىجنوب والذي یؤدي -من اتجاه الفروع شمال كرمات أكثرمن ل ل
)Morris

.)١٩٨٠، Cawthonو
نسبة:الحموضة الكلیة/نسبة المواد الصلبة الذائبة

"T"الحموضة الكلیة /لبة الذائبةالمواد الص
وضة الى وإلىیعزى ھذا التفوق أنویمكن فروق معنویة، لحم ا
).١٩٨٧، Kobletو ١٩٨٢، Popa؛١٩٧٤، Branas()٣جدول ال(الكلیة الواطئة 

في نسبة السكریات الكلیة معنویا "T"تفوق نظام التربیة على شكل )٣(یشاھد من الجدولو:السكریات الكلیة
م نظامي التربیة الراسیة والقصبیة،على

إلىوىإلوقدالتربیة الراسیة في ھذه الصفة،
مجموع (Microclimate)إلىؤديالذي ی) ١٩٧١، Zeeman(الشمسي اإلشعاع ل ل

تعرض زیادةفيیؤثر "T"وبھذا فان نظام التربیة على شكل) ١٩٩٣، Lombardو Jackson(الخضري
منأعلى محتوىذات

) (یھوعل
لى ذلك إنإضافة،)١٩٩٣، Lombardو Jackson(السكریات  إ

1977و T" )Cawthon"ا Morris (
.)١٩٨٧، Koblet(تنتج عناقید عنب ذات محتوى مرتفع من الكاربوھیدرات )١جدول (الورقیة العالیة

EFFECT OF TRAINING SYSTEMS ON THE LEAF AREA OF SOME
PHYSICAL , MECHANICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTICS OF

THE YIELD AND BUNCHES OF TAIIFI GRAPEVINE CULTIVAR
Vitis vinifera L. UNDER NON-IRRIGATED CONDITIONS

Shymaa M. Abdul-Qader Ibrahim H. Alsaidi
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ABSTRACT
This study was conducted in a private vineyard locates in Bare Buhar village

near Dohuk city, Iraq. During the growing season 2005.The cultivar used in this
study was Taifi .Three training systems had been used namely:- head, cane
(Kniffin) and " T ' trellis training systems. The load lifted on each vine for every
training system was 32 eyes (four canes each with six eyes and four renewal spurs
each with two eyes) for the cane and " T " trellis systems and eight spurs each with
four eyes for the head training system. Each training system consisted of three
replicates (one vine per replicate) using RCBD and means were tested by Duncan's
multiple range test at 0.05 levels. The results could be summarized as follows: Total
leaf area per vine. The " T" trellis system was significantly overtopped over the
other two training systems in total leaf area per vine. Physical, Mechanical and
Chemical characteristics of the yield, its components and the berries. The yield per
vine, clusters number, cluster width, berries number per cluster, weight and volume
of 100 berries, numbers of seeds per berry, juice density, cluster compactness,
anthocyanin and total phenolics content and total sugars were significantly
overtopped with " T " trellis training system. The cluster weight, cluster length,
berry length and width, berry attachment force, total soluble solids, total soluble
solids / total acidity. were significantly surpassed with cane training system .While
the head training system did not showed any overtopping in any of the studied
characteristics. It was concluded that the best training system for  the Taifi cultivar
was " T " training system.
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