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 نقش مصرف بهینه و متعادل کود در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت انگور
 2فرامرز سرفراز و 1فرجعفر شهابی

 
 چکیده

 منظوربهمحصوالت کشاورزي دارد.  تیفیک بهبودمدیریت مصرف بهینه کودهاي شیمیایی نقش مهمی در افزایش عملکرد و 
 تأثیردر استان قزوین در منطقه تاکستان به مرحله اجرا درآمد. نتایج حاصل از  پروژهاین عناصر بر روي انگور سه  تأثیربررسی و 
 هاریزمغذيعملکرد و بهبود کیفیت انگور با کاربرد پتاسیم از دو منبع کلرور و سولفات پتاسیم و  شیبرافزا هايزمغذیرپتاسیم و 

عملکرد میوه انگور در واحد سطح نسبت به شاهد با افزایش  نشان داد که با کاربرد پتاسیم از منبع کودي سولفات و کلرور، میزان
ي هاتاکستانعملکرد و بهبود کیفیت انگور در  شیبرافزا هايزمغذیرو  گوگرد تأثیرکیلوگرم در هکتار همراه بود. در بررسی  2300

ایی بر اساس آزمون خاك و سطح مربوط به تیمار کاربرد کودهاي شیمی در واحدمیزان عملکرد انگور  بیشتریناستان قزوین 
در هکتار افزایش  لوگرمیک 15300کیلوگرم در هکتار بود که نسبت به تیمار شاهد  51900 زانیمبه  سولفور و تیوباسیلوس

با کاربرد سولفات بهینه کود در افزایش عملکرد انگور نتایج نشان داد که  مصرف تأثیرعملکرد در واحد سطح داشت. در بررسی 
 9500کیلوگرم در هکتار که نسبت به شاهد از افزایش  21820گوگرد، منگنز، روي، آهن و مس افزایش عملکرد میوه به پتاسیم، 

 کیلوگرمی برخوردار بود.
 

 انگور، هايزمغذیرگوگرد، کلیدي:  واژگان
 

 مقدمه
در ایران تنوع وسیعی در ارقام انگور از مناطق مختلف 

؛ 1997 است (حاجی امیري و همکاران، شدهگزارشکشور 
). بسیاري از ارقام رایج ایرانی مشکالتی 2006نجاتیان، 

میزان محصول، کیفیت و ریزش میوه دارند که  ازنظر
مربوط به تغذیه نامطلوب درختان در  هاآنقسمتی از 

. نقش تغذیه و عناصر غذایی در بسیاري از هاستتاکستان
؛ 1997محصوالت در ایران مطالعه شده است (میرعبدالباقی،

) ولی در انگور به نقش تغذیه و عناصر 2005معتمد، 
 ي شده است.توجه کمتر مصرفکم

، کاهش کیفیت محصوالت دهدیمنشان  هایبررس
کشاورزي تا حدود زیادي مربوط به عدم استفاده از عناصر 

، مصرف این کودها ضمن بهبود و ارتقاء باشدیمریزمغذي 
 طوربهکیفیت محصوالت کشاورزي عملکرد را هم 

بنابراین مصرف پایه و  دهد؛یمقرار  تأثیرتحت  میرمستقیغ
ها از پایین بودن میزان آن لیدل بهی این عناصر پاشمحلول

 ي محصوالت سازیغنبحرانی در خاك ضروري است. ضمناً 

                                                           
، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج خاك و آب، بخش تحقیقات استادیار پژوهشی 1

 shahabifar1@yahoo.com کشاورزي، ایران.
، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج جنگل و مرتع، بخش تحقیقات عضو هیئت علمی ۲

 f.sarfaraz@areeo.ac.ir کشاورزي، ایران.

 
ی محصول پاشمحلولداشت با استفاده از  مراحل درتولیدي 

ها مثل افزایش توجیه اقتصادي نسبت به سایر روش نظر از
مصنوعی این مواد به محصوالت تولیدي ارجحیت دارد. 

 داتیتول در مصرفکم عناصر روزافزون تیاهم رغمیعل
 نقش به رانیا در متأسفانه شرفته،یپ يکشورها در يکشاورز

 مصرف کهنیا به تیعنا با .است نشده یکاف توجه عناصر نیا
 تن ونیلیم 5/2 حدود رانیا در ییایمیش يکودها ساالنه
بر اساس کاربرد متعادل کود در کشورهاي پیشرفته  است،

 يحاو يکودها تن هزار 75 انهیسالدرصد آن یعنی  3معادل 
 واضح. )1384 ی،ملکوت( نمود مصرف مصرف،کم عناصر
 ران،یا يهاخاك تیاکثر مانند ،یآهک يهاخاك در که است

 شتریب عناصر نیا کمبود يدیاس يهاخاك با سهیمقا در
 به توجه مانند زین عناصر نیا به توجه متأسفانه. است مطرح

 شدهسپرده یفراموش بوته به یمیپتاس يکودها و یآل مواد
 ریاخ سال چند در کشور يکود فرمول مطلب نیا گواه. است

 بیترت به 1370 سال در کشور يکود فرمول در. باشدیم
 و 3 گوگرد ؛3 میپتاس ؛111 فسفر ؛100 تروژنین نسبت
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 ؛100 بیترت به 1375 سال در و درصد صفر هايزمغذیر
 به بیترت به 1380 سال در و بود درصد صفر و 5 ؛5 ؛58

 به است نظر در و شد اصالح درصد 1 و 10 ؛22 ؛55 ؛100
 شود داده ارتقا صد در 4 و 50 ؛40 ؛50 ؛100 يهانسبت

 ).1384(ملکوتی و تهرانی، 
 

 هاروشمواد و 
جداگانه  شدهانجاماین پژوهش حاصل از نتایج سه پروژه 

 بر روي محصول انگور در استان شامل:
عملکرد و بهبود  شیبرافزا هايزمغذیرپتاسیم و  تأثیر -1

در  اجراشدهي استان قزوین، هاتاکستانکیفیت انگور در 
 ، در منطقه تاکستان، باغ واقع در سیادن.1389سال 

عملکرد و بهبود  شیبرافزا هايمغذزیرو  گوگرد تأثیر -2
در  اجراشدهي استان قزوین، هاتاکستانکیفیت انگور در 

در منطقه تاکستان، باغ واقع در بخش  1391سال 
 اسپرورین.

ی کیدربهینه کود در افزایش عملکرد انگور  مصرف تأثیر -3
در  1392در سال  اجراشدهي استان قزوین، هاتاکستاناز 

 منطقه تاکستان، باغ واقع در حومه شهرستان تاکستان.
 

عملکرد و بهبود کیفیت  شیبرافزا هايزمغذیرپتاسیم و  تأثیر
 ي استان قزوینهاتاکستانانگور در 

مصرف بهینه کودهاي شیمیایی در انگور  منظور اعمالبه
و افزایش خصوصیات کمی و کیفی محصول این پژوهش در 

هاي کامل ط باغ در شهرستان تاکستان در قالب بلوكشرای

بوته در سه تکرار به  3تیمار و هر تیمار روي  5تصادفی با 
عبارت بودند از:  موردمطالعهمرحله اجرا درآمد. تیمارهاي 

، شاهد (NP)شاهد با مصرف کودهاي فسفري و پتاسیمی 
کاربرد پتاسیم از منبع کودي سولفات پتاسیم  +
)4SO2NP+K(،  شاهد + کاربرد پتاسیم از منبع کودي کلرور

، شاهد + کاربرد پتاسیم از منبع کودي NP+Kcl)(پتاسیم 
+ هايزمغذیر( هايزمغذیرسولفات پتاسیم به همراه 

4SO2NP+K( کاربرد پتاسیم از منبع کودي کلرور پتاسیم ،
 ، که در آنNP+Kcl)+ هايزمغذیر( هايزمغذیربه همراه 

گرم  150ي شامل سولفات روي به میزان زمغذیرکودهاي 
براي هر  گرم 150، سولفات آهن به میزان هر بوتهبراي 

گرم براي هر بوته، سولفات  100بوته، اسید بوریک به میزان 
 NPگرم براي هر بوته و مصرف کودهاي  50مس به میزان 

بر اساس آزمون خاك بود. کلیه مراحل داشت محصول با 
نترل قرار گرفت و سپس محصول مشارکت باغدار تحت ک

 اندازهبه. پس از برداشت اقدام قرار گرفتمورد برداشت 
: عملکرد محصول، وزن لیاز قبی فیو کگیري صفات کمی 

آب انگور و  pH ،EC، میزان قند، قطر حبهخوشه، 
مورد  MSTAT افزارنرمبازارپسندي شد و با استفاده از 

با  هاداده. مقایسه میانگین قرار گرفتآماري  لیوتحلهیتجز
از اعمال تیمارهاي  قبل صورت پذیرفت. LSDاز استفاده 

و  0-30برداري مرکب ا ز دو عمق: کودي اقدام به نمونه
ي خاك گردید. نتایج تجزیه خاك در متریسانت 60-30

 . آمده است 1جدول شماره 

 
 شیمیایی باغ مورد آزمایشي فیزیکی و هایژگیو -1جدول 

 عمق
cm 

PH EC 
dS/m 

 کربن آلی نیتروژن کل کربنات کلسیم
 بافت

% 
 کلی لوم 54/0 05/0 2/15 64/1 5/7 30-0
 سیلتی کلی لوم 32/0 03/0 14 93/1 0/8 60-30

 
 1 جدول ادامه

 جذبقابلمس  جذبقابلبور  جذبقابلآهن  جذبقابلروي  جذبقابلپتاسیم  جذبقابلفسفر 
1-mg kg 

5/1 235 7/0 4 6/0 8/0 
9/0 150 5/0 3 8/0 6/0 
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عملکرد و بهبود کیفیت  شیبرافزا هايزمغذیرو  گوگرد تأثیر
 ي استان قزوینهاتاکستانانگور در 

توسعه و ترویج مصرف کودهاي بیولوژیک و  منظوربه
ی محصول انگور طرحی فیو کافزایش خصوصیات کمی 

مزرعه در منطقه تاکستان استان قزوین  طیدر شرامطالعاتی 
هاي بلوك در قالباین طرح  به مدت یک سال به اجرا درآمد

بوته در سه  3تیمار و هر تیمار روي  5کامل تصادفی با 
عبارت  موردمطالعه تیمارهاي .درآمدتکرار به مرحله اجرا 

 بودند از:
1T : 2 ،ریزمغذي)شاهد (بدون گوگرد وT : شاهدتیمار +

: شاهد + سولفور 4T: شاهد + سولفور، 3Tعناصر ریزمغذي، 
شاهد + سولفور + تیوباسیلوس + عناصر : 5T+ تیوباسیلوس و 

 ي.زمغذیر
بر اساس آزمون خاك انجام  NPKمصرف کودهاي 

شیمیایی خاك  حاصله از خصوصیات فیزیکی و جینتا گرفت.
تیمارهاي  از اعمالآمده است. قبل  1در جدول شماره 

-60و  0-30ي مرکب از دو عمق: بردارنمونهکودي اقدام به 
 اتیاز خصوصي خاك گردید. نتایج حاصله متریسانت 30

در آمده است  2شماره  در جدولیی خاك ایمیو شفیزیکی 
ان طرح کودهاي ریزمغذي شامل سولفات روي به میز نیا

بوریک  ، اسیدگرم 150میزان آهن به  سولفات ،گرم 150
گرم و  300گرم، سولفات منگنز به میزان  100به میزان 
گرم براي هر بوته مصرف گردید.  1000 زانیمگوگرد به 

(به ازاي هر  5و  4مایه تلقیح تیوباسیلوس نیز در تیمارهاي 
شد.  کاربردهبهمایه تلقیح)  گرم 500گوگرد کیلوگرم  25

کیلوگرم کود  10ي کودي با مارهایتکلیه مقادیر مربوط به 
قرار گرفت. کلیه  هاچالهدامی پوسیده مخلوط و در محل 

مراحل داشت محصول با مشارکت باغدار تحت کنترل بوده 
 از برداشتمحصول برداشت شد. پس  بوته 3از کل  و سپس

 ،ی عملکرد محصولفیو کگیري صفات کمی  اندازهبهاقدام 
، میزان قند و بازارپسندي قطر حبهخوشه، طول خوشه،  وزن

با استفاده از مشارکت  20(با استفاده از تست کرامر و نمره از 
 MSTAT  افزاراز نرم با استفادهها همکار) شد. داده کارکنان

 . قرار گرفتآماري  لیتحل و هیتجز مورد

 
 ي فیزیکی و شیمیایی باغ مورد آزمایشهایژگیـ و 2جدول 

 
 2 ادامه جدول

 
ی از کی دربهینه کود در افزایش عملکرد انگور  مصرف تأثیر

 ي استان قزوینهاتاکستان
 شاهد: 1Tبا اعمال تیمارهاي  صورتبهاین مطالعه 

مصرف کودهاي فسفري و پتاسیمی بر اساس آزمون خاك، 
 + 3T :2T + سولفات پتاسیم، 2T :1T ،میپتاس سولفات+  1: 2
 
 

 
 

: 6T سولفات روي،+  5T :4Tسولفات منگنز، +  4T :3Tگوگرد، 
5T  ،7+ سولفات آهنT :6T 8+ سولفات مس وT :7T +  اسید
 و در سه تکرار انجام شد. در سه بوته هاآنهرکدام از  کیروب
 

 

 عمق خاك
cm 

pH Ec 
dS/m 

کربنات 
 کلسیم

 نیتروژن کل کربن آلی
 بافت خاك

جذبقابلفسفر   
پتاسیم 

جذبقابل  
 %  mg kg-1 

30-0  9/7  77/1  2/16  5/0  05/0 یرس لوم   65/4  300 

60-30  1/8  01/2  16 21/0  02/0  
 یرس لوم

 سیلتی
48/1  5/262  

جذبقابلگوگرد  جذبقابلمنگنز   جذبقابلبور   جذبقابلروي   جذبقابل آهن  جذبقابل مس   
mg kg-1 

5/27  75/4  74/0  7/1  4 09/0  
30 25/3  51/0  72/0  84/3  0/1  
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 نتایج و بحث
عملکرد و بهبود کیفیت  شیبرافزا هايزمغذیرپتاسیم و  تأثیر

 ي استان قزوینهاتاکستانانگور در 
 با کاربرد پتاسیم از منبع کودي سولفات و کلرور 

 ]+Kcl)4So2NPK(K[ عملکرد میوه انگور در واحد  میزان
کیلوگرم در هکتار  2300سطح نسبت به شاهد با افزایش 

همراه بود که اهمیت کاربرد پتاسیم را در تغذیه انگور 
به همراه  هايزمغذیری که از درزماندهد. ی نشان میخوببه

 شتریبپتاسیم استفاده شد، افزایش عملکرد نسبت به شاهد 
رد سولفات پتاسیم و با کارب کهيطوربهبود 

 4200با افزایش  هايزمغذیر+  ]4So2NPK(K [(هايزمغذیر
منابع کودي سولفات و  توأمکیلوگرم در هکتار و با کاربرد 

با  هايزمغذی+ ر NPK(K2So4+Kcl]([کلرور پتاسیم 
کیلوگرم در هکتار نسبت به شاهد  6200افزایش عملکرد 

 ).3برخوردار بود (جدول 
 پتاسیم از منبع کودي سولفات و کلروربا کاربرد 

 ]+Kcl)4So2NPK(K[ میزان قند میوه انگور نسبت به شاهد
به  هايزمغذیری که از درزمان افزایش یافت. درصد 1/1

درصد قند میوه افزایش  بازهمهمراه پتاسیم استفاده شد، 
با کاربرد سولفات پتاسیم و  کهيطوربهداشت. 

 4/0با افزایش  هايزمغذیر+  ]4So2NPK(K [(هايزمغذیر
منابع کودي سولفات و کلرور پتاسیم  توأمدرصد و با کاربرد 

])+Kcl4So2NPK(K [درصد  8/1با افزایش  هايزمغذی+ ر
 ).3نسبت به شاهد همراه بود (جدول 

سولفات و  توأم وکاربرد پتاسیم از منابع کودي سولفات 
دسی زیمنس بر  1/0کلرور هدایت الکتریکی عصاره انگور را 

با کاربرد  هايزمغذیراما با اضافه کردن ؛ متر کاهش داد
و سولفات و  هايزمغذیر +] 4So2NPK(K([سولفات پتاسیم 
این  هايزمغذی+ ر] Kcl4So2NPK(K+([کلرور پتاسیم 

دسی  3/0و  2/0کاهش هدایت الکتریکی به ترتیب به 
 ).2جدول زیمنس بر متر رسید (

با کاربرد کودهاي پتاسیمی بازارپسندي محصول نسبت 
 هايزمغذیربه شاهد یک نمره افزایش و با اضافه کردن 

 ).3رسید (جدول  2ارزش کیفی این ویژگی به 
 کاربرد پتاسیم از منبع کودي سولفات

]+Kcl)4So2NPK(K[  متریلیم 06/0قطر حبه انگور را 
نسبت به شاهد افزایش داد. با کاربرد پتاسیم از منابع 

افزایش قطر حبه به  ] Kcl4So2NPK(K+([سولفات و کلرور 
رسید. میزان افزایش قطر حبه با کاربرد  متریلیم 07/0

 ي اگونهبهافزایش یافت  هايزمغذیرپتاسیم و 
و  هايزمغذیر + ]4So2NPK(K([ که با تیمارهاي

])+Kcl4So2NPK(K [ قطر حبه به ترتیب به  هايزمغذی+ ر
نسبت به شاهد افزایش یافت (جدول  متریلیم 08/0و  09/0
2.( 

یی و با کودهاي ریزمغذي میزان تنهابهبا کاربرد پتاسیم 
واحد نسبت به شاهد افزایش  07/0انگور  وهیمآباسیدیته 

 وهیمآبیافت، اما تیمارها نسبت به هم تفاوتی را در اسیدیته 
 ).3جدول نشان ندادند (

 
هاي استان قزوینعملکرد و بهبود کیفیت انگور در تاکستان شیبرافزا هايزمغذیرگوگرد و  تأثیر -3جدول   

اسیدیته 
 عصاره

 عملکرد
Kg.ha-1 

میزان 
 قند
% 

يبازارپسند  
20 از  

 هدایت الکتریکی
 dS.m-1عصاره   

قطر 
 حبه
mm 

وزن 
 خوشه

g 
 تیمار

47/3  48400 70/23  17 7/2  23/1  2/245  NP 

40/3  49100 20/24  17 6/2  29/1  7/290  NPK(K2So4) 

40/3  50700 80/24  18 6/2  30/1  0/300  NPK(K2So4+Kcl) 

40/3  52600 10/24  19 5/2  32/1  0/308  NPK(K2So4)+ ریزمغذيها 

40/3  54600 50/25  19 4/2  31/1  0/312  NPK(K2So4+Kcl) +ریزمغذيها  

 
 

عملکرد و بهبود کیفیت  شیبرافزا هايزمغذیرو  گوگرد تأثیر
 ي استان قزوینهاتاکستانانگور در 

 ر عناصر ماکرو + سولفور و تیوباسیلوسمایت ازاستفاده 
 را به خود  20از  17امتیاز بیشترین میزان بازارپسندي با 

 

 
 3مقادیر باالي عملکرد بوته از تیمارهاي  .اختصاص داد

 بعالوه تیوباسیلوس و  3تیمار  4یعنی شاهد بعالوه سولفور، 
 48و  6/51، 50 زانیمي به زمغذیربعالوه عناصر  4تیمار  5

کیلوگرم به دست آمد که در یک گروه آماري قرار گرفتند. 
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 1یعنی تیمار  2بیشترین مقدار درصد قند از تیمار شماره 
درصد به دست آمد  17/32به میزان  عالوه عناصر ریزمغذيب

 افزایش نشان داد. درصد 17/11که نسبت به شاهد 
 سطح مربوط به  در واحدمیزان عملکرد محصول  بیشترین

 

 زانیمبه  یعنی شاهد بعالوه سولفور و تیوباسیلوس 4تیمار 
 کیلوگرم در هکتار به دست آمد که نسبت به تیمار  51900 

در هکتار افزایش عملکرد در واحد  لوگرمیک 15300 شاهد
 ).4سطح داشت (جدول 

 

 انگور بررسی در مقایسه میانگین صفات مورد -4جدول 

 وزن میوه بوته تیمار
kg 

 بازارپسندي
20از   

 عملکرد
kg /ha 

 طول خوشه درصد قند
cm 

T1 27/36  12 36600 00/21  20/23  
T2 53/42  13 42600 17/32  60/24  
T3 00/50  13 50000 00/25  40/30  
T4 60/51  17 51900 50/24  17/28  
T5 00/48  15 48000 67/26  40/29  

 
 pHبودن و انگور به دلیل آهکی  کشت تحتهاي خاك 

نسبتاً باال تا حدودي در مقابل جذب عناصر غذایی ضروري 
، بنابراین چنانچه دهندیممقاومت نشان  هايزمغذیر ژهیوبه

شرایطی فراهم گردد تا با اصالح خاك اطراف ریشه گرچه 
 توانیممحیط ریزوسفر  در pH موقتی هم باشد با کاهش

از گوگرد  منظور نیبد میزان جذب عناصر را افزایش داد.
 نانچه. چشودیمکشاورزي به همراه تیوباسیلوس استفاده 

به  توانیمبه کار گرفته شود  هايزمغذیراین کود همراه با 
آن در عملکرد محصول نسبت به شاهد پی برد. در  تأثیر

راستاي عملیاتی کردن این موضوع نسبت به انجام آزمایشی 
(آهن،  هايزمغذیرکه در آن از کودهاي گوگرد، پتاسیمی و 

روي، مس، منگنز و بور) بر اساس آزمون خاك اقدام گردید. 
از منبع سولفات عملکرد داد که با کاربرد پتاسیم  نتایج نشان

کیلوگرم در هکتار افزایش یافت.  2340میوه نسبت به شاهد 
با کاربرد سولفات پتاسیم و گوگرد این میزان افزایش به 

کیلوگرم در هکتار رسید. با کاربرد سولفات پتاسیم،  4400
کیلوگرم در  6590گوگرد و روي افزایش عملکرد میوه به 

کتار، با کاربرد سولفات پتاسیم، گوگرد، روي و سولفات ه
و با سولفات پتاسیم، گوگرد،  6600آهن عملکرد میوه به 

کیلوگرم در  6530روي، آهن و سولفات مس عملکرد میوه 
 ).4هکتار رسید (جدول 
ساس نتایج  ) 1984ي آلولت و همکاران (هاشیآزمابر ا

و نیز کیفیت حبه  ي مو و باردهی جوانهاهیتغذبین وضعیت 
 .یک رابطه قوي وجود دارد

ـــه در هر مو و تعداد حبه در هر  ـــیم تعداد خوش پتاس
حت  هدیمقرار  تأثیرخوشــــه را ت کاران،  د (برادو و هم

سیم 2000 صول و اندازه میوه با پتا ). رابطه بین میزان مح
شان  شد کند  دهدیمبرگ ن براي اینکه میوه اندازه کافی ر

در برگ نیاز دارد (سوسویک و السون، به پتاسیم بیشتري 
1996.( 

 
یکی از  بهینه کود در افزایش عملکرد انگور در مصرف تأثیر

 ي استان قزوینهاتاکستان
نتایج اثرات مصرف بهینه کود در افزایش عملکرد انگور 

آمده  5ي استان قزوین در جدول هاتاکستاناز  یکی در
 است.

از منبع نتایج جدول نشان داد که با کاربرد پتاسیم 
کیلوگرم در  2340سولفات عملکرد میوه نسبت به شاهد 

هکتار افزایش یافت. با کاربرد سولفات پتاسیم و گوگرد این 
کیلوگرم در هکتار رسید. با کاربرد  4400میزان افزایش به 

سولفات پتاسیم، گوگرد و منگنز افزایش عملکرد میوه به 
کیلوگرم در هکتار، با کاربرد سولفات پتاسیم، گوگرد،  6590

کیلوگرم در  6600منگنز و روي افزایش عملکرد میوه به 
هکتار و با کاربرد سولفات پتاسیم، گوگرد، منگنز، روي و 

کیلوگرم در هکتار رسید.  6530آهن افزایش عملکرد میوه 
و مس  با کاربرد سولفات پتاسیم، گوگرد، منگنز، روي، آهن

کیلوگرم در هکتار و باالخره  9500افزایش عملکرد میوه به 
با کاربرد سولفات پتاسیم، گوگرد، منگنز، روي، آهن، مس و 

 .کیلوگرم در هکتار رسید 9500بور افزایش عملکرد میوه به 
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 ي استان قزوینهاتاکستاناثرات مصرف بهینه کود در افزایش عملکرد انگور دریکی از  -5جدول 

 افزایش تولید نسبت به عرف باغدار عملکرد تیمار کودي
Kg ha-1 

1T0 12320 : شاهد 
2T :1T 2340 14660 + سولفات پتاسیم 
3T :2T4400 16720 + گوگرد 
4T :3T 6590 18920 + سولفات منگنز 
5T :4T 6600 20130 + سولفات روي 
6T :5T 6530 19850 + سولفات آهن 
7T :6T9500 21820 + سولفات مس 
8T :7T 8610 20930 + اسید بوریک 
 

 گیري نهایینتیجه
شیمیایی، نقش مهمی  صرف بهینه کودهاي  مدیریت م
ـــرف  یت انگور دارد. مص در افزایش عملکرد و بهبود کیف

سفانهمتعادل کود که  ضر بدون توجه کافی  متأ در حال حا
خاك و کمتر  جام آزمون  ـــي ریکارگبهبه ان ي هاهیتوص

عمومی کودي در محصــول انگور که توســط کارشــناســان 
ــیه  ــدهپرداخته، به این امر گرددیمتوص ــرف  ش ــت. ص اس

اســتفاده از کودهاي نیتروژنی و فســفري و عدم مصــرف یا 
ــیمی، گوگرد و ریزمغذي ها، باعث کاربرد کم کودهاي پتاس

اي در گیاه و خاك تحت کشــت ي تغذیههايناهنجارایجاد 
سائل  ست. با توجه به وجود این م شده ا ي هاپژوهشانگور 

صرف متعادل کودهاي  ازنظرمرتبط با انگور  تغذیه گیاه و م
ــگران قرار  ــتان در برنامه عملیاتی پژوهش ــیمیایی در اس ش

ـــیم و  ـــتا ابتدا کاربرد پتاس  هايزمغذیرگرفت. در این راس
مدنظر قرار گرفت. کاربرد پتاسیم از منابع سولفات و کلرور 

به کاربرد به همراه ریزمغذي ـــبت  ها، عملکرد میوه را نس
سفر و صرف کودهاي نیتروژنی میزان قند  و 13ي حدود ف

 هايزمغذیردرصد افزایش داد. زمانی که کاربرد  6/7میوه را 
ـــود افزایش عمل ته ش یار با گوگرد در نظر گرف ـــ کرد بس

صد همراه بود. این موضوع  8/41و با  توجهقابل  تواندیمدر
یک عنصـــر غذایی و  عنوانبهدر اهمیت کاربرد گوگرد هم 

صالحهم یک ماده  شد. باالخره در کاربرد  کنندها مرتبط با
بهینه از کودهاي شــیمیایی در باغداري انگور و اســتفاده از 

ـــیم، گوگرد، منگنز ـــولفات پتاس ، روي، آهن و کودهاي س
کیلوگرمی در مقایسه با شاهد  9500مس، افزایش عملکرد 

 به دست آمد.
 

 

 هاشنهادیپ
خاك از  فاده از آزمون  ـــت ي فیزیکی و هایژگیوبا اس

مک از  با ک حاصـــل نموده و  گاهی  خاك آ یایی  ـــیم ش
کارشناسان نسبت به انجام توصیه کودي و مصرف کودهاي 

ساس نتایج حاصل از آزمون خاك اقدام  برییایمیشآلی و  ا
  گردد.

جاریکی از  مده انگور هايناهن ناطق  ژهیوبهي ع در م
که  هســتي و گوگرد زمغذیرآبی کمی مصــرف کودهاي 

ـــرف بهینه آن عملکرد و کیفیت انگور را  ـــتی با مص بایس
  افزایش داد.

استفاده  چال کوداز روش  هاتاکستاندر مصرف کود در 
ــر ــطحی آن هابوتهف کود در کنار گردد. از مص  و پخش س
 اتالف سرمایه ثمره دیگري ندارد. جزبهپرهیز شود که 
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