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 های انگور استان قزوینمدیریت مصرف بهینه کود در باغ

 3زادهسعید کاشانیو  2 نژاداعظم خسروی، 1 مجید گلمحمدی
 چكیده

در منطقه تاکستان دارای  اعظم کشاورزانقزوین است و بخش ترین محصوالت باغی استان کی از مهم( یVitis vinifera)انگور 

دیگر تغذیه نامطلوب  عبارتبهباغات انگور هستند. یکی از دالیل پایین بودن عملکرد و نیز کیفیت میوه، عدم مصرف متعادل کود یا 

حاظ مدیریت دانه سفید که ازنظر خصوصیات خاک و عملکرد محصول متفاوت ولی به لرقم بی باغ انگور 37ها است. تعداد تاک

 هکتار باغ یك نمونه خاک و برگ تهیه شد و 5ازای هر ویژه در آبیاری و هرس بودند انتخاب شدند. بهباغی در سطح مطلوبی به

 5آهن، روی منگنز و بور( با غلظت )پاشی عناصر ریزمغذی چالکود براساس آزمون خاک صورت پذیرفت، سپس در تیرماه محلول

های های روبه روی میوه انگور همراه با دم برگ از نمونهپاشی از برگهای تیمار انجام شد، دو هفته بعد از محلولدر هزار بر روی بوته

های تیمار شده و شاهد نشان داد که عملیات گروه بوته ها این دودادهبرداری شد در پایان تجزیه تحلیل آماری شاهد و تیمار نمونه

 .یش وزن خوشه، افزایش کیفیت و عملکرد بوته شدپاشی باعث افزاچالکود و محلول

 مصرف بهینه کود، چالکود، پاشیمحلولکلیدی:  یهاواژه

 

 مقدمه

این هست. کشور  انگورخیزقزوین یکی از مناطق 

 ،نامبیکشور را داراست ) دوم رتبه در تولید انگوراستان 

استان قزوین سطح زیر کشت انگور آبی  در( 1395

هکتار  440هکتار و سطح زیر کشت انگور دیم  32640

کیلوگرم در  10600است. متوسط عملکرد انگور آبی 

 هستکیلوگرم در هکتار  6090 دیمانگور  و هکتار

از عملکرد جهانی و  ترپایین( که بسیار 1395، نامبی)

دن عملکرد و حتی کشوری است یکی از دالیل پایین بو

، عدم مصرف متعادل کود یا هامیوهنیز کیفیت 

در  . متأسفانهاست هابوتهتغذیه نامطلوب  دیگرعبارتبه

بخصوص در عرصه باغات شهرستان تاکستان  و ماکشور 

عدم شناخت واقعی از نوع کمبودها، آهکی بودن  دلیلبه

 زان ــاری، میــهای آبیودن آبـب ربناتِــبیکها، اکــخ

                                                           
آموزش و ترویج  سازمان تحقیقات، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، بخش تحقیقات زراعی و باغی، استادیار پژوهش 1

 .ایران ن.قزوی کشاورزی،

 جیآموزش و ترو قات،ی، سازمان تحققزویناستان  یعیو آموزش و منابع طب یکشاورز قاتیمرکز تحق ،خاک و آب قاتیبخش تحقهیات علمی  محقق غیر 2

 .رانیا .قزوین ،یکشاورز

 جیآموزش و ترو قات،ی، سازمان تحققزویناستان  یعیو آموزش و منابع طب یکشاورز قاتیمرکز تحق ،زراعی و باغی قاتیبخش تحق ت علمیاعضو هی 3

 .رانیا .قزوین ،یکشاورز

 

حساسیت درختان به عناصر غذایی و منحصر دانستن 

مصرف کودهای شیمیایی در باغات به نیتروژن و فسفر، 

تغذیه متعادل رعایت نشده و نتیجه آن ظهور یك سری 

ای شامل افت های تغذیهمشکالت ناشی از ناهنجاری

فر  شهابی عملکرد و پایین آمدن کیفیت میوه شده است.

صرف کودهای ماکرو در داد که م نشان( 1391)

 50 تا 30باعث افزایش  صورت چالکودبه هاتاکستان

طاهری و مهرابی  .شودمیدرصد عملکرد درختان انگور 

در دو روش که  برنامه جامع تغذیه انگور در( 1395)

 نشان داد میزان فتوسنتز گیاه پاشیمحلولچالکود و 

و همچنین موجب بهبود گلدهی و  یافتهافزایشانگور 

مناسب، رسیدن یکنواخت  باکیفیتتشکیل میوه بیشتر 

پس از برداشت انبارمانی میوه در  و افزایش عمر هامیوه

های مختلف ( با بررسی روش1394. مستشاری )گردید
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بخش سطحی، چالکود، چالکود و  ازجملهکوددهی 

 وبیخبر درختان انگور نشان داد که به پاشیمحلول

و توجه است قابلکیفیت انگور  چالکودبرتری روش 

روش بهترین کود کامل را  پاشیمحلولو  چالکودتلفیق 

( نشان دادند که 1394و همکاران ) آشوری .دادنشان 

های مرفولوژی اوره، روی و آهن بر شاخصپاشی محلول

در انگور فرنگی  هست. دارمعنی و فیزیولوژی انگور

دانه و میزان تشکیل  زنیجوانهر درصد با بو پاشیمحلول

 . (1998چن و همکاران، ) استمیوه را افزایش داده 

 

 معرفی، ضرورت و روش اجرا

سفید  دانهبیباغ انگور رقم  37در این تحقیق تعداد 

 خصوصیات خاک و عملکرد محصول متفاوت ازنظرکه 

در  ژهیوبهولی به لحاظ مدیریت باغی در سطح مطلوبی 

هکتار  5انتخاب شدند. به ازای هر  ،آبیاری و هرس بودند

های خاک تهیه شد نمونه و برگباغ یك نمونه خاک 

متری و سانتی 30-60و  0-30مرکب از اعماق  صورتبه

درختان تهیه و مورد تجزیه  اندازهیسااز نصف بیرونی 

های کودی بر اساس آزمون خاک توصیه قرار گرفت.

هایی در بوته چالکود صورتبهصورت پذیرفت و کودها 

شدند،  رخاکیز، بودند شدهانتخابتیمار  عنوانبهکه 

آهن، )عناصر ریزمغذی  پاشیمحلولسپس در تیرماه 

های در هزار بر روی بوته 5روی منگنز و بور( با غلظت 

از  پاشیمحلولاز  (، دو هفته بعد1شکل شد )تیمار انجام 

از  دم برگهای روبه روی میوه انگور همراه با برگ

برداری شد. در زمان های شاهد و تیمار نمونهنمونه

( با مهرماهبرداشت محصول )اواسط شهریور تا هفته اول 

گیری و اندازه بازدید از هر باغ، عملکرد محصول

 .یادداشت شد

 

 

 
 بررسی پاشی به تفكیک تیمارهای موردمراحل انجام محلول  -1شكل 

 

 کاربردینتایج 

، نیترسادهیکی از  و گیاه روش تجزیه خاک

برای ارزیابی  یهاراه نیترمطمئن حالنیدرعو  نیترجیرا

در ارزیابی  .ی میوه استهاباغشناخت عناصر غذایی در 

 که دیگرددر منطقه تاکستان مشخص  هابرگو آنالیزها 

 ترعیعناصر شاو منگنز از بقیه  آهن کمبود عناصر روی،

که  داد نشان نیزدر منطقه  نیز خاکشناسی مطالعات .است

استان با کمبود مواد آلی روبرو  یهاخاکدرصد  100

مواد  کمبود (.1394 شاری و گلمحمدی،تهستند )مس

 ها درخاکآلی، باال بودن اسیدیته خاک و آهکی بودن 

تاکستان باعث عدم جذب عناصر ریزمغذی از  منطقه

صوص شرایط پیچیده خاک که خهگردد. بخاک می

. عناصر وجود دارد نیشدن ا ایپو ریغاحتمال تثبیت و 

 یهاخاکدر و روی  ، قابلیت جذب آهنمثال عنوانبه

 هاآن پاشیمحلولین است که در این صورت یآهکی پا

میوه در اثر  تیفیک .داردنسبت به مصرف خاکی ترجیح 

عناصری که دارای  ژهیوبهعناصر غذایی،  پاشیمحلول

پویایی کمتری در خاک و گیاه هستند )همانند کلسیم، 
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 .یافتافزایش  یتوجهطور قابلبهو بور(،  روی

و  دادبور جذب کلسیم در گیاه را افزایش  پاشیمحلول

 مشاهدهقابل ها کهآنی خوردگها و ترکحبهریزش  از

 به تغییرات با توجه کرد. یریانگور بود جلوگدر باغات 

بسیار گرم در تابستان که منجر  یو حضور روزهااقلیمی 

استان  یهاتاکستاندر  یاهیتغذی هایناهنجاربه بروز 

جهت  بهترین روش تواندیم پاشیمحلولگشته است 

 تواندیمباشد و  ی محیطیهاتنشجلوگیری از این 

 براساس. را حل کند گیاه مدتکوتاهمشکالت 

 گرددیمتوصیه  باغدارانصورت گرفته به  یهاپژوهش

 در هزار 5غلظت  را بای زمغذیرعناصر  پاشیمحلولکه 

و ده روز بعد گلدهی و تشکیل  هاجوانهدر زمان تورم 

 نیهمچن خود قرار دهند. یهاباغی اهیتغذدر برنامه  میوه

آزمون خاک به  بر اساسکود در زمستان  اثرات مصرف

در  هایذزمغیرعناصر  پاشیمحلولو چالکود روش 

انگور از  باعث افزایش عملکرد یداریطور معنبهتیرماه 

 کهیطوربه .تن در هکتار شد 64/44به  در هکتار تن 36

 درصد 85میوه و  درصد عملکرد 81 شیشاهد افزا

 نی؛ بنابرا(2،3)شکل شد  استانافزایش وزن خوشه در 

از آزمون خاک از وضعیت  با استفاده شودیمتوصیه 

 یکیزیو فخصوصـیات شـیمیایی حاصـلخیزی خـاک 

سپس با در نظر گرفتن هر  و ندینماحاصل  اطالعخـاک 

توجه  در توصیه کودی محصول بایستی بـه آن آنچه

واقعی را بر اساس حدود  یازهایبا نمناسب  هیتوص داشت،

را به  موردنظری و کودهابحرانی در خاک انجام دهند 

به این چالکود  روش مصرف نمایند.چالکود روش 

صورت است که بسته به سن و حجم شاخ و برگ بوته، 

 40تا  30و به عمق  50تا  30دو تا چهار چاله به قطر 

درخـت و در مسیر  اندازهیساسانتیمتر در قسمت انتهایی 

عبور آب حفر نموده و توسط مخلوط کودهای آلی و 

 یاقطرهکه با آبیاری  ییهاباغد. در شوشیمیایی پر می

قـرار  هاچکانقطرهبایـد در زیـر  هاچالهشوند، آبیاری می

پایان چالکود داده شـوند. بهترین زمان تغذیه به روش 

 .فصل خواب و قبل از شروع فصل رشد است
 

 
 عملكرد بوته -3                                  شكل عملكرد خوشه -2شكل                    

 

 منابع  مورد استفاده

 .1394.ارشادی .ا لوالیی، .م کلهر، .م ی،آشور -1

 یهاشاخص بر بررسی اثر اوره، روی و آهن

نشریه فیزیولوژی  .مرفولوژی و فیزیولوژی انگور

/  4731، بهار 73محیطی گیاهی، سال دهم، شماره 

 .1-25صفحات: 

سازمان جهاد کشاورزی  آمارنامه .1395. نامیب -2

 استان قزوین.

دستاوردهای کاربردی حاصله  .1391.ج ی فر،شهاب -3

شده در محصول انگور در استان از تحقیقات انجام

جشنواره ملی  نیاول (،NPK عناصر پرنیاز)قزوین 

 تاکستان.–انگور قزوین 
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 یبررس .1395.ف و مهرابی، س طاهری، نهیمد -4

اصول تغذیه صحیح در باغات انگور شهرستان 

 .ریز یهاوهیسمپوزیوم ملی م نیاول ،باغملك

بر  یکود دهی مختلف هاروش .1391 م ی،مستشار -5

 .برخی خصوصیات کمی و کیفی انگور در قزوین

 تاکستان.–گور قزوین اولین جشنواره ملی ان

نهایی  گزارش .1394. م ی،گلمحمد ،م ی،مستشار -6

ای و تعیین حد مطلوب ی تغذیههایناهنجارشناخت 

دانه های انگور سفید بیغلظت عناصر غذایی در بوته

-51-1003-91111منطقه تاکستان استان قزوین.:

34. 
7- Chen, y., J. M .Smagula, and W. L. 

Scottdunham. 1998. Effect of Boron and 

Calcium foliar sprays and pollen 

germination and fruit set, seed development 

and berry yield and quality in low bush 

blueberry. J. amer. Soc. Hort. Sci. 

Vol.123(4): 521-531. 

 

 

 


