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  چکیده
به صورت فاکتوریل پاشی، آزمایشی                                                                           این آزمایش با هدف بررسی اثر نیتروژن، روي، ب ر و منیزیم و زمان و مراحل محلول

، )N( ، C3)Zn( ،C4 )B( ،C5 )Mg( C2 ،)شاهد( C1تیمار کودي، شامل  12با  ،هاي کامل تصادفیدر قالب طرح بلوك
C6 )N + Zn( ،C7 )N + B( ،C8 )N + Mg(،C9  )Zn + B( ،C10 )N  +Zn + B( ،C11 )Zn  +B + Mg ( وC12 )N  +
Zn  +B + Mg (پاشی دو زمان محلول در)T1  =و ها مرحله تورم جوانه T2 =در مرحله تـورم   ايمرحلهپاشی دو  محلول

پاشی عناصر نتایج، تیمارهاي محلول بر اساس. شد اجرا انگور دیمبه مدت سه سال روي  ،)ها و بعد از تشکیل میوه جوانه
پاشی و در سه سال متوالی بر خصوصیات رشد رویشی، شامل اندازه سطح برگ و قطر شاخه، غذایی در دو زمان محلول

بر اجزاي عملکرد و کیفیت میوه از جمله وزن خوشه، وزن حبه، اندازه حبه، عملکرد هـر  داري نشان ندادند، اما اثر معنی
اثر متقابل سه جانبه . داري داشتندمیوه، تأثیر معنی) TA(و اسیدیته کل ) TSS(درختچه، آنتوسیانین، مواد جامد محلول 

. داري نشان دادندو آنتوسیانین، تأثیر معنیپاشی و تیمار عناصر غذایی روي مقدار عملکرد، وزن خوشه سال، زمان محلول
 ،)B( C4و ) C2 )N( ،C3 )Zn هـاي در تیمار درخـت، بـه ترتیـب   ازاي هـر  بیشترین میانگین سه ساله عملکرد میوه به 

تیمار که هیچ  انگوري هايچهدرختو  داري را نشان دادند                  ً                                      مشاهده شد و تقریبا  تمام تیمارها نسبت به شاهد، تفاوت معنی
، به ترتیب کمترین مقدار عملکرد )Zn  +B + Mg( C11و ) C10  )N  +Zn + Bبه همراه دریافت نکرده بودند غذایی،

بر عملکرد و  ر                     پاشی نیتروژن، روي و ب رغم تاثیر مثبت محلولتوان چنین استنتاج نمود که علیبنابراین می. میوه را داشتند
  .ر، بر روي انگور دیم، اثرات منفی داشتخصوصیات کیفی، کاربرد این عناصر با همدیگ

  
  ، تغذیه انگورکیفیت انگور دیم، شرایط :کلیديهاي واژه

  

                                                   
  سنندج، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان کردستان، بخش تحقیقات خاك و آب: آدرس نویسنده مسئول، .1
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 مقدمه
داري است که ي خزانانگور، مهمترین میوه

  شود و محصول عمده هر قاره بطور وسیع کشت می
ایران جزء یکی از مهمترین ). 1993وستوود، (باشد می

 يکشورها یندر بکشورهاي تولیدکننده انگور است و 
جهان، مقام یازدهم را به خود اختصاص  انگورکننده  یدتول

حجم باالیی از تولید انگور، به  ).2019فائو، ( داده است
دلیل تحمل باالي آن نسبت به کم آبی، در مناطق با 
بارندگی متوسط مانند کردستان، آذربایجان غربی و بخش 

اي از استان فارس، بصورت دیم پرورش و تولید عمده
باتوجه به اینکه ). 1399احمدي و همکاران، (گردد می

مناطق خشک و  درصد از مساحت ایران را 65بیش از 
خشک در برگرفته است، انتخاب ارقام انگور متحمل نیمه

، یکی از ارقام  "رشه"رقم . به خشکی، الزامی است
عبدي و (باشد متحمل به کم آبی و تنش خشکی می

   .)2016همکاران، 
همه گیاهان، به مقدار کافی از عناصر غذایی 

، نیاز دارند که موجب )ریزمغذي(مصرف پرمصرف و کم
. شودهاي فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه میبهبود واکنش

عالوه بر عناصر معدنی پایه، نظیر نیتروژن، فسفر و پتاسیم، 
و غیره  ُ   بر د منیزیم، آهن، روي،سایر عناصر غذایی، مانن

باشند و نقش بسزایی در براي انگور، ضروري می
متابولیسم، فرآیند رشد، توسعه و کیفیت میوه دارند، زیرا 

 تیمتابول يهامیآنز سازفعال ایو  این عناصر، کوفاکتور
 هیتغذ تیریمد. )2011اشلی، ( هستند اهیگ در يادیز
 ،یشیتواند بر رشد رویاست که م یعواملاز  یکی اهان،یگ

 ریتاث وه،یم عملکرد جهیدر نت و وهیم لیتشک ،یگلده
 مناسب، یو کودده هیبرنامه تغذ با گر،ید طرف از ،بگذارد

آلوا و ( داد شیافزا را وهیم لیو تشک یباردهزود  توانیم
فاده صحیح است. )2010؛ یاسین و احمد، 2006همکاران، 

از مواد کودي، به مهار متغیرهاي محیطی، بخصوص در 
هاي فقیر، کمک هنگام کمبود عناصر غذایی و در خاك

عناصر غذایی معدنی، یک ابزار . )2005کلر، (کند می
  ها است که باعث افزایش محصول و قدرتمند در تاکستان

  
براناسوس و همکاران، (شود کیفیت انگور میبهبود 
2013( 

، pHعوامل خاکی و اقلیمی بسیاري مانند 
محتواي آب در خاك، ماده آلی و تعامل بین عناصر غذایی 
و دما وجود دارند که بر قابل دسترس بودن عناصر کم 

گیري از بهره. گذارندتاثیر می) هاریزمغذي(مصرف 
ه دلیل واکنش سریع، پاشی عناصر ریزمغذي بمحلول

- اثربخشی و از بین بردن عالئم کمبود ناشی از ریزمغذي

. هاي خاص، نسبت به کاربرد خاکی، سودمندتر است
 20تا  10تواند، مصرف، میپاشی عناصر غذایی کممحلول

برابر بیشتر از مصرف خاکی این عناصر، مفید باشد 
 یپاشمحلولروش از  گیريبهره. )2016عبدالسالم، (

 ارتقايبه  یابیدست يهااز روش یکی عناصر غذایی
از جمله  باغیمحصوالت مختلف  یفیک بهبود عملکرد و

 یمیاییش يکودها مصرف يساز ینهبه راستا باهم انگور و
پاشی عناصر محلول یرتأث یبررس بر این اساس،. است

    ب ر،( مصرفکم و) منیزیم نیتروژن و(پرمصرف  غذایی
، ارقام انگور یفیک صفاتبر عملکرد و ) يرو و آهن

   .)2001سینگ و اوشا، (ضروري است  بسیار
در تحقیقی، مشخص شد که همه پارامترهاي 

نظیر، وزن خوشه و حجم شیره، مقدار گیري شده اندازه
، اسیدیته، فنل کل، بتاکاروتن و غلظت TSSکلروفیل کل، 

نیتروژن، فسفر و پتاسیم در برگ درختچه انگور تحت 
کالت حاوي آهن، (پاشی عناصر ریزمغذي تأثیر محلول

 .)2016عبدالسالم، (بهبود یافته بود ) روي، بور و منگنز
یک  شامل ،سه زمان درآهن، روي و منگنز پاشی لمحلو

قبل (پاشی لدو بار محلو، دهیبعد از گل پاشیلبار محلو
پاشی لسه بار محلو و) دهی و بعد از تشکیل میوهاز گل

بعد از تشکیل میوه و در مرحلۀ رشد  ،دهیقبل از گل(
و انگور قرمز  1دانهانگور سفید بی دو رقمروي  بر )ها میوه

اثر قابل توجهی بر عملکرد، وزن، طول و قطر  ،2رومی

                                                   
1  . Thompson seedless 
2  . Roumy red grape 
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با افزایش تعداد دفعات  و ها در هر دو رقم داشت حبه
 ،برگ در عناصر آهن، منگنز و رويغلظت  پاشی،لمحلو

باچا ( افزایش پیدا کرده بود ،قمبطور مشخصی در هر دو ر
 يضروراز عناصر  یکی ،يرو عنصر. )1995و همکاران، 

نشاسته و  ل،یکلروف ها،نیاکس سنتز يبرااست که  اهانیگ
در کمبود روي، . ، مورد نیاز استدراتیکربوه سمیمتابول

هاي توسعه نیافته و به طور بريها با شاتتولید خوشه
بایبوردي و شبانو، (شود کلی میوه بندي، ضعیف می

- پاشی اسیدهمچنین گزارش شده است که محلول. )2010

روز  55و  45بوریک با غلظت دو در هزار در دو مرحله، 
بعد از هرس، موجب افزایش تعداد خوشه در بوته و 

همچنین تأثیر مثبتی بر سفتی . شودعملکرد بوته انگور می
هی و همکاران، سوات(میوه نشان داد  TSSبافت حبه و 

هاي دهیدروژناز، انتقال سازي آنزیمر، فعال      عنصر ب . )2019
هاي گیاهی را بر عهده قند، اسیدهاي نوکلئیک و هورمون

بندي وري گیاه، میوه                              عالوه بر این، ب ر در رشد و بهره. دارد
              همچنین، ب ر در . و عملکرد میوه در باغات، مؤثر است

ساختار دیواره سلولی، طویل شدن سلولی رشد ریشه و 
. )2019هی و همکاران، سوات(ند، مؤثراست انتقال ق

                                           عالیم کمبود ب ر، روي رشد ریشه و برگ، رشد گل، 
. و حبه در انگور، تأثیر داشته و قابل مشاهده استخوشه 

ها، گره و طول ساقه، مرگ نوك شاخهکاهش فاصله میان
هاي کوچک، از عالئم شایع بندي کم و تولید حبهمیوه

  .)2007شیخ و همکاران ال(باشد            کمبود ب ر می
ایران یکی از کشورهایی است که بیشتر 

گیرد خشک، در بر میمساحت آن را مناطق خشک و نیمه
و کشت محصوالت باغی، به ویژه انگور، بصورت دیم در 

تواند مدیریت تغذیه صحیح، می. استبرخی مناطق، رایج 
باعث افزایش تحمل گیاهان به تنش خشکی، بهبود رشد و 

از آنجا که . افزایش کمی و کیفی محصول انگور دیم شود
در شرایط دیم، امکان کود آبیاري وجود ندارد، بر این 

- اساس، مصرف عناصر غذایی مورد نیاز بصورت محلول

بمنظور بررسی . استپاشی از اهمیت زیادي برخوردار 
پاشی تک عنصري، دو عنصري و چند تأثیر محلول

                                                    عنصري عناصر نیتروژن، روي، منیزیم و ب ر و ارزیابی اثر 
پاشی بر اجزاي عملکرد و در زمان و دفعات انجام محلول

وري وکیفیت محصول انگور در نهایت بر بهبود بهره
  .شرایط دیم، این تحقیق به مدت سه سال انجام شد

  واد و روش هام
پاشی نیتروژن، روي، به منظور بررسی اثر محلول

                                            ب ر و منیزیم به صورت تک عنصري، دو عنصري و سه 
پاشی عنصري و ارزیابی زمان و تعداد دفعات انجام محلول

تعداد حبه، وزن حبه، وزن خوشه، (بر خصوصیات کمی 
مواد جامد محلول، (و کیفی ) مقدار محصول و غیره

میوه انگور دیم، آزمایشی با ) اسیدیته، آنتوسیانین و غیره
 ،)شاهد(C1 ترکیب مختلف کودي شامل تیمارهاي  12
C2 )N( ، C3)Zn(، C4 )B( ،C5 )Mg(، C6  )N + Zn(، 
C7 )N + B( ،C8 )N + Mg(،C9  )Zn + B(،C10  )N  +
Zn + B(، C11  )Zn  +B + Mg(  وC12  )N  +Zn  +B 
+ Mg (شامل پاشیبا دو زمان محلول T1 - پاشی محلول 

و  )ها متورم شدن جوانهو  بعد از هرس( ايیک مرحله
T2 - و  بعد از هرسیک مرحله (اي مرحلهدو  پاشی محلول

به  ،)بعد از تشکیل میوه و یک مرحله ها متورم شدن جوانه
 هاي کامل تصادفیصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك

در سه تکرار و به مدت سه سال در باغ کشاورز روستاي 
تعداد  تکرار، هر در. شد سرنژمار شهرستان مریوان اجرا

انگور، تحت  درختچه 72و در مجموع  انگور درختچه 24
  . دتیمارهاي آزمایش قرار گرفتن

  مکان اجراي آزمایش 
دامنه این آزمایش در باغ انگور دیم واقع در 

در استان  شهرستان مریوان حومه روستاي سرنژمارغربی 
، شمالی 35° 31    َعرض  با مختصات جغرافیایی  کردستان

بر  متر از سطح دریا 1287 ارتفاعبا  شرقی 46°12    َطول  
اجرا  "رشهرقم "چه انگور دیم هفت ساله درخت 72 روي
میانگین محل اجراي پژوهش، با  اقلیمی شرایط. شد

میانگین حداقل ، متر در سالمیلی 5/1004بارندگی سالیانه 
رطوبت نسبی و  C°4/20میانگین حداکثر دما ، C°9/4دما 
قبل از شروع آزمایش، از عمق صفر تا . درصد بود 53 ،هوا
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متري خاك، نمونه مرکب از هر تکرار تهیه و سانتی 60
خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاك محل آزمایش، در 

خاك محل اجراي  ).1جدول (گیري شد آزمایشگاه اندازه
بافت خاك خنثی،  pH از لحاظ آهک درحد کم، آزمایش

و  آلی از لحاظ مادهه و و فاقـد شوري بود سبک خاك
با روش (خاك  فسفر نیتروژن در حد مطلوب، غلظت

گرم بر میلی 15( بیشتر از حد بحرانی فسفر) اولسن
جذب بیشتر از حد بحرانی پتاسیم  پتاسیـم قابل ،)کیلوگرم

، غلظت روي قابل )گرم در کیلوگرممیلی 200(در خاك 
کمتر از حد  DTPA)با روش عصاره گیري (جذب 

، غلظت )میلی گرم بر کیلوگرم 1/1(بحرانی روي در خاك 
خاك                       تر از حد بحرانی ب ر دردر کم) با روش آب داغ(   ب ر 

با روش (و غلظت منیزیم ) گرم بر کیلوگرممیلی 76/0(
نیز کمتر از حد بحرانی منیزیم در خاك ) کمپلکسومتري

و عناصر منگنز، آهن و مس ) گرم بر کیلوگرممیلی 1/14(
، بیشتر  DTPA)با روش عصاره گیري(قابل جذب خاك 

  .خاك بود این عناصر در از حد بحرانی
                       اعمال تیمارهاي آزمایش

درختچه انگور دیـم هفـت    72 آزمایش بر روي
. متر انجام شد 2 × 3با فاصله کاشت  ،"رشه"ساله از رقم 

حفظ شاخه  با و پاچراغی پاکوتاهها به فرم درختچههرس 
 شاخه جانشـین دو  اي وجوانه بارده شش شاخه( جانشین

انجام و با توجه بـه نـوع رقـم و قـدرت رشـد      ) ايجوانه
 15 بـا فرمـول   ،از روش هرس تعادلی ها،رویشی درختچه

گـرم وزن   450به ازاء اولـین  ،به عبارتی شد،استفاده  40+
روي  ،جوانـه  40هـرس شـده، تعـداد   یکسـاله  هـاي  شاخه

گـرم اضـافه وزن    450بـاقی مانـد و بـه ازاء هـر     درختچه
جوانــه بیشــتر روي  15تعــداد  ،هــاي هــرس شــدهشــاخه

وژن از منبـع  نیتـر پاشـی  محلول .باقی گذاشته شد درختچه
           ـ       پاشـی روي، ب ر و    محلول و صددر پنجبا غلظت  کود اوره

روي، سـولفات  شیمیایی کودهايمنیزیم به ترتیب از منابع 
در  سـه  هر کدام بـا غلظـت   ،منیزیموریک و سولفاتاسید

بمنظور کاهش کشش سـطحی محلـول و    .شدهزار انجام 
-توزیع یکنواخت محلول غذایی روي سطح برگ و انـدام 

ـ  ،)مـایع ظرفشـویی  ( 1یا سیتوویت از مویان انگور، هاي  اب
پاشـی هـر   براي محلـول . استفاده شد ،غلظت نیم در هزار

کـودي   پنج لیتـر محلـول   ي عناصر غذایی،یک از تیمارها
. مصرف شد ،به ازاي هر درختچه حاوي عناصر مورد نظر،

 پاشـی محلـول  ،کاهش خطـر احتمـال سـوختگی    با هدف
. انجـام گرفـت   زود، در هر مرحله صبحعناصر غذایی در 

غلظـت عناصــر مختلــف بکــار بــرده شــده در تیمارهــاي  
  :پاشی عبارتند ازمختلف محلول

C1 = 0 mg.l-1 C7 = N + B (50000 + 3000 mg.l-1) 

C2 = N (50000 mg.l-1) C8 = N + Mg (50000 + 3000 mg.l-1) 

C3 = Zn (3000 mg.l-1) C9 =B + Zn (3000 + 3000 mg.l-1) 

C4 = B (3000 mg.l-1) C10 = N + B + Zn (50000 + 3000 + 

3000 mg.l-1) 

C5 = Mg (3000 mg.l-1) C11 = Mg + B + Zn (3000 + 3000 

+3000 mg.l-1) 

C6 = N + Zn (50000 + 

3000 mg.l-1) 

C12 = N + Mg + B + Zn (50000+ 

3000 + 3000 + 3000 mg.l-1) 

  صفات یابیارز
این آزمایش اثر تیمارهاي عناصر غذایی و در 
هاي وزن شاخه شامل صفات رویشی پاشی برزمان محلول

سطح برگ و رشد قطري  درختچه، هرس شده در هر
براي . شد و تعیین گیرياندازه ،هاي یک سالهشاخه

هاي یک ساله، پس از خزان محاسبه رشد قطري شاخه
له که از بند چهار شاخه یک سا درختچه،از هر  ،هابرگ

بطور  ،هاي سال قبل حاصل شده بودندسوم شاخه
هاي انتخابی در محل تصادفی انتخاب و اندازه قطر شاخه

 گیريسپس بوسیله دستگاه اندازه. شدتعیین  ،انشعاب
براي . تعیین شد درختچه،سطح برگ در هر ، 2سطح برگ

 شاخه یک ساله از هر پنجگیري سطح برگ، تعداد اندازه
هاي میانی طور تصادفی انتخاب و از قسمته ب، درختچه

 ،)برگ 10از هر درختچه ( تعداد دو برگ بالغ ،هاشاخه
و میانگین سطح برگ، با استفاده از دستگاه سطح انتخاب 

تیمارهاي عناصر غذایی و اثر . گیري شدبرگ سنج، اندازه
سال  درتشکیل میوه  درصد بر پاشیزمان و مراحل محلول

  .بررسی شد ،بعد
                                                   

1  . Citowett nonionic surfactant 
[(Alkylarylpolyglycol ether), (Citowett L, 100%, 
BASF)] 
2. Leaf area meter 
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 سال آزمایش سه طی) متريسانتی 0-60عمق (خاك محل انجام آزمایش فیزیکوشیمیایی  مشخصات - 1جدول 

SP 
(%) 

  هدایت الکتریکی
ECe*10-3 

(ds/m) 
pH  

  مواد خنثی شونده
T.N.V 

  کربن آلی
O.C 

  رس
Clay 

  سیلت
Silt 

  شن
Sand 

  منیزیم
Mg 

  فسفر
P.ava 

  پتاسیم
K.ava 

  منگنز
Mn 

  مس
Cu 

  ُ   بر
B 

  آهن
Fe 

  روي
Zn 

%  mg//kg 
3/40 28/0  2/7  5/0  1/1  29 36 35 2/1 5/18 220 8/18  2/1  36/0  2/13  74/0  

  
 در طول سه سال آزمایش انگور  وهیمصفات کمی و کیفی  بر یپاشمحلول زمان یی وغذا عناصر سال، اثر مرکب انسیوار هیتجز جدول - 2 جدول

S.O.V df 
MS 

 ماده خشک آنتوسیانین اسیدیته مواد جامد محلول اندازه حبه وزن حبه وزن خوشه مقدار محصول میوه بندي قطر شاخه سطح برگ

Y 2 6645** 7/26 ** 1230** 1415** 1491587** 0/2 ** 464/0 ns 203** 454809** 531** 5/33 ** 
R(Y) 6 214ns 22/0 ns 32/10 ns 98/6 ns 2833ns 264/0 ns 208/0 ns 87/1 ns 5386ns 49/9 ns 68/5 ns 

T 1 94ns 13/1 ns 78/67 ns 16/62 ** 6650ns 25/0 ns 112/0 ns 01/8 ns 395ns 87/23 ns 99/0 ns 

C 11 369ns 49/1 ns 479** 1/64 ** 35421** 50/0 ** 230/0 ns 80/8 ** 24233** 1/58 ** 1/26 ** 

Y*T 2 79ns 704/0 ns 02/24 ns 30/7 ns 38600** 006/0 ns 157/0 ns 8/11 * 5844ns 359** 46/1 ns 

Y*C 22 225ns 563/0 ns 180** 5/35 ** 34992** 303/0 * 40/0 ** 44/8 ** 26777** 137** 23/9 ns 

T*C 11 661* 8/1 ns 02/24 ns 8/65 ** 45919** 355/0 * 216/0 ns 15/1 ns 21820** 0/97 ** 62/18 ** 

Y*T*C 22 262ns 648/0 ns 08/16 ns 1/19 ** 23156** 252/0 ns 177/0 ns 42/4 ns 10600ns 2/78 ** 62/6 ns 

Error 215 341 028/1  13/23  35/4  7109 173/0  155/0  76/2  8724 34/13  31/6  

CV   17.01 77/10 92/9 12/19 34/18 74/13  87/13 59/8 87/18 44/19 26/15 
 .دار بودن استدار بودن در سطح آماري یک درصد و پنج درصد و عدم معنیبه ترتیب عالمت معنی n.sو * ، **-

Y- ،C  وT پاشی استبه ترتیب عالمت سال، عنصر غذایی و زمان محلول. 
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چهار خوشه  ،دهیگل زمان دربراي این منظور، 
طور تصادفی انتخاب و تعـداد  به ،در چهار طرف درختچه

-سپس یک ماه بعـد از گـل   .شدندها شمارش هاي آنگل

ها بـر  بري شاتهاي تشکیل شده و تعداد  دهی، تعداد میوه
و درصد تشکیل میوه با شمارش  ،هاي انتخابی روي خوشه

تقسیم تعداد میوه تشکیل شده بر تعـداد گـل بـر حسـب     
، بوتـه  عملکرد ،در زمان برداشت میوه .شددرصد محاسبه 

، ، وزن حبـه، انـدازه حبـه، وزن خشـک میـوه      وزن خوشه
بـر اسـاس روش   ) میـزان آنتوسـیانین  (شدت رنـگ میـوه   

 مـواد  کـل  مقدار ،)2001و رولستاد،  یستیگ( pHاختالف 
ــد ــول جام ــوه محل ــومتر   ) TSS( می ــتگاه رفراکت ــا دس ب

بر اسـاس پروتکـل شـماره    ) ساخت ژاپن ،ATAGOمدل(
932.14C )AOAC ،2000 (  روش بـــا میـــوهو اســیدیته 
-بـراي انـدازه  . گیري شـد  اندازه ،)2009 اویو،( تیتراسیون

 20تعـداد  انگـور، درختچـه  از هر  ،گیري وزن خشک میوه
 ،هـا سپس حبـه . بطور تصادفی انتخاب و توزین شد ،حبه

 70دمـاي  در سـاعت در آون  48برش داده شد و به مدت 
گراد قرار گرفت و بـا محاسـبه اخـتالف وزن    درجه سانتی

  . تعیین شدمیوه،  ها، درصد ماده خشکنمونه
از هر  گیري میزان آنتوسیانین میوه،بمنظور اندازه

 ،بطور تصادفی انتخـاب و در هـاون چینـی    ،بهح 20تیمار
 سـپس بـا اسـتفاده از اسـتون و اتـر،      .سـاییده شـد       ً  کـامال  

بـا   واسـتخراج   ي میـوه، هـا آنتوسیانین موجـود در نمونـه  
میزان آنتوسیانین موجود  ،استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر

بـراي  . )2001و رولسـتاد،   یسـتی گ(تعیـین شـد    ،در میوه
 ، چهـار از هـر درختچـه   در ابتدا دیته میوه،گیري اسیاندازه

ـ  20،خوشه و از هـر خوشـه    ،    ً           کـامال  تصـادفی  بطـور   ه،حب
بـه   ،بـا روش تیتراسـیون   ،گیـري عصاره از پس و انتخاب

بـر اسـاس حجـم سـود مصـرفی،       ،نرمال 1/0کمک سود 
 .)1968فـولکی و فرانسـیس،   (شـد  اسیدیته میـوه تعیـین   
عناصــر غــذایی و زمــان و مراحــل بمنظــور بررســی اثــر 

از قسـمت میـانی    در برگ،عناصر غلظت بر  پاشیمحلول
 ،در اواخـر خـرداد مـاه    از هر درختچه سالههاي یکشاخه

غلظـت عناصـر    تهیـه و گرم  100به میزان نمونه برگ بالغ

هاي استاندارد در برگ با روش ر   و ب  ، منیزیمروي ،نیتروژن
 گیـري آزمایشگاهی موسسه تحقیقات خـاك و آب انـدازه  

غلظت نیتـروژن در بـرگ،    .)1991جونز و همکاران، ( شد
) بـا روش کجلـدال  (توسط دسـتگاه کجلتـک اتوآنـاالیزر    

سـال  هـاي سـه   پس از جمـع آوري داده . گیري شداندازه
، آنالیزهـاي  SASنرم افـزار آمـاري    آزمایش، با استفاده از

مقایسه میانگین . آماري و تجزیه واریانس مرکب انجام شد
  .اي دانکن انجام شدها نیز با روش آزمون چند دامنهداده

      تایج  ن
جدول (هاي آزمایش نتایج تجزیه واریانس داده

پاشـی عناصـر   مشخص نمـود کـه تیمارهـاي محلـول     ،)2
پاشی و در سه سال متـوالی، بـر   غذایی در دو زمان محلول

خصوصیات رشد رویشی، شامل اندازه سطح برگ و قطـر  
داري نشان ندادند، اما بر اجزاي عملکرد و شاخه، اثر معنی

کیفیت میوه از جمله، وزن خوشه، وزن حبه، انـدازه حبـه،   
عملکرد هـر درختچـه، آنتوسـیانین، مـواد جامـد محلـول       

)TSS ( اسیدیته و)TA (اثـر  . داري داشتثیر معنیأمیوه، ت
بر سطح برگ، عملکرد، وزن خوشه، وزن حبـه،  ) Y(سال 

و ) TA(، اسـیدیته  )TSS(آنتوسیانین، مواد جامـد محلـول   
داري در سـطح یـک درصـد    ثیر معنـی أماده خشک میوه، ت

اثـر  . داري نداشـت ثیر معنیأنشان داد، اما بر اندازه حبه، ت
، فقط بر عملکـرد میـوه،   )T(پاشی ل محلولو مراح  زمان

، در )C(اثر تیمار عناصر غذایی . داري نشان دادثیر معنیأت
گیري شده، از جملـه مقـدار عملکـرد    بیشتر صفات اندازه

ــه،     ــه، وزن حب ــوه، وزن خوش ــکیل می ــد تش ــوه، درص می
و ) TA(، اسـیدیته  )TSS(آنتوسیانین، مواد جامـد محلـول   

داري در سطح یک درصد نشان نیماده خشک میوه، اثر مع
-داد، ولی بر مقدار سطح برگ و اندازه حبـه، تـاثیر معنـی   

-اثر متقابل سال و زمان محلـول ). 2جدول (داري نداشت 

بــر روي صــفاتی ماننــد وزن خوشـــه،    ) Y*T(پاشــی  
اثر متقابـل سـال و تیمـار    . دار شدمعنی TSSآنتوسیانین و 

تشکیل میـوه، وزن  بر عملکرد میوه، درصد ) Y*C(غذایی 
و ) TSS(خوشه، وزن حبه، آنتوسیانین، مواد جامد محلول 

دار شد و اثـر متقابـل تیمـار عماصـر     معنی) TA(اسیدیته 
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بـر سـطح   ) T*C(پاشـی  غذایی و زمان و مراحل محلـول 
برگ، مقدار محصول، وزن خوشه، آنتوسیانین، اسـیدیته و  

ـ  . داري نشـان دادنـد  ماده خشک اثر معنی ل سـه  اثـر متقاب
پاشـی و تیمـار عناصـر    جانبه سال، زمان و مراحل محلول

، بر روي مقدار عملکرد، وزن خوشـه و  )Y*T*C(غذایی 
داري در سـطح یـک درصـد نشـان     ثیر معنیأآنتوسیانین، ت

  ). 2جدول (دادند 
هاي مربوط به غلظت نتایج تجزیه واریانس داده

ال گیري شده در برگ، مشخص کرد که اثر سعناصر اندازه
)Y (   داري بر غلظت نیتروژن، روي و منیـزیم بـرگ، معنـی

. داري را نشان نـداد بود اما بر غلظت بر در برگ، اثر معنی
بـر غلظـت نیتـروژن،    ) T(پاشی اثر زمان و مراحل محلول
داري بود، ولی بر غلظت منیزیم روي و  بر در برگ، معنی

) C(ی اثر تیمارهاي غـذای . داري نداشتدر برگ، اثر معنی
ـ   داري ثیر معنـی أبر غلظت نیتروژن، روي و بر در بـرگ، ت

پاشـی  اثر متقابل سال و زمان و مراحل محلول. نشان دادند
)Y*T (   بر غلظت روي در برگ، اثر متقابل سـال و تیمـار

بر غلظت روي در برگ و اثر متقابل تیمـار  ) Y*C(غذایی 
بـر غلظـت   ) T*C(پاشـی  غذایی و زمان و مراحل محلول

اثـر  . دار بودنـد یتروژن، روي، بر و منیزیم در برگ، معنـی ن
پاشی و تیمار متقابل سه جانبه سال، زمان و مراحل محلول

بـر غلظـت روي و نیتـروژن در    ) Y*T*C(عناصر غذایی 
داري بود ولی بـر غلظـت   برگ، در سطح یک درصد معنی

ـ    داري نداشـتند  ثیر معنـی أسایر عناصر غـذایی در بـرگ، ت
  ).3جدول (

 

  
  آزمایش برگ طی سه سالنیتروژن، روي، بر و منیزیم  پاشی بر غلظتتجزیه واریانس اثر سال، عناصر غذایی و زمان محلول - 3جدول 

MS  
df  S.O.V  منیزیم 

Mg  
 بر
B  

 روي
Zn  

  نیتروژن
N  

0719/0 ** 9/50 ns 92967** 657/0 ** 2  Y  
0541/0 ** 210** 5077** 049/0 ** 6  Y(R)  
0054/0 ns 2318** 143582** 061/0 ** 1  T  
0035/0 ns 130** 16460** 017/0 * 11  C  
0007/0 ns 6/3 ns 29723** 016/0 ns 2  Y*T  
004/0 ns 5/28 ns 5050** 011/0 ns 22  Y*C  
016/0 ** 4/97 ** 13848** 020/0 ** 11  T*C  
007/0 ns 3/22 ns 3673** 017/0 ** 22  Y*T*C  
0056/0  7/40  774 008/0    Error  

78/14  94/19  8/36  56/15    CV %  
  . دار بودن است یدرصد و پنج درصد و عدم معن کی يدار بودن در سطح آماریعالمت معن بیبه ترت n.sو * ، **-

 Y- ،C  وT است یپاشو زمان محلول ییعالمت سال، عنصر غذا بیبه ترت.  
 

 
دهــد کــه میــانگین نشـان مــی نتـایج مقایســه  

ـ  داري ثیر معنـی أتیمارهاي آزمایش در طول سه سال، ت
بر روي انگور دیم، گذاشته و باعث افـزایش محصـول   
در سال دوم شده و در سال سوم، نسبت به سال اول و 

 اما بیشترین رشد رویشی در سال . افتـش یـاهـدوم ک

 
نتایج نشان داد که رشد رویشـی بـا    .سوم مشاهده شد

ماده خشک میوه، درصد تشـکیل میـوه و قطـر شـاخه،     
 ).4جدول (رابطه معکوس داشت 
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  انگور اثر سال بر سطح برگ، قطر شاخه، میوه بندي، ماده خشک میوه - 4جدول 

 درصد ماده خشک میوه
 (%)  

 درصد میوه بندي
 (%)  

  قطر شاخه
(mm)  

  سطح برگ
(mm2)  

  سال

12/17 a 8/49 b 66/9 a 4/104 b اول  
51/16 ab 8/51 a 85/9 a 7/101 b دوم  
76/15 b 9/43 c 71/8 b 5/119 a سوم  

  .است) آزمون دانکن(داري بودن تفاوت تیمارها در سطح پنج درصد حروف متفاوت در هر ستون، بیانگر معنی -
 

                  ـ        در تیمارهـاي حـاوي ب ر،            ـ    پاشـی ب ر   با محلـول 
                                                         غلظت ب ر در برگ، افزایش یافتـه بـود و ایـن افـزایش در     

پاشـی  پاشی، بیشتر از یک بـار محلـول  زمان دو بار محلول
کـه مقایسـه میـانگین اثـر     بطوري. بود) زمان تورم جوانه(

                                              ـ     عناصر غذایی و زمان و مراحل محلولپاشی بر غلظـت ب ر    
پاشـی،  ورت محلـول                                در برگ نشان داد که مصرف ب ر به ص

ــی   ــزایش معن ــب اف ــان دوم     موج ــت ب ر در زم ــ                    دار غلظ           
اسـت کـه    یـن قابـل توجـه، ا   نکتـه . محلولپاشی شده بود

 یتروژن،ن یرنظ ی،عناصر به صورت محلولپاش یرمصرف سا
      ـ        غلظـت ب ر در     یشـتر، ب یشموجب افزا یزن یزیم،و من يرو

هـم  ( سینرژیسـتی  رابطه موید موضوع این. برگ شده بود
در  یزیمو من يرو یتروژن،                   عنصر ب ر، با عناصر ن ینب) ییافزا

  ).1شکل (برگ انگور است 
که غلظت  دادنشان  هاداده میانگین مقایسه نتایج

 افـزایش  شـاهد  به نسبت، )C2)N  یماربرگ در ت یتروژنن
 زمـان  دو هر در برگ نیتروژن غلظت. بود یافته داريمعنی

 سایر مصرف اثر و نداشت داريمعنی اختالف محلولپاشی،
 برگ در نیتروژن غلظت کاهش به منجر نیز، غذایی عناصر

بـا   ،در سال سوم برگ یتروژنن غلظت. )2شکل ( بود شده
ـ  یبود و رابطه معکوسـ  یافته یشافزا ،کاهش محصول  ینب

ـ  دیـده  میـوه  عملکرددر برگ و  نیتروژن غلظت . شـود یم
تابع رطوبت خاك و بارش  یم،د یطمحصول انگور در شرا

 یـل بـه دل  ،در سـال سـوم  . باران در طول دوره رشد اسـت 
 یـن تـابع ا  یـم، عملکرد انگـور د  ی،کاهش نزوالت بارندگ

  توسعه برگ  ی،تنش خشک یطعامل مهم بوده و تحت شرا
  

  

  

 ،در بــرگ یتـروژن غلظــت ن ،محـدود شـده و بــه تبـع آن   
 یگردر دو سال د استنتاج، ینبا توجه به ا. بود یافته یشافزا
 تـر خاك مطلـوب  یرطوبت یطکه شرا) اول و دوم( یقتحق

در برگ، کاهش  نیتروژنغلظت  ،محصول یشافزا با بوده،
 میوه عملکرد زایشی، هايبه اندام یتروژنو با انتقال ن یافته

  .)2شکل (بود  یافتهانگور، بهبود 
مقایسه میانگین اثر متقابل سال، عناصر غـذایی   

ت روي در برگ نشان و مراحل و زمان محلولپاشی بر غلظ
، )C3  )Znداد که غلظت روي در برگ مربـوط بـه تیمـار   

هـاي اول و دوم در زمـان دوبـار    نسبت به شاهد، در سـال 
داري داشـت  محلولپاشی، نسبت به شـاهد افـزایش معنـی   

اما غلظت روي در برگ با سطح بـرگ، رابطـه   ). 3شکل (
 يرو غلظـت  بـرگ،  سطح افزایش با معکوسی نشان داد و

 یلتشـک  درصدمقدار محصول و  نتیجهو در  یافت کاهش
بـر   يعنصـر رو  تـاثیر  دهنـده  نشان که یافت کاهش یوهم

اسـت   یـم د انگـور  میـوه  یلتشک افزایشو  باردهی یح،تلق
مقایسه میانگین اثرات سـه جانبـه سـال،    ). 4و  3جدول (

پاشــی و تیمــار عناصــر غــذایی بــر مقــدار زمــان محلــول
غلظـت   داد که رابطه معکوسی بـین آنتوسیانین میوه نشان 

که با طورينیتروژن برگ و آنتوسیانین میوه، وجود دارد، به
افزایش مقدار نیتروژن، مقـدار آنتوسـیانین میـوه، کـاهش     

رسد با افزایش رشد رویشـی و افـزایش   به نظر می. یافت
عملکرد میوه، غلظت آنتوسیانین در میوه به دلیل اثر رقت، 

    ).6و  5 جدول(یابد کاهش می
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مقایسه میانگین اثر عناصر غذایی و زمان محلول پاشی بر غلظت بر برگ  - 1شکل 

  در تیمارهاي حاوي این عنصر
  

  

پاشی مقایسه میانگین اثر سال، تیمار عناصر غذایی و زمان مصرف محلول -2شکل
  بر غلظت نیتروژن در برگ

  

-مقایسه میانگین اثر سال، تیمار عناصر غذایی و زمان مصرف محلول -3شکل 
  پاشی بر غلظت روي در برگ
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 میوه طی سه سال آزمایش و آنتوسیانین وزن خوشه مقایسه میانگین اثرات متقابل سال، عنصر غذایی و زمان محلولپاشی بر - 5جدول 

Treatments 
 

 وزن خوشه
 )گرم( 

  میوه  آنتوسیانین
(mg/100 cm3) 

First year Second year  Third year First year Second year  Third year 
T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 

C1 540b-l 514c-m 652a-f 623a-h 317m-v 292n-v 35/7 tuv 82/9 r-v 9/26 b-g 8/25 b-h 6/21 c-o 4/24 b-i 
C2 584a-j 415g-t 435k-v 600a-i 698a-e 415g-t 92/7 s-v 2/12 n-v 5/16 h-t 9/19 c-q 4/17 g-s 4/24 b-j 
C3 543b-l 448f-s 699a-e 750ab 421g-t 335l-u 3/10 q-v 5/14 k-u 0/17 h-s 4/21 c-o 8/18 e-r 2/24 b-k 
C4 451f-r 543b-l 531b-m 526c-m 228s-v 367j-u 3/14 l-u 41/6 uv 4/17 g-s 5/16 h-t 0/19 d-r 9/22 b-m 
C5 522c-m 547b-l 558a-l 712abc 242q-v 237r-v 0/17 h-s 8/11 o-v 7/28 bc 1/27 b-e 7/16 h-t 8/18 d-r 
C6 608a-j 411g-t 560a-k 469f-p 292n-v 119v 1/27 b-f 9/22 b-m 4/22 c-m  2/16 h-t 11/14 -u 9/16 h-s 
C7 482d-o 460f-q 522c-m 599a-i 287n-v 159uv 5/13 m-u 1/19 d-r 7/23 b-l 8/21 c-n 9/16 h-t 6/16 h-t 
C8 439f-s 700a-d 772a 635a-g 201tuv 252p-v 1/32 ab 4/13 m-u 6/14 k-u 4/28 bcd 9/14 j-u 7/16 h-t 
C9 441f-s 402h-t 386i-t 767a 280p-v 503c-n 5/38 a 31/4 v 1/21 c-p 3/18 e-r 1/19 d-r 4/17 f-s 

C10 528c-m 364j-u 598a-i 415g-t 352k-u 206tuv 8/26 b-g 1/17 h-s 0/21 c-p 4/20 c-p 0/15 i-u 8/17 e-r 
C11 525c-m 346k-u 580a-j 645a-f 246q-v 237r-v 6/13 m-u 4/13 m-u 0/21 c-p 0/20 c-q 5/11 p-v 4/18 d-r 
C12 478e-o 418g-t 495c-o 543b-l 230r-v 353k-u 2/22 c-m 9/20 c-p 9/31 ab 2/25 b-h 5/11 p-v 2/18 e-r 

  .است) آزمون دانکن(داري بودن تفاوت تیمارها در سطح یک درصد در هر ستون، بیانگر معنیحروف متفاوت -
  )N  +Zn  +B + Mg( C12و   )N( ، C3)Zn( ،C4 )B( ،C5 )Mg( ،C6 )N + Zn( ،C7 )N + B( ،C8 )N + Mg(،C9  )Zn + B(،C10  )N  +Zn + B( ،C11 )Zn  +B + Mg( C2 ،)شاهد( C1: تیمارهاي مختلف عناصر غذایی شامل- 
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 آزمایش غلظت نیتروژن و روي در برگ انگور در سه سال پاشی برمقایسه میانگین اثرات متقابل سال، عنصر غذایی و زمان محلول -6 جدول

Treatments 
نیتروژن در برگغلظت  (%)  

 
(ppm) در برگ غلظت روي  

 
First Year Second Year Third Year First Year Second Year Third Year 

T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 
C1 42/0 k 507/0 f-k 517/0 e-k 527/0 e-k 723/0 a-g 82/0 abc 5/32 k 2/47 jk 7/39 kl 5/79 g-k 0/37 k 5/39 jk 
C2 527/0 h-k 583/0 d-k 557/0 d-k 59/0 d-k 677/0 a-i 647/0 a-k 10/49 jk 0/36 k 3/42 jk 3/73 h-k 3/38 k 0/41 jk 
C3 477/0 h-k 54/0 d-k 513/0 f-k 583/0 d-k 867/0 a 50/0 g-k 33/30 k 125d-i 2/44 jk 254ab 5/39 jk 2/61 h-k 
C4 457/0 ijk 527/0 e-k 513/0 -k 493/0 g-k 553/0 d-k 667/0 a-j 5/46 jk 3/42 jk 127d-h 5/56 ijk 3/40 jk 7/42 jk 
C5 463/0 h-k 467/0 h-k 547/0 d-k 477/0 h-k 583/0 d-k 563/0 d-k 17/35 k 7/34 k 3/57 h-k 7/45 jk 5/37 k 3/41 jk 
C6 433/0 jk 567/0 d-k 493/0 g-k 583/0 d-k 797/0 a-h 63/0 c-k 0/34 k 159c-f 0/38 k 224bc 5/31 k 5/42 jk 
C7 497/0 jk 430/0 jk 50/0 g-k 477/0 h-k 75/0 a-e 74/0 a-f 60/53 k 7/39 jk 8/63 h-k 2/42 jk 5/36 k 5/41 jk 
C8 43/0 jk 513/0 f-k 493/0 g-k 61/0 c-k 647/0 a-k 623/0 c-k 83/44 jk 2/43 jk 2/56 ijk 113e-j 5/42 jk 7/37 k 
C9 457/0 ijk 56/0 g-o 533/0 e-k 487/0 g-k 59/0 d-k 77/0 a-d 33/48 jk 141d-g 5/49 jk 174cde 5/43 jk 2/63 h-k 

C10 46/0 h-k 57/0 d-k 497/0 j-p 64/0 b-k 557/0 d-k 86/0 ab 0/48 jk 185cd 3/45 jk 308a 5/38 k 3/60 h-k 
C11 50/0 g-k 507/0 j-p 533/0 e-k 503/0 g-k 547/0 d-k 623/0 c-k 5/40 jk 135d-g 8/91 f-k 262ab 7/40 jk 0/56 ijk 
C12 50/0 j-p 523/0 e-k 56/0 d-k 623/0 c-k 86/0 ab 693/0 a-i 17/50 jk 148def 172cde 293a 2/40 jk 2/62 h-k 

  .است) آزمون دانکن(داري بودن تفاوت تیمارها در سطح یک درصد حروف متفاوت در هر ستون، بیانگر معنی-
 + N  +Zn  +B( C12و ) N( ، C3)Zn( ،C4 )B( ،C5 )Mg( ،C6 )N + Zn( ،C7 )N + B( ،C8 )N + Mg(،C9  )Zn + B(،C10  )N  +Zn + B( ،C11 )Zn  +B + Mg( C2 ،)شاهد( C1: تیمارهاي مختلف عناصر غذایی شامل-

Mg( 
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مربوط  میوه، عملکرد باالترین دادکه نشان نتایج
کیلوگرم در درختچه  8/15به سال دوم با میانگین عملکرد 

ــال ســوم   ــه س ــوط ب ــوه مرب ــرین عملکــرد می ــا  ،و کمت ب
اثر اصلی تیمارهـاي  . کیلوگرم در درختچه بود 1/7میانگین

-بر عملکرد میوه در سطح یک درصد معنی ییعناصر غذا

 عناصـر  مختلـف  تیمارهـاي  اثـر  میـانگین  مقایسه. بود دار
 C2تیمارهـاي   کـه نمـود   مشخص میوه برعملکرد غذایی

)N(،C3  )Zn( ،C4 )B( ،C7 ) N+B ( ، C8) N+Mg ( ، 

C9) Zn+B ( ،میـوه  عملکـرد  میـانگین  بـا  شاهد به نسبت 
، 6/3، 08/5 میزان به ترتیب به درختچه، در کیلوگرم 12/9
 افـزایش  درختچه، در کیلوگرم 57/3 و 24/3، 33/3، 04/2

. بـود  دارمعنی درصد یک سطح در افزایش، این که داشتند

 نشـان  غـذایی مقایسه میانگین عملکرد میوه در تیمارهـاي  
افـزایش عملکـرد    موجب ،  ب رغیر از  به عناصرداد که کلیه 
 کـه  اسـت  ایـن  اهمیـت  حایز نکته). 4شکل (میوه گردید 

 عنصـر،  دو همزمـان  پاشـی محلـول  انجـام  با میوه عملکرد
 عناصـر،کاهش تکی هرکدام از این  پاشینسبت به محلول

 بطـور  عنصر چهار و سه با پاشیمحلول کهزمانی و داشت
 را ،کـاهش بیشـتري   یـوه کـرد م عمل گردید، انجام همزمان

 عملکرد در کاهش این). 5و  4، 3، 2 هايشکل(نشان داد 
اول به دلیـل   ،اتفاق افتاده باشد دلیل، دو به تواندمی میوه،

بین دو یا چند عنصر و ) اثر متقابل منفی(اثر آنتاگونیستی 
بوده  ،به دلیل اثر افزایش غلظت در محلول ،یا ممکن است

  . باشد
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تیماري سال، متقابل اثر میانگین مقایسه
 پاشیمحلول مراحل و زمان و غذایی عناصر محتلف

که  کندمی مشخص ،9در شکل  یوهبر عملکرد م
 وC3 ) (Zn یمارهايدر ت یوهمقدار عملکرد م یشترینب

(B) C4 و پاشیمحلول اول مرحله در و دوم سال در 

) + Mg) C11  Zn + Bتیمار در میوه عملکرد کمترین
 رابطه که بود پاشیمحلول اول زمان در و سوم سال در

 غلظت با معکوسی رابطه و خوشه وزن با مستقیمی
  ).9شکل ( داشت برگ در نیتروژن

  

  

  پاشی بر عملکرد میوهمقایسه میانگین اثر تیمارهاي مختلف عناصر غذایی و زمان محلول - 4شکل 
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مقایسه میانگین اثر متقابل تیمارهاي حاوي نیتروژن و  -5شکل 

  پاشی بر عملکرد میوهزمان محلول
مقایسه میانگین اثر متقابل تیمارهاي حاوي روي و زمان  -6شکل 

   پاشی بر عملکرد میوهمحلول

    

میانگین اثر متقابل تیمارهاي حاوي بر و زمان مقایسه  -7شکل 

   پاشی بر عملکرد میوهمحلول

مقایسه میانگین اثر متقابل تیمارهاي حـاوي منیـزیم و    -8شکل 

   پاشی بر عملکرد میوهزمان محلول

 
 يسه ساله به ازا یانگینم یوه،م عملکرد بیشترین

و ) C2 )N( ،C3 )Zn یمارهايدر ت ترتیب به درختچه،هر 
C9 )Zn + B( ،نسبت تیمارها تمام تقریباً و شد مشاهده 
 هايچهدرخت و دادند نشان را داريمعنی تفاوت شاهد به

نکرده  یافت، در)شاهد( غذایی تیمار یچکه ه انگوري

+  Zn  +B( C11و ) C10  )N  +Zn  +Bبودند به همراه
Mg( ،داشتند را میوه عملکرد مقدار کمترین ترتیب به 

 محلول با پاشیمحلولکاربرد  به پاسخ بیشترین). 6 شکل(
 تنهایی به مصرف صورت به را ُبر و روي نیتروژن، عناصر

 .دادند نشان را
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 پاشی بر عملکرد میوه انگور دیماثر متقابل سال، غلظت عناصر و زمان محلول - 9شکل 
  N(،  C3)Zn(،  C4  )B( ،C5 )Mg(، C6  )N + Zn(، C7 )N + B( ،C8 )N + Mg(، C9( C2 ،)شاهد( C1: تیمارهاي مختلف عناصر غذایی شامل -

)Zn + B(، C10  )N  +Zn + B(، C11 )Zn  +B + Mg(  وC12 )N  +Zn  +B + Mg(  
- Y1 ،Y2  وY3  به ترتیب سال اول، دوم و سوم آزمایش است. 

 
  

پاشـی و  نتایج مقایسه اثر متقابـل زمـان محلـول   
تیمارهاي غذایی بر میانگین سطح برگ نشـان داد کـه بـه    

داري بین انـدازه سـطح بـرگ در    طور کلی، اختالف معنی
پاشـی،  سطوح مختلف تیمار غذایی و در دو زمان محلـول 

-برگ به، اندازه سطح C7وجود ندارد اما در تیمار غذایی 

پاشی قرار داري تحت تاثیر تعداد دفعات محلولطور معنی
پاشی، کمترین انـدازه  بار محلولکه با یکطوريگرفت، به

پاشی، بیشترین اندازه سـطح  سطح برگ و با دو بار محلول
 ). 7جدول (برگ در مقایسه با سایر تیمارها مشاهده شد 

بررسی اثر متقابـل سـال و تیمارهـاي مختلـف     
ر غذایی بر میانگین درصد تشکیل میوه، نشان داد که عناص

، باعث افزایش معنـی )Zn + B( C9 و) C3 )Znتیمارهاي 
هاي دوم و سوم، نسبت به دار درصد تشکیل میوه در سال

که ترکیب حاوي نیتروژن و منیزیم، سال اول شد، در حالی
اثر منفی بر درصد تشکیل میوه در سال هـاي دوم و سـوم   

 بـه  روي مصرف نتایج، این اساس بر). 8جدول( نشان داد
 درصـد  بـر  داريمعنـی  و مثبـت  اثر    ب ر، با همراه یا تنهایی
 منیـزیم  و نیتـروژن  عناصر حضور در اما دارد میوه تشکیل

. متفـاوت بـود   تغییرات، روند آنتاگونیستی، اثرات دلیل به

 متقابـل  تـاثیر  تحـت  ها،وزن و اندازه حبه یانگینم یبررس
 تغییـرات  رونـد  کـه  داد نشـان  غذایی عناصر تیمار و سال
 تیمـار  در آزمـایش  هـاي سـال  طی حبه اندازه و حبه وزن

 تیمـار  اول، سـال  در یعنی است کاهشی صورت به شاهد،
 در است داشته را حبه اندازه و وزن بیشترین، )C1( شاهد
 آزمـایش  هايسال طی حبه اندازه و وزن تغییرات کهحالی

 بـوده  افزایشـی  روي، و  ـ  ب ر   نیتـروژن،  حاوي تیمارهاي در
 تیمار در میوه تیتراسیون قابل اسیدیته میزان همچنین. است

در  کهدرحالی است نگرفته قرار سال اثر تاثیر تحت شاهد،
 تغییرات روند ،C12و  C5، C7، C9، C10، C11 یمارهايت

 افزایشـی  صـورت  بـه  آزمایش سال سه طی میوه، اسیدیته
 مشـاهده  میوه اسیدیته میزان بیشترین سوم، سال در و بوده
 )8جدول ( شد
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  و منیزیم در برگ انگور غلظت بر پاشی و عناصر غذایی بر سطح برگ، وزن خوشه، اسیدیته، ماده خشک میوه ومقایسه میانگین اثر متقابل زمان محلول - 7 جدول

Treatments   گرم 100/ گرممیلی(اسیدیته   )درصد(ماده خشک  )گرم(وزن حبه   )مربع مترمیلی(سطح برگ( غلظت ب ر در برگ              (ppm) غلظت در برگ منیزیم )%( 
T1  T2  T1  T2  T1  T2  T1 T2 T1 T2 T1 T2 

C1  114abc 100bc 02/3  ab 33/3  a 2/17 bcd 6/15 cde 471 b-f 496 a-f 3/30 de 9/30 cde 50/0 a-d 56/0 ab 
C2  116ab 116ab 23/3  ab 15/3  ab 6/15 cde 0/17 b-e 569 abc 525 a-f 3/28 e 2/29 e 52/0 a-d 51/0 a-d 
C3  108abc 113abc 26/3  ab 04/3  ab 4/18 abc 4/13 e 550 a-d 434 ef 4/28 e 9/30 cde 45/0 cd 53/0 abc 
C4  105abc 108abc 01/3  ab 89/2  ab 1/20 ab 8/17 bcd 480 b-f 467 c-f 4/28 e 3/32 b-e 51/0 a-d 52/0 a-d 
C5  118ab 117ab 10/3  ab 87/2  ab 0/18 bcd 8/17 bcd 594 a 481 b-f 0/29 e 4/40 a 52/0 a-d 53/0 abc 
C6  103abc 102abc 88/2  b 33/2  c 0/16 cde 6/17 bcd 553 a-d 556 a-d 7/28 e 6/31 cde 52/0 a-d 48/0 bcd 
C7  94c 123a 18/3  ab 81/2  b 3/21 a 7/17 bcd 443 def 574 ab 4/30 de 5/38 abc 53/0 abc 51/0 a-d 
C8  113abc 104abc 06/3  ab 91/2  ab 3/16 cde 4/17 bcd 460 c-f 539 a-e 9/26 e 5/30 de 47/0 bcd 49/0 a-d 
C9  104abc 106abc 95/3  ab 87/2  ab 8/14 cde 6/14 de 465 c-f 486 b-f 0/27 e 6/36 a-e 55/0 ab 46/0 cd 
C10  107abc 112abc 97/2  ab 34/3  a 9/15 cde 3/15 cde 425 f 438 ef 5/28 e 0/42 a 57/0 a 44/0 d 
C11  115abc 98bc 03/3  ab 97/2  ab 8/14 cde 3/17 bcd 454 def 464  c-f 1/30 de 8/42 a 49/0 a-d 51/0 a-d 
C12 97bc 112abc 01/3  ab 35/3  a 5/14 de 3/15 cde 488 b-f 462def 7/28 e 5/37 abc 52/0 a-d 49/0 a-d 

  .است) آزمون دانکن(داري بودن تفاوت تیمارها در سطح یک درصد ستون، بیانگر معنیحروف متفاوت در هر --
  )N  +Zn  +B + Mg( C12و ) N( ، C3)Zn( ،C4 )B( ،C5 )Mg( ،C6 )N + Zn( ،C7 )N + B( ،C8 )N + Mg(،C9  )Zn + B(،C10  )N  +Zn + B( ،C11 )Zn  +B + Mg( C2 ،)شاهد( C1: تیمارهاي مختلف عناصر غذایی شامل- 
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  و عناصر غذایی بر میزان تشکیل میوه، وزن حبه، اندازه حبه و اسیدیته میوه مقایسه میانگین اثر متقابل سال - 8جدول 

Treatments  گرم100/گرممیلی(اسیدیته   )سانتی متر مکعب(اندازه حبه   )گرم(وزن حبه   )درصد(میوه بندي( 
First Year  Second Year  Third Year  First Year  Second Year  Third Year  First Year  Second Year  Third Year  First Year Second Year Third Year 

C1  5/41  no 8/34  p 3/38  op 17/3  a-e 37/3  ab 99/2 a-g 29/3  a 68/2 a-d 67/2  a-d 493 b-l 438 c-l 520 b-l 
C2  7/42  no 46 jklmn 5/44  lmn 07/3  a-f 04/3  a-f 46/3  a 78/2 abcd 72/2  a-d 26/2  ab 589 a-c 438 c-l 613 ab 
C3  2/45  lmn 60 abc 7/52  d-i 04/3  a-f 45/3  a 95/3 a-g 95/2  a-d 12/3  abc 64/2  a-d 517 b-l 383 j-l 577 a-g 
C4  3/45  lmn 8/41  no 5/43  mno 77/2  cdefg 06/3  a-f 02/3 a-g 57/2  bcd 71/2  a-d 77/2  a-d 478 b-l 359 k-l 583 a-f 
C5  8/46  i-n 3/53  defgh 3/50  f-l 96/2  a-g 22/3  abcd 77/2  c-g 26/3  ab 02/3  abc 45/2  cd 433 d-l 567 b-h 613 ab 
C6  8/55  b-g 56 b-f 56 bcdef 55/2  fgh 05/3  a-f 22/2  h 58/2  a-d 87/2  a-d 26/2  d 545 b-j 521 b-k 598 abc 
C7  7/56  b-f 5/61  ab 59 abcd 46/2  gh 18/3  abcd 34/3  abc 93/2  a-d 84/2  a-d 12/3  abc 417 g-l 383 b-i 727 a 
C8  5/63  a 7/45  k-n 7/54  c-g 75/2  defg 22/3  abcd 98/2 a-g 88/2  a-d 12/3  abc 78/2  a-d 415 f-l 549 h-l 533 a-d 
C9  3/47  h-n 5/63  a 7/55  b-g 6/2  efgh 29/3  abcd 84/2 b-g 68/2  a-d 99/2  abc 65/2  a-d 420 i-l 409 l 597 b-i 
C10  57 b-f 58 a-e 5/57  a-e 13/3  abcde 03/3  a-f 3/3 a-d 88/2  a-d 62/2  a-d 08/3  abc 390 l 352 e-l 553 abc 
C11  7/51  e-k 2/52  e-j 2/52  e-j 85/2  b-g 17/3  a-e 98/2 a-g 1/3  abc 57/2  bcd 73/2  a-d 353 c-l 430 b-l 600 abc 
C12 7/43  mno 5/49  g-m 5/46  i-n 16/3  abcd 36/3  ab 02/3  a-g 01/3  abc 89/2  a-d 59/2  a-d 442 c-l 463 b-l 520 b-k 

  .است) آزمون دانکن(داري بودن تفاوت تیمارها در سطح یک درصد حروف متفاوت در هر ستون، بیانگر معنی-
 )N  +Zn  +B + Mg( C12و ) N( ، C3)Zn( ،C4 )B( ،C5 )Mg( ،C6 )N + Zn( ،C7 )N + B( ،C8 )N + Mg(،C9  )Zn + B(،C10  )N  +Zn + B( ،C11 )Zn  +B + Mg( C2 ،)شاهد( C1: تیمارهاي مختلف عناصر غذایی شامل-
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  حثب
کلی نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد به طور

که عناصر غذایی نیتروژن، بر، روي و منیزیم، باعث بهبود 
تشکیل میوه و در نتیجه افزایش خصوصیات کمی و کیفی 

و همکـاران   نگیسـ این نتیجـه بـا تحقیقـات    . میوه شدند
 یبرگـ  یپاشـ محلـول کـه بـا   گزارش نمودنـد   که )1979(

ـ فیرد و کتوان عملکیم یی،عناصر غذا ـ م تی را بهبـود   وهی
، )2001(تحقیقات سینگ و اوشـا  . ، همخوانی دارددیبخش

 نیتروژنآهن،  پاشی برگی با عناصر ُبر،نشان داد که محلول
رقم " نگور یوهم و کیفیتبهبود عملکرد موجب  یزیم،و من

. شده بود که با نتایج این تحقیـق، همخـوانی دارد   ،"پرلت
انجـام  ) 2015(طی تحقیقاتی که توسط سانگ و همکاران 

تجمـع مـواد    یشباعـث افـزا   ي،رو یمارهاي حاويتشد، 
شده و باعـث   حبهدر پوست  هایانینو آنتوس جامد محلول

عالوه بـر  . شده بود تیتراسیونقابل  یدیتهکاهش غلظت اس
 انگـور بـا سـولفات روي،    اخ و بـرگ ش پاشیمحلول ،ینا

سانگ و همکـاران،  (باعث بهبودي کیفیت میوه انگور شد 
بـر    تغذیۀ انگور بـا  گزارش کرد که) 1985( آگاو .)2015

میزان محصول، قند  ،نسبت به شاهد پاشی،لاز طریق محلو
هـاي تیمـار شـده را افـزایش و      و اسیدیتۀ کل در درختچه

  با پاشیلمحلو. ه بودها را کاهش داد درصد پوسیدگی حبه
نظیر روي، کبالت  دیگر مصرف ر در مقایسه با عناصر کمب

، بهتــرین نتیجــه را در افـزایش تشــکیل میــوه  ،و مولیبـدن 
 ها شد و کیفیت حبه میوه و موجب افزایش عملکرد داشت

 .)1985آگاو، (

فراینـدهاي اصـلی   از  ،میـوه  تشـکیل  دهی وگل
. )2007الویـی،  (درختـان میـوه اسـت     وريبهـره  در موثر

ــول ــدن در  محل پاشــی عناصــر روي، مــس، آهــن و مولیب
، در دو زمـــان )Citrus reticulate Blanco(مرکبـــات 

دهـی و تشـکیل میـوه شـد، بـه      مختلف، باعث بهبود میوه
و تیمـار   Fe  +Znکه وزن میوه به ترتیب در تیمـار  طوري

Zn ،5/0     درصـد، نسـبت بــه سـایر تیمارهــا، بیشـتر بــود .
ه بقاي میـوه در روي درخـت در   همچنین مشخص شد ک

 و ) درصد 40(، آهن )درصد 46(تیمار سولفات مس 

 
افزایش ) درصد 23(، نسبت به شاهد )36(سولفات روي 

نتایج آزمایش نشـان  . )2017سانگ و همکاران، (یافته بود 
تیمارهـاي   تمـام  در هـاي انگـور  حبـه  یدیتهاسـ  یزانمداد، 

 ترکیبی یمارهايت ينسبت به شاهد به استثناپاشی، محلول
-حبـه در  یدیته میوهحداکثر اسو بود  یشترب عناصر غذایی،

سـینگ و اوشـا،   ( شـد  مشـاهده  يرو ، در تیمار عنصـر ها
مواد جامد محلـول، تحـت تـاثیر تیمـار     مقدار اما . )2001

 N  +Mgهاي مختلف عناصر غذایی به جز ترکیب ترکیب
 +Mn    داري مشـاهده نشـد و   قرار نگرفت و تـاثیر معنـی

سـینگ و  (حتی در بسیاري از تیمارها کمتر از شاهد بـود  
  .)2001اوشا، 

در این پژوهش، بیشترین مقدار میوه به ترتیـب  
+  نیتــروژن (، )بـر +  ُروي (در تیمارهـاي نیتــروژن، روي،  

کـه بیشـترین   حـالی دیده شد در ) منیزیم+ نیتروژن (و ) ُبر
، )بـر + ُروي (پاشی روي و درصد تشکیل میوه در محلول

گزارش دادنـد کـه   ) 2000(طالیی و طاهري . مشاهده شد
 شیافـزا  ، موجـب درصـد  5/0اوره  ی انگور بـا پاشمحلول

محلـول  کـه یدرحـال  شد، میوه هیاولتشکیل  ي درداریمعن
یی نهـا  تشـکیل  يرو بر يداریمعن اثر ي،رو و ُبر پاشی با

ـ  .نشـان داد  تنها در طول برداشـت  ،وهیو تعداد م میوه -هب
ـ م زشیر پاشی ُبر و روي،ی، در اثر محلولطورکل ، بـه  وهی
ـ  ، به تنهایی وُبر کاربرد .افتیکاهش  وضوح  بـا  همـراه  ای

 يبرشاتکاهش  يرو بر يداریمثبت و معن ریتاث ،تروژنین
  .داشت وهیم زشیو ر

، )2015(همکـاران  بر اساس نتایج سید امـین و  
 و شاهد در یی در سال اولابتدا يبند وهیم مقدار نیشتریب

 4000(ي سولفات رو پاشیتیمار محلول در مقدار نیکمتر
مشـاهده  ) تریبر ل گرمیلیم 7500( اوره) + تریل بر گرمیلیم

 سـولفات  یپاشـ در محلول يبر شاتدرصد  نیکمتر. شد
ـ بور دیاسـ ) + گـرم بـر لیتـر   میلی 2000( يرو  2000( کی

 مشـاهده ) گرم بر لیترمیلی 7500( اوره+  )گرم بر لیترمیلی
 يرو م،یزیمن تروژن،ین یپاشمحلول اثربنا به گزارشی، . شد

تشـکیل   يرو بـر  یبیبصورت ترک ای تنها به صورت ُبر  و
در سـال   یینهـا  وهیم دتعدا شیافزا باعث وبود  موثر وهیم
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ـ اول يبنـد وهیم نیشتریب کهيطوره ب ،اول و دوم شد بـه   هی
 امـا  ،شـد  مشـاهده  يو رو تـروژن ین ُبـر،  مـار یت در ترتیب

 مـار یت در دوم و اول سـال  در یینهـا  ،بنـدي میوه نیشتریب
یوگاراتنـام و گرینهـام،   (مشاهده شـد   يرو و ُبر ،نیتروژن

هاي قبلی نشان داد که تغذیه با مقدار زیاد گزارش .)1982
-تاثیر منفی مـی  ،نیتروژن روي تولید و رسیدن میوه زیتون

ه، رنـگ،  زکه،کمبود نیتروژن تعداد، انـدا گذارد، درصورتی
  طور رسـیدن زود هنگـام میـوه زیتـون را بـه تـاخیر       همین

   .)2005هیدالگو و پاستور، ( اندازدمی
 کــه داد نشــان یــق،تحق یــناز ا حاصــل نتــایج

 دو از مـوثرتر  ،)اه تورم جوانه( ايمرحله یک پاشیمحلول
ز تشکیل ها و بعد ا تورم جوانه احلدر مر پاشیمحلول بار

باچـا و   یقـات تحق یجبا نتا یجهنت ینا. بود یممیوه انگور د
 پاشـی لکه گزارش کردند که اثـر محلـو  ) 1995(همکاران 

 -1شـامل  (پاشـی  سه زمان محلول درآهن، روي و  منگنز 
-لدو بـار محلـو   -2بعد از گلـدهی   پاشیلیک بار محلو

سـه بـار    -3دهی و بعد از تشکیل میـوه  ، قبل از گلپاشی
بعـد از تشـکیل میـوه و در     ،دهی، قبل از گلپاشیلمحلو

دو رقـم انگـور تامپسـون     يبـر رو ) هـا  مرحلۀ رشد میـوه 
 ،با شاهد هدر مقایس) دانهکشمشی بی(سیدلس و رومی رد 

هـا در   اثر قابل توجهی بر عملکرد، وزن، طول و قطر حبـه 
گزارش  نیز محققان، این. است متفاوت ،هر دو رقم داشت

 ،عناصر ینا پاشیله با افزایش تعداد دفعات محلوکردند ک
-معنـی بطـور   ،میزان عناصر آهن، منگنز و روي در بـرگ 

در هر دو رقم انگور مورد مطالعه، افزایش پیدا کرده  داري،
ــود ــقکــه در تحق یدر صــورت. ب  یمارهــايحاضــر، در ت ی

 یتروژنو ن يفقط در غلظت رو ي،تک عنصر پاشیمحلول
 یـزیم و من بردر غلظت  ُ و شد دیده داریمعن یشافزا ،برگ

. نشـد  مشـاهد  تـوجهی قابـل  ییـر تغ یـم، در برگ انگـور د 
انگـور   بـرگ  منیزیم و ُبر  روي، نیتروژن،غلظت  ییراتتغ
در هـر دو زمـان،    عنصري چند و دو پاشیدر محلول یم،د

 یبررسـ  یازمنـد و ن بـود  یرتفسـ  یرقابـل و غ یچیـده پ یاربس
  .باشدمی تریقدق یشاتو آزما یلیتکم یقاتتحق
 
 

  کلی گیرينتیجه
انگور دیم با کودهاي حاوي  پاشیمحلول انجام

عناصر نیتروژن، روي، ُبر و منیزیم در غلظت مناسـب، بـه   
دهی و افـزایش تشـکیل میـوه    دلیل اثر مثبت بر بهبود گل

 نتـایج  .شـود موجب افزایش عملکرد میوه انگور دیـم مـی  
 و اول مرحلـه  در پاشـی محلـول  که دهدینشان م حاصل،

. اسـت  هبـود  پاشیمحلول بارموثرتر از دو  اي،مرحله یک
 پاشیمحلول انجام همزمانی دلیل به تواندیم ،موضوع ینا

 کـاهش  و بهار در خشکی تنش بروز شرایط با دوم مرحله
بیشترین مقدار محصول و بـا خوشـه   . باشد خاك رطوبت

بیشتر، همچنین بـا  بزرگتر و اندازه حبه بزرگتر، قطر شاخه 
مقدار آنتوسیانین و مواد جامد محلول بیشتر که نتیجـه آن  

 ییرتغ. شد مشاهده دوم سال تر است، درمحصول با کیفیت
 آزمایش، سال سهدر هر  یفی،ک یاتدر عملکرد و خصوص

 مراحـل  در مـوثر  بـارش  و خـاك  وبتیرطـ  یطبه شرا یزن
عناصـر   تیمارهاي. مرتبط بود انگور فیزیولوژیکی مختلف

داري را نشـان دادنـد،   غذایی، بر عملکرد میوه، تاثیر معنی
 در تیمارهاي  بیترت هکه بیشترین مقدار محصول ببطوري

C2)نیتروژن( ،C3 )روي( ،C9 ) بر+ ُروي( ،C7 )  نیتـروژن
توجه به اثر  با. مشاهد شد) منیزیم+ نیتروژن ( C8، )بر+  ُ

در  یــزیمو من ُبــر ي،رو یتــروژن،ماننــد ن عناصــري،مثبــت 
 یـن مصرف ا عملکرد، بهبود همچنین و میوه و گل تشکیل

 هرس از بعد(در زمان اول  یپاشعناصر به صورت محلول
 تیمارهـاي  در. شـود مـی  توصیه ،)ها جوانه شدن متورم و

عملکـرد میـوه بـا     ،Bو  N، Zn يتک عنصر پاشیمحلول
 بـار  دو بـه  نسـبت  اول، زمـان  در پاشـی یک بـار محلـول  

ـ  یـز موضـوع ن  یـن ا. بود بیشتر پاشی،محلول بـه   توانـد یم
-عناصر در اندام ینخاك و اثرات متقابل ا یرطوبت یطشرا

 یـد مف رغمعلی همچنین. مرتبط باشد گیاهی، مختلف هاي
 در تکی صورت به برو ُ يرو یتروژن،ن ییبودن عناصر غذا

کاربرد ) Mg( C5 و )C2 )N(، C3 )Zn( ،C4 )B تیمارهاي
 یاهگ يبر رو ،در مقدار ارائه شده یگربا همد ییعناصر غذا

 باعـث  حتی ها،تیمار بعضی دربه جا گذاشته و  منفی، اثر
اثـرات متقابـل   . نسبت به شاهد شده بـود  ،کاهش عملکرد
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Zn-Cu  1971(توسط کائوسر و همکاران( ،Zn-Fe   توسـط
و  یوردانـو توسـط گ  Zn-K، )1974(و همکـاران   یوردانوگ

و همکــاران  یــواستوسـط ب   Zn- Nو) 1974(همکـاران  
گزارش شده است، که  یاهی،گ یهدر مطالعات تغذ) 1977(

 اسـت  ايرابطـه  ینو و معمولتر ینمهمتر P-Znاثر متقابل 
 همکـاران،  و ودمورت( دارد وجود ايمزرعه شرایط در که

در  کـاهش  کـه  شودیاستنباط م یندر مجموع، چن). 1991
-مـی  عنصري، چند و دو پاشیمحلولدر اثر  یوهعملکرد م

 بـروز  و مصـرفی  محلـول  غلظـت  افـزایش  دلیل به تواند
و برهم زدن تعادل  یاهدر گ يفشار اسمز یشو افزا سمیت

 تکمیلی آزمایشات انجام تا اساس، این بر. باشد اي،یهتغذ
محلول دو، سه و چند  غلظتاثر  روي بر تردقیق بررسی و

 یطانگـور در شـرا   یشیو زا یشیرشد رو يبر رو يعنصر
به منظـور استحصـال عملکـرد مطلـوب و      است الزم یم،د

عناصـر   پاشـی محلول یم،انگور د یفیک یاتبهبود خصوص
 روي،اوره، سـولفات  یمیاییشـ  يبه صورت کودها ییغذا

بـه صـورت تـک     یحـاً ترج منیزیم،سولفات و اسیدبوریک
و در زمان متورم شدن جوانه  مرحله یک در هم آن کودي
وجود کمبود محرز تمام عناصـر مـذکور در    صورتو در 

 عناصـر  يحـاو  يکود چند یا دو پاشیانجام محلول یاه،گ
 محلـول  تررقیق هايغلظت با منیزیم، و بر روي، نیتروژن،

  .شود انجامعناصر  ینا
  تقدیر و تشکر

نگارندگان مقاله از مرکـز تحقیقـات و آمـوزش    
ــابع طبیعــی اســتان کردســتان،   ــاس کشــاورزي و من ــه پ ب

هاي مالی در انجام این پـژوهش، تقـدیر و تشـکر    حمایت
 . نمایندمی
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Abstract 

In order to investigate the effect of nitrogen, zinc, boron, and magnesium and 
the time and stages of foliar application on the grapevine (Vitis vinifera L.), a 
factorial experiment in the form of a randomized complete block design was 
conducted for three years. Treatments consisted of 12 fertilizer treatments 
including C1 (Control), C2 (N), C3 (Zn), C4 (B), C5 (Mg), C6 (N + Zn), C7 (N 
+ B), C8 (N + Mg), C9 (Zn + B), C10 (N + Zn + B), C11 (Zn + B + Mg), and 
C12 (N + Zn + B + Mg) and two spraying times (T1= One-stage foliar 
application in the bud swelling stage and T2= Two-stage foliar application in 
bud swelling stage and after fruit formation). The results showed that nutrient 
foliar application treatments at two foliar application times and in three 
consecutive years did not have a significant effect on vegetative growth 
characteristics, including leaf area size and branch diameter, but it had a 
significant effect on yield components and fruit quality like cluster weight, 
berry weight, berry size, the yield of each shrub, anthocyanin, soluble solids 
(TSS) and total acidity (TA) of fruit. The tripartite interaction of year, foliar 
application time, and nutrient treatment had a significant effect on yield, panicle 
weight, and anthocyanin. The highest average of fruit yield per tree in three 
years was observed in C2 (N), C3 (Zn), and C4 (B) treatments, respectively, 
and almost all treatments showed a significant difference compared to the 
control. The grapevines that received no dietary treatment, along with C10 (N + 
Zn + B) and C11 (Zn + B + Mg), had the lowest fruit yields, respectively. 
Therefore, it can be concluded that despite the usefulness of spraying nitrogen, 
zinc, and boron nutrients, the use of nutrients together has negative effects on 
rainfed grapes. 
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