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 میکلس و میپتاس باتیترکدانه با استفاده از یب انگور در بهاره یسرمازدگ اثر کاهش
 2سید فاضل فاضلی کاخکیو  1 مهرنوش اسکندری تربقان

 

 چكیده
 یشیآزما هاآن یهاو نسبت میو پتاس میکلس یحاو باتیترک از استفاده بادانه یبهاره در انگور ب یکاهش سرمازدگبررسی  منظوربه

فروردین( و  15تورم جوانه ) زماندر دو  یپاشزمان محلولالف(  دو عامل، کامل تصادفی با هایبلوک صورت فاکتوریل در قالب طرحبه

 (2و درصد  5/1و  1، 5/0در سه سطح  سولفات پتاسیم (1نوع و غلظت عنصر:  و ب( اردیبهشت( 20) تشکیل گل و میوهدو هفته پس از 

 5/0 :5/1، 1:1، 5/1: 5/0در سه سطح یم پتاسسولفات به  یمکلسسولفات  نسبت (3درصد و  5/1و  1، 5/0در سه سطح  کلسیم فاتسول

از استان خراسان شمالی انجام شد. نتایج نشان داد  شهرستان فاروجی چر یبا سه تکرار در روستا پاشیمحلولصورت به همراه با شاهد،

% بریکس گردید.  3/6و  وزن خوشه %36 شیفزاها، موجب ادر زمان تورم جوانه کی به سهپاشی پتاسیم و کلسیم به نسبت محلول

% و  2/72%، حجم خوشه  5/25، وزن حبه % 8/63 زانیبه م خوشه وزندار ها، موجب افزایش معنیپاشی عناصر در تورم جوانهمحلول

. آمد دست به هاجوانه تورم زمان در یمساو نسبت به میپتاس و میکلس توأم یپاشمحلول با خوشه وزن شیافزا نیشتریب% شد.  9/6بریکس 

 یک، به سه نسبت به میکلسو  میپتاس زمانهم یپاشمحلول به هیتوصسرما در بهار  طیدانه در شرایانگور ب یکم دیبهبود تول یبرا طورکلیبه

 .گرددتوصیه می % 1 با غلظت میپتاس یپاشمحلول و برای افزایش کیفیت آن در این شرایط استفاده ازها در زمان تورم جوانه

 یپاشمحلولتر و خشک خوشه، حجم خوشه، سطح برگ، وزن جوانه، تورم كليدی: یهاواژه

 

 بیان مسئله

هکتار و  2/287677 با سطح زیر کشت انگور

 مهم باغبانی ایران است از محصوالتتن یکی  7/3167436

غذایی و  ازنظر ،. میوه انگور(1397)احمدی و همکاران، 

برخوردار ها بین میوهدر  از اهمیت باالییخواص بهداشتی 

های و به لحاظ اقتصادی، محصول اصلی و فرآورده است

پسته و خرما آن شامل کشمش، شیره و آب انگور پس از 

اقالم صادراتی کشور قرار  ترینبزرگتواند در ردیف می

هزار  18 خراسان شمالیاستان های تاکستانسطح  گیرد.

دانه سفید، کالهداری و عسگری بخش هکتار و ارقام بی

هزار تن به خود  185ها را با تولید ساالنه عمده تاکستان

 یسرما. (1397احمدی و همکاران، ) انداختصاص داده

استان خراسان  یهاتاکستان بهتومان  اردیلیم 65بهاره 

 وقوع(. 1397یوسفی، ) زدخسارت  1396شمالی در سال 

 تواندیم گرادسانتیدرجه  -2کمتر از  یبا دما بهاره یسرما

                                                           
خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج استان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی  ،محقق، بخش تحقیقات خاک و آب 1

 .کشاورزی، مشهد، ایران
 .خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایراناستان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی  استادیار پژوهشی، 2
 

 دینما وارد خسارتانگور  افتهی شیتازه رو یهااندام به

(Karimi et al., 2014دو مرحله .)و هاآغاز رشد جوانه ی 

 برابر در انگور یریپذبیآس مهم یهازمان یگلده

 (.Pakkish et al., 2011) باشندمی یسرمازدگ

 یهایرهذخ یشضمن افزا ییعناصر غذا کاربرد

 یاهدر گ یینپا یبهبود تحمل به دماها موجب یدراتی،کربوه

هستند که نقش  عناصری ازجمله یمو پتاس یمکلس شود.یم

 یمیاییشبیوو  یزیولوژیکیف یندهایاز فرآ یاریدر بس یمهم

 ییرکاهش دما موجب تغ (.Cheng et al., 2004دارند )

 یندهایکننده فرآیمتنظ هاییمآنز یتفعال یاغلظت 

 هاییمآنز یتکاهش فعال و شدهدرون سلول  یوشیمیاییب

 شود.یو مواد م هایونسبب اختالل در انتقال  ی،غشاء سلول

سبب استحکام  یسلول ینب یدر فضا یمیکلس ترکیبات

استحکام غشاء  د.نشویبافت و اندام م درنهایتها و لوسل

دارد و کمبود  آن ییتراوا یمهن یتخاص یرو یمیاثر مستق
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  یترفتن خاص ینموجب از ب ،اطراف سلول در یمکلس

به خارج و نفوذ  سلولیدرونو تراوش مواد  ییتراوایمهن

گردد. یمنجر به مرگ سلول م یتاًمواد مضر به داخل و نها

 یم از سلولاز خروج پتاس یمکلس یون، سرما تنش یطدر شرا

سلول تحمل و غلیظ شدن شیره کند و سبب یم یریجلوگ

 یتواند نقش مهمیسرما م یطدر شرا یمکلس یونگردد. یم

ز سرما و ممانعت ا درنتیجهو استحکام و در حفاظت 

کلسیم با پیوند دادن  کند. یفاا یغشاء سلولزدگی یخ

سلولی  یهای سطح غشاها و فسفولیپیدها و پروتئینفسفات

 سبب پایداری غشاء، حفظ و یکپارچگی دیواره سلولی 

(. تخریب غشاء سبب 1386)صادقی و همکاران،  شودمی

توانند افزایش سرعت تنفس گردیده و تیمارهای کلسیم می

ترین اثر کلسیم مهم درواقعد. نرعت تنفس را کاهش دهس

تنظیم فعالیت تنفسی گیاه است.  سیتوپالسم سلولی،در 

در  ییراتیتغ یجادموجب ا یتروژناز راه تعامل با نیم پتاس

شود یتحمل به سرما م یشغشا و افزا یتینشت الکترول

(Webster and Ebdon, 2005.) در  یمپتاس یتبهبود وضع

 یداتیومحافظت از غشاها در برابر تنش اکس موجب یاهگ

غشا  یداریپا یشو به دنبال آن افزا یگاز تنش سرمازد یناش

منجر به  یمپتاس یشود. مقدار ناکافیم یونیدر برابر نشت 

گل به  یهاتنه و جوانه یشی،رو یهابافت یشترب یتحساس

در  یمکاربرد سولفات پتاس (.1390حقی، )شود یسرما م

 یتروژن،با ن یبدرصد توانست در ترک 3و  5/1 یهاتغلظ

کریمی ها را در انگور بهبود ببخشد )جوانه یتحمل به سرما

ها با کودهای تغذیه بهینه تاکستان (.1393و همکاران، 

حاوی پتاسیم منجر به کاهش خسارات ناشی از سرمازدگی 

 شده استانگور  سالهیکهای ها و شاخهجوانه

 .(1384محمودزاده، )

-یاز کاربرد یکیمناسب و متعادل  یهشک تغذ بدون

 خسارت ی کاهشبرا ییاجرا یهاروش یدارترینو پا ینتر

در باغات  سرمازدگی جملهمن غیرزندههای زنده و تنش

 تأثیرهدف از اجرای این آزمایش بررسی انگور است. 

پاشی دو کاتیون پتاسیم و کلسیم، همچنین نسبت و محلول

دانه بر تعدیل سرمای بهاره در انگور بی هاآنزمان استفاده از 

 .سفید بود

 

 معرفی دستاورد

می و کلسیمی در یترکیبات پتاس تأثیربررسی  منظوربه

 سرمازدگی وجود یطشرا افزایش عملکرد کمی و کیفی در

 فاکتوریل در قالب طرح صورتبه یآزمایشبهاره، 

زمان الف(  دو عامل، کامل تصادفی با هایبلوک

و دو  فروردین( 15تورم جوانه ) زماندر دو  یپاشمحلول

نوع  و ب( اردیبهشت( 20) تشکیل گل و میوههفته پس از 

و  1، 5/0پتاسیم در سه سطح سولفات  (1و غلظت عنصر: 

 5/1و  1 ،5/0در سه سطح  یمکلسسولفات  (2و درصد  5/1

در یم پتاسسولفات به  یمکلسسولفات  نسبت (3و  درصد

 صورتبه همراه با شاهد، 5/0 :5/1، 1:1، 5/1: 5/0سه سطح 

 شهرستان فاروجی چر یبا سه تکرار در روستا پاشیمحلول

موقعیت جغرافیایی محدوده با از استان خراسان شمالی 

و  58و10و َ 40/13 ًشرقیطول مطالعاتی اجرای طرح در 

رقم  ،(1شکل ) انگور بر 37 و 10 َو 16/33 ًشمالی عرض

جرا ا 91-92سفید معروف به سلطانی در سال زراعی  دانهیب

 295 ی آزمایشمیانگین بارندگی سالیانه در محل اجرا شد.

گراد درجه سانتی 15متر، متوسط درجه حرارت سالیانه میلی

تفاع از سطح . اربودتا خشک  خشکنیمه، منطقهاقلیم  و

و سن  در حدود یک هکتار ، مساحتمتر 1289 دریا

یک واحد  ،انگور بوته هر. سال بود 20تاکستان محل اجرا 

با در نظر گرفتن تکرار بوته  54 درمجموعد که بوآزمایشی 

و  2های )شکل گرفته شد در نظرکل تیمارها  عنوانبه هاآن

3). 
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 موقعیت جغرافیایی محدوده مطالعاتی اجرای طرح )خراسان شمالی، شهرستان فاروج، روستای چری( -1شکل 

 

 متریسانت 0-30عمق  در یشآزما محل خاک یزیکوشیمیاییف یاتخصوص -1جدول 

 

سال  ماهفروردیندر  یبر طبق اطالعات هواشناس

مقدار حداقل مطلق درجه حرارت روزانه  یش،آزما یاجرا

مقدار حداقل ( و 4شکل در نوسان بود ) 8/9تا  -8/11 ینب

صفر تا  ینب ماهاردیبهشت یمطلق درجه حرارت روزانه برا

 یندر هر دو ماه فرورد ین. بنابرا(5داشت )شکل نوسان  4/9

)سرما( به  ییتنش دما یش،آزما ایسال اجر ماهاردیبهشتو 

نقطه شبنم به ترتیب  کهآنشد. ضمن انگور وارد  یهاتاک

درجه  6/5و  0/1های فروردین و اردیبهشت برای ماه

 بود. گرادسانتی

خوشه  یسه شاخه دارا بوته،از هر ی، بردارنمونه جهت

. انجام شد یبردارانتخاب و نمونه یتصادف طوربهانگور 

 )نیمه  محصولی ــیدگدر زمان رسولوژیک ـات مورفـصف

 

 

خوشه و حبه، حجم  تر و خشکوزن شامل، (شهریورماه

 01/0کولیس با دقت  خوشه، قطر بزرگ و کوچک حبه )با

تر و متر(، مساحت حبه و درصد رطوبت خوشه، وزنمیلی

 با استفاده از وزن برگ و سطح برگ ، خشک چوب خوشه

  .ندشد گیریاندازهگیری سطح برگ دستگاه اندازه

ساعت  72تر، به مدت  وزن یینانگور بعد از تع هایخوشه

و وزن  قرارگرفته گرادسانتی ۀدرج 65 یدمابا در آون 

های فیزیولوژیک و تجزیه .یدتعیین گرد هاآنخشک 

با روش  مواد جامد محلول یکس یابربیوشیمیایی شامل 

و  یقاتخاک و آب مرکز تحق یشگاهآزمادر  رفرکتومتری

-ی اندازهخراسان رضو یعیو منابع طب یآموزش کشاورز

آماری  افزارهاینرمبا استفاده از  هاداده وگیری 

 شدند. وتحلیلتجزیه

 

 

 نیتروژن کل

 )درصد(

 کربن آلی

 )درصد(

 پتاسیم

 جذبقابل

(mg/kg) 

فسفر 

 جذبقابل

(mg/kg) 

EC 
1-dS m 

pH 
- 

 رس

 )درصد(

 سیلت

 )درصد(

 شن

 )درصد(

عمق 

گیری نمونه

(cm) 

 30 صفرتا 43 34 23 9/7 93/0 2/13 - 84/0 072/0
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 گذاری درختان منتخب در باغ طبق نقشه طرح قبل از شروع اجرای آزمایشانتخاب و برچسب -3و  2های شکل

 

 

 
  مقدار حداقل مطلق درجه حرارت روزانه در اردیبهشت -5مقدار حداقل مطلق درجه حرارت روزانه در فروردین   شکل  -4شکل 

 گراد( )ایستگاه هواشناسی شیروان()سانتی 92ماه (                             یروانش یهواشناس یستگاه)اگراد()سانتی 92ماه         

 

 

 
 

 پاشی عناصر کلسیم و پتاسیم در مرحله تورم جوانهمحلول – 7و  6های شکل
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 در مرحله تشکیل گل و میوهپاشی عناصر کلسیم و پتاسیم محلول - 9و  8های شکل

 

 :پاشیزمان محلول

 %1وزن حبه در سطح  برپاشی، زمان محلول اثر

پاشی کلسیم با غلظت یک در محلول وزن حبهدار بود. معنی

نسبت به ، (7و  6های )شکل هادرصد در زمان تورم جوانه

با  حجم خوشه (.≥05/0P) .یش داشتافزا درصد 53 شاهد

مترمکعب( سانتی 7/402) در زمان تورم جوانه یپاشمحلول

 تشکیل گل و میوه زمان در پاشی محلولنسبت به 

احتمااًل  .درصد افزایش داشت 38حدود ( 9و  8های )شکل

، گیاه فرصت بیشتری جوانه زمان تورمی در پاشمحلولدر 

. داردبرای جذب عناصر غذایی و افزایش حجم خوشه 

)کالهداری،  تجاری انگور سه رقم یبه سرماتحمل بررسی 

ی و علوتوسط  شمالی خراسان در انگور(کشمشی و کج

رقم کشمشی  یهاکه جوانه نشان داد( 1396همکاران )

بودن مقادیر پرولین بیشتر، مقاومت  رامشهد به علت دا

 یناز خود نشان دادند. همچن یباالتری در برابر سرمازدگ

، دوسالههای یک و در مقایسه با شاخه ندسالهچهای شاخه

 یپاشمحلول رسدبه نظر می مقادیر پرولین کمتری داشتند.

در هنگام تورم  یمو کلس یمپتاس خصوصاً یی،عناصر غذا

کاهش رطوبت  ی،سلول یرهتر شدن شیظغل موجبجوانه 

کاهش سازی و یجه موجب مقاومجوانه و درنت ینسب

 .(1396لوی و همکاران، شد )عخسارت سرما خواهد 

 

: هاآن یهاو نسبت ميكلس م،يعناصر پتاس یپاشمحلول

 نسبت کلسیم نیم درصد به  در تیمارخوشه  وزنبیشترین 

 

 

 درصد افزایش مشاهده گردید 1/95با  درصد 5/1پتاسیم 

  جزبهتمامی تیمارها  تأثیرحجم خوشه تحت (. 10شکل )

(. 11شکل افزایش داشت ) و نیم درصد تیمار پتاسیم یک

 یممصرف پتاس یمارهایحبه در ت یکسمقدار بر یشترینب

نسبت به شاهد  یشدرصد افزا 9/2و  3درصد با  5/0و  5/1

یش افزا موجب یممصرف پتاس. (12شکل ) شدمشاهده 

دهد ها نشان میید. بررسیحبه گرد یکسدر بر یشتریب

  یعسرت یوه،م یکسبر یشموجب افزا یاهاندر گ یمپتاس

 یزانم یشافزا یوه،قند م یزانم یشافزا یوه،م آوریرنگ

 یدگیرس یعتسر یوه،ندازه و وزن میش اافزا یوه،روغن م

محصول و کاهش شدت  یانباردار یتقابل یشمحصول، افزا

دلیل  (.1393کیانفر، گردد )یم یوهدرختان م در یوهم یزشر

توان ( در دوره بعد از سرما را مییکس)بر قند کلافزایش 

چنین بیان کرد که سرمای بهاره موجب کاهش ذخایر 

شود و قندهای می بازشدههای نشاسته در بسیاری از گل

 (1398فاضلی کاخکی و مویدی )یابند. تجمع می ترساده

که افزایش مقاومت به سرما با میزان  ندداشت یانب

-های محلول در ارتباط است و کربوهیدراتکربوهیدرات

 کاروز، سوربیتول و رافینوز اولین هایی مثل سا

 باشند.گیاه می کنندهمحافظتاحدهای وزیر

قطر کوچک و مقدار  بیشترین نشان دادهمچنین  نتایج

درصد سولفات کلسیم نسبت به شاهد  5/1ر یمات از بزرگ

سولفات درصد  1پاشی با غلظت محلول مشاهده شد.

 دار موجب افزایش بریکس و کاهش معنی در انگور کلسیم
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تیمارهای کلسیم افزایش بیشتری در وزن حبه  اسیدیته شد.

است که انگور شدیداً به  عناصریاز . کلسیم ندایجاد نمود

های به مقدار الزم به باغ سالههمهو باید  بودهآن وابسته 

دهد که کاربرد برگی ها نشان میبررسیه شود. انگور داد

داری وزن نیمع طوربهکلسیم در محصوالت سیب و پسته 

میوه را در هنگام برداشت افزایش داد )مجیدی و طاهری، 

 ( اظهار داشتند 1393و همکاران ) کریمی (.1391

سولفات کلسیم یک درصد و سولفات  توأمپاشی محلول

های گل و قبل از تورم جوانه اسفندماهروی یک درصد در 

توانست بیشترین تحمل به سرمای بهاره را در مراحل 

دانه سفید ایجاد ها و سه برگی در انگور بیشکوفایی جوانه

روز  20کلسیم در  درصد 5/0پاشی با غلظت محلولنماید. 

مقدار کلسیم و پتاسیم خوشه را افزایش  ،قبل از برداشت

بهبود نگهداری هر دو رقم در  موجبداد و تا حدودی 

 استفاده از( گزارش کرد که 1393مستشاری ) .شدسردخانه 

قبل از  رشددر آخر فصل  یمو پتاس یمکلس ییناصر غذاع

مقابله  و یاهگیش تحمل افزا تواند دریخزان برگ انگور م

توسط  شدهانجامدر مطالعه  ید.نما یفاا یبا سرما نقش مهم

پاشی ( مشخص شد که محلول1392زارعی و همکاران )

داری میانگین معنی طوربهتواند برگی سولفات پتاسیم می

 حبه و وزن خوشه را افزایش دهد. وزن

تمام تیمارهای آزمایش،  کارگیریبهنشان داد که  نتایج

(. حداکثر 13وزن تر چوب خوشه را افزایش داد )شکل 

ی پتاسیم یک تر چوب خوشه در تیمارهاافزایش وزن

درصد  5/1درصد به پتاسیم  5/0درصد و نسبت کلسیم 

 8/21و  29حدود مشاهده شد که نسبت به شاهد به ترتیب 

 درصد افزایش داشت.

 

 
 

 ها وغلظت یم،کلس یم،عناصر پتاس یپاشمحلول یرتأث -11شکل     ها و غلظت یم،کلس یم،عناصر پتاس یپاشمحلول یرتأث -10شکل 

 (3cmحجم خوشه در انگور ) یانگینها بر مآن یهانسبت               (gوزن خوشه در انگور ) یانگینها بر مآن یهانسبت     

 

 
 

 ها وغلظت یم،کلس یم،عناصر پتاس یپاشمحلول یرتأث -13شکل          ها و غلظت یم،کلس یم،عناصر پتاس یپاشمحلول یرتأث -12شکل    

 (gخوشه در انگور )چوب وزن تر یانگین ها بر مآن یهانسبت              حبه در انگور )%( یکسبر یانگینها بر مآن یهانسبت        
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 ميكلس م،يعناصر پتاس یپاشمحلول یهازمان متقابل تأثير

 : هاآن یهاو نسبت

یشترین افزایش وزن خوشه با ب نتایج نشان داد که

هر دو کود کلسیم و پتاسیم به نسبت  توأمپاشی محلول

ها به دست آمد که نسبت به مساوی در زمان تورم جوانه

 (. بر اساس14)شکل شاهد افزایش چشمگیری داشت 

 یش،آزما یسال اجرا ماهفروردیندر  ی،اطالعات هواشناس

 8/9تا  -8/11 ینمقدار حداقل مطلق درجه حرارت روزانه ب

 یبهشت،ارد ی ماهبرا دامنه این( و 4شکل در نوسان بود )

 5 حدوددر  یینوسانات دما .(5شکل بود ) 4/9صفر تا  ینب

 ییتنش دمادر محدوده رشد گیاه،  گرادسانتیدرجه 

 ینبنابرا؛ (Hasanuzzaman et al.,2018شود )یمحسوب م

)سرما( به  ییتنش دما یبهشت،و ارد یندر هر دو ماه فرورد

های طه شبنم برای ماه. نقاست واردشدهانگور  یهاتاک

 گرادسانتیدرجه  6/5و  1فروردین و اردیبهشت به ترتیب 

پاشی کلسیم و پتاسیم در زمان بود. یکی از اثرات محلول

 پاشی تورم جوانه بر وزن خوشه این است که محلول

در  یلنمقدار ات یششامل افزا یکیمتابول ییراتتغتواند از می

 در( و یتی)نشت الکترول یسلول ییراتتغ موجب یاه کهگ

شود، سرما  تحت تنش یاهبروز عالئم خسارت در گ نهایت

ررسی نقش پتاسیم بر خصوصیات جلوگیری نماید. در ب

ثر سولفات ( ا1391)مجیدی و طاهری،  کمی و کیفی انگور

و بهترین  دهودار ببر وزن خوشه معنیو سولوپتاس پتاسیم 

همچنین بود.  هر تاکبرای  گرم سولفات پتاسیم 250 ،تیمار

مصرف پتاسیم موجب افزایش غلظت ازت، فسفر، پتاسیم، 

میوه و  روی و مس در برگ، منگنز ،آهن ،کلسیم منیزیم،

میوه در تیمار  و برگ بیشترین غلظت پتاسیمد. گردی

درصد  5/12 سولوپتاس حاصل شد که در مقایسه با شاهد

 یبرگ یهتغذ(. 1391)مجیدی و طاهری،  افزایش نشان داد

وزن خوشه، وزن حبه،  یشافزا موجب یمسولفات پتاس

(، نسبت TSSمواد جامد محلول ) یزانحجم حبه، م

TSS/TAمحلول،  یدرات، کربوهpHپوست و  یانین، آنتوس

 (.1392زارعی و همکاران، )ردید گوشت گ

یک و  با غلظتبیشترین بریکس حبه در تیمار پتاسیم 

نیم درصد در زمان تورم جوانه با نه درصد افزایش نسبت 

 (2004) بیسچفهانا و (. 15شکل به شاهد مشاهده شد )

 یداپ یدیافت شددر بهار هوا  یکه دما ینمودند در سال یانب

شود یم یدهها دقند محلول در جوانه یزانکند حداکثر میم

درصد  شود.ینشاسته کاسته م یزانو به همان نسبت از م

حداقل  .درصد متغیر بود 63تا  53ها بین رطوبت خوشه

پتاسیم با غلظت یک  یپاشمحلولها در رطوبت خوشه

 مشاهده شد.  تشکیل گل و میوهدو هفته پس از درصد 

ها و غلیظ بودن شیره سلولی موجب بودن رطوبت خوشهکم

دیررس  یسرماشود. مقاومت بیشتر گیاه به تنش سرما می

سلولی  ءاز طریق انجماد آب میان بافتی و انهدام غشا ،رهبها

موجب از بین رفتن  شدهتشکیلهای تازه در گل و میوه

 (.1397رسولی و همکاران، گردد )محصول می

حجم نوع و غلظت عنصر، بر  پاشی بازمان محلول اثر

بیشترین افزایش حجم خوشه در دار نبود، ولی خوشه معنی

وانه و نسبت کلسیم با غلظت نیم پاشی تورم جمحلول

درصد افزایش  227با درصد به پتاسیم یک و نیم درصد 

نسبت به شاهد مشاهده شد. حداقل حجم خوشه در تیمار 

 یبرگ یپاشاثر محلول یدر بررسشاهد مشاهده گردید. 

در  یدانیاکسیآنت یتو فعال یوهم یفیتبر ک یمسولفات پتاس

 احترشه مشاهده شد که مس( رقم Vitis viniferaانگور )

کود سولفات  یپاشمحلول تأثیرو وزن خشک برگ تحت 

 .(1392یش یافت )زارعی و همکاران،افزا یمپتاس
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 (gها بر وزن خوشه انگور )آن یهاها و نسبتغلظت یم،کلس یم،و عناصر پتاس یپاشتوأم زمان محلول ریتأث -14شکل 

 

 
 

 حبه انگور یکسها بر برآن یهاها و نسبتغلظت یم،کلس یم،و عناصر پتاس یپاشتوأم زمان محلول ریتأث -15شکل 

 

 توصیه ترویجی
تنش سرما، ممکن  ازجملهزای زیادی خسارت عوامل

ها آسیب بزنند و بیشترین خسارت به است به تاکستان

 های در حال رشد و شاخه های در حال تورم،جوانه

باشد. تاکنون راهکارهای می شدهتشکیلهای تازه میوه

و  موردمطالعهمتعددی برای کاهش اثرات این عوامل 

است. مدیریت تغذیه باغات، برای مقابله  قرارگرفتهارزیابی 

ها از کارآیی باالتری برخوردار بوده است. در با بیشتر تنش

ه، دو عنصر کلسیم و پتاسیم بین تمامی عناصر ضروری گیا

 بر اساستری در ایجاد مقاومت به سرما دارند. نقش برجسته

و  پتاسیمسولفات  توأمپاشی نتایج این پژوهش، محلول

ها، در زمان تورم جوانه یک به سهکلسیم با نسبت سولفات 

 دردر افزایش تحمل به سرما و اثربخشی و کارآیی بیشتری 

 بنابراین در ؛ در انگور داشتافزایش عملکرد  نتیجه

هایی که از تغذیه مناسبی در طول فصل رشد تاکستان

هایی که محصول برخوردار نیستند و همچنین در سال
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عناصر غذایی  ازنظرشود و تاک زیادی از باغ برداشت می

 5/1پتاسیم  سولفات با پاشیضعیف شده است، محلول

ها ورم جوانهدر زمان تدرصد  5/0کلسیم سولفات و درصد 

 شود.توصیه می
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