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  چکیده

 Vitis vinifera)دانه  سفید بی اي  انگوربر رشد و توازن تغذیه 2حاصلخیزي خاكمدیریت تلفیقی  ارزیابی تأثیر براي

L.) هاي  در سال، ارومیهشهرستان  در پنج منطقهتیمـار  چهار کامل تصادفی با  هاي بلوك، آزمایشی در قالب طرح
مصرف بهینه ) 3(عرف باغدار، ) 2( ،)عدم مصرف کود(شاهد ) 1( آزمایشی شامل تیمارهاي. اجرا شد 1400 و 1399

گرم سولفات روي به ازاي هر درختچه انگور  50گرم سولفات پتاسیم و  80-100گرم اوره،  30-80(عناصر معدنی 
گرم مایه  300لیتر مایه تلقیح زیستی نیتروژن، میلی 200(مدیریت تلفیقی حاصلخیزي خاك ) 4(و  ) بسته به مکان

گرم کود حیوانی به ازاي  500گرم سولفات روي و  15-35گرم سولفات پتاسیم،  80-100هاي میکوریزي، تلقیح قارچ
صفات عملکرد  ازنظرهاي اجراي تحقیق اختالفی بین مکان که نتایج نشان داد. ندبود) نگور بسته به مکانهر درختچه ا

-میوه، شاخص کلروفیل، اسیدیته قابل تیتراسیون و تجمع غلظت مواد جامد محلول میوه وجود نداشت ولی، تفاوت معنی
عملکرد میوه انگور در تمامی تیمارها . ده شدجز عنصر آهن، مشاه، بهمصرف کمداري بین غلظت عناصر پرمصرف و 

به ترتیب معادل  2نسبت به تیمار  4و  3و مقدار افزایش آن در تیمارهاي ) p≤0.05( افتی شیافزانسبت به شاهد 
نسبت % 69/9و % 99/10به ترتیب به میزان  4شاخص کلروفیل برگ در تیمار . کیلوگرم بر تاك بود 04/4و  27/2

به میزان  1ي نسبت به تیمار دار یمعنکاهش  4اسیدیته قابل تیتراسیون میوه در تیمار . افزایش یافت 3 و 2به تیمارهاي 
). p≤0.05(مشاهده شد  4باالترین تجمع درصد مواد جامد محلول میوه نیز در تیمار ). p≤0.05(نشان داد % 09/16

استفاده از اعداد مرجع تشخیص چندگانه . این دو صفت کیفی وجود نداشت ازنظر 4و  3ي بین دو تیمار دار یمعنتفاوت 
و   K=Ca>Mg>N>P صورت به ها تاكطور متوسط، ترتیب نیاز غذائی  در تیمارهاي شاهد نشان داد که به

Fe>Zn>Mn>Cu>B در تیمار مدیریت تلفیقی حاصلخیزي خاك  02/9 زانیبه ماي کمترین شاخص توازن تغذیه. بود
صفات کمی و  توجه قابلی، با توجه به افزایش طورکل به. آمد به دست 02/35ترین مقدار در تیمار شاهد معادل و بیش

ی کود دهراهکار براي مدیریت بهینه  نیمؤثرترآوري تلفیقی حاصلخیزي خاك، این فن تیریمدکیفی محصول انگور با 
  . گرددها محسوب میو تولید بهینه محصول در تاکستان

  
 

   سالمت خاك، عملکرد انگور، کیفیت انگور، مصرف متعادل کود :کلیدي هايواژه
                                                        

  تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی آذربایجان غربی، بخش تحقیقات خاك و آبارومیه، مرکز : نویسنده مسئول، آدرس .1
2. Integrated Soil Fertility Management (ISFM) 
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  مقدمه
هاي اساسی مدیریت مصرف کود یکی از جنبه

، نیازمند رو نیازاهاي کشت متراکم بوده و باغ در سیستم
امیري و ( مندي از دستاوردهاي نوین علمی استبهره

کارایی مصرف کود ناشی از مصرف ). 2007فالحی، 
 نسبتاًهاي میوه معموالً پائین بوده و فاصله در باغهیرو یب

، کارایی مثال عنوان به. زیادي نسبت به شرایط بهینه دارد
% 40طور متوسط در حدود  ها بهمصرف نیتروژن در باغ

دیک به ، پتانسیل آن در شرایط بهینه نزکه یدرحالاست 
در اغلب  ).2012لو و همکاران، ( شودبرآورد می% 70

از منابع معدنی عناصر  عمدتاًهاي میوه موارد در باغ
و منابع زیستی و آلی براي ارتقاء سطح  شده استفاده

از . گیردقرار می مورداستفادهحاصلخیزي خاك کمتر 
طرف دیگر در مدیریت سنتی تغذیه باغات، مقدار مصرف 

براي تولید عملکردهاي بهینه یا  ازیموردناز حد یا کمتر 
نتیجه چنین رویکردي از مشاهده . بیشتر از آن است

عملکرد و  جهینت دراي ضعیف و با سیستم ریشه ییها باغ
   ). 2015وو و ما، ( است درك قابلکیفیت پائین محصول 

هاي نوین مدیریت آورياستفاده از فن
حاصلخیزي خاك، کارایی مصرف عناصر غذائی را ارتقاء 

شرایط را براي بهبود عملکرد کمی و کیفی  جهیدرنتداده و 
 ).2015گانشاموتی و همکاران، ( کندمحصول فراهم می

هاي مناسبی از استفاده از ترکیبات آلی به همراه نسبت
از غذائی کودهاي شیمیائی و زیستی بر مبناي تشخیص نی

 گرددهاي مهم محسوب میآوريدرختان جزو این فن
هدف نهائی استفاده همزمان از منابع ). 2020گادیسا، (

هاي نوین مدیریت حاصلخیزي خاك آوريفن مذکور در
برند، نام می 1عنوان سیستم تلفیقی تغذیه گیاهیکه از آن به

 ارتقاء سیستم ریشه و افزایش کارایی جذب عناصر غذائی
 استفاده از این منابع مشروط به  ).2013اورتگا، ( است

 صرفه به مقرونو  یطیمح ستیز ازنظرخطر بودن آنها بی
در این روش، تمامی . اقتصادي است ازنظربودن آنها 

 هاي چرخه عناصر شامل ورود و خروج نیتروژن، جنبه

                                                        
1. Integrated Plant nutrient System (IPNS) 

 
مصرف فسفر، پتاسیم و سایر عناصر پرمصرف و کم

همزمان سازي تقاضاي محصول به عناصر  باهدف
 شودسازي میسازي آن در محیط بهینهغذائی و رها

با اجراي عملیات مدیریت تلفیقی ). 2015وو و ما، (
، آبدوي، تصعید ییآبشوتغذیه گیاهی، تلفات از طریق 

، کارایی جذب که  یحال درو تثبیت به حداقل رسیده 
 رسیدخواهد  عناصر غذائی به باالترین مقدار خود

   ).2014ژانگ و همکاران، (
محصوالت باغی در  نیتر مهمانگور یکی از 

بوده که با شرایط اقلیمی  خشک مهینمناطق خشک و 
این محصول یکی از تولیدات . معتدل سازگار شده است

باغی متداول در شمال غرب ایران است و در حال حاضر، 
تولید  هزار هکتار با 300مساحتی در حدود در کشور 

. میلیون تن در سال را به خود اختصاص داده است 39/3
هاي فارس، قزوین، آذربایجان شرقی، آذربایجان استان

 يها دکنندهیتولهاي اول تا پنجم غربی و کردستان رتبه
استان آذربایجان غربی با سطح زیر . انگور در کشورند

هزار تن، مقام  184هزار هکتار و با تولید  12/21کشت 
متوسط عملکرد انگور آبی و دیم . نجم را در کشور داردپ

تن در هکتار برآورد  4و  11در این استان به ترتیب معادل 
در بین بسیاري از  .)1399احمدي و همکاران، (شده است 

جایگاه نخست را در  دانه یب، رقم سفید شده کشتارقام 
هاي آذربایجان غربی و شمال غرب کشور مانند استان

  . داردشرقی 
بوده که هم براي مصرف  چندمنظورهاین رقم 

مناسب بوده و هم براي تولید کشمش  يتازه خور
سالمت خاك تحت کشت . گیردمورداستفاده قرار می

کودهاي  یراصولیغرویه و مصرف بی به دلیل انگور
یابد تنزل می سال به سالشیمیائی براي تولید محصول 

هاي نوین مدیریت آوريگیري از فنبنابراین، بهره
 . رسدمی به نظرحاصلخیزي خاك کامالً ضروري 

استفاده از منابع معدنی عناصر  بلندمدتهاي آزمایش
غذائی به اثبات رسانده که استفاده از این منابع به تنهائی 

براي  آنراتواند سالمت خاك و پتانسیل تولیدي نمی



 17/  140/  1شماره /  36جلد / الف /  هاي خاكنشریه پژوهش

بلندمدت حفظ کرده و کمیت و کیفیت محصول و 
؛ لوو 2020گادیسا، ( نماید تأمینسالمت درختان میوه را 

گزارش ) 1398(مجیدي و دولتی  ).2012و همکاران، 
کردند که مصرف کود شیمیائی اوره در انگور موجب 

، مصرف که یدرحالاي باغ شده برهم خوردن تعادل تغذیه
به همراه کود حیوانی توازن  مایه تلقیح زیستی نیتروژن

عملکرد و ارتقاي اي را بهبود بخشیده و موجب تغذیه
که  ییها روشیکی از . کیفیت محصول انگور شده است

هاي گسترده براي ارتقاي کیفیت خاك در تاکستان طور به
گیرد، استفاده از کود حیوانی قرار می مورداستفادهانگور 

گایوتی و همکاران، ( پوسیده یا سایر ترکیبات آلی است
گزارش ) 2015(و همکاران  سروانتس-کالجا ).2017

کردند که کربن آلی خاك، قابلیت جذب عناصر غذایی و 
ها با مصرف کود حیوانی در خاك تنوع زیستی باکتري
سال داراي  12و به مدت  افتهی شیافزاآهکی یک تاکستان 

) 2020(ولیسن و همکاران . اثرات باقیمانده بوده است
دریافتند که با مصرف کود حیوانی پوسیده، وضعیت 
حاصلخیزي خاك و رشد تاکستان حداقل به مدت دو 

از . اي بوده استسال بعد از مصرف در شرایط بهینه
 طرفی، ریشه انگور با بسیاري از موجودات زنده در خاك

قرار  تأثیردر ارتباط بوده که رشد و فیزیولوژي آنرا تحت 
هاي آربسکوالر یکی از این روابط مهم به قارچ. دهدمی

  . شودمیکوریزا مربوط می
- هاي اندوفیت ریشههاي میکوریزي، قارچقارچ

اي اجباري هستند که با تعداد کثیري از گیاهان زراعی و 
گارسیا و - لوپز( دکننباغی ارتباط همزیستی برقرار می

از طریق بهبود  ییزایکوریمهاي قارچ ).2020همکاران، 
شرایط تغذیه، حمایت در مقابل بیمارگرهاي ریشه و 

تواند بر می رزندهیغهاي افزایش مقاومت در مقابل تنش
والسکوز و ( بگذارد تأثیربهبود شرایط رشد انگور 

اده از نشان داده است که استف ها یبررس ).2020همکاران، 
هاي میکوریزي موجب افزایش کلروفیل مایه تلقیح قارچ

- و طول شاخسارها در پایه توده ستیزبرگ، حجم ریشه، 
استفاده از  ).2018هولند و همکاران، ( هاي انگور شد

ترکیبات آلی و کودهاي زیستی دو رکن اساسی مدیریت 
 تشکیل  ها تاکستانتلفیقی حاصلخیزي خاك را در 

عملکرد دریافتند که ) 2008(یل و همکاران پات. دهندمی
انگور با مدیریت تلفیقی حاصلخیزي خاك نسبت به  میوه

. داري نشان دادمصرف کودهاي شیمیائی افزایش معنی
بیان کردند که مدیریت ) 2016(بلو و همکاران -اورتگا

مطلوبی روي  تأثیرتلفیقی حاصلخیزي خاك در انگور 
- سالمت خاك گذاشته و شرایط رشد بیشتر ریشه و اندام

) 2021(و همکاران سیواستاوا . هاي هوائی انگور را فراهم
 ٔ◌ نهیدرزمبا بررسی نتایج تحقیقات به انجام رسیده 

مدیریت تلفیقی حاصلخیزي خاك در محصوالت باغی 
هندوستان، ایران و چین به این نتیجه رسیدند که مدیریت 

هاي کیفی و سالمت بر ویژگی لفیقی تغذیه درختان میوهت
مطلوبی گذاشته و شرایط را براي رشد بهتر  تأثیرخاك 

درختان، بهبود کمیت و کیفیت و تولید پایدار محصول 
  .  نمایدفراهم می

برنامه تغذیه انگور در ایران معموالً شامل 
 ویژه نیتروژن، فسفر،مصرف مقادیري از عناصر غذائی به

 ، ترکیبات کربن آلی و راًیاخ. پتاسیم و روي است
هاي طبیعی مشتق شده هاي زیستی شامل هورمونمحرك

هاي محرك  و باکتري یبرگ پاش صورت بهها از جلبک
مورد اخیر معموالً . گیرندرشد مورداستفاده قرار می

هستند که سالمت و  ییها سمیکروارگانیمدربرگیرنده 
آن عملکرد و  واسطه بهکیفیت خاك را بهبود بخشیده و 

ماهیت اصلی مدیریت تلفیقی . یابدکیفیت میوه بهبود می
تغذیه گیاهی بر مصرف همزمان منابع زیستی، آلی و 
شیمیائی متناسب با وضعیت حاصلخیزي خاك و نیازهاي 

ار غذائی محصول متناسب با عملکرد مورد انتظار استو
مدیریت  تأثیربنابراین، هدف تحقیق حاضر، ارزیابی . است

- ، برخی ویژگیعملکرد میوهتلفیقی حاصلخیزي خاك بر 
هاي انگور اي عناصر در باغهاي کیفی میوه و توازن تغذیه

  .در استان آذربایجان غربی بود دانه یبرقم سفید 
  هامواد و روش
 ارومیههاي انگور شهرستان باغدر  پژوهشاین 

 .گذاشته شدبه اجرا  1400و  1399 هايسال در
هاي محل انجام آزمایش در مشخصات جغرافیائی باغ

هاي اجراي آزمایش مکان. آورده شده است) 1(جدول 
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مطالعات  ستاد( بودنداینسپتی سول هاي جزو رده خاك
  ).2014، خاك

هاي کامل تصادفی در در قالب بلوك آزمایش
 آزمایشی شامل يمارهایت. اجرا شد انو پنج مک تکرار سه

مصرف (عرف باغدار  )2( ،)عدم مصرف کود(شاهد  )1(
 )3) (ش مرسوم باغداررو و رنظمطابق سنتی  روش بهکود 

شیمیائی بر مبناي آزمون از منابع کودهاي مصرف عناصر 
مصرف بهینه کود بر مبناي ) 4(خاك و تجزیه گیاه و 

. ندبود) 1995رویی، ( 1سیستم تلفیقی تغذیه گیاهی
 هايتاکستاناز آزمایش، هاي اجراي مکانانتخاب  منظور به

آنها بر بازدید و نسبت به انتخاب  ارومیه شهرستان انگور
اقدام  ، سیستم هرس و مدیریت عمومی باغمبناي سن

الزم در ارتباط با مدیریت  يها يبردار ادداشتی. گردید
به  آبیاري سیستم، هرس و تغذیه باغ و حاصلخیزي خاك

هاي مذکور با سیستم آرایش کوردون، در باغ. انجام رسید
در هر  ها درختچهها سه متر و فواصل فواصل بین ردیف
هرس باردهی از  داشت شامل عملیات. ردیف دو متر بود

 بعد از هرس، مانده یباقجوانه  80نوع مختلط با تعداد 
یکسان در  طور به هاآفات و بیماري هیبرعلمبارزه  و آبیاري

هاي محل اجراي در هرکدام از باغ ها کرتمورد تمامی 
ها، از سیستم در آبیاري تمامی باغ .اعمال گردید تحقیق

در فاصله عرضی نیم متري از تنه  طرفه کیشیاري 
هاي تاکستاناز  هرکدامدر . است شده استفادهدرختچه 

و یکسان  )سال 15-20( هم سن هايدرختچه ،مذکور
 آنروي  يها وهیمو  ، آرایش هرسشرایط رشد ازنظر

چه درخت کرت آزمایشی تعداد سههر  و برايانتخاب 
 .در نظر گرفته شد دانه یبانگور از رقم سفید 
هاي مرکب خاك از عمق ، نمونه1399در سال 

رخی از سانتیمتري هر بلوك تهیه و ب 31- 60و  30-0
 بر اساس خاكهاي فیزیکی و شیمیایی ویژگی

). 2جدول ( گیري شدنداندازه هاي موجوددستورالعمل
کربنات کلسیم معادل  ،روش هیدرومتري به خاك بافت

قابلیت هدایت الکتریکی در ، روش خنثی کردن با اسید به
 واکنش خاك ،سنج الکتریکی تیاشباع با هداگل عصاره 

کربن آلی  اي، وسیله الکترود شیشه به )pHs(اشباع  گلدر 
                                                        

1  . Integrated Plant Nutrient System (IPNS) 

اکسید کردن با اسیدسولفوریک غلیظ در مجاورت روش  به
 ،استفاده با روش اولسن فسفر قابل، دي کرومات پتاسیم

غلظت  و روش استات آمونیوم نرمال به استفاده پتاسیم قابل
 گیري شدنداندازه 2روش دي تی پی ا به مصرف کم عناصر

هاي فیزیکی و  نتایج ویژگی). 1376علی احیائی، (
) 2(هاي اجراي آزمایش در جدول نشیمیائی خاك مکا

 pHهاي مذکور، غیر شور با  خاك. شده است نشان داده
قلیائی، مقدار کربن آلی کم تا متوسط و بافت خاك 

غلظت ازنظر همچنین  .لومی تا لومی رسی بودند
عناصر آهن، منگنز، مس، پتاسیم و فسفر در حد 

بوده و ازنظر مقدار روي در حد کم  ازنظرو  متوسط
هازلتون و (بودند  متوسط تا زیادآهک نیز در حد 

  ). 2011؛ هورنک و همکاران، 2007مورفی، 
 يها از برگ 1399سال  رماهینمونه برگ در اواخر ت

 تهیه روبروي خوشهو سالم  )پهنک و دم برگ( کامل
با روش اکسیداسیون ي برگ ها نمونهاکسیداسیون . گردید
 مطابق هاي شیمیایی برگتجزیه. یدانجام گرد خشک
انجام  موسسه تحقیقات خاك و آب ي استانداردها روش
  ).1375امامی، (شد 

 .است شده ارائه) 3(در جدول  نتایج تجزیه برگ
جونز، ( 3تفسیر نتایج تجزیه برگ با روش دامنه کفایت

به انجام رسید و عناصر غذائی بر مبناي تفسیر ) 1985
هاي مربوطه طابق تیمارها در کرتنتایج تجزیه برگ م

  . مصرف شدند
نوع و مقدار مصرف کودهاي ) 4(در جدول 

اواخر در  .شده است مربوط به هر تیمار نشان داده
مصرف کودهاي پایه و اعمال  نسبت ،1399اسفندماه سال 

شیار به عمق  دو( کانال کود روش تیمارهاي آزمایشی به
 50سانتیمتر در فاصله  40سانتیمتر و به طول  30

   .اقدام شدمطابق تیمارها  )انگورمتري از طرفین تنه  سانتی

                                                        
2  . DTPA 
3  . Sufficiency Range Approach 
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  )1400ارومیه، (هاي اجراي آزمایش بندي خاك مکانمختصات جغرافیائی و رده - 1جدول 

 طول جغرافیایی عرض جغرافیایی سري خاك 
نام 

 روستا
  ردیف شهرستان

fine, mixed, mesic typic Haploxerepts ̎1/52ˊ11˚45  ̎2/9ˊ31˚37  1 ارومیه لشنلو  
fine, mixed, mesic typic Calcixerepts ̎4/41ˊ9˚45  ̎0/49ˊ30˚37  2 ارومیه تپه گوي  
fine, mixed, mesic typic Calcixerepts ̎0/37ˊ3˚45  ̎5/4ˊ37˚37  3 ارومیه قزل عاشق  
fine, mixed, mesic typic Calcixerepts ̎6/52ˊ58˚44  ̎2/21ˊ38˚37  4 ارومیه یورقانلو  
fine, mixed, mesic typic Calcixerepts ̎3/41ˊ13˚45  ̎5/31ˊ34˚37  5 ارومیه میاوق  

  
 )1400ارومیه، (اجراي آزمایش   هاي فیزیکی و شیمیائی خاك محل برخی ویژگی -2جدول 

  عمق  مکان
  هدایت

  الکتریکی
)dS/m( 

اسیدیته 
 اشباعگل 

مواد 
خنثی 
 شونده

کربن 
 آلی

بافت  رس شن
 خاك

فسفر 
  جذب قابل

پتاسیم 
 جذب قابل

مس 
 جذب قابل

روي 
 جذب قابل

منگنز 
 جذب قابل

آهن 
 جذب قابل

 )گرم بر کیلوگرممیلی(  )درصد(        

  لشنلو
 

0-30 83/0 † 11/7 8/6 43/1 30 24 SiL 3/14 242 52/2 96/0 2/3  28/4 
30-
60 

64/0  16/7  8/8 39/0 30 36 CL 9/3 236 06/1 74/0 9/2  19/2 

 تپه گوي
  

0-30 93/0 27/7 0/13 9/0 42 26 L 1/9 255 15/1  78/0  62/4  52/2  

30-
60 

93/0  27/7 0/13  9/0 40 28 L 4/8 225 10/1 54/0 42/8 47/1 

قزل 
 عاشق

  

0-30 97/0  38/7 1/17  38/1 38 32 CL 6/16 243 53/1 08/1 8/5 06/2 

30-
60 

79/0  58/7 3/19 66/0 42 30 CL 2/6 236 96/0 42/0 80/4 93/0 

 یورقانلو
 

0-30 47/1  76/7  5/12 18/1 41 24 L 9/38 208 37/1 16/1 60/4 68/2 
30-
60 

19/1  86/7 0/12 63/0 33 22 SiL 2/18 235 93/0 58/0 90/5 44/0 

  میاوق
 

0-30 17/1  76/7 5/19 88/0 34 32 CL 3/29 316 13/1 66/0 20/5 42/2 
30-
60 

93/0  92/7 5/20 22/0  32 34 CL 1/8 327 61/0 40/0 40/3 13/1 

  .هر عدد میانگین سه تکرار است†
 

 
قبل از . بود گاوي از نوع مورداستفادهکود حیوانی 

از توده نمونه ساده  10مصرف، نمونه مرکب متشکل از 
 2آسیاب شده و از الک  کودي نمونه .شد تهیهکودي 

، قابلیت )pH(اسیدیته  و در آن عبور داده شد متري یلیم
: کربن، کربن آلی، نیتروژن، نسبت )ECe(هدایت الکتریکی 

مصرف آهن، فسفر، پتاسیم، عناصر کمنیتروژن، ، نیتروژن
 داودي و همکاران، (گیري شد روي، منگنز و مس اندازه

 
 
 
 

 
 

1394.( pH )1:5 (هدایت الکتریکی 74/7رابر ب ،)dS m-1 
به ، نیتروژن کل، فسفر کل، پتاسیم کل 27/15) 1:5، 

میزان کربن . درصد بودند 28/2، 71/0، 53/2معادل  ترتیب
و  95/13نیتروژن : ، نسبت کربن45/31آلی توده معادل 
مصرف منگنز کل، روي کل، آهن کل و مقادیر عناصر کم

  273و  6895، 148، 361معادل  به ترتیبمس کل 

   .گرم بر کیلوگرم بودمیلی
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   )1400ارومیه، ( †دامنه کفایت روش بهآن  محل اجراي آزمایش و تفسیر يها تاکستان نتایج تجزیه برگ - 3جدول 
  مکان

  میاوق  یورقانلو  قزل عاشق  تپه گوي  لشنلو  عنصر

  نیتروژن

)%
(  

→88/2 ↓54/1  →66/2  →60/2  ↓38/1 
 34/0→  44/0→  40/0→  39/0→  40/0→  فسفر
 40/1↓  95/0↓  25/1↓  93/0↓  20/1↓  یمپتاس

 14/2→  27/2→  76/2→  42/0↓  02/2→  کلسیم
 39/0→  51/0→  48/0→  42/0→  49/0→  منیزیم

  آهن
)

m
g/kg

(  
→9/141  →11/125  →8/161  →40/155  →90/133 

 50/24↓  00/88→  5/35→  60/43→  60/44→  منگنز
 70/15  70/27→  9/16↓  90/10↓  60/17↓  روي
 70/12→  20/21→  70/17→  70/20→  40/19→  مس
 50/55→  60/87↑  50/68→  00/55→  10/57→  بور

  بود شیب:   ↑کفایت  و     :   →کمبود ؛         :  ↓   †
  

  )1400ارومیه، (نوع و مقدار کودهاي شیمیائی، آلی و زیستی مورداستفاده در آزمایش  - 4جدول 

 اوره تیمار  مکان
 سوپرفسفات

 تریپل 
سولفات 

 پتاسیم
سولفات 

 روي

کود 
 حیوانی

 گاوي

مایه تلقیح 
 میکوریزي

مایه تلقیح 
 زیستی نیتروژن

  )درختچه/لیترمیلی(  )درختچه/گرم(

  لشنلو
 
 

  0  0  0  0  0  0  0 شاهد
  0  0  0  0  50  50  100  عرف باغدار

مصرف بهینه عناصر 
  0  0  0  50  100  0  50  معدنی

مدیریت تلفیقی 
  200  300  500  25  100  0  0  حاصلخیزي خاك

  
  تپه گوي

  

  0  0  0  0  0  0  0 شاهد
  0  0  0  0  50  60  60  عرف باغدار

مصرف بهینه عناصر 
  0  0  0  50  100  0  80  معدنی

تلفیقی مدیریت 
  200  300  500  35  100  0  0  حاصلخیزي خاك

  
  قزل عاشق

 

  0  0  0  0  0  0  0 شاهد
  0  0  0  0  0  50  70  عرف باغدار

مصرف بهینه عناصر 
  0  0  0  50  100  0  30  معدنی

مدیریت تلفیقی 
  200  300  500  30  80  0  0  حاصلخیزي خاك

  یورقانلو

  0  0  0  0  0  0  0 شاهد
  0  0  0  0  80  0  80  عرف باغدار

مصرف بهینه عناصر 
  0  0  0  50  100  0  50  معدنی

مدیریت تلفیقی 
  200  300  500  30  100  0  0  حاصلخیزي خاك

  
 میاوق

  0  0  0  0  0  0  0 شاهد
  0  0  0  0  50  50  60  عرف باغدار

مصرف بهینه عناصر 
  0  0  0  50  80  0  50  معدنی

مدیریت تلفیقی 
  200  300  500  35  80  0  0  حاصلخیزي خاك
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کودهاي زیستی مورداستفاده در تیمار چهارم شامل 
 صورت بهآربسکوالر  میکورایزاي اندوها قارچ مایه تلقیح

گلوموس موسه، گلوموس اینترارادیس و  سه گونهمخلوط 
کننده نیتروژن و مایه تلقیح تثبیت 1گلوموس اوتونیکاتوم

و  2نیتروژنوباکتر کروکوکومهاي شامل ترکیبی از باکتري
با تعداد ) ي تجاري ایرانها هیسو( 3آزوسپیریلیوم لیپوفرم

مایه تلقیح مایع تولیدشده  تریل یلیمسلول زنده در هر  108
همراه با  که توسط موسسه تحقیقات خاك و آب بودند

در این  کانال کود صورت به 1399سایر کودها در اسفند 
  .مصرف شدند تیمار

 یپاش آبیاري، سم ،مراحل داشت شامل هرستمامی 
طور یکسان در مورد تمامی  به سفیدك سطحی موبرعلیه 

کامل  برگ يها نمونه .اعمال گردید ي آزمایشیها کرت
 )1400( بعدسال  رماهیتهاي انگور در اوایل مقابل خوشه

تهیه و جهت  هاي آزمایشیاز کرت از هرکدامنیز 
ی به آزمایشگاه منتقل عناصر غذائغلظت  يریگ اندازه
 شاخص يریگ در همان زمان نسبت به اندازه. شدند

 502-با استفاده از کلروفیل سنج اسپد برگ کلروفیل
برگ مقابل خوشه در  10قسمت میانی پهنک در  مینولتا

  . اقدام شد مارهایهرکدام از ت
، با استفاده از اعداد مرجع نتایج تجزیه برگتفسیر 

مطلبی فرد و (انجام گرفت ، CND4 روش به شده فیتعر
مبانی ریاضی و آماري این روش  ).1400همکاران، 

ترکیبات . است شده بیان )1992( توسط پرنت و دافیر
و یک ) …N, P, K(بافت گیاهی حاوي عناصر غذایی 

مجموع ترکیبات گیاهی . است) Rd(بخش باقیمانده 
است و مجموع نسبت لگاریتمی  100بر مبناي عدد 

مقدار باقیمانده ترکیبات برابر ) Rd(عناصر با احتساب 
 . صفر خواهد بود

)1( 

( N + P+ K+ …+ Rd = 100 

                                                        
1. G.mosseae ,G.intraradice',G.etunicatum 
2. Azotobacter chrocoocum 
3. Azospirillium lipoferum 
4. CND: Compositional Nutrient Diagnosis 

)2( 
Rd =100 - (N + P + K…) 

ابتدا عملکردها از  ،روش براي استفاده از این
زیاد به کم ردیف شدند، سپس میانگین هندسی عناصر 
 غذایی و نسبت لگاریتم طبیعی عناصر با روابط زیر

 .محاسبه گردید

)3( 

 
)4( 

Zi= log[xi/g(x)] 
واریانس، نسبت واریانس و تابع تجمعی نسبت 

سپس . هاي عملکردي محاسبه گردیدواریانس براي گروه
- رابطه تابع تجمعی نسبت واریانس با عملکرد ترسیم 

ها، گیري از نقاط عطف منحنیاز طریق میانگین. گردید
فرم   .از هم تفکیک شدند وزیاد کمهاي عملکردي گروه
در جامعه با عملکرد باال بیانگر غلظت مطلوب ) Z(بیان 
CND (Zهاي ارقام مرجع یا نرم عنوان بهو  بوده ∗) 

با  .)1400مطلبی فرد و همکاران، (شدند محسوب 
 موردمطالعهاستاندارد کردن غلظت هر عنصر غذایی گیاه 

 دست به CND ، شاخص عناصر غذاییCNDهاي با نرم
نیز ) r( CNDاي ، شاخص تعادل تغذیه)8معادله (آمد 

 .محاسبه گردید 9با استفاده از معادله 

)5( 

 
)6( 

r = I + I + I +⋯+ I  
عملکرد میوه ، مهرماهدر  پس از برداشت محصول

کرت آزمایشی مرکب میوه از هر  يها نمونهگیري و اندازه
اسیدیته قابل تیتراسیون و درصد مواد کیفی  صفات وتهیه 

 يریگ اندازهبراي  .گیري شدنداندازه آنهاجامد محلول در 
و  ها وهیم شده صافمیزان مواد جامد محلول از عصاره 

. استفاده شد) 1-پال مدل(دستگاه رفراکتومتر دیجیتالی 
درجه (درصد  برحسبمواد جامد محلول  تجمع میزان

قابل یین میزان اسیدیته براي تع .بیان شد) بریکس
نرمال  1/0میوه، از روش تیتراسیون با سود  تیتراسیون
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و از روي میزان سود مصرفی مقدار اسیدیته  استفاده شد
 محاسبه شدتارتاریک قابل تیتراسیون بر اساس اسید 

   ).2005مستوفی و نجفی، (
  بودن نرمال آزمون واریانس، تجزیۀ انجام از قبل

ها دادهوتحلیل آماري  تجزیه .شد انجام آزمایشی هايداده
بر اساس آزمایش در قالب طرح  موردمطالعهبراي صفات 

 SAS افزار آماريبا استفاده از نرمهاي کامل تصادفی بلوك
هاي میانگین تیمارها با مقایسه .انجام گرفت 2/9نسخه 

پنج  احتمال سطح دراي دانکن  استفاده از روش چند دامنه
  .دشانجام  درصد
 و بحث نتایج

تیمارها بر صفات نتایج تجزیه واریانس اثر 
هاي بین مکان. است شده ارائه )5(در جدول  موردمطالعه

غلظت عناصر  ازنظرداري آزمایش تفاوت کامالً معنی
نیتروژن، فسفر، پتاسیم، منگنز، روي، مس و بور برگ 

داري هم در رابطه تفاوت معنی). p≤0.01(وجود داشت 
 ازنظرغلظت کلسیم و منیزیم برگ مشاهده شد  ولی،  با

، شاخص کلروفیل، اسیدیته قابل تیتراسیون عملکرد میوه
میوه، مواد جامد محلول و غلظت آهن برگ اختالفی بین 

به  ادیز احتمال بهاین امر ). p≤0.05(ها مشاهده نشد مکان
 زیستیشیمیایی و  ،هاي فیزیکی ویژگیمتفاوت بودن دلیل 
و  يا هیتغذمدیریتی باغ اعم از مسائل  يها جنبهو  خاك

 مذکور راغلظت عناصر قابلیت استفاده که بوده  آبیاري
ها نشان داده است نتایج بررسی .قرار داده است تأثیرتحت 

بوده و  رگذاریتأثهاي خاك بر رشد انگور که ویژگی
تواند خاك می مؤثرکمیت و کیفیت محصول با مدیریت 

   ).2003ویلر و پیکرینگ، ( توجهی بهبود یابد لطور قاب به
اثر تیمارهاي کودي بر صفات عملکرد میوه انگور، 
شاخص کلروفیل، اسیدیته قابل تیتراسیون میوه، درصد 
مواد جامد محلول در میوه و غلظت عناصر پتاسیم، آهن، 

؛ ولی بر )p≤0.01(دار روي، مس و بور برگ کامالً معنی
صفات غلظت عنصر فسفر در سطح احتمال پنج درصد 

دار بوده و بر روي صفات غلظت عناصر نیتروژن، معنی
).  p≤0.05(داري نداشتندمعنی تأثیرکلسیم و منیزیم 

هاي منگنز  اثرمتقابل تیمار در تکرار بر روي صفات غلظت
دار و بر روي سایر  و روي برگ به ترتیب کامالً معنی

  .دار نبودمعنیصفات 
 :هاي کمی و کیفی انگور بر برخی ویژگیاثر تیمارها 

اثر تیمارها بر هاي نتایج مربوط به مقایسه میانگین
هاي کیفی  برخی ویژگی و لروفیلک ، شاخصمیوهعملکرد 

 در میوه اسیدیته قابل تیتراسیون و مواد جامد محلولشامل 
و غلظت عناصر پرمصرف و  )1(در شکل  انگور

 . است شده نشان داده )6(جدول در مصرف برگ  کم

اي باغ مطابق عرف باغدار در تیمار مدیریت تغذیه
دار عملکرد میوه به  هرچند باعث افزایش معنی) 2(

درصد نسبت به شاهد شد ولی، تأمین  04/18میزان
نیازهاي غذائی به عناصر معدنی بر مبناي تفسیر نتایج 

، افزایش بیشتر عملکرد میوه را )3(تجزیه برگ در تیمار 
. کیلوگرم به ازاي هر تاك در پی داشت 27/2به میزان 

با استفاده از ) 4(مدیریت تلفیقی تغذیه انگور در تیمار 
منابع معدنی، آلی و زیستی نیز، عملکرد میوه را به میزان 

کیلوگرم نسبت به تیمار عرف باغدار موجب شد  04/4
تغییرات عملکرد میوه تحت تأثیر تیمارهاي ). 1کل ش(

کودي مبین این واقعیت است که هرچند مصرف کود بر 
مبناي تجربیات محلی باغداران در منطقه موجب بهبود 
تولیدشده ولی، رعایت اصول مصرف بهینه کود بر مبناي 
تجزیه برگ، ضمن تأمین نیازهاي محصول براي بهبود 

یزان تولید محصول را نیز افزایش اي باغ، متوازن تغذیه
  .داده است

استفاده از منابع زیستی، معدنی و آلی در تأمین نیازهاي 
، افزایش بیشتر تولید محصول را در )4(محصول در تیمار 

گونه کود نیتروژنی معدنی  در این تیمار هیچ. پی داشت
وجود، بیشترین افزایش  بااین). 3جدول (مصرف نشد 

 . حاصل گردید) 4( عملکرد در تیمار
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  )1400ارومیه، ( تجزیه واریانس برخی صفات موردبررسی در انگور - 5جدول 

اسیدیته قابل   شاخص کلروفیل  میوهعملکرد   درجه آزادي  منابع تغییر
  تیتراسیون

  مواد جامد
 N P  محلول

  ns46/21  ns 35/49 ns 01/0  ns 14/6  **24/2 **097/0  4  مکان
  011/0  12/0 13/2 02/0  13/35  12/11  10  خطا

  ns 19/0  *007/0  43/69 **  10/0 **  67/103**  60/89**  3  تیمار 
 ns11/3  ns 34/7  ns 01/0  ns 07/3  ns 04/0  ns 002/0  12  مکان×تیمار
  002/0  18/0  62/6  01/0  32/21  77/3  30  خطا

  20/12  06/17  10/12  61/13  36/12  64/17  64/17  ضریب تغییرات
  5ادامه جدول 
 K Ca Mg Fe Mn Zn Cu B  منابع تغییر

 ns 40/895  **23/1906  **51/200  **86/55 **20/1087  045/0*  53/0*  69/0**  مکان
  90/61  50/6  88/21  58/111 50/430 01/0  12/0  11/0  خطا

  ns 27/0  ns 005/0  **20/3879  ** 89/346  **03/828  **65/147 *70/243  42/1**  تیمار 
  ns 06/0  ns 13/0 ns 01/0 ns 11/640  ** 91/146 *70/21  ns 58/7  ns 40/16  مکان×تیمار
  40/57  57/6  50/9  99/27  35/320  01/0  12/0  04/0  خطا

ضریب 
  09/12  98/22  56/16  11/11  70/12  42/20  44/18  20/15  تغییرات

  دار غیر معنی nsیک درصد،  احتمال دار در سطح معنی **پنج درصد، احتمال دار در سطح  معنی *
 

نیازهاي  تأمیناستفاده از منابع زیستی، معدنی و آلی در 
، افزایش بیشتر تولید محصول را در )4(محصول در تیمار 

کود نیتروژنی معدنی  گونه هیچدر این تیمار . پی داشت
فزایش ، بیشترین اوجود بااین). 3جدول (مصرف نشد 

 . حاصل گردید) 4(عملکرد در تیمار 

 جذب قابلگردد که مجموعه نیتروژن چنین استنباط می
بومی خاك با مقدار موجود در کود حیوانی و نیتروژن 

نیتروژن،  کننده تثبیتهاي همیار حاصل از فعالیت باکتري
. کرده است تأمیننیاز این محصول را به عنصر نیتروژن 

- مطابقت می) 1398(این مطلب با نتایج مجیدي و دولتی 

گردد که مدیریت تلفیقی بنابراین، چنین استنباط می .نماید
نیازهاي  تأمینحاصلخیزي خاك مؤثرترین روش براي 

اي در باغات انگور غذائی محصول و حفظ تعادل تغذیه
یج نتا. منطقه تحت شرایط مشابه انجام این آزمایش باشد

بلو -، اورتگا)2008(هاي پاتیل و همکاران مذکور با یافته
) 2020(و سیروانتا و همکاران ) 2016(و همکاران 

  .نمایدمطابقت می
روند مشابهی نیز در ارتباط با شاخص کلروفیل 

این شاخص بیانگر میزان کلروفیل برگ بوده . مشاهده شد
باالتر و بیشتر بودن مقدار آن درواقع به مفهوم کارایی 

 مارهاي مصرف کودي این ـمامی تیـدر ت. تـنتز اسـتوسـف

 
تغییراتی معادل . شاخص نسبت به شاهد افزایش نشان داد

درصد در تیمار مدیریت تلفیقی  69/9و  99/10
حاصلخیزي خاك نسبت به تیمارهاي عرف باغدار و 
مصرف بهینه عناصر معدنی مشاهده شد که دلیلی بارز بر 

تغذیه تلفیقی نسبت به مصرف کود بر  ارجحیت مدیریت
مبناي عرف باغدار و مصرف بهینه عناصر معدنی را نشان 

 )4(افزایش بیشتر شاخص کلروفیل برگ در تیمار . دهدمی
تواند ناشی از برقراري همزیستی میکوریزایی در این می

گزارش کردند که ) 2022(هاولین و همکاران . تیمار باشد
هاي میکوریزي، کلروفیل برگ قارچبا مصرف مایه تلقیح 

  . داري افزایش یافتمعنی طور بهانگور 
و  )3(اسیدیته قابل تیتراسیون میوه در تیمارهاي 

، کاهش زیادي را نسبت به شاهد و عرف باغدار نشان )4(
رابطه عکسی نیز در ارتباط  با درصد مواد جامد . داد

بدین مفهوم که در ). 1شکل (محلول میوه مشاهده شد 
توجهی  ، این صفت افزایش قابل)4(و ) 3(تیمارهاي 

هرچند که . نسبت به شاهد و عرف باغدار نشان داد
و کیفیت محصول رابطه عکسی  معموالً بین عملکرد کمی

وجود دارد ولی، نتایج این تحقیق بیانگر این واقعیت است 
اي در تیمارهاي شاهد و هاي تغذیهکه وجود ناهنجاري

 عرف باغدار، موجب عدم دستیابی به عملکرد کمی و 
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  تیمار

  )1400ارومیه، ( کمی و کیفی انگور يها یژگیومیانگین اثر تیمارها بر برخی  - 1شکل 
  

کیفیت بهینه محصول گردیده و بنابراین در 
اي مواجه باشد، هاي تغذیهشرایطی که گیاه با ناهنجاري

مدیریت بهینه تغذیه گیاه قادر است ضمن افزایش کمیت 
تایج نتایج مذکور با ن. نیز بهبود دهد آنرامحصول، کیفیت 

با  نشان داد که نامبرده. نمایدمطابقت می) 1984(آگاو 
محصول عملکرد و کیفیت  مدیریت بهینه تغذیه گیاهی،

) 1980( کومار وباشان  .یافتبهبود طور همزمان  بهانگور 
مصرف متعادل عناصر ضمن افزایش  که نیز دریافتند

مواد جامد ، درصد آب انگور عملکرد میوه موجب ارتقاء
همکاران  هابیان وش. میوه گردیداسیدیته کاهش  و محلول

 پرمصرف و  عناصرکه مصرف متعادل  بیان نمودند )1376(

 
 

افزایش  درصد 1/77 ،مصرف در انگور کم
 . در پی داشت محصول را نسبت به شاهدعملکرد 

تیمارهایی که از عناصر  در دریافتندهمچنین 
با شاهد که فقط  سهیدر مقابود شده  مصرف استفاده کم

نیتروژن و فسفر دریافت کرده بودند ، داراي میزان مواد 
این عناصر  تأثیردهنده  که نشان هجامد محلول بیشتري بود

 .استمهم کیفی میوه انگور  صفاتیکی از  يبر رو
) 2008(همچنین نتایج این تحقیق، نتایج امان و همکاران 

نیتروژن با  توأمآنان دریافتند که مصرف . نمود دییتأرا 
موجب افزایش  تنها نهاسید هیومیک و کود زیستی نیتروژن 
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درصدي عملکرد میوه شد بلکه، میزان مواد جامد  01/27
   .درصد نیز افزایش داد 7/18به  17محلول را از 

و  پرمصرف عناصربرخی  اثر تیمارها بر غلظت
 مصرف کم

پرمصرف نیتروژن،  عناصر اثر تیمارها بر غلظت
مصرف آهن، فسفر، پتاسیم، کلسیم و غلظت عناصر کم

شده  نشان داده 6در جدول  برگ منگنز، روي و بور
  .است

تیمارهاي کودي قرار  تأثیرغلظت نیتروژن تحت 
درصد غلظت  63/15تیمار عرف باغدار به میزان . نگرفت

 ولی، مقدار آن. فسفر را نسبت به تیمار شاهد افزایش داد
درصد افزایش  25/6به میزان فقط ) 4(و ) 3(تیمارهاي در 

نیز  )4(و ) 3(تیمارهاي غلظت پتاسیم برگ در . نشان داد
درصد بیشتر از تیمار  20/38و  64/27به ترتیب به میزان 

افزایش غلظت عنصر با مقادیر مصرف . عرف باغدار بود
در هرچند تغییراتی . پتاسیم در تیمارهاي مذکور منطبق بود

غلظت عناصر کلسیم و منیزیم مشاهده شد ولی، این 
از اثرات تیمارهاي کودي باشد  متأثرتواند تغییرات نمی

دار زیرا، اثرات این تیمارها بر غلظت عناصر مذکور معنی
  .نبوده است

غلظت عناصر آهن، منگنز، روي و مس در تیمار عرف 
 زنظراتفاوتی نیز . باغدار تفاوتی با تیمار شاهد نداشت

 )3(و  )2(غلظت عناصر آهن، منگنز و بور بین تیمارهاي 
غلظت عنصر روي و مس با مصرف بهینه . مشاهده نشد

همچنین . ندافزایش نشان داد) 3(عناصر معدنی در تیمار 
داري نسبت معنی طور بهدر برگ در این تیمار غلظت بور 

تغییرات غلظت این . کاهش یافت) 1(به تیمار شاهد 
از اثرات  ناشی ممکن است) 3(تیمار  تأثیرحت عناصر ت

 توسط ریشه گیاه مثبت مصرف متعادل کود بر جذب آنها
ولی،  .است موردنیازتحقیقات بیشتري در این زمینه . باشد

موجب  )4(مدیریت تلفیقی حاصلخیزي خاك در تیمار 
مصرف آهن، منگنز، روي، مس و افزایش تمامی عناصر کم

افزایش غلظت این . در برگ شد) B(کاهش غلظت بور 
عناصر علیرغم عدم مصرف منابع معدنی آن در خاك 

هاي بسیار حائز اهمیت است و نقش مهم کاربرد سیستم
ها بررسی. دهدرا در تغذیه انگور را نشان می ییزایکوریم

نشان داده است پس از برقراري رابطه همزیستی بین قارچ 
ریشه  يها سلولن در و ریشه گیاه، تولید هورمون اکسی

بیشتر شده و این امر موجب افزایش چشمگیر حجم ریشه 
شده که موجب جذب  یزائیکوریما ریغنسبت به شرایط 

 جهیدرنتمصرف شده و بیشتر عناصر غذائی فسفر و کم
کریشنا و ( کارایی مصرف کود افزایش خواهد یافت

؛ والسکوز و 2010؛ اوزدمیر و همکاران، 2005همکاران، 
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که غلظت  ).2020کاران، هم

فسفر با مصرف قارچ میکوریزي تغییري نکرد زیرا، مقدار 
چنین ). 6جدول (بود  )4(مشابه تیمار  )3(آن در تیمار 

گردد که در شرایطی که حاصلخیزي خاك در استنباط می
اي باشد در شرایط بهینه جذب قابلرابطه با عرضه فسفر 

بر جذب بیشتر  يریتأثهمزیستی میکوریزي ) 3جدول (
تحقیقات بیشتري در این . فسفر توسط گیاه نداشته باشد

  . است ازیموردنزمینه 
نسبت به سایر تیمارها ) 4(غلظت بور در تیمار 

غلظت بور در  باال بودنبا توجه به . کاهش نشان داد
ی و احتمال شناسهاي منطقه ناشی از سازندهاي زمینخاك

مجیدي و ملکوتی، (بروز مسمومیت آن در درختان میوه 
) 4(، کاهش غلظت این عنصر در برگ در تیمار )1386

از تأثیر کاهش  متأثري قو احتمال بهبسیار مهم بوده و 
غلظت بور در محلول خاك اطراف ریشه ناشی از افزایش 
احتمالی جذب سطحی توسط کلوئیدهاي آلی کود حیوانی 

و ) 2006؛ شارما و همکاران، 2010ي و همکاران، مجید(
هاي هاي میکوریزي با ریشه درختچهیا همزیستی قارچ

الزم به ذکر است که جذب میکوریزي بور . انگور است
ها نشان داده که بررسی. است نشده شناختهی درست بههنوز 

ویژه ساکروز ي میکوریزي بهها قارچهاي کربوهیدرات
ي تشکیل کمپلکس با بور داشته و تمایل باالیی برا

انتقال بور از قارچ همزیست به گیاه میزبان را  جهیدرنت
شیرین و (دهند قرار داده و کاهش می تأثیرتحت 

  ).  2018همکاران، 
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  )1400ارومیه، (میانگین اثر تیمارها بر غلظت عناصر غذایی در برگ انگور - 6جدول 

 ویژگی
 تیمار

N P K Ca Mg Fe Mn Zn Cu  B 
  )بر کیلوگرم گرم یلیم(  )درصد(

†1 33/2 a 32/0 b 03/1 c 72/1 a 46/0 a 60/126 b 24/45 ab 24/13 c 90/8 c 74/67 a 

2 59/2 a 37/0 a 23/1 b 95/1 a 47/0 a 18/131 b 70/43 b 70/12 c 47/8 c 54/63 b 
3 48/2 a 34/0 ab 57/1 a 94/1 a 48/0 a 52/143 ab 94/46 ab 88/19 b 05/12 b 16/61 bc 
4 50/2 a 34/0 ab 70/1 a 03/2 a 50/0 a 58/162 a 54/54 a 62/28 a 21/15 a 20/58 c 

LSD 
(P≤0.05) 32/0  04/0  19/0  28/0  06/0  13/20  64/9  71/3  19/2  22/3  

  سیستم تلفیقی تغذیه گیاهی -4مصرف بهینه عناصر غذائی،  -3عرف باغدار،  -2شاهد، - 1: تیمارها†
 

تفسیر نتایج تجزیه برگ با استفاده از اعداد مرجع 
ها درصد داده 4/71تشخیص چندگانه نشان داد که در 

درصد  5/9ها منیزیم، درصد داده 4/52پتاسیم و کلسیم، 
درصد آنها عنصر فسفر  8/4ها نیتروژن و تنها در داده

گیري توان نتیجهبنابراین، می .اي منفی بودشاخص تغذیه
هاي کرد که ترتیب نیاز غذائی عناصر پرمصرف در باغ

همچنین نتایج . بود K=Ca>Mg>N>P صورت بهانگور 
ها کمبود درصد داده 100بیانگر این واقعیت بود که در 

درصد داراي  4/71درصد دچار کمبود روي،  7/85آهن،
و فقط در درصد مواجه کمبود مس  4/66کمبود منگنز، 

درصد باغات مشکل کمبود بور بوده و بنابراین،  5/9
هاي اجراي مصرف در مکان ترتیب نیاز غذائی عناصر کم

  . برآورد شد Fe>Zn>Mn>Cu>B صورت بهتحقیق 
هاي سیستم تشخیص نشانه) 7(در جدول 

چندگانه و ترتیب نیاز غذائی متناسب با اثرات تیمارهاي 
. است شده ارائهراي تحقیق هاي اجکودي در باغات مکان

در لشنلو، پتاسیم در بین عناصر ) شاهد(در تیمار پایه 
 طبعاًنشانه را دارا بوده و  نیتر کوچکپرمصرف 
با . ترین عنصر از میان عناصر پرمصرف استمحدودکننده

نشانه پتاسیم ) 4(و ) 3(، )2(مصرف پتاسیم در تیمارهاي 
مصرف  ناصر کمروي نیز در بین ع. است افتهی شیافزا

ترین نشانه را در تیمار پایه به خود اختصاص داده و منفی
، مقدار شاخص آن ) 3(و ) 2(با مصرف آن در تیمارهاي 

هاي پتاسیم و روي با افزایش نشانه. افزایش نشان داد
 ها ود و جمع نشانهـمراه بـول هـلکرد محصـش عمـزایـاف

 
ذکور روندي در تیمارهاي م) ايبیانگر توازن تغذیه(

  کاهشی داشت 
تپه نیز پتاسیم در در روستاي گوي). 7جدول (

مصرف  بین عناصر پرمصرف و روي در بین عناصر کم
ها را در تیمار پایه به خود اختصاص ترین نشانهمنفی
با مصرف پتاسیم در تیمار عرف باغدار، شاخص . دادند

در . پتاسیم افزایش ولی شاخص روي کاهش نشان داد
، هردو نشانه پتاسیم و روي نیز )4(و ) 3(تیمارهاي 

متناسب با افزایش عملکرد محصول افزایش و جمع 
اي بود مشابه ها که مبین وضعیت تغذیهجبري نشانه

روند مشابهی نیز در روستاي . روستاي لشنلو کاهش یافت
قزل عاشق و یورقانلو مشاهده شد و عناصر پتاسیم و 

ا را به خود اختصاص دادند و هترین نشانهروي منفی
و  افتهی شیافزاتحت تأثیر تیمارهاي کودي مقادیر آنها 

هاي تیمار مدیریت تلفیقی تغذیه گیاهی بیشترین نشانه
به سیستم تشخیص چندگانه و عملکرد محصول را 

اي را اختصاص و کمترین شاخص تعادل تغذیه خود
 .نیز شامل شدند

خاك در در روستاي میاوق، غلظت پتاسیم 
گرم بر میلی 320سانتیمتري در حدود  0-60محدوده 

 ازنظرگردد که خاك چنین استنباط می. کیلوگرم بود
اي قرار دارد زیرا خاك در شرایط بهینه جذب قابلپتاسیم 

هاي تشخیص چندگانه مثبت بوده هرچند با مصرف نشانه
 .این عنصر در تیمارهاي کودي افزایش نشان داد
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  )1400ارومیه، (هاي اجراي آزمایش انگور محل )NBI(اي و توازن تغذیه )Ix(هاي سیستم تشخیص چندگانه اثر تیمارها بر نشانه - 7جدول 

  NBI ترتیب نیاز غذائی IFe ICu IZn IMn IB ترتیب نیاز غذائی IN  IP IK ICa IMg تیمار  مکان
 عملکرد میوه

  )تاك/کیلوگرم(

  لشنلو
 
 

58/2 شاهد  01/3  14/1 -  13/1 -  33/0  K>Ca>Mg>N>P 71/0 -  31/1 -  28/2 -  24/0 -  75/1  Zn>Cu>Fe>Mn>B 6/32  43/5   
58/2  عرف باغدار  10/3  53/0 -  17/0 -  37/0  K>Ca>Mg>N>P 21/1 -  08/1 -  21/2 -  58/0 -  79/0  Zn>Fe>Cu>Mn>B 7/26  94/7   

18/1  مصرف بهینه عناصر معدنی  95/1  58/0 -  75/0 -  53/0  Ca>K>Mg>N>P 20/1 -  44/0  42/0 -  48/0 -  33/0  Fe>Mn>Zn>B>Cu 6/8  52/10   
مدیریت تلفیقی حاصلخیزي 

86/0  خاك  66/1  44/0 -  81/0 -  43/0  Ca>K>Mg>N>P 19/1 -  06/1  37/0  37/0 -  37/0 -  Fe>B=Mn>Zn>Cu 3/9  18/13   

  تپه گوي
  

52/2 شاهد  09/3  53/1 -  70/0 -  10/0  K>Ca>Mg>N>P 32/1 -  50/0  74/2 -  95/0 -  13/2  Zn>Fe>Mn>Cu>B 1/43  31/8   
17/2  عرف باغدار  97/2  25/1 -  75/0  29/0  K>Mg>Ca>N>P 83/0 -  12/1 -  07/3 -  46/0 -  43/1  Zn>Cu>Fe>Mn>B 3/32  67/9   

00/2  مصرف بهینه عناصر معدنی  85/2  23/0 -  49/0 -  12/0 -  Ca>K>Mg>N>P 45/1 -  51/0  97/1 -  40/0 -  70/0  Zn>Fe>Mn>Cu>B 6/19  36/11   
مدیریت تلفیقی حاصلخیزي 

30/1  خاك  17/2  55/0 -  81/0 -  24/0 -  Ca>K>Mg>N>P 68/0 -  71/0  45/1 -  07/0  10/0 -  Zn>Fe>B>Mn>Cu 2/11  12/14   

  قزل عاشق
 

13/2 شاهد  95/2  06/1 -  43/0 -  73/0  K>Ca>Mg>N>P 12/1 -  66/1 -  55/2 -  99/0 -  01/3  Zn>Cu>Fe>Mn>B 1/41  87/9   
62/2  عرف باغدار  14/3  05/1 -  59/0 -  26/0  K>Ca>Mg>N>P 08/1 -  52/1 -  23/2 -  72/0 -  42/2  Zn>Cu>Fe>Mn>B 8/35  13/8   

63/1  مصرف بهینه عناصر معدنی  30/2  50/0 -  43/0 -  06/0 -  K>Ca>Mg>N>P 50/0 -  17/0 -  63/1 -  91/0 -  30/1  Zn>Mn>Fe>Cu>B 1/14  45/12   
مدیریت تلفیقی حاصلخیزي 

17/1  خاك  08/2  39/0 -  33/0 -  57/0 -  Mg>K>Ca>N>P 72/0 -  97/0  50/0 -  97/0 -  58/0  Mn>Fe>Zn>B>Cu 9/9  55/13   

  یورقانلو

05/1 شاهد  17/2  29/2 -  23/0  30/0 -  K>Mg>Ca>N>P 05/1 -  42/1 -  30/1 -  59/1  66/2  Cu>Zn>Fe>Mn>B 6/25  41/10   
08/1  عرف باغدار  41/2  61/1 -  11/0 -  72/0 -  K>Mg>Ca>N>P 07/1 -  25/1  13/2 -  72/0  13/2  Zn>Fe>Mn>Cu>B 8/22  12/13   

77/0  مصرف بهینه عناصر معدنی  71/1  42/0  05/0  04/1 -  Mg>Ca>K>N>P 29/1 -  11/1 -  72/0 -  65/0  87/1  Fe>Cu>Zn>Mn>B 5/12  45/13   
مدیریت تلفیقی حاصلخیزي 

17/0  خاك  12/1  35/0  24/0 -  93/0 -  Mg>Ca>N>K>P 10/1 -  57/0 -  67/0  56/0  13/1  Fe>Cu>Mn>Zn>B 4/8  13/15   

 میاوق

- 65/0 شاهد  17/1 -  83/0  88/0  11/0  N>P>Mg>K>Ca 57/0 -  07/2 -  44/1 -  33/0  01/3  Cu>Zn>Fe>Mn>B 7/32  49/7   
94/0  عرف باغدار  18/1  51/1  45/0  02/0  Mg>Ca>N>P>K 99/0 -  13/2 -  36/2 -  58/0 -  10/2  Zn>Cu>Fe>Mn>B 2/28  15/10   

10/0  مصرف بهینه عناصر معدنی  03/0  51/1  30/0  23/0  P>N>Mg>Ca>K 56/0 -  04/2 -  58/0  41/0 -  53/1  Cu>Fe>Mn>Zn>B 3/15  56/12   
مدیریت تلفیقی حاصلخیزي 

- 29/0  خاك  07/0  53/1  22/0 -  81/0 -  Ca>N>Mg>P>K 74/0 -  79/0 -  49/0  29/0 -  55/0  Cu>Fe>Mn>Zn>B 6/6  22/13   
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در این مکان، شاخص روي در تیمارهاي پایه و 
و ) 3(تیمارهاي عرف باغدار منفی ولی با مصرف روي در 

افزایش هاي روي افزایش و متناسب با مقدار شاخص، )4(
تیمارهاي کودي، جمع جبري  تأثیرتحت  عملکرد میوه

اي ها که بیانگر وضعیت تعادل تغذیهنشانه قدر مطلق
  . ها کاهش یافتمشابه سایر مکان

 موردمطالعهتمامی عناصر  هايشاخص، یطورکل به
شاخص تعادل . تیمارهاي کودي قرار گرفت تأثیرتحت 
هاي در تمامی مکان) هاجمع جبري نشانه(اي تغذیه

انگور  عملکرد میوهاجراي تحقیق هماهنگی کاملی با 
- شاخص قدر مطلقداشت بطوریکه با کاهش جمع جبري 

بنابراین، ). 8جدول (افزایش یافت  عملکرد میوه، میزان ها
نتایج مذکور بر مبناي سیستم تشخیص چندگانه بیانگر 

اي باغات انگور با مصرف بهبود وضعیت توازن تغذیه
ویژه در تیمار مدیریت تلفیقی بهینه عناصر غذائی به

  . ي خاك در این آزمایش شدحاصلخیز
نتایج این تحقیق نشان داد که ، یطورکل به

عوامل  نیتر مهماي یکی از ي تغذیهها يناهنجار
ي ها تاکستاندر  دانه یبمحدودکننده تولید انگور سفید 

تحقیق حاضر، اثربخشی . استان آذربایجان غربی است
مثبت مدیریت بهینه تغذیه بر روي بهبود وضعیت رشد 

مصرف بهینه عناصر معدنی  هرچند که. انگور را نشان داد
موجب بهبود وضعیت رشد و تولید در انگور شد ولی، 

ي کمی و کیفی محصول با ها شاخصباالترین مقادیر 
نتایج این . آمد به دستیزي خاك مدیریت تلفیقی حاصلخ

تحقیق به اثبات رساند که مصرف کودهاي آلی و زیستی، 
ي ها قارچنیتروژن و  کننده تیتثبهاي همیار  شامل باکتري

همزیست میکوریزي، نقش انکارناپذیري بر بهبود 
اي انگور ي کمی و کیفی و ارتقاء توازن تغذیهها یژگیو

تغذیه  تیریمد که شود یمگیري بنابراین، نتیجه. دارند
انگور بر مبناي سیستم تلفیقی تغذیه گیاهی یکی از 

ها اي تاکستانبراي حفظ تعادل تغذیه ها يفناور نیتر مهم
و دستیابی به اهداف تولید پایدار محصول انگور تحت 

بوده و ضروري است شرایط مشابه انجام این تحقیق 

ضعیت با شناخت و ها تاکستاندر  مصرف عناصر غذائی
روش تجزیه برگ و تفسیر آن با  بر مبناي اي باغتغذیه

ي و حفظ توازن ربرقرا هدف باتشخیص چندگانه عناصر 
 استفاده. به انجام برسدهاي انگور اي درختچهتغذیه

هاي همیار از کود زیستی باکتري همزمان و متناسب
هاي همزیست اندومیکوریز کننده نیتروژن، قارچتثبیت

منابع معدنی عناصر  وآربسکوالر همراه با کود حیوانی 
رکن  سه، شرایط مشابه انجام این تحقیق تحت ازیموردن

ها براي مدیریت بهینه تغذیه تاکستان ریتأثمهم تحقق 
   . است بهبود کمی و کیفی محصول انگور
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Abstract 
To evaluate the effect of integrated soil fertility management (ISFM) on growth 
and nutritional balance of Thompson Seedless grape (Vitis vinifera L.), an 
experiment was conducted in a randomized complete block design including 
four treatments with three replications at Urmia, Iran, during 2020 and 
2021seasons. Treatments included T1= check (no fertilization), T2= farmers’ 
conventional fertilization, T3=optimum fertilization of mineral nutrients (30-80 
g Urea, 80-100 g potassium sulfate and 50 g zinc sulfate/vine depending on the 
location) and T4= ISFM (200 ml N fixer bacteria inoculant, 300 g mycorrhizal 
fungal, 80-100 g potassium sulfate, 15-35 g zinc sulfate, 500 g manure/vine, 
depending on the location). Results indicated no significant difference among 
the study sites in terms of cluster weight, chlorophyll index, titratable acidity 
(TA) and total soluble solids (TSS) of fruits, but a significant difference was 
observed between macro- and micronutrients, except for iron (Fe). The cluster 
weight was increased in all fertilized treatments compared to the check 
(p≤0.05). Grapes increase in T3 and T4 compared to T2 was 2.27 and 4.04 
kg/vine, respectively. The leaf chlorophyll index increased in T4 by 10.99% and 
9.69%, respectively, compared to T2 and T3. TA showed a significant decrease 
in T4 compared to T1 by 16.09% (p≤0.05). However, TSS accumulation showed 
the highest value in the T4 (p≤0.05). There was no significant difference 
between T3 and T4 in terms of these two qualitative characteristics. Evaluation 
of nutritional status using compositional nutrient diagnosis (CND  ) norms in 
control treatments indicated that, on average, the order of nutritional 
requirements of macro- and micronutrients were K=Ca>Mg>N>P and 
Fe>Zn>Mn>Cu>B, respectively. The lowest nutrient balance index (9.02) was 
obtained in the T4 and the highest value was observed in T1 treatment (35.02). 
In general, it is concluded that due to the significant increase in quantitative and 
qualitative factors of grape yield with ISFM, this technology was the best for 
balanced fertilization program and optimum fruit production in vineyards. 
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