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  بررسی اصول تغذیه صحیح در باغات انگور شهرستان باغملک

  
  2، فرشاد مهرابی*1مدینه طاهري

  .نویسنده مسئول و کارشناسی ارشد  باغبانی، دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین، اهواز - *و  1
Email: m.taheri250 @gmail.com  

 .یدات گیاهی جهاد کشاورزي شهرستان باغملک، خوزستانمسئول تول - 2

 
اندازه  تنها باید هر عنصر به در تغذیه گیاه نه. آیدتغذیه صحیح گیاه یکی از عوامل مهم در بهبود کیفی و کمی محصول به شمار می

میت زیادي برخوردار است، چون در کافی در دسترس گیاه قرار گیرد، بلکه ایجاد تعادل و رعایت نسبت میان همه عناصر گیاهی از اه
دهد بلکه اختالالتی نیز در رشد گیاه و تنها افزایش عملکرد رخ نمی اي با اضافه کردن مقداري از عناصر غذایی نهحالت تعادل تغذیه

شود، طح استفاده مییابی به حداکثر تولید در واحد س عنوان ابزاري براي دست امروزه از کودها به. شوددرنهایت افت عملکرد مطرح می
هاي  کیفیت محصوالت کشاورزي را ارتقاء داده و از تجمع میزان نیترات در اندام این کودها بایستی بتوانند عالوه بر افزایش تولید،

انگور نیز مانند سایر گیاهان براي تولید محصولی با عملکرد باال و کیفیت . مصرفی محصوالت باغی را به حداقل ممکن تنزل دهند
عنصر  13نماید و طور مستقیم از طریق هوا دریافت می عنصر اکسیژن، هیدروژن و کربن را به 3عنصر غذایی نیاز دارد که  16مطلوب به 

پاشی نشان داد  کود و محلول نتایج کلی در برنامه جامع تغذیه انگور در دو روش چال. دیگر باید از طریق کودهاي شیمیایی تأمین گردد
ها و یافته و همچنین موجب بهبود گلدهی و تشکیل میوه بیشتر با کیفیت مناسب، رسیدن یکنواخت میوه گیاه انگور افزایش میزان فتوسنتز

  .افزایش عمر انبارمانی میوه در پس از برداشت گردید
  تغذیه، انگور، رشد، کیفیت: ها کلیدواژه

  
  مقدمه
. کندگراد بدون خسارت تحمل میدرجه سانتی -15دماي پایین زمستان را تا  هاي معتدله بوده وجزء میوه) .Vitis vinifera L(انگور 

روزهاي ابري و بارانی در دوره . )1386، خوشخوي و همکاران( هاي تابستانه باشدمحل کاشت انگور بایستی فاقد یخبندان بهاره و بارش
. گرددها میدوره رسیدن میوه باعث پوسیدگی میوه هاي آن شده و همچنین این شرایط درگلدهی باعث ریزش تعداد زیادي از گل

پیرسون و ( شودها میدرجه و همچنین خشکی و کمبود آب در زمان گلدهی باعث ریزش تعدادي از گل 35دماي باال در حدود 
و شرقی کاشته  هاي جنوبیدر مناطقی که خطر بروز سرماي زودرس پاییزه وجود دارد، بهتر است که انگور در شیب. )1384، آویستن

خوشخوي و ( انگورهاي البروسکا در مقایسه با وینیفرا مقاومت بیشتري به تابستان مرطوب و زمستان سرد دارند. )1388، اسماعیلی( شود
- به ویژه شیب(دار هاي شیبدر مناطقی که خطر بروز سرماي زودرس بهاره وجود دارد، بهتر است که آنرا در زمین. )1386، همکاران

هاي انگور الزم بوده و چنانچه در زمستان بارندگی رخ ندهد، الزم است که آبیاري کاشت، بارندگی در زمستان براي بوته) شمالیهاي 
. ) 1383، کادین( در اثر سرماي شدید زمستان از بین خواهند رفت) هاي یکسالهبه ویژه شاخه(ها صورت بوتهانجام گیرد و در غیراین

، خوشخوي و همکاران( حساس است هاي بسیار سنگین و قلیاییی به خاكدهد ولا رشد کرده و محصول میهانگور در اکثر خاك
عنصر  3عنصر غذایی نیاز دارد که  16انگور نیز مانند سایر گیاهان براي تولید محصولی با عملکرد باال و کیفیت مطلوب به . )1386

. عنصر دیگر باید از طریق کودهاي شیمیایی تامین گردد 13نماید و هوا دریافت می طور مستقیم از طریقاکسیژن، هیدروژن و کربن را به
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لذا به این . )1387، ملکوتی( عنصر ازت، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و گوگرد به مقدار بیشتري نسبت به سایر عناصر نیازمند است 6به 
، مس، مولیبدن و کلر به مقدار بسیار ناچیزي مورد نیاز گیاه است و به عنصر آهن، روي، منگنز، بر 7. گویندعناصر، عناصر ماکرو می

در این تحقیق شاخصی از میزان قابلیت استفاده از  .) 1384، ملکوتی( نامندهمین علت آنها را عناصر کم مصرف یا عناصر ریز مغذي می
یابی به تولیدي مناسب از کند، دستکود را پیش بینی میکند، احتمال دستیابی به پاسخ اقتصادي از میزان عناصر غذایی را فراهم می

یکی از مهمترین نکاتی که در . هاي خاك نباید از حرارت یا بخار استفاده کردلحاظ کمیت و کیفیت همچنین براي خشک کردن نمونه
کلی براي طورنماییم بهلیت میکند شناسایی همه جانبه خاك باغی است که در آن فعاجهت تغذیه مطلوب باغات انگور به ما کمک می

باشد لذا اولین می ي خاکشناسیهانجام آزمایش خاك در آزمایشگاهپی بردن به میزان مواد غذایی موجود در خاك و حاصلخیزي آن ا
 .باشدبرداري از آن به طور صحیح میمرحله در تجزیه خاك نمونه

  
  هامواد و روش

- در نمونه .انجام شد) استان خوزستان(از باغات انگور در شهرستان باغملک  ن و اوایل بهاراواخر زمستا 92 -91این آزمایش در سال 

برداري از خاك، ابتدا قبل از نمونه برداري باید سطح باغ به طور یکنواخت تقسیم بندي و در هر قطعه یکنواخت به طور زیگراگ 
گیري کرده، متر اقدام به نمونهسانتی 60 – 30متر و سانتی 30-0عمق  برداري از خاك باغات انگور معموال از دوحرکت نموده در نمونه

هاي تهیه شده را کیلوگرم تهیه کرده و سپس نمونه 1هایی به وزن تقریبی نقطه نمونه 15 -10براي تهیه هر نمونه بایستی حداقل از 
و در آزمایشگاه خاکشناسی تجزیه خاك . شته شدکیلوگرمی در یک کیسه پالستیکی گذا 2مخلوط کرده و از مخلوط آنها یک نمونه 

روش زیرخاکی : اول .انجام شد طریقه مصرف کودها در باغات انگور به دو روش. گیري شدهطور کامل اندازو عناصر غذایی به
ر حفر نموده متسانتی 40متر و عمق سانتی 30هایی به عرض هاي انگور چالهمتري تنه بوته 5/0در کف جوي در فاصله ) چالکود(

هاي موجود در هر هکتار برآورد و پس شخص شده از نتیجه آزمایش خاك با در نظر گرفتن تعداد بوتهکودهاي شیمایی مورد نیاز باغ م
کیلوگرم استفاده شود  2ها حداقل بهتر است از کود دامی پوسیده شده نیز در داخل چاله. شودها ریخته میاز مخلوط نمودن داخل چاله

متر حفر کرده و کودها را سانتی 20متر و عمق سانتی 20-15س روي آن را با خاك پوشانده و شیاري در داخل جوي آب به عرض و سپ
پاشی در انگور محلول پاشی بوده،در روش دوم محلول. نموده و روي آن را با خاك پوشانده شدطوري نواري در داخل شیار مصرف به

پاشی با عناصر ریز مغذي جهت جلوگیري از کمبودها و و محلول) جایگزینی میوه(ریق بوده فروست از لحاظ شیوه و زمان به دو ط
 .افزایش عملکرد کمی و کیفی میوه در انگور انجام شد

  
  نتایج و بحث

صورت کرتی استفاده در باغاتی که به روش اول مصرف زیر خاکی بوده که .به دو روش مصرف کودها در باغات انگور استفاده شد
لی مواد آ. شوندمتر مصرف میسانتی 30انداز رطوبت بیشتري به سایر نقاط وجود دارد در سایه انداز بیرونی در عمق شده چون در سایه

دهد زیرا هوموس قدرت جذب آب زیادي داشته و ظرفیت آبگیري ظرفیت نگهداري و استعداد خاك را براي هدایت آب افزایش می
و ضمن بهبود کاهد گیرند و از به هم چسبندگی ذرات رس میلی در البالي ذرات رس قرار میذرات مواد آ. بخشدد میرا بهبو

سولفات . در روش چالکود ازت را به صورت نیترات یا سولفات آمونیوم مصرف کنید. کندب را تسهیل میساختمان خاك، جریان آ
. در عمق خاك باید قرار گیرند ن را با آبیاري مصرف نکنید این کودها حتماًروي، سولفات منگنز، سولفات مس، سکوسترین آه

در مناطقی که با کمبود آب مواجه هستند  .یت داردحمصرف کود سوپر فسفات تریپل نسبت به فسفات آمونیوم در باغات انگور ارج
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در مرحله گلدهی . در اختیار گیاه قرار گیرد هاي کمپاشی عناصر ریز مغذي با غلظتمصرف خاکی صحیح نیست باید از طریق محلول
ها، باز شدن برگها، قبل از توان در زمان تورم جوانهپاشی را میدر انگور محلول. پاشی صورت گیردهاي انگور هرگز نباید محلولبوته

پاشی باید رعایت فاصله زمانی در زمان محلول. روز قبل از برداشت و پس از بردشت انجام داد 20گلدهی، اتمام گلدهی، رشد خوشه، 
فتوسنتز بیشتر  ،ها در انگور باعث گلدهی بیشتر و تشکیل میوه با کیفیتو در واقع اهمیت استفاده از ریز مغذي .روزه رعایت شود 15

براي بهبود گلدهی  در برنامه جامع تغذیه انگور الزم است .در باغات انگور شد هارسیدن میوهبراي رسیدن میوه و تولید بهتر و یکنواخت 
 70(کود روي  .پاشی گرددلیتر در هکتار بعد از برداشت محصول یا ابتداي فصل رشد محلول 2) درصد بر 15(و تشکیل میوه از کود بر 

فسفر به همراه  1/3(کود کلسیم و فسفر . لیتر درهکتار بعد از برداشت محصول یا ابتداي فصل رشد محلول پاشی گردد 1) درصد روي
پاشی گردد و همچنین براي افزایش فتوسنتز گیاه انگور کود آهن لیتر در هکتار از زمان تشکیل میوه به بعد محلول 5) درصد کلسیم 6/5

) EDTAدرصد آهن  10(کود آهن . گرم به ازاء هر درخت در ابتداي فصل رشد 25به میزان متوسط ) EDTAدرصد آهن  5/5(حداقل 
. متر ممنوع استسانتی 4-3پاشی کود آهن روي میوه با قطر بیش از محلول. پاشی شوددوره رشد محلول به نسبت یک در هزار در اوایل

لیتر در هکتار قبل  1) درصد روي 70(کود روي . پاشی شودلیتر در هکتار در اوایل فصل رشد محلول 2) درصد منیزیم 50(کود منیزیم 
 همچنینو . پاشی شودلیتر در هکتار در ابتداي فصل رشد محلول 2) منگنز درصد 32(کود منگنز . پاشی شودو بعد از گلدهی محلول

 5بار به میزان نوبت هر  3در ) درصد کلسیم 16(پاشی مستقیم روي میوه با استفاده از کود کلسیم توان محلولبراي بهبود کیفیت میوه می
  .دوره رشد تا زمان برداشت میوه انگور صورت گیردروز از زمان تشکیل میوه در طول  14-10فاصله لیتر در هکتار به 
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  دهدتوصیه محلول پاشی در باغات انگور را نشان می :1جدول 
  توضیحات  نوع کودهاي مصرفی  تاثیرات  زمان مصرف

  اواخر اسفند تا اوایل فروردین
بهبود باروري و کاهش 

  استرسهاي محیطی
کودهاي حاوي عناصر کاربرد 

  ي ازترو

قبل از مصرف کودها حتما 
بروشور و اطالعات درج شده 
بر روي بسته بندي آنها را حتما 

  .مطالعه گردد

  باز شدن برگها تا ظهور خوشه
بهبود مکانیسم گلدهی و 

  افزایش طول خوشه
کاربرد کودهاي حاوي عناصر 

  روي ازت و منگنز

و باغداران محترم جهت کسب 
اطالعات مورد نیاز در مورد 

ودهاي مناسب حاوي عناصر ک
مورد نظر با کارشناسان جهاد 

  .کشاورزي مشورت نمایید

  قبل از گلدهی
بهبود مکانیسم رشد رویشی و 
جلوگیري از کمبود عناصر 

  میکرو

کاربرد کودهاي عناصر ازت 
  فسفر پتاسیم آهن

  

  اتمام گلدهی
افزایش کیفیت و بهبود خواص 

  انبارداري محصول

عناصر کاربرد کودهاي حاوي 
ازت فسفر پتاسیم آهن منیزیم 

  کلسیم
  

  رشد خوشه
بهبود رنگ و طعم و افزایش 

  سایز محصول

کاربرد کودهاي حاوي عناصر 
منیزیم آهن کلسیم پتاسیم 

  فسفر
  

  روز قبل از برداشت 20
دستی و پیش رسی یک

  محصول
کاربرد کودهاي حاوي عناصر 

  کلسیم پتاسیم منیزیم
  

  بعد از برداشت
ت باروري سال تقویت جه

  آینده
کاربرد کودهاي حاوي عناصر 

  روي بر ازت
  

  
  گیرينتیجه

وسیله اضافه توان بهمواد آلی خاك را می .آیدتغذیه صحیح انگور یکی از عوامل مهم در بهبود کیفی و کمی محصول به شمار می
ها روي پس از برداشت انگور وقتی که هنوز برگ در مصرف چالکود بهتر است در اوایل پاییز. کردن کودهاي آلی به خاك تامین کرد

در روش چالکود مصرف کود سوپر فسفات . انجام شود ها تا قبل از باز شدن آنهاو یا اواخر اسفند زمان متورم جوانه. ها قرار دارندبوته
شود به خصوص کود ر تاکید میمصرف منیزیم در باغات انگور بسیا. تریپل نسبت به فسفات آمونیوم در باغات انگور ارجحیت دارد
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. عناصر میکرو وقتی کارایی دارند که از لحاظ ازت، فسفر و پتاسیم در حد کفایت در خاك قرار داشته باشند. سولفات پتاسیم منیزیم
 در مناطقی که با کمبود آب مواجه هستیم مصرف خاکی. کودهاي ماکرو حتما باید در عمق خاك قرار گیرند تا موثر واقع شوند

پاشی دو یا در صورت محلول. هاي کم در اختیار انگور قرار گیردصحیح نیست باید از طریق محلول پاشی عناصر ریز مغذي با غلظت
آهن و روي به دلیل حالت آنتاگونیسمی نباید همزمان با هم .در هزار تجاوز ننماید 10چند نوع کود شیمیایی حداکثر دز مصرفی از 

ها در ریزمغذي. باشد رطوبت هوا باالترین حد ممکن را داردپاشی صبح زود یا بعد از ظهر مین زمان محلولبهتری. پاشی شوندمحلول
رشد میوه و رسیدن  گیاه قوي و میوه دهی یکنواخت شده و افزایش فتوسنتز براي رسیدن به تولید بهتر ،افزایش گلدهی انگور باعث

  .ین نسبت قند به اسید و افزایش خاصیت انبارداري میوه انگور گردیدها شده و همچنین ایجاد تعادل بیکنواخت میوه
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