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  بررسی استفاده از پتاسیم در بهبود عملکرد و کیفیت 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  

 .مسئول تولیدات گیاهی جهاد کشاورزي شهرستان باغملک، خوزستان  - 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

پتاسیم  .ن همه عناصر گیاهی از اهمیت زیادي برخوردار استکافی در دسترس گیاه قرار گیرد، بلکه ایجاد تعادل و رعایت نسبت میا
آنزیم گیاهی دخالت  50سازي بیش از  طور مستقیم و غیرمستقیم در فعال یکی از سه عنصر اصلی در تغذیه گیاهی است، این عنصر به

وري  و همچنین باعث افزایش بهره هاي محیطی مانند خشکی و سرما در گیاه نقش مهمی داردپتاسیم در افزایش مقاومت به تنش .دارد
منظور افزایش عملکرد و بهبود خصوصیات  منظور تاثیر کودهاي حاوي پتاسیم از منابع سولفات و کلرور به به. گرددآب در گیاه می

شامل دو  که در قالب طرح کامالً تصادفی در باغات انگور موردنظر) استان خوزستان(کیفی انگور، این آزمایش در شهرستان باغملک 
نتایج نشان داد عملکرد میوه، درصد قند میوه، وزن خوشه، طول خوشه و بازارپسندي محصول . شده و شاهد بود اجرا شد قطعه، توصیه

  .شده با پتاسیم در مقایسه با تیمار شاهد افزایش نشان داد انگور در تیمار توصیه
  .ورتغذیه، پتاسیم، بهبود، عملکرد و کیفیت، انگ: ها کلیدواژه

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

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

باي بوردي و ( شودها میدرجه و همچنین خشکی و کمبود آب در زمان گلدهی باعث ریزش تعدادي از گل 35دماي باال در حدود 
هاي جنوبی و شرقی کاشته روز سرماي زودرس پاییزه وجود دارد، بهتر است که انگور در شیبدر مناطقی که خطر ب. )1379، همکاران

 هاي البروسکا در مقایسه با وینیفرا مقاومت بیشتري به تابستان مرطوب و زمستان سرد دارندانگور. )1386، خوشخوي و همکاران( شود
هاي شیب دار زودرس بهاره وجود دارد، بهتر است که آنرا در زمیندر مناطقی که خطر بروز سرماي . )1386، خوشخوي و همکاران(
هاي انگور الزم بوده و چنانچه در زمستان بارندگی رخ ندهد، الزم کاشت، بارندگی در زمستان براي بوته) هاي شمالیبه ویژه شیب(

 در اثر سرماي شدید زمستان از بین خواهند رفت) هاي یکسالهبه ویژه شاخه(ها صورت بوتهاست که آبیاري انجام گیرد و در غیر این
پیرسون ( حساس است ی به خاکهاي بسیار سنگین و قلیاییدهد ولها رشد کرده و محصول میانگور در اکثر خاك. )1388، اسماعیلی(

 3عنصر غذایی نیاز دارد که  16انگور نیز مانند سایر گیاهان براي تولید محصولی با عملکرد باال و کیفیت مطلوب به  ).1384، و آویستین
عنصر دیگر باید از طریق کودهاي شیمیایی تامین  13نماید و عنصر اکسیژن، هیدروژن و کربن را به طور مستقیم از طریق هوا دریافت می

. )1384، ابی فرشه( عنصر ازت، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و گوگرد به مقدار بیشتري نسبت به سایر عناصر نیازمند است 6به . گردد
اهی آنزیم گی 50طور مستقیم و غیرمستقیم در فعال سازي بیش از پتاسیم یکی از سه عنصر اصلی در تغذیه گیاهی است این عنصر به
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هاي پتاسیم در افزایش مقاومت به تنش. )1384، ملکوتی( ، ساخت قندها، فتوسنتز از جمله آنها استدخالت دارد که تولید پروتئین
تغذیه  ).1387، ملکوتی( گرددجمله خشکی  و سرما در گیاه نقش مهمی دارد همچنین باعث افزایش بهروري آب در گیاه می از محیطی

صحیح در گیاه که در آن باید هر عنصر به اندازه کافی در زمان مناسب در اختیار گیاه قرار گیرد از جمله اصول اولیه دستیابی به 
نیاز به حداکثر تولید در واحد سطح اگر چه امروزه از کودهاي شیمیایی به عنوان ابزاري جهت . )1384، ملکوتی( کشاورزي پایدار است

، کیفیت محصوالت تولیدي را نیز بهبود بخشند و مسائل حاد اید عالوه بر افزایش تولید محصولشود، ولی این کودها باستفاده می
سطح زیر . رودانگور از جمله محصوالت مهم باغی در دنیا و ایران به شمار می. هاي زیست محیطی را به وجود نیاورندمربوط به آلودگی

به طور کلی براي پی بردن به میزان مواد غذایی موجود در خاك و آزمایش این  .استهکتار   150نگور در شهرستان باغملک کشت ا
-ر تجزیه خاك نمونه برداري از آن به طور صحیح میباشد لذا اولین مرحله دمینجام آزمایش خاك در آزمایشگاهها حاصلخیزي آن ا

و در این راستا مصرف بهینه و همه جانبه از کودهاي شیمیایی نقش مهم و چشمگیري در افزایش عملکرد و بهبود خصوصیات  .باشد
  .کیفی دارد

 
  هامواد و روش

منظور افزایش عملکرد و بهبود خصوصیات و کلرور بهمنظور تاثیر کودهاي حاوي پتاسیم از منابع سولفات به 93این آزمایش در سال 
باغات انگور در  کیفی انگور در منطقه آزمایشی تحت عنوان مقادیر و منابع مختلف پتاسیم در عملکرد کمی و کیفی انگور، در

د نظر انتخاب و قبل از ابتدا باغ انگور موربرداري از خاك، در نمونه .به مدت یک سال اجرا شد) استان خوزستان(شهرستان باغملک 
منظور ها بهمتر به طور جداگانه شد نمونهسانتی 60-30و  30-0برداري خاك از دو عمق آغاز دوره رشد رویشی گیاه اقدام به نمونه

باغ مورد نظر به دو قطعه توصیه شده و شاهد تقسیم شده و در قطعه شاهد روش  .تهیه شد گیري فاکتورهاي فیزیکی و شیمیاییاندازه
کودهاي . کودهی و میزان مصرف کود براساس باغدار و در قطعه توصیه شده بر اساس آزمون خاك و روش مصرف چالکود اجرا شد

شده بود در متر که در محل عبور آب تعبیه نتیاس 40چاله به عمق  2مورد نیاز بر اساس نتایج آزمون خاك تعیین و به روش چالکود در 
هرچند نوع کودهاي شیمیایی به کار رفته در هر دو قطعه توصیه شده و شاهد یکسان بوده ولی در قطعه . اطراف هر بوته مصرف گردید

د پتاسه براي هر کیلوگرم کو 1بوده و در این قطعه میزان  صورت چالکودتوصیه مصرف کود براساس آزمون خاك و روش مصرف به
کود  .صورت سرك استفاده شدصورت قبل از آغاز دوره رشد و در زمان رشد گیاه بهبوته از منبع سولفات پتاسیم و کلرور پتاسیم به

هاي الزم شامل کلیه مراقبت. پتاسه مصرفی در قبل از دوره رشد از منبع سولفات پتاسیم و در زمان سرك از منبع کلرور پتاسیم بود
در . هاي در هر مرحله اعمال و محصول تا زمان برداشت مورد کنترل قرار گرفتهاي هرز، مبارزه با آفات، بیمارياري، وجین علفآبی

میزان اسیدیته، درجه شوري، بازارپسندي . برداري و تعیین خصوصیات کمی و کیفی محصول شدزمان رسیدگی محصول اقدام به نمونه
 .ورد بررسی در این آزمایش بودندمحصول انگور از جمله صفات م

  
  نتایج و بحث

گیري و هو شاهد و سپس صفات مورد نظر بررسی و اندازشده هاي تیمار توصیه برداري از بوتهدر زمان رسیدگی محصول اقدام به نمونه
طول خوشه انگور و  .ن دادمیوه در تیمار توصیه شده نسبت به تیمار شاهد افزایش چشمگیري نشا مده عملکردآدست نتایج حاصله به

آب میوه در تیمار توصیه شده کمتر از تیمار  PH. درصد قند در تیمار توصیه شده با میزان پتاسیم در مقایسه با تیمار شاهد افزایش یافت
) شوري آب میوه(کی میزان هدایت الکتری. قطر حبه انگور در تیمار توصیه شده با پتاسیم در مقایسه با تیمار شاهد بیشتر بوده. شاهد بود
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زمون نقش براساس نتایج حاصله از آ استفاده از آزمون خاك و تعیین میزان کودهاي مصرفی. در تیمار توصیه کمتر از تیمار شاهد بود
ن و عنوان روش ارزاآورد از آزمون خاك بهاي جلوگیري به عمل میاي در گیاه داشته و از اختالالت تغذیهمهمی در ایجاد تعادل تغذیه

 .گرددتري در مصرف کودهاي شیمیایی استفاده میدقیق

  
  گیري شده خصوصیات فیزیکی شیمیایی خاك مزرعه انگورمقادیر اندازه :1جدول 

 عمق خاك
  )مترسانتی(

درصد اشباع 
  عصاره خاك

اسیدی
  PH ته

درصد 
مواد خنثی 

  شونده

درصد 
کربن 

  آلی

درصد 
ازت 
  کل

فسفر 
قابل 
  جذب

پتاسیم 
قابل 
  جذب

د درص
  رس

درصد 
  سیلیت

درصد 
  شن

0-30  490/0  84/7  17  40/0  03/0  4/18  560  40  32  21  
30-60  790/0  80/7  1/15  30/0  01/0  2/12  330  44  30  20  

 
منظور افزایش قابلیت جذب و در اختیار قرار دادن عناصر غذایی مورد نیاز تغییر در روش مصرف کود و تبدیل آن به سیستم چالکود به

  .نمایدهاي قدیمی جلب میدستاوردهاي مهم طرح بوده که توجه باغداران را نسبت به جایگزینی این روش به جاي روش گیاه ازجمله
  

  گیري خصوصیات کمی و کیفی محصولاندازه: 2جدول 
  توصیه شده  شاهد  عناوین خواص کیفی  ردیف

1  EC دسیمنز بر متر 2  دسیمنز بر متر 4/2  عصاره آب انگور  
2  PH  40/3  3  
  مترسانتی 30/1  مترسانتی20/1  قطر حبه  3
  مترسانتی20/24  مترسانتی14/21  طول خوشه  4
  6/25  1/23  درصد قند  5
  گرم310  گرم 245  وزن خوشه  6
  گرم درهکتارکیلو 20500  گرم درهکتارکیلو12200  عملکرد میوه  7
  19  16  بازارپسندي  8

  
  گیرينتیجه

منظور افزایش عملکرد در واحد سطح و به .آیددر بهبود کیفی و کمی محصول به شمار میتغذیه صحیح انگور یکی از عوامل مهم 
کیلوگرم کود پتاسیم از منبع  1بهبود خصوصیات کیفی محصول عالوه بر مصرف کودهاي شیمیایی براساس آزمون خاك مصرف 

کودهاي پتاسیم در افزایش عملکرد . شودتوصیه میهاي انگور صورت پایه و کلرور پتاسیم به صورت سرك در بوتهسولفات پتاسیم به
نتایج کلی نشان داد  .نمایددر بهبود خصوصیات کیفی محصول نیز نقش مثبت و مهمی داشته که ضرورت استفاده ار آنها را توجیه می

د، طول خوشه، وزن خوشه، که مصرف پتاسیم در انگور در تیمار توصیه شده در مقایسه با تیمار شاهد باعث افزایش عملکرد، درصد قن
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توان گفت که و در واقع می. آب میوه در تیمار توصیه شده نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت PHو میزان . بازارپسندي محصول شد
  .مصرف کودهاي حاوي پتاسیم در بهبود خصوصیات کیفی محصول و افزایش عملکرد در واحد سطح در محصول انگور مفید است

  منابع
 .، اصول تغذیه در تاك، انتشارات جهاد کشاورزي استان قزوین1388، .م اسماعیلی

تولید و مصرف بهینه کودهاي شیمیایی در راستاي اهداف کشاورزي پایدار، انتشارات نشر و  1379، ملکوتی. ج. م و. م باي بوردي
 .ایران -آموزش کشاورزي، کرج

 .ات دانشگاه تهرانهاي تاك، انتشار، بیماري1384گاهین، .آ و. پیرسون ر

 )کتاب( .ص 596شیراز . انتشارات دانشگاه شیراز. اصول باغبانی. 1386تفضلی،  .عو  روحانی. اشیبانی . ب، .خوشخوي م

 .ایران -ها در افزایش عملکرد و بهبود انگور، هشتمین کنگره علوم خاك، کرج، نقش گوگرد و ریز مغذي1384، .شهابی فر ج

 .، پتاسیم در کشاورزي، انتشارات سنا1384شهابی،  .ا. ع و. ج. ملکوتی م

 .406، حد مطلوب عناصر غذایی در خاك و برخی از محصوالت باغی، نشریه فنی شماره 1384، .ج. ملکوتی م

 .، روش جامع تشخیص و ضرورت مصرف بهینه کودهاي شیمایی، انتشارات دانشگاه تهران1387، .ج. ملکوتی م
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