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 بیدانه در قزوین ورماکرو و میکرو بر خواص کمی و کیفی انگغذایی تأثیر برخی از عناصر 

 مهرزاد مستشاري (محصص)

 مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی قزوین استادیار پژوهش

 mm_mohasses@yahoo.com  
  

  چکیده

در تحقیقی تأثیر برخی از عناصر ماکرو و میکرو بر خواص کمی و کیفی انگور بیدانه به منظور 

هاي این طرح در قالب طرح بلوكبه اجرا درآمد. ایستگاه اسماعیل آباد مرکز تحقیقات کشاورزي قزوین 

 -2نیتروژن و فسفر  -1تکرار طی دو سال اجرا شد. تیمارها شامل ( 3تیمار و  8کامل تصادفی با 

نیتروژن، فسفر، پتاسیم، گوگرد و منگنز،  -4، پتاسیم و گوگرد، نیتروژن، فسفر -3ر و پتاسیم نیتروژن، فسف

نیتروژن، فسفر، پتاسیم، گوگرد، منگنز، روي و  -6نیتروژن، فسفر، پتاسیم، گوگرد، منگنز و روي  - 5

نیتروژن، فسفر، پتاسیم، گوگرد،  -8آهن و مس  ،فر، پتاسیم، گوگرد، منگنز، روينیتروژن، فس -7آهن 

.  کودهاي فسفر، پتاسیم و گوگرد در ابتداي فروردین ماه به صورت بودندمنگنز، روي، آهن، مس و بور) 

خاکی و عناصر ریزمغذي و نیتروژن با شروع فصل رشد قبل از گلدهی مصرف گردید. فاکتورهاي 

طر حبه، بازارپسندي، میزان اسیدیته، درصد قند و عناصر عملکرد، وزن خوشه، وزن حبه، طول خوشه، ق

ریزمغذي موجود در عصاره میوه اندازه گیري شد. نتایج نشان داد که در اکثر پارامترهاي مورد اندازه 

گیري بین تیمارهاي اعمال شده با عناصر ریزمغذي نسبت به شاهد اختالف معنی داري بدست آمد که 

بود که تیمارهاي اعمال شده با عناصر ریزمغذي اختالف  8وط به تیمار بیشترین میزان عملکرد مرب

گرم، بیشترین میزان وزن  247بالغ بر  8و  6مشهود نبود. بیشترین میزان وزن یک خوشه مربوط به تیمار 

 24بالغ بر  8و  7گرم، بیشترین میزان طول خوشه مربوط به تیمار  1/2باغ بر   8و  4حبه مربوط به تیمار 

میلی متر و بهترین بازارپسندي   15بالغ بر  8و  6، 4انتیمتر، بیشترین میزان قطر حبه مربوط به تیمار س

درصد  20بالغ بر  7و  6، 4و بیشترین درصد قند مربوط به تیمار  18بالغ بر  8و  4،7مربوط به تیمار 

  می دهد.بدست آمد. که ضرورت مصرف پتاسیم و ریزمغذي ها به همراه گوگرد را نشان 

  

  استان قزوین ،عناصر غذایی، انگور هاي کلیدي: واژه

  

  مقدمه

در ایران تنوع وسیعی در ارقام انگور از مناطق مختلف کشور گزارش شده است (حاجی امیـري و  

. بسیاري از ارقام رایج ایرانی مشکالتی از نظیر میزان محصـول، کیفیـت    )2006 ؛ نجاتیان،1997همکاران،
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و ریزش میوه دارند که قسمتی از این مشکالت مربوط به تغذیه نامطلوب درختان در تاکستانهاست. نقش 

؛ معتمد،  1997و عناصر غذایی در بسیاري از محصوالت در ایران مطالعه شده است (میرعبدالباقی،تغذیه 

بسـیاري از  در ). ولی در انگور به نقش تغذیه و عناصـر کـم مصـرف توجـه کمتـري شـده اسـت.        2005

یکی از مهمترین عواملی که ویژگیهاي کمی و کیفی و باردهی انگور را تحت تـأثیر قـرار مـی    محصوالت 

دهد، تغذیه بهینه می باشد. تغذیه مواد معدنی یک عامل مهم براي افزایش تولید و کیفیـت انگـور اسـت.    

انگور متفاوت است. بیشترین  بوته هاينقش مواد معدنی براي انجام فرآیندهاي فیزیولوژیکی مختلف در 

اثر آنها از راه تأثیر بـر تقسـیم بنـدي متابولیـت هـاي اولیـه و ثانویـه بـه دسـت آمـده از فتوسـنتز ماننـد             

کربوهیدراتها، اسیدهاي آمینه، پروتئین ها، تنظیم کننده هاي رشـد و ترکیبـات معطـر صـورت مـی گیـرد       

گزارش نمودند که کـاربرد برگـی مـواد غـذایی و      )2000کرسپن و همکاران ( ).2000برادوا و همکاران،(

کودها یکی از راههاي بهبود عملکرد و کیفیت محصوالت مختلف مانند انگور و راهی براي مصرف بهینه 

) بین وضـعیت تغذیـه اي   1984( کودهاي شیمیایی است. بر اساس نتایج آزمایش هاي آلولت و همکاران

پی کوکس و  ).2000(برادوا و همکاران، رابطه قوي وجود داردمو و باردهی جوانه و نیز کیفیت حبه یک 

) به این نتیجه رسیدند که تغذیه در مدت فصل رشد یا پـس از برداشـت میـوه، غلظـت     1989همکاران (

مواد غذایی را در اندام هاي ذخیره و در بافت برگ به بیشترین مقدار می رساند. در درخت انگور اثرهاي 

کیفیت میوه به میزان مواد غذایی و نسبت این مـواد بسـتگی دارد در مـورد نقـش      مواد غذایی بر کمیت و

تغذیه برگی اوره در بهار در افزایش درصد تشکیل میوه گزارش هاي متناقضی ارائه شده است. در اوایـل  

بهار درخت از نیتروژن ذخیره تغذیه می کند تا این که جـذب نیتـروژن در فصـل جـاري صـورت گیـرد       

) گـزارش کردندکـه کـارایی کـاربرد نیتـروژن بـه       1972( ). شیم و همکاران1997نی و همکاران،(تاگلیاوی

تعداد حبـه در هـر خوشـه بـه میـزان       برابر بیشتر از کاربرد خاکی آن است. 4صورت اسپري برگی اوره، 

 یابـد. نیتروژن نسبت داده شده است، نتایج نشان می دهد که با افزایش نیتروژن اسیدیته میوه کـاهش مـی   

ـ پر") بر روي رقـم  1992دیلیون و همکاران ( و  "تامپسون سیدلس") بر روي رقم 1990الگارهی (  "تل

بررسی هایی انجام داده و گزارش نمودند که در مقادیر کمتر نیتـروژن اسـیدیته انگـور بهبـود یافتـه و بـا       

  افزایش نیتروژن ، وزن و اندازه خوشه افزایش می یابد.

، تنظـیم فشـار   pHپتاسیم فراوانترین کاتیون موجود در سیتوپالسم است و نقش مهم آن در تثبیـت  

). 1377اسمزي، فعال کردن آنزیم ها، ساخت پروتئین، فتوسنتز و بـزرگ شـدن یاختـه هاسـت (طالیـی،      

مکـاران،  پتاسیم تعداد خوشه در هر مو و تعداد حبه در هر خوشه را تحت تأثیر قرار می دهد (بـرادو و ه 

). رابطه بین میزان محصول و اندازه میوه با پتاسیم برگ نشان می دهد براي اینکه میوه اندازه کـافی  2000

  ).1996رشد کند به پتاسیم بیشتري در برگ نیاز دارد (سوسویک و السون ، 
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کـه   ) در یک آزمایش دو ساله روي رقم انگـور بیدانـه سـلطانی نشـان دادنـد     1979یامداگنی و همکاران(

محلولپاشی سولفات روي با غلظت دو در هزار در یک هفته قبل از باز شدن گل ها و در زمان تمام گـل  

  شد. TSSموجب افزایش تشکیل میوه، تعداد خوشه ها، وزن خوشه، میزان محصول و 

در  5) گزارش کرد که با کـاربرد اوره، اسـید بوریـک و سـولفات روي بـا غلظـت       2001مرشدي (

تشکیل میوه در انگور افزایش یافته و تیمارهاي حاوي روي در مقایسه بـا تیمارهـاي حـاوي    هزار، میزان 

  بور بیشترین درصد تشکیل میوه را موجب شدند. 

  

  مواد و روشها

 3تیمار و  8این طرح در ایستگاه تحقیقاتی اسماعیل آباد قزوین در قالب بلوکهاي کامل تصادفی با 

اوره و  کیلـوگرم در هکتـار   200از هـر کـدام  ( نیتـروژن و فسـفر   -1:شامل تکرار به اجرا درآمد. تیمارها 

 )سولفات پتاسـیم  کیلوگرم در هکتار 300(تیمار قبلی +  نیتروژن، فسفر و پتاسیم -2 )سوپرفسفات تریپل

نیتـروژن، فسـفر،    -4 )گوگرد کیلوگرم در هکتار 500(تیمار قبلی +  نیتروژن، فسفر، پتاسیم و گوگرد -3

نیتـروژن، فسـفر،    - 5 کیلـوگرم در هکتـار سـولفات منگنـز)      60(تیمار قبلـی +   پتاسیم، گوگرد و منگنز

نیتروژن، فسـفر،   -6 کیلوگرم در هکتار سولفات روي)  80(تیمار قبلی +  پتاسیم، گوگرد ، منگنز و روي

نیتـروژن،   -7 رم در هکتار سکوسترین آهن) کیلوگ 60(تیمار قبلی +  پتاسیم، گوگرد، منگنز، روي و آهن

 -8 کیلوگرم در هکتار سـولفات مـس)    40(تیمار قبلی + فسفر، پتاسیم، گوگرد، منگنز، روي، آهن و مس

کیلـوگرم در هکتـار    40(تیمـار قبلـی +   نیتروژن، فسفر، پتاسیم، گوگرد، منگنـز، روي، آهـن، مـس و بور   

 30-60و  0-30د نمونه برداري مرکب خـاك از دو عمـق   می باشد. قبل از شروع فصل رش اسیدبوریک)

پتاسیم و گوگرد در ابتداي بهار از طریق خـاك در اختیـار گیـاه قـرار      ،سانتی متري صورت گرفت. فسفر

  گرفت، عناصر ریزمغذي و نیتروژن با شروع فصل رشد قبل از گلدهی به صورت خاکی مصرف گردید.

  

  ورد آزمونخصوصیات شیمیایی آب آبیاري م -1جدول

pH 
EC   

dS m-1 

Na+ K+ Ca++ + 
Mg++  

SAR  Cl- CO3
2- HCO3

- SO4
– TDS 

mg. L-1  meq. L1  

6/7 618/0 6/4  03/0 4/1 5/5  1 4/0 4 6/0 620 
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 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکهاي مورد آزمون قبل از کاشت  -2جدول

  سال
  عمق

)cm(  
pH 

EC 
dS.m-

1)(  

OC N TNV 

  بافت
P Kav  Fe Zn Cu Mn B 

ESP 

% % % 
      (meq. L-1 

) 
   

 اول

30 -0 7/7 6/0 55/0 05/0 6/9 
لومی 

  شنی
1/4 320 4/4  46/0  5/1 52/7 27/0 13/7 

60 -30 7/7 5/0 47/0 05/0 5/11 
لومی 

 شنی
5/1 220 1/5 52/0  2/2 8/10 2/0 4/6 

 دوم

30 -0 6/7 4/0 8/0 08/0 7/6 
لومی 

 شنی
1/5 210 2/4 28/1 4/2 8/3 15/0 13/7 

60 -30 5/7 4/0 4/0 04/0 10 
لومی 

 شنی
9/1 160 4 98/0  46/1 6/7 17/0 4/6 

  

  نتیجه گیري

با توجه به نتایج بدست آمده در پارامترهاي مورد اندازه گیري به ترتیب می توان چنین تفسیر 

  نمود:

درصد معنی دار گردید. بیشترین  1در سطح  میزان عملکرد میوه انگور در هکتار از لحاظ آماري -1

تن در هکتار مشاهده  56/11) با عملکرد N,P,K,S,Mn,Zn,Fe,Ca,B( 8عملکرد در در تیمار شماره 

می باشد . الزم به ذکر است که میزان  وگردید که نشانگر لزوم مصرف عناصر غذایی ماکرو و میکر

ار بود ولی به دلیل سرمازدگی عملکرد سال دوم تن در هکت 17عملکرد در سال اول در همین تیمار 

  طرح بسیار کاهش یافت.

درصد معنی دار گردید که بین تیمارهاي عناصر ریزمغذي  5میزان میانگین وزن خوشه در سطح  -2

) N,P,K,S,Mn,Zn,Fe( 6اختالف معنی داري مشاهده نمی گردد، ولی بیشترین میزان مربوط به تیمار 

  گرم می باشد. 2/246و  1/247) به ترتیب N,P,K,S,Mn,Zn,Fe,Cu,B( 7و تیمار

میانگین وزن حبه انگور در سطح یک درصد معنی دار گردید و بیشترین عملکرد مربوط به تیمار  -3

)NPKSMn،(12/2 .گرم می باشد  

درصد معنی دار گردید و بیشترین میزان طول خوشه مربوط به تیمار  1میانگین طول خوشه در سطح  -4

8 )N,P,K,S,Mn,Zn,Fe,Cu,B سانتی متر می باشد. 11/24) برابر با  

درصد معنی دار گردید و بین تیمارهاي مختلف اختالف معنی دار به  5میانگین قطر حبه در سطح  -5

) N,P,K,S,Mn,Zn,Fe( 6طور کامل مشهود دیده نمی شود ولی بیشترین میزان قطر حبه در تیمار 

  میلی متر می باشد. 35/15برابر با 
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اختالف  3و  1،2ر بازارپسندي (وضعیت ظاهري) بین تیمارهاي عناصر ریزمغذي با تیمارهاي از نظ -6

  می باشد. 8و 4،7معنی داري در سطح یک درصد دیده می شود و بهترین تیمار مربوط به تیمار 

درصد قند در سطح یک درصد معنی دار گردید، این اختالف بین تیمارهاي شاهد و تیمارهاي  -7

به بعد  2و گوگرد و عناصر ریزمغذي کامالً مشهود می باشد ولی در تیمارهاي مصرف پتاسیم 

 7) و N,P,K,S,Mn( 4اختالف معنی داري مشاهده نمی گردد. بیشترین درصد قند مربوط به تیمار

)N,P,K,S,Mn,Zn,Fe,Cu  می باشد.21) بیش از %  

  نی دار نگردید.میزان اسیدیته قابل تبادل بین تیمارهاي مختلف از نظر آماري مع -8

  

  نتیجه گیري نهایی

مصرف کودهاي شیمیایی با توجه به آزمون خاك جزو الینفک باغات انگور می باشد و مصرف 

گوگرد و پتاسیم تأثیر چشمگیري در فاکتورهاي مورد اندازه گیري داشته است. همچنین با مصرف عناصر 

مین سالمت جامعه به نحو مؤثري ریزمغذي می توان جهت باال بردن کمیت و کیفیت محصول و تأ

  استفاده کرد.

نیتروژن، فسفر، پتاسیم، گوگرد، ( 8شماره بهترین تیمار کودي از لحاظ خصوصیات کمی تیمار 

نیتروژن، فسفر، پتاسیم، ( 4 و از نظر خصوصیات کیفی تیمار شماره )منگنز، روي، آهن، مس و بور

تیمار ) و ، آهن و مسفر، پتاسیم، گوگرد، منگنز، روينیتروژن، فس( 7 تیمار شماره)، گوگرد و منگنز

  می باشد.  )نیتروژن، فسفر، پتاسیم، گوگرد، منگنز، روي، آهن، مس و بور( 8 شماره
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