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  ضرورت کاربرد گوگرد و ریزمغذي ها در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت انگور

  جعفر شهابی فر 

 قزوین استان مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعیعضو هیات علمی 

shahabifar1@yahoo.com 
  

  چکیده 

محصوالت کشاورزي تا حدود زیادي مربوط به عدم استفاده از عناصر ریزمغذي  کاهش کیفیت

می باشد، مصرف این کودها ضمن بهبود و ارتقاء کیفیت محصوالت کشاورزي عملکرد را هم بطور غیر 

دلیل پایین تر از حد ه پاشی این عناصر ب مستقیم تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین مصرف پایه و محلول

ضمناً غنی سازي محصوالت تولیدي درمراحل داشت با  ی بودن آنها در خاك ضروري است.بحران

استفاده از محلول پاشی  محصول از نظر توجیه اقتصادي نسبت به سایر روشها مثل افزایش مصنوعی این 

 نسبت بیترت به 1370 سال در کشور يکود فرمول در مواد به محصوالت تولیدي ارجحیت دارد.

  سال در و صفردرصد هایزمغذیر و S( 3( گوگرد ، 3)K2O(میپتاس ،111)P2O5( فسفر ، 100)N( تروژنین

 و 10 ، 22، 55 ، 100 به بیترت به 1380 سال در و بود صد در صفر و 5 ،5 ، 58 ، 100 بیترت به 1375

 .شود داده ارتقا صد در 4 و 50 ، 40 ، 50 ، 100 يها نسبت به است نظر در و شد اصالح صد در 1

نتایج حاصل از کاربرد گوگرد و ریزمغذي ها در انگور نشان می دهد: صفات وزن خوشه، بازارپسندي، 

میزان قند، عملکرد میوه و قطر حبه افزایش قابل قبولی به دست آمده است، به طوري که کاربرد این 

  رفته است. و مورد استقبال باغداران قرار گ ساختهکودها را در تاکستان هاي استان ضروري 

  

   گوگرد، ریز مغذي ها، انگور، عملکرد، کیفیتکلیدي:  هايژوا

  

  مقدمه

بررسی ها نشان می دهد کاهش کیفیت محصوالت کشاورزي تـا حـدود زیـادي مربـوط بـه عـدم       

استفاده از عناصر ریزمغذي می باشـد، مصـرف ایـن کودهـا ضـمن بهبـود و ارتقـاء کیفیـت محصـوالت          

پاشی  بطور غیر مستقیم تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین مصرف پایه و محلولکشاورزي عملکرد را هم 

ضـمناً غنـی سـازي محصـوالت      حد بحرانی آنها در خاك ضروري است. بودندلیل پایین ه این عناصر ب

تولیدي درمراحل داشت با استفاده از محلول پاشی محصول از نظر توجیه اقتصادي نسبت به سایر روشها 

 عناصـر  افزون روز تیاهم مغر یعل ش مصنوعی این مواد به محصوالت تولیدي ارجحیت دارد.مثل افزای

ـ ا نقـش  به رانیا در متاسفانه شرفته،یپ يکشورها در يکشاورز داتیتول در مصرف کم  توجـه  عناصـر  نی
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 ازاء بـه  و اسـت  زینـاچ  اریبس کشور در عناصر نیا يحاو يکودها مصرف که يطور به است نشده یکاف

ـ عنا با گرید عبارت به. گردد ینم مصرف هم مصرف کم کود گرم دو حدود ،یمصرف کود تن کی هر  تی

 تـن  هزار 75 انهیسال دیبا است، تن ونیلیم 5/2 حدود رانیا در ییایمیش يکودها ساالنه مصرف که نیا به

 200 حـدود  به ما کشور در کودها نوع نیا مصرف یول نمود مصرف مصرف، کم عناصر يحاو يکودها

ـ ا يهـا  خاك تیاکثر مانند ،یآهک يها خاك در که است واضح. رسد ینم هم سال در تن هزار  در ران،ی

ـ ا به توجه متاسفانه. است مطرح شتریب عناصر نیا کمبود يدیاس يخاکها با سهیمقا ـ ن عناصـر  نی  ماننـد  زی

 يکـود  فرمـول  مطلـب  نیا گواه.است شده سپرده یفراموش بوته به یمیپتاس يکودها و یآل مواد به توجه

ـ ترت به 1370 سال در کشور يکود فرمول در. است آمده ریز در که باشد یم ریاخ سال چند در کشور  بی

 و صفردرصـد  هایزمغذیر و S( 3( گوگرد ،  3)K2O(میپتاس ،111)P2O5( فسفر ، 100)N( تروژنین نسبت

 ، 55 ، 100 بـه  بیترت به 1380 سال در و بود صد در صفر و 5 ، 5 ، 58، 100 بیترت به 1375  سال در

 ءارتقـا  صـد  در 4 و 50 ، 40 ، 50 ، 100 يها نسبت به است نظر در و شد اصالح صد در 1 و 10 ، 22

  .)6( شود داده

   حدود بحرانی

     حدود بحرانی به کار گرفته شده براي توصیه کودي ریز مغذي ها در باغات آبی استان قزوین بر اسـاس  

  توصیه هاي کلی موسسه تحقیقات خاك و آب به شرح ذیل است:  

  

  حد بحرانی غلظت عناصر ریز مغذي در خاك(میلی گرم بر کیلوگرم خاك) - 1جدول 

  مس  بور  روي  منگنز  آهن

5  5  1  1  1  

  

  گوگرد

پروتئین ها، ویتامین ها و آنزیم ها، واکنش  ،گوگرد عالوه بر شرکت در ساختمان اسیدهاي آمینه

ات جانبی آن رهاي اکسیداسیون و احیاء در ساخت کلروفیل هم نقش مهمی دارد. کود گوگرد به دلیل اث

در اسیدي شدن موضعی خاك، افزایش قابلیت انحالل سایر عناصر به ویژه فسفر و عناصر ریز مغذي 

عالئم  .جذب می کنندگوگرد فسفر  معادل مقدارن تقریباً نقش قابل توجهی را ایفا می نماید. درختا

کمبود این عنصر با رنگ پریدگی برگهاي جوان آغاز می شود. کمبود این عنصر موجب توقف تقسیم 

کاهش سطح و تعداد برگ، کاهش رشد و ایجاد شاخه هاي کوتاه و نازك، کاهش رشد ریشه و  ،سلولی

  .)7افت عملکرد می شود (
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  آهن

 نیپروتئ يها نامه ب آهن، يحاو يها نیپروتئ از گروه دو. دارد اهیگ در يگذار ریتاث قشن آهن

 مختلف يها توکرومیس شامل هم يها نیپروتئ. دارد وجود اهانیگ در هم ریغ يها نیپروتئ و هم يها

 لگ و دازیپراکس کاتاالز توکروم،یس دازیاکس شامل هم يها نیپروتئ گرید نیا بر عالوه. هستند

 و کاروتن رینظ یاهیگ يها دانه هاي رنگ گرید و لیکلروف غلظت آهن کمبود اثر در. هستند نیهموگلوب

 مهم از یکی آهن کمبود ابدی یم کاهش داًیشد سنتز فتو آهن کمبود اثر در. ابدی یم کاهش لیگزانتوف

 گروه نیمهمتر. دارد یعیوس یگستردگ که است جهان در يا هیتغذ يها کمبود نیتر یعموم و نیتر

 یرسم ریغ يها گزارش. هستند باردار و ردهیش زنان نوجوانان، کودکان، آهن کمبود به حساس يها

 کشور در البته که.هستند مواجه آهن کمبود با جهان تیجمع صد در 30 از شیب که است آن از یحاک

 ریز کودکان و باردار زنان صد در 50 انهیخاورم در. دارد يشتریب وعیش آهن کمبود توسعه حال در يها

 اکثر در که است یعیشا يماریب آهن کمبود از یناش یخون کم. برند یم رنج آهن کمبود از سال هفت

 Persian یرانیا یخون کم نام به يرو و آهن توام کمبود عوارض از یکی. است شده مشاهده ایدن مناطق

anemia 7و1(است  شده ذکر زین یخارج منبع در که است(.  

  منگنز

فتوسنتز و تشکیل  ،این عنصر از جمله عناصر ریزمغذي است که در واکنش هاي اکسیداسیون و احیاء

کلروفیل نقش دارد. این عنصر سبب افزایش تشکیل میوه می شود. عالئم کمبود این عنصر در برگ هاي 

خاکهاي شنی و جوان درخت ظاهر می شود. مهمترین نشانه کمبود منگنز کلروز بین رگبرگ هاست. در 

 عنصر اسیدي با میزان منگنز اولیه کم و در شرایط کمبود نیتروژن و فسفر نیز ممکن است کمبود این

  .)7ظاهر شود (

  روي

روي در فعل و انفعاالت آنزیمی گیاه شرکت دارد از این رو در کمیت و کیفیت محصوالت 

معموالً  و تولید بذر شرکت دارد. این عنصر در ساخت پروتئین کند. کشاورزي نقش مهمی را ایفا می

درقسمت هاي فعال گیاه، برگها، شاخه هاي جوان و جوانه هاي برگ و گل متمرکز می شود. همچنین در 

در مرحله گرده افشانی و جوانه زنی دانه هاي گرده و به طور غیرمستقیم تشکیل میوه نقش موثري داشته 

رده می شود و امکان لقاح را در مرحله گل دهی افزایش سبب افزایش رشد لوله گ ،درختان تاثیر گذاشته

باال مشاهده می شود. کمبود  pHمی دهد. کمبود این عنصر بیشتر در خاکهاي شنی و آهکی و قلیایی با  

رشد  سبب کاهش این عنصر سبب جارویی شدن انتهاي شاخه ها و ایجاد ریز برگی می شود. همچنین

  .)7ی ریزند (و برگ ها قبل از موقع مشده برگ 
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  بور 

حرکت گرده گل  ،بور براي تکمیل غشاي سلولی، توسعه دیواره سلول، تقسیم سلولی و توسعه آن

هاي آهکی با بافت سبک و مواد آلی پایین  در کالله، لقاح و تشکیل میوه الزم بوده و کمبود آن در خاك

افزایش  ،افزایش مقاومت گیاه به سرما و بیماري ها، جوانه زنی دانه گرده ،رشد ریشه مشاهده شده است.

در  عنصر تشکیل میوه و کاهش پدیده سال آوري به مقادیر کافی بور وابسته است. عالوم کمبود این

شاخه و میوه مشاهده می شود. توقف رشد جوانه انتهایی که بالفاصله پس از آن برگهاي  ،برگ، ریشه

  .)7( در می آید از دیگر عالئم کمبود بور می باشدسبز کمرنگ گ به رنجوان 

  مس

در فعالیت هاي آنزیمی، تشکیل کلروفیل، فرآیند فتوسنتز و واکنش هاي انتقال الکترون نقش مس 

دارد. کمبود این عنصر همانند بسیاري از عناصر ریز مغذي به دلیل پویایی کم در گیاه در برگ هاي 

خاك بستگی دارد. با افزایش این فاکتور از  pHقابلیت دسترسی مس به میزان جوان ظاهر می شود. 

در خاك هاي داراي مواد آلی خیلی زیاد به دلیل ایجاد  عنصرقابلیت جذب مس کم می شود. این 

در درختان با لوله شدن برگ  عنصربسیار پایدار و غیر قابل جذب می شود. کمبود این  ،ترکیبات پیچیده

ن ها همرا است. برگ هاي پایین درخت روي ساقه هاي خسارت دیده به صورت سبز ها و کجی آ

خشک هم کمرنگ و فاقد درخشندگی و غالباً داراي نقاط نکروزه بوده و می ریزند. برگ هاي انتهایی 

  .)7شده و روي درخت باقی می مانند (

  

  )3بر اساس آزمون خاك)( توصیه کودي عناصر ریز مغذي و گوگرد در تاکستانهاي استان( -2جدول 

  نام عنصر
مقدار قابل جذب عنصر در 

  خاك
  منبع کودي  نحوه مصرف  توصیه کودي

  گوگرد کشاورزي  پایه  کیلوگرم در هکتار 200  -   گوگرد

  سولفات آهن  پایه (به روش چالکود)  گرم براي هر تاك 150  میلی گرم بر کیلوگرم  5کمتر از   آهن

  سولفات روي پایه (به روش چالکود)  گرم براي هر تاك 150  کیلوگرممیلی گرم بر  1کمتر از   روي

  اسید بوریک پایه (به روش چالکود)  گرم براي هر تاك 100  میلی گرم بر کیلوگرم 1کمتر از   *بور

  سولفات مس پایه (به روش چالکود)  گرم براي هر تاك 50  میلی گرم بر کیلوگرم 1کمتر از   مس

   استفاده از بور در خاکهاي لب شور و شور به دلیل فراوانی این عنصر در منابع آب و خاك توصیه نمی شود. *

  

  تاثیر گوگرد و ریز مغذي ها بر افزایش عملکرد و بهبود کیفیت انگور در تاکستان هاي استان قزوین 

رد و بهبـود  این پروژه جهت بررسی ضرورت کـاربرد گـوگرد و ریزمغـذي هـا در افـزایش عملکـ      

تیمـار در سـه تکـرار در تاکسـتان هـاي       5بـا   کیفیت انگور به صورت طرح بلوك هـاي کامـل تصـادفی   

 ،سـولفات روي  :کودهـاي ریزمغـذي شـامل   و مقادیر نـابع م به اجرا درآمد. 85شهرستان تاکستان در سال 

گرم براي هر بوتـه   50و  100، 150، 150ترتیب به میزان سولفات مس به  و اسید بوریک  ،سولفات آهن
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ایج حاصـله از ایـن مطالعـه در    نتـ  مصرف شد.بر اساس آزمون خاك هم  NPKکودهاي مصرف گردید. 

  .)2آمده است ( 2جدول شماره 

  

  تاثیر گوگرد و ریز مغذي ها بر افزایش عملکرد و بهبود کیفیت انگور در تاکستان هاي استان قزوین  -3جدول 

اسیدیته 

 عصاره

  عملکرد

Kg.ha-1  

میزان 

  قند

(%)  

  بازار پسندي

  )20(از

هدایت 

  الکتریکی عصاره

dS.m-1  

  قطر حبه

(mm) 

  وزن خوشه

)g(  
 تیمار

470/3  48400 70/23  00/17  700/2  230/1  2/245  NP 

400/3  49100 20/24  00/17  600/2  290/1  7/290  NPK(K2So4 

400/3  50700 80/24  00/18  600/2  303/1  0/300  NPK(K2So4+Kcl 

400/3  52600 10/24  00/19  500/2  320/1  0/308  NPK(K2So4)+ ریزمغذیها 

400/3  54600 50/25  00/19  400/2  310/1  0/312  
NPK(K2So4+Kcl) + ریز  

 مغذیها

  

  )4اثرات مصرف بهینه کود در افزایش تولید انگور در یکی از تاکستان هاي استان قزوین( - 4جدول 

   )دربوتهتولید (کیلوگرم  افزایش  کیلوگرم در هکتار)(عملکرد   تیمار کودي

  -  12320  = عرف باغدار1

  19  14660  + سولفات پتاسیم1= 2

  36  16720  + گوگرد2= 3

  54  18920  + سولفات منگنز3= 4

  63  20130  + سولفات روي4= 5

  61  19850  + سولفات آهن 5= -6

  77  21820  + سولفات مس6= 7

  70  20930  + بوراسیت7= 8

  

  پیشنهادات 

با استفاده از آزمون خاك از وضعیت خصوصیات شیمیایی و فیزیکـی خـاك و نیـز از حاصـلخیزي      -

خاك اطالع حاصل نمود و سپس با در نظر گرفتن هر آن چه که در توصیه کودي محصول بایسـتی  

  به آن توجه داشت، توصیه مناسب با نیاز واقعی گیاه را بر اساس حدود بحرانی در خاك انجام داد.  

از ناهنجاري هاي عمده انگور به ویژه در منـاطق آبـی کمـی مصـرف کودهـاي ریـز مغـذي و        یکی  -

 گوگرد می باشد که بایستی با مصرف بهینه آن عملکرد و کیفیت انگور را افزایش داد.  

مصرف کود در تاکستان ها حتماً بایستی موضعی و زیر خاك گردد. از مصرف کود در کنار بوته هـا   -

 اتالف سرمایه ثمره دیگري ندارد.   پرهیز شودکه به جز
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  منابع 

 .تهران دانشگاه انتشارات .خاك يزیحاصلخ. 1382علی اکبر.  .1

. ضرورت استفاده از گوگرد و ریز مغـذي هـا در بهبـود عملکـرد و کیفیـت      1384شهابی فر، جعفر.  .2

 انگور در استان قزوین . معرفی نتایج طرح مطالعاتی .

. تغذیه باغات میوه. انتشـارات مرکـز تحقیقـات کشـاورزي و منـابع طبیعـی       1389شهابی فر، جعفر.  .3

  قزوین.  

. مصرف بهینه کود براي افـزایش عملکـرد و ارتقـاي    1377ملکوتی ، محمدجعفر و مهرداد شهابیان.  .4

قـات،  سـازمان تحقی  .. انتشارات نشر آموزش کشـاورزي 35کیفی انگور در کشور. نشریه فنی شماره 

  ایران.   .کرج .آموزش و ترویج کشاورزي

. مـدیریت تغذیـه بهینـه در بـاغ هـاي کشـور.       1380ملکوتی،  محمدجعفر و سید جالل طباطبـایی.   .5

 انتشارات سنا. 

 بهبـود  و عملکـرد  شیافـزا  در هایمغذ زیر نقش. 1384.یتهران يمهد محمد و جعفر محمد ،یملکوت .6

  .تهران ،مدرس تیترب دانشگاه انتشارات. يکشاورز محصوالت تیفیک

. مصرف بهینه کود روشی براي افزایش کمـی و کیفـی سـیب در    1380علیرضا و همکاران.  ،واعظی .7

 مجموعه مقاالت مدیریت تغذیه بهینه در باغ هاي میوه کشور. انتشارات سنا.  .خاك هاي آهکی ایران
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