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  چکیده

 نیـی پـژوهش، تع  نیـ هدف از امی باشد.  عدم مصرف متعادل کود،انگور هايیکی از دالیل کاهش عملکرد در تاکستان ها و نیز کاهش کیفیت میوه
آزمایش به  بود.خوشناو رقم  خوري انگور تازه یفیو ک یکم يها یژگیو یبر برخفروزنیک (حاوي آهن، روي و منگنز)  غلظت و زمان کاربرد کود نیبهتر

گرم  میلی 0،500،1000،1500،2000جام شد که فاکتور اول سطوح مختلف کود (هاي کامل تصادفی با چهار تکرار انصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك
و قبل و بعد از گلدهی) بود.نتایج نشان داد که اثر کاربرد کود فروزینک بر صفات  ، بعد از گلدهیدر لیتر) و فاکتور دوم زمان محلول پاشی (قبل از گلدهی

). همچنین اثر زمان محلول پاشی بر p≤0.01دار بود ( و ویتامین ث، معنی TSS/TA ،pHمتوسط وزن خوشه، متوسط وزن میوه در یک خوشه، نسبت 
و ویتامین ث   TSS/TA،pH). بیشترین وزن خوشه، متوسط وزن میوه در یک خوشه، p≤0.01داري بود ( تمام صفات به استثناء واکنش آب میوه معنی

  گرم در لیتر و در تیمار زمان گلدهی هر دو (قبل و بعد از گلدهی) به دست آمد.  میلی 1000با غلظت  )و منگنز يآهن، رو يحاو( در تیمار کود
  

  ، وزن خوشه، ویتامین ثعملکرد، زمان گلدهی، تاکستان :کلیدي هاي واژه
  

       2   1 مقدمه
باشـد. ایـن    مـی  4با نام علمی ویتیس ونیفرا  3انگور از تیره ویتاسه

گونه و ده هزار رقم مختلف است  600جنس و  16تیره داراي بیش از 
و جنس ویتیس تنها جنس این خانواده است که میـوه خـوراکی دارد.   

هـاي   و تعـداد کرومـوزم   Euvitisجنس ویتیس خود بـه دو زیـرجنس  
2n=38  وMuscadine ــوزم ــداد کروم ــاي  و تع ــیم  2n= 40ه تقس

انگـور   رکشـت یسـطح ز  راحمدیو بو هیلویان کهگدر است). 13( شود می
هکتـار بـارور    209/1بارور و  ریهکتار غ 118هکتار که  209/119ی آب
ـ و م باشـد  یم در هکتـار و   لـوگرم یک 36/974/21عملکـرد آن   نیانگی
ـ باشـد  یتن م 567/26معادل  دیتول زانیم  رکشـت یسـطح ز  نی. همچن
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3-Vitaceae 
4-Vitis vinifera L. 

ـ هکتار غ 400و  بارورهکتار  465/2هکتار که  465/402 میانگور د  ری
ـ و م باشـد  یبارور م در هکتـار و   لـوگرم یک 73/966/2عملکـرد   نیانگی

ـ در ا یمحصـول بـاغ   نیکـه سـوم   باشد یتن م 313/7دیتول زانیم  نی
  ).1( گردد یاستان محسوب م

،عـدم  هایکی از دالیل پائین بـودن عملکـرد و نیـز کیفیـت میـوه     
اسـت   هـا نامطلوب بوتـه مصرف متعادل کود یا به عبارت دیگر تغذیه 

). یکی از عناصر غذایی ضروري کم مصـرف کـه نقـش مهمـی در     4(
بخش  .عنصر آهن است ،کند افزایش تولید و کیفیت محصول بازي می

بـه ویـژه نـواحی جنـوبی ماننـد       ،هـاي زراعـی کشـور    بزرگی از خاك
 که هستند میکلس کربناتحاوي مقادیر زیادي  ،کهگیلویه و بویر احمد

 آهـن،  عناصـر  جـذب  در اخـتالل  جادیا و خاك واکنش شیافزا سبب
ــز فســفر، ،يرو ــابرا). 11( شــود یرهمــیغ و منگن ــ يبن ــوان ینم  از ت

 در کـالت  صـورت  به ای و درخت تنه در قیتزر ،یمحلولپاش يها روش
بدیهی است که کاهش جذب آهن سـبب کـاهش    .نمود استفاده خاك

نتـایج یـک   ). 17( شـد  خواهـد  بـاغی  محصـوالت  عملکرد و کیفیـت 
اي در  هـاي تغذیـه   پژوهش وسیع که بـه منظـور شـناخت ناهنجـاري    

 نشان داد کـه  ،آمد عمل به بویراحمد و کهگیلویه هاي استان تاکستان
ـ  دچارکمبودروي هستند ،ها از تاکستان چهل و یک درصد  یو زرد برگ
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ــود یناشــ ــی يرو از کمب ــا یک ــاکمبود نیعتریاز ش ــتغذ يه در  يا هی
از طرفی بر اساس  .باشد یاحمد مریو بو هیلویاستان کهگ يها تاکستان

هاي انگور استان به شـدت آهکـی بـوده بـه      خاك باغ ،همین تحقیق
گـردد و   نیز بالغ مـی  درصد 60اي که میزان آهک در مواردي به  گونه
pH منگنـز بـه   ). 11رسـد (  مـی  8/7ها بـه   در بعضی باغ آنها نیز باال و

ـ شـدن م  ادیاست و در صورت ز اهیگ ازیمورد ن یکم اریبس زانیم  زانی
خواهد داشت. وجـود منگنـز   اهیگ يآن در خاك، اثر مسموم کننده رو

 سـاخت  ماننـد فتوسـنتز، تـنفس و    یاهیگ يندهایاز فرا ياریبس يبرا
مختلف متفـاوت   اهانیکمبود آن در گ يها . نشانهستیضرور لیکلروف

هـا،   بـرگ  انهیم يها یلکه سوختگ ایها و  کنار برگ یختگباشد. سو یم
کمبود آن اسـت و   يها از نشانه اهیگ یکاهش رشد و گل ده نیهمچن

جوان  يها قابل انتقال است، ابتدا برگ ریغ اهیچون مانند آهن درون گ
  .)15( دهند یکمبود را نشان م يها نشانه

آوردن  نییشده و بـا پـا   تیدر خاك تثب ،ییایقل يها pHدر  منگنز
pH ـ یخ يها گردد. در خاك یستفاده مقابل ا شتریخاك، ب  يدیاسـ  یل

 تیمسموم اهیاز حد جذب آن، در گ شیب شیممکن است به علت افزا
ـ  يشود. برا جادیا شـود   یرفع کمبود منگنز از سولفات منگنز استفاده م

). بی شک تثبیـت  15( است زیناچ اریآن بس رانبازدهیا يها که در خاك
توسط گیاه بـه دشـواري از   عناصر در چنین شرایطی باال و جذب روي 

هـایی از بـازدهی    گیرد و مصرف کود در چنـین خـاك   خاك انجام می
نیـاز گیـاه نیسـت. لـذا مطالعـه       بسیار کمی برخوردار بوده و برآورنـده 

هاي دیگر تغذیه براي رفع کمبود عناصر غذایی الزم و ضروري بـه   راه
منگنز بر  آهن و ،يعناصر رو یپاش در مطالعه اثر محلول نظر می رسد.
ـ م اتیخصوص یعملکرد و برخ انگـور نشـان دادنـد کـه عملکـرد       وهی

عناصـر   یپاشـ  اثر محلول ).3( افتیبهبود  وهیم اتیمحصول و خصوص
ـ یو ک یکم اتیصوصمختلف بر خ يها آهن و منگنز در زمان ،يرو  یف

کـه ضـمن    نتـایج نشـان داد  و گرفـت  مورد مطالعـه قـرار    قرمز انگور
هـا   دانـه  اتیخصوصـ  گـر یعملکرد محصول، وزن، انـدازه و د  شیافزا
 دیو اسـ  شیها افزا درصد مواد جامد محلول حبه نی. همچنافتیشیافزا

 ی، نشان داد که محلول پاشاي دیگر مطالعه جینتا). 5د (کر دایکاهش پ
عملکرد  شیو مس در بهار در انگور باعث افزا يعناصر بور، منگنز، رو

در  ). پژوهشگرانی21( کل شددیحبه ها و کاهش اسقند  زانیانگور و م
ارقام مختلف انگور مشـاهده   يبر رو يبور و رو یبا محلول پاش ا،یتالیا

 گـر ید یو در بعض ییبه تنها ياز ارقام مصرف رو یکه در بعض دکردن
. دیعملکرد محصول گرد شیو بور سبب افزا ياز ارقام مصرف توام رو

 ).23( افـت ی بهبود pHو  دی، اسTSSچون  ییشاخص ها نکهیضمن ا
و  وهیــم لیبــر تشــک ییعناصــر غــذا یبرگــ هیــاثــر تغذ یدر پژوهشــ

نشان داد  جیو نتا ی شدبررس یانگور کشمش یفیو ک یکم اتیخصوص
 وهیم لیبر درصد تشک يبور و رو تروژن،یعناصر ن یکه اثر محلول پاش
ـ م لیدرصد تشک نیشتریداربود. بیمعن درصد 1در سطح احتمال  در  وهی

 ییمارهـا یدرصد در شـاهد و ت  نیو کمتر يعنصر رو يحاو يمارهایت

با هم به  بیدر ترک ایاوره تنها و  ایوجود داشت که در آنها عناصر بور 
ـ  هیتجز جیکار رفته بودند. نتا  يمارهـا یهـم نشـان داد کـه در ت    یبرگ

ها  در برگ يغلظت عنصر رو شیباعث افزا یمحلول پاش ،يرو يحاو
 یشـ یافزا ریو بـور تـاث   تـروژن ین یام شد اما محلول پاشیپیپ 1/68تا 

ها نداشت.در مجموع، محلـول   ها در برگ بر مقدار آن یچندان مشخص
بـور و   تـروژن، یبـا عناصـر ن   دیسف یانگور رقم کشمش يها بوته یپاش
ـ  ریدر هـزار، تـاث   5/1و 5/1، 5 هاي با غلظت بیبه ترت يرو بـر   یمثبت

 عناصر بود هیاز بق شتریب يعنصر رو شنقداشت و  وهیم لیدرصد تشک
 کـود  یکاربرد محلولپاش ریتاث سیپژوهش برر نیهدف از انجام ا). 10(

 یکم يها یژگیبر و یو منگنز در قبل و بعد از گلده يآهن، رو يحاو
  بود. خوشناورقم  يخور انگور تازه وهیم یفیو ک

  
  ها مواد و روش

روي و  ریز مغذي آهن، به منظور ارزیابی اثر محلول پاشی عناصر
 5/8درصـد، روي   1/7منگنز (از منبع فروزینک، حاوي عناصـر آهـن   

هاي کمی و کیفـی انگـور (رقـم    درصد) بر ویژگی 2/3درصد و منگنز 
(استان کهگیلویه و بـویر   ي چیتاب یاسوج،آزمایشی در منطقهخوشناو)
 ،متـر از سـطح دریـا    1735با ارتفـاع   شخصی تاکستاندر یک احمد) 

 30دقیقه شرقی و عـرض جغرافیـایی    19درجه و  51ول جغرافیایی ط
انجام شـد. ایـن آزمـایش بـه      1392درسال  دقیقه شمالی 47درجه و 

هـاي کامـل تصـادفی بـا چهـار      صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك
کـه فـاکتور اول سـطوح مختلـف کـود فروزینـک        ،تکرار انجـام شـد  

یتــر) و فــاکتور دوم زمــان گــرم در لمیلــی 0،500،1000،1500،2000(
و قبل و بعـد از گلـدهی)    ، بعد از گلدهیمحلول پاشی (قبل از گلدهی

بوتـه در نظـر    48و در مجمـوع تعـداد   ) بوتـه 12(بود که در هر تکرار 
، گرفته شد. در ایـن پـژوهش بـه منظـور کـاهش اثـر جـانبی (خطـا)        

تخـاب  ساله) غیر پیوندي با رشد تقریبا یکسان ان 13سن (هاي هم بوته
ـ ترب سـتم یسو هرس آنها به صورت یکسانانجام شد.  بوتـه هـا بـه     تی

براي افزایش رانـدمان  بود.  3×5/2و به فاصله کشت  یصورت پاچراغ
هنگام غروب انجام شد و از محلول  پاشی، محلولجذب عناصر غذایی

هاي غذایی اضافه شـد.  مویان کیمیا (گروه تولیدي پردیس) به محلول
اثر تیمارهاي اعمال شـده بـر وضـعیت کمـی و      براي مشخص نمودن

ـ توسط وزن مممتوسط وزن خوشه، صفاتی همچون  ،کیفی میوه ها  وهی
آب میوه ارزیابی شد.  ث نیتامیو TSS/TA،pHنسبت  خوشه، کیدر 

گیري متوسط وزن خوشه بر اساس انـدازه گیـري میـانگین وزن    اندازه
توسط وزن میوه در خوشه با ترازوي دیجیتالی محاسبه گردید. م 5کل 

 5هـاي جـدا شـده از     یک خوشه از طریق تقسیم کردن وزن کل حبه
 TSS/TAها محاسبه گردید. براي تعیین نسبت  خوشه بر تعداد خوشه

بـا دسـتگاه رفرکتـومتر دسـتی     ابتدا  درصد کل مواد جامد محلول در 
ATAGO  مدلE1 قرائت گردید و سپس درصـد اسـید    ساخت ژاپن
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گیري شد. واکنش آب میوه به وسیله یک  سیون اندازهبا روش تیترا کل
pH اي مدل هفت ساخت انگلیس مشـخص گردیـد. بـراي     متر عقربه

گیري میزان ویتامین ث از روش جاکوبس (بدین صورت که ابتدا  اندازه
 2میلی لیتـر آب مقطـر رقیـق کـرده و      20لیتر آب میوه را با  میلی 10

ن معرف به آن اضافه شد. سـپس  لیتر نشاسته یک درصد به عنوا میلی
این مخلوط با رنگ بر در یدور پتاسیم تیتـره و مقـدار رنـگ مصـرفی     

هـا، بـا    آوري داده ). پـس از جمـع  12مشخص گردید) استفاده گردید (
ــاري   ــزار آم ــرم اف ــتفاده از ن ــده،   MSTAT-Cاس ــاري ش ــه آم تجزی

ها توسط آزمون دانکـن مـورد مقایسـه قـرار گرفتنـد و رسـم        میانگین
  انجام شد.   EXCELها با نرم افزار  کلش

  
  نتایج و بحث

  متوسط وزن خوشه
هاي  و زمان کینشان داد که اثر کود فروزن ها داده انسیوار هیتجز

درصـد  1بـر متوسـط وزن خوشـه در سـطح احتمـال       مختلف گلدهی
نشـان داد کـه    هـا  نیانگیم سهی. مقا)1یدارند (جدول دار یاختالف معن

بر متوسط وزن خوشه انگور اختالف  نکیسطوح مختلف کود فروز نیب
 222/220وزن خوشـه (  نیشتریکه ب يطوروجود داشت، به يدار یمعن

 نیو کمتر نکیکود فروز تریگرم در ل میلی 1000 ماریگرم) مربوط به ت
شاهد (آب مقطر) بود کـه   ماری) مربوط به ترمگ 778/196وزن خوشه (

 شـکل (تفاوت نداشـت   تریگرم در ل میلی 500 ماریشاهد با ت ماریت ریتاث

ها نشان داد که از نظر متوسط وزن خوشـه انگـور    نیانگیم سهی). مقا1
وجـود داشـت، بـه     يدار یاختالف معن گلدهیمختلف  زمان هاي نیب

گرم) مربوط به زمـان هـر دو    4/211وزن خوشه ( نیشتریکه ب يطور
گرم) مربوط به  733/203وزن خوشه ( نی) وکمتری(قبل و بعد از گلده

  ).  2بود (شکل  یقبل از گلده انزم
  

  خوشه کیدر  وهیمتوسط وزن م
هاي  و زمان کیننشان داد که اثر کود فروز ها داده انسیوار هیتجز

ـ بـر متوسـط وزن م  مختلف گلدهی  در خوشـه در سـطح احتمـال     وهی
نشـان   ها میانگین سهیمقا .)1دارند (جدول  يدار یاختالف معن درصد1

 کیدر  وهیبر متوسط وزن م نکیسطوح مختلف کود فروز نیداد که ب
 نیشـتر یکـه ب  يوجود داشت، به طور يدار یخوشه انگور اختالف معن

ـ در  وهیوزن م  1000 مـار یگـرم) مربـوط بـه ت    887/215خوشـه (  کی
ـ وزن م نیو کمتـر  نـک یکـود فروز  تریگرم در ل میلی خوشـه  کیدر  وهی

). 3(شـکل   شـاهد (آب مقطـر) بـود    مـار یمربوط به ت گرم) 684/193(
در  وهیها نشان داد که از نظر متوسط وزن م نیانگیم سهیمقا همچنین

ـ   گلـدهی  مختلـف  زمان هاينیخوشه انگور ب کی  يدار یاخـتالف معن
ـ وزن م نیشـتر یکــه ب يوجـود داشـت، بـه طـور     ـ در  وهی خوشــه  کی

) یاز گلــده) مربــوط بـه زمــان هــر دو (قبـل و بعــد   گـرم  407/207(
) مربـوط بـه زمـان    گرم 124/200خوشه ( کیدر  وهیوزن م نیوکمتر

  .)4(شکل  بود یقبل از گلده
  

  
  انگور رقم خوشناو بر وزن خوشه نکیسطوح مختلف کود فروز ریتاث - 1شکل 

Figure 1 - Effect of different levels of ferozinc fertilizer on the bunches weight of table grape cv. Khoshnaw 
Column followed by the same letter are not significantly differentns (P<0.01) with Duncan test.   
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  انگور رقم خوشناو بر وزن خوشه پاشیمحلولمختلف  يها زمان ریتاث - 2شکل 
Figure 2 - Effect of different flowering times on the bunch weightof table grape cv. Khoshnaw  

Column followed by the same letter are not significantly differentns (P<0.01) with Duncan test  
  

  خوشناوانگور رقم  یفیککمی و اتیبر خصوص پاشیزمان هاي مختلف محلولو  کود فروزینکمربوط به تاثیر  انسیوار هیتجز- 1جدول 
Table 1- ANOVA analysis of the effect of ferozinc fertilizer and different foliar times on quantitative and qualitative 

characteristics of table grape cv. khoshnaw 
 میانگین مربعات

Means of Squares 
 منابع تغییرات

Source of variation  
  آزاديدرجه 

df 
  وزن خوشه

Bunch weight 
  خوشه کی در وهیوزنم

Fruit weight in a bunch 
TSS/TA ث نیتامیو Vitamin C pH 

  تکرار
Repetition 

3 45235.56** **45101.299 4.851**  0.015 ns **0.310 

  کود فروزینک
Ferozinc  

)A( 
4 727.022** **652.335  21.498** 0.356** **0.054  

  پاشیزمان محلول 
Foliar time  

)B(  
2 220.689**  **200.207 18.213** 0.054** 0.003 ns 

A×B  8 ns55.439  48.531 ns 1.666 ns  0.044** **0.007  
  خطا

Error 
42 30.794 30.760 0.918 0.010 0.002 

  ضریب تغییرات
) CV1.37 2.40 3.22 2.72 2.67   )درصد 

  معنادار ری: غnsدرصد و  1و  5معنادار در سطوح احتمال  بی* و **: به ترت
*and**  respectively the significantly differentns (P<0.05 and 0.01)and ns:not significantly differentns  

  
در یک آزمـایش دو سـاله روي انگـور    ) 25یامداگنی و همکاران (

بیدانه سلطانی نشان دادند کـه محلـول پاشـی سـولفات روي بـا      رقم 
ها و در زمان تمـام   در هزار در یک هفته قبل از باز شدن گل 2غلظت 

ها، وزن خوشـه، میـزان    گل موجب افزایش تشکیل میوه، تعداد خوشه
اعالم کردند، که  . پژوهشگرانی دیگرمحصول و مواد جامد محلول شد

در هزار) در یک هفتـه قبـل از    5فات روي (محلول پاشی انگور با سول

ـ آگ ).8( ها شده است تمام گل موجب افزایش تعداد حبه ، نشـان  )2(و ی
داد که محلول پاشی عناصر غذاییموجب افـزایش میـزان محصـول و    

، گـزارش کـرد کـه بـا     )19(می شود. مرشـدي   انگور میزان قند میوه
کیل میوه در انگور در هزار، میزان تش 5کاربرد سولفات روي با غلظت 

  افزایش یافته است.
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  انگور رقم خوشناو خوشه کیدر  وهیبر وزن م نکیسطوح مختلف کود فروز ریتاث - 3شکل 

Figure 3 - Effect of different ferozinc levels on fruit weight in a bunchof table grape cv. Khoshnaw 
Column followed by the same letter are not significantly differentns (P<0.01) with Duncan test  

  

  
  انگور رقم خوشناو خوشه کیدر  وهیبر وزن م محلول پاشیمختلف  يزمان ها ریتاث - 4شکل 

Figure 4 - Effect of different foliar times on the fruit weight in a bunch of table grape cv. Khoshnaw 
Column followed by the same letter are not significantly differentns (P<0.01) with Duncan test  

  
مختلـف کـود روي و آهـن بـر      ریمحققان گزارش کردند که مقاد

ـ  ریدرصد تـاث  کیبرنج در سطح  اهیتعداد دانه در خوشه گ داري  یمعن
محققـان تحـت   ). 14( دار آن شده اسـت  یمعن شیداشته و موجب افزا

ـ  شیافزااظهار داشتند که مصرف روي موجب  یشیآزما داري در  یمعن
و اجزاء عملکرد از جمله تعداد سنبله در متـر مربـع،    گندم عملکرد دانه

ـ  ـ ا نیتعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه شد که از ب  ریجـزاء تـأث  ا نی
  ).21( بود دتریمصرف روي بر تعداد سنبله در متر مربع شد

عناصر غذایی کم مصرف همانند روي وآهـن بـراي رشـد     بعضی
گیاه ضروري هستند و در فرآینـدهاي فیزیولـوژیکی ماننـد فتوسـنتز،     

هاي رشد و تشکیل کلروفیـل گیـاهی دخالـت دارنـد و      تولید هورمون
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دم توازن عناصر غذایی در گیـاه و نهایتـاً   تواند موجب ع کمبود آنها می
  ).7( شود کاهش کمیت و کیفیت محصول می

هاي انگور رقم  توان نتیجه گرفت که محلول پاشی بوته کل می در
تاثیر مثبتی بـر متوسـط وزن    حاوي آهن، روي و منگنز با کود خوشناو

خوشه و متوسط وزن میوه در خوشه دارد، که در این بین احتماالً نقش 
بانـه و   یراستا دولت نیعنصر روي بیشتر از بقیه عناصر بوده است. در ا

 رقم کشمشی سـفید  انگوردرصد تشکیل میوه  ترین، بیش)10ي (طاهر
 مـار یرا در ت عنصـر روي و کمتـرین درصـد    یدر تیمار محلول پاشـ را 

شاهد مشاهده کردند. محلول پاشی روي به تنهایی و یا در ترکیـب بـا   
در هزار) باعث افزایش وزن خوشه انگور رقم کشمشـی سـفید    5(اوره 

ـ شد که نقش عنصر روي را بیشتر از بقیه عناصـر ب  انـد. در   نمـوده  انی
پژوهش دیگري که از غلظت هاي مختلف سـولفات روي و سـولفات   

 6ها در تیمار  ي انگور رقم بیوتی استفاده شد، بزرگترین حبهآهن بر رو
  ). 8( در هزار روي به دست آمد

  
 )TSS/TAکل ( دینسبت درصد کل مواد جامد محلول به اس

و  کینــنشــان داد کــه اثــر کــود فروزداده هــا  انسیــوار هیــتجز
بر نسبت درصد کل مواد جامـد محلـول بـه     هاي مختلف گلدهی زمان

ـ  درصد1طح احتمال کل در س دیاس دارنـد (جـدول    يدار یاختالف معن
 نکیسطوح مختلف کود فروز نینشان داد که ب ها نیانگیم سهیمقا). 1

 يوجود داشت، به طـور  يدار یانگور اختالف معن TSS/TA نسبتبر 
 1000 مــاری) مربـوط بــه ت TSS/TA )294/31 نســبت نیشــتریکـه ب 
) TSS/TA )874/27 نسبت نیو کمتر نکیکود فروز تریگرم در ل میلی

ـ م سـه ی. مقا)5(شکل  شاهد (آب مقطر) بود ماریبه ت طمربو هـا   نیانگی
مختلـف   زمـان هـاي  نینگـور ب ا TSS/TAنسـبت نشان داد که از نظر 

 نسبت نیشتریکه ب يوجود داشت، به طور يدار یاختالف معن گلدهی
TSS/TA )042/31  وی) مربوط به زمان هر دو (قبل و بعـد از گلـده ( 

 یقبـل از گلـده   ان) مربوط به زمTSS/TA )107/29 نسبت نیکمتر
  )6(شکل  بود

از عناصر ریزمغذي است که جهـت تشـکیل و تولیـد میـوه      يرو
مناسب با اندازه مطلوب آن مورد نیاز است. ایـن عنصـر در قسـمتی از    
آنزیم کربنیک آنهیدراز در همه بافت هاي فتوسنتزي حضور دارد کـه  

فیـل مـورد نیـاز اسـت. روي همچنـین در سـنتز       براي بیوسـنتز کلرو 
 ایللیو). 16(تریپتوفان که یک پیش ماده سنتز اکسین است نقش دارد 

نمود، که در درختان هلو کمبود روي منجر بـه تولیـد میـوه     انیب )24(
هاي کوچک، بد شکل و باکیفیت بسیار پایین می شـود. کـاربرد روي   

 لمحلـو . در انبه سبب افزایش وزن میوه و وزن هسته ها شـده اسـت  
پاشی درختان پرتقـال داراي کمبـود روي در فـروردین و اردیبهشـت     

 امد محلول و آب میـوه شـده اسـت   موجب افزایش اندازه میوه، مواد ج
در پژوهش دیگري که از غلظت هـاي مختلـف سـولفات روي و     ).6(

سولفات آهن بر روي انگور رقم بیوتی استفاده شد، بیشترین مواد جامد 
 دیکسیت و همکـاران ). 8( در هزار آهن حاصل شد 2محلول در تیمار 

وردین و مشاهده کردند که محلول پاشی درختـان پرتقـال در فـر   )، 9(
اردیبهشت موجب افزایش اندازه میوه و مواد جامد محلول در آب میوه 

  شود. می

  

  
  در انگور رقم خوشناو TSS/TAنسبتبر  نکیسطوح مختلف کود فروز ریتاث - 5شکل 

Figure 5 - Effect of different ferozinc treatments on ratio TSS/TAof table grape cv. Khoshnaw 
Column followed by the same letter are not significantly differentns (P<0.01) with Duncan test  
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  در انگور رقم خوشناو TSS/TAبر نسبت  محلول پاشیمختلف  يزمان ها ریتاث - 6شکل 

Figure 6 - Effect of different foliar times on the TSS/TA ratioof table grape cv. Khoshnaw 
Column followed by the same letter are not significantly differentns (P<0.01) with Duncan test  

  
نشـان داد، محلـول   ) 15ی (فرهـ  ینیو حس یپژوهش کاوس جینتا

 ،یدگیمحلول، اسیدیته، شاخص رسـ پاشی سولفات روي بر مواد جامد 
واکنش آب میوه و عملکرد انگور رقـم سـیاه در منطقـه سـی سـخت      

پاشـی   ، نتیجـه گرفتنـد کـه محلـول    )5(دار بود. باکا و همکـاران   معنی
هـاي مختلـف ضـمن افـزایش      عناصر روي، آهـن و منگنـز در زمـان   

هـا افـزایش    و دیگـر خصوصـیات حبـه   عملکرد محصول، وزن، اندازه 
ها افـزایش و اسـیدیته    بد. همچنین درصد مواد جامد محلول حبهیا می

، نشـان داد کـه   )22( کل کاهش پیدا کرد. نتـایج تحقیقـات پروویـک   
پاشی بور، منگنز، روي و مس در بهار، باعث افـزایش عملکـرد    لمحلو

  ها و کاهش اسیدیته کل شد. انگور و میزان قند حبه
 

 
  ث ویتامین
و  کینــان داد کــه اثــر کــود فروزنشــ داده هــا انسیــوار هیــتجز

ـ و برهمکنش آنها بر م هاي مختلف گلدهی زمان ث در  نیتـام یو زانی
 سـه ی. مقا)1(جـدول   نـد ردا يدار یاختالف معن درصد 1سطح احتمال 

 میـزان  بـر  نکیسطوح مختلف کود فروز نینشان داد که ب ها نیانگیم
ـ  نیتامیو کـه   يوجـود داشـت، بـه طـور     يدار یث انگور اختالف معن
) مربـوط  وهیگرم آب م 100گرم در  میلی 056/3ث ( نیتامیو نیشتریب

ث  نیتـام یو نیو کمتر نکیکود فروز تریگرم در ل میلی 1000 ماریبه ت
شـاهد   يهـا  ماری) مربوط به توهیگرم آب م 100گرم در  میلی 602/2(

ـ م سهی. مقا)7(شکل  (آب مقطر) بود  نشـان داد کـه از نظـر    هـا  نیانگی
اخـتالف   گلـدهی مختلـف   زمـان هـاي  نیث انگـور ب  نیتـام یو میـزان 

 849/2ث ( نیتـام یو نیشـتر یکـه ب  يوجود داشت، به طور يدار یمعن
) مربوط به زمان هر دو (قبـل و بعـد از   وهیگرم آب م 100گرم در  میلی
ـ گرم آبم 100گرم در  میلی 733/2ث ( نیتامیو نی) وکمتریگلده ) وهی

  .)8(شکل  بود یمربوط به زمان قبل از گلده
کـود   مختلـف  بـرهمکنش سـطوح   هـا،  نیانگیم سهیبر اساس مقا

ث انگور نشان  نیتامیو میزان بر یمختلف گلده يها و زمان نکیفروز
 کـه  يوجـود داشـت، بـه طـور     يدار یاختالف معن مارهایت نیداد که ب

 1000يهـا  مـار یث مربوط بـه بـرهمکنش ت   نیتامیو میزان نیشتریب
) یاز گلـده  بعدو زمان هر دو (قبل و  نکیکود فروز تریگرم در ل یلیم

شاهد (آب مقطـر)   يها ماریمربوط به برهمکنش ت میزان آننیو کمتر
(جـدول   بـود  )یو هر دو (قبل و بعدازگلده یبعد از گلده يو زمان ها

2.(  
  

  )(pH وهیواکنش آب م
بـر  و نـک یاثـر کـود فروز   هـا نشـان داد کـه    داده انسیوار هیتجز

بر  یمختلف گلده هاي و زمان نکیمختلف کود فروزهمکنش سطوح 
ـ   درصد1در سطح احتمال  وهیواکنش آب م زانیم ي دار یاخـتالف معن

سطوح مختلـف   نینشان داد که ب ها نیانگیم سهیمقا ).1دارند (جدول 
ـ   میزان واکنش آب میـوه  بر  نکیکود فروز  يدار یانگـور اخـتالف معن

 مـار ی) مربـوط بـه ت  pH )678/3 نیشـتر یکه ب يوجود داشت، به طور
) مربـوط  pH)522/3 نیو کمتر نکیکود فروز تریگرم در ل میلی 1000

 نـک یکود فروز تریگرم در ل میلی 500شاهد (آب مقطر) و  يهاماریبه ت
 وهیها نشان داد که از نظر واکنش آب م نیانگیم سهی. مقا)9(شکل  بود

28

28.5

29

29.5

30

30.5

31

31.5

(After flowering(بعد از گلدهی (Before flowering(قبل از گلدهی  )Both(هر دو

TS
S/

TA

پاشیمحلولزمان
Foliar application time

b

a

b



 1396پاییز ، 3، شماره 31(علوم و صنایع کشاورزي)، جلد نشریه علوم باغبانی     584

وجود نداشت،  يدار یاختالف معن یمختلف گلده هاي زمان نیانگور ب
 pHنیوکمتر ی) مربوط به زمان بعد از گلدهpH )593/3نیشتریب یول

  ).10(شکل  ) بودی) مربوط به زمان هر دو (قبل و بعد از گلده567/3(
  

  

  
  در انگور رقم خوشناو فروزینک بر میزان ویتامین ثسطوح مختلف کود  ریتاث- 7شکل 

Figure 7 - Effect of different ferozinc levels on the vitamin Cof table grape cv. Khoshnaw 
Column followed by the same letter are not significantly differentns (P<0.01) with Duncan test  

  

  انگور رقم خوشناو ث نیتامیومیزان  برمحلول پاشی مختلف  زمان هايریتاث- 8شکل 
Figure 8 - Effect of different foliar times on the vitamin C level of table grape cv. Khoshnaw 
Column followed by the same letter are not significantly differentns (P<0.01) with Duncan test.   
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  انگور رقم خوشناوث  ویتامین برمختلف محلول پاشی هاي زمانوفروزینک سطوحمختلفکودمقایسه میانگین برهمکنش  - 2جدول 

Table 2-Compare the average of interaction of different ferozinc fertilizer levels and different foliar times on the Vitamin Cof 
table grape cv. Khoshnaw 

  هاي مختلف  محلول پاشی زمان
Different foliar times  هافاکتور  

Factors  قبل و بعد از گلدهی  
Before and after flowering  

  بعد از گلدهی
After flowering  

 Beforeقبل از گلدهی 
flowering  

d2.550 d2.550  2.707 cd 
0 

  سطوح مختلفکود فروزینک  
Different ferozincfertilizer 

levels  
(mg/l) 

cd2.663  2.637 cd 2.627 cd 500 
a3.333  a3.133 2.800 cd 1000 
ab3.067  2.867 bc  2.857 bc  1500 
cd2.733  2.643 cd  2.673 cd  2000 

  باشند ) نمیP<0.05دار ( اعداد با حروف مشترك در هر ستون داراي اختالف معنی
Numbers followed by the same letter are not significantly differentns (P<0.05) 

  
ــطوحمختلف    ــرهمکنش س ــا، ب ــانگین ه ــه می ــاس مقایس ــر اس ب

انگور نشـان داد   pHمیزان  بر هاي مختلف گلدهی فروزینکو زمانکود
که بیشترین  داري وجود داشت، به طوري که بین تیمارها اختالف معنی

pH  میلـی گـرم در لیتـر کـود      1000مربوط به برهمکنش تیمار هـاي

مربوط بـه بـرهمکنش    pHفروزینک و زمان بعد از گلدهی و کمترین 
ن بعـد از گلـدهی و بـر همکـنش     مقطـر) و زمـا   آبهاي شاهد (تیمار
روزینک و زمان هر دو (قبـل و  میلی گرم در لیتر کود ف 500هاي تیمار
  ).3گلدهی) بود (جدول بعد 

  

  
  رقم خوشناوانگور  )(pH وهیبر واکنش آب م نکیسطوح مختلف کود فروز ریتاث - 9شکل 

Figure 9 - Effect of different ferozinc levels on Fruit juice reaction (pH) of table grape cv. Khoshnaw 
Column followed by the same letter are not significantly differentns (P<0.01) with Duncan test.   
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  انگور رقم خوشناو )(pH  وهیبر واکنش آب م محلول پاشیمختلف  يها زمان ریتاث - 10شکل 

Figure 10 - Effect of different foliar times on fruit juice reaction (pH) of table grape cv. Khoshnaw 
Column followed by the same letter are not significantly differentns (P<0.01) with Duncan test.   

  
  (pH)واکنش آب میوه  بر مختلف محلول پاشی هاي زمان×فروزینک کود مختلف سطوحبرهمکنش  اثر مقایسه میانگین - 3جدول 

Table 2-Mean compare of interaction effect of different ferozinc fertilizer levels ×different foliar times on fruit juice reaction. 
(pH) 

 محلول پاشیهاي مختلف  زمان
Different foliar times  فاکتورها  

Factors  قبل و بعد از گلدهی  
Before and after flowering  

  بعد از گلدهی
After flowering  

  قبل از گلدهی
Before flowering  

c-e3.533 e3.467 b-e3.567 0 سطوح مختلف کود فروزینک  
Different 

ferozincfertilizer levels  
( mg/l) 

e3.467  3.600 b-d 3.500 de 500 
a-c3.663 a3.733 3.667 ab 1000 
ab3.667  a-c3.633  3.667 ab 1500 
c-e3.533  3.533 c-e 3.533 c-e 2000 

  باشند ی) نمP<0.05( دار یاختالف معن يستون دارا اعداد با حروف مشترك در هر
Numbers followed by the same letter are not significantly differentns (P<0.05)  

  
  کلیگیري  نتیجه 

نتایج پژوهش حاضر بیانگر این واقعیت است کـه فـراهم نبـودن    
گیاه در تیمـار شـاهد موجـب عـدم دسـتیابی بـه       شرایط بهینه تغذیه 

عملکرد کمی و کیفیت باالي محصول گردیده و بنابراین در شـرایطی  
اي مواجه باشد، مصرف متعادل عناصر  هاي تغذیه که گیاه با ناهنجاري

تواند هم موجب بهبود کمیت و هم بهبود کیفیت محصـول انگـور    می
در  تـر یگـرم در ل  میلـی  1000با غلظت  نکیگردد. لذا کاربرد کود فروز

ـ یو ک یکم اتیبه منظور بهبود خصوص یقبل و بعد از گلده  انگـور  یف
  باشد. یم هیمنطقه قابل توص طیدر شرا رقم خوشناو یاريآب در شرایط
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Introduction: Table grape (Vitis vinifera L.) is one of the most important small fruits in Iran produced in a wide 
range of climates from temperate to tropical regions. Khoshnaw cultivar is one of the most important table 
grapes in Iran. Vineyard soil in many parts of Iran is calcareous, leading to the decrease in the availability of 
micronutrients and exposure of vines to severe nutritional disorders. Lack of imbalanced fertilization is one of 
the reasons for the reduction in yield as well as fruit quality of vineyards.  Iron, magnesium and zinc are essential 
nutrients that play an important role in increasing production and product quality. Zinc and iron deficiencies are 
the most common micronutrient disorders that have been observed in many vineyards of Iran. Other common 
deficiencies include manganese, boron, copper, and molybdenum. Most vineyards of Boyer Ahmad located in 
regions, where soil temperature is very low in spring, and obviously under these conditions and just when the 
grapevines need to make most of the mentioned elements, absorption of nutrients from the soil by the roots is 
reduced. However, there is high amount of lime (≥ 60%) in the soil of the same area in this condition with high 
pH (7.9). Therefore, under this situation, vines cannot uptake iron and other micronutrients including zinc and 
boron. The fertilizer sources and time of their application are two important factors. The aim of this study was to 
determine the best concentration and application time of Ferozinc fertilizer on the quantitative and qualitative 
characteristics of table grape cv. khoshnaw.  

Materials and Methods: The experiment was conducted to investigate the effect of foliar application of 
some micronutrient elements before and after flowering on quantitative and qualitative characteristics of table 
Grape cv. Khoshnaw in Yasuj during 2012. An experiment was conducted in private vineyards in Chitab district 
of BoyerAhmad region. The average annual precipitation was 676.7 mm. The minimum and maximum 
temperatures of this area varied from -7.8 oC to 35.3oC during the year. The average minimum and maximum 
temperatures in growing season were 13 oC and 29.5oC, respectively. 15-year-old own-rooted vines were  trained 
by using head system. The vines were spaced 2.5 × 3 m. They were pruned by using spur pruning which left 
about 60 buds on each vine. The experiment was arranged as factorial based on randomized complete block 
design with two factors and four replications. The first factor included different levels of Ferozinc fertilizer (0, 
500, 1000, 1500, and 2000 mg/l) and the second factor included different spraying times (before flowering, after 
flowering, and both times). The quantitative factors measured were the average of bunch weight, and average of 
fruit weight per bunch; and qualitative factors were percent of soluble solids (TSS percentage), the reaction of 
juice (pH), total acidity (TA percentage), TSS/TA ratio and vitamin C, respectively. The data were analyzed 
using MSTATC package program and means were separated using Duncan's Multiple Range Test at P ≤ 0.05 
and P ≤ 0.01. 

Results and Discussion: Results showed that the effects of Ferozinc fertilizer application were significant 
(p≤0.01) on the average of bunch weight, average of fruit weight per bunch, TSS/TA ratio, pH and vitamin C 
content. Moreover, the effect of foliar application time on all traits was significant, except for juice pH (p≤0.01). 
Based on the results of mean comparison, the interaction effect between different levels of Ferozinc fertilizer and 
times of foliar application on vitamin C content and pH of grape juice were significant (p≤0.01). The highest 
cluster weight (220.222 gr), average fruit weight per cluster (215.887 gr), TSS/TA ratio (31.29), pH (3.68) and 
vitamin C (2.849 mg/100 cc fruit juice) were obtained in the treatment containing 1000 mg/l Ferozinc fertilizer 
and both application times (before and after flowering).  

Conclusions: In general, the results of the present study showed that the unavailability of optimal nutritional 
conditions in control treatment increased the quality of fruits. Therefore when the plant is faced with nutrition 
abnormalities, moderate consumption of elements could enhance quantity and quality of products. According to 
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the results of this research, application of ferozinc fertilizer at concentration of 1000 ppm before and after 
flowering is recommended to improve the quantitative and qualitative characteristics of table grape cv. 
Khoshnaw under irrigation conditions in this area.  
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