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تیمارهای اسید هیومیک، کود نانو و کود شیمیایی بر خصوصیات کمی و  تأثیربررسی 

 کیفی انگور یاقوتی در استان کرمانشاه
 3و محمدعلی نجاتیان 2کله جویی کریم پور، سالمه 1*عیسی ارجی

 

 چكیده

شی با   شیمیایی و  کود نانو شامل ترکیب کودي  10آزمای سید در قالب طرح بلوک ، کود  صادفی با  هیومیک ا  3هاي کامل ت

ستان    منطقه در روي انگور یاقوتی تکرار  شهر سال زراعی       صحنه کندوله  شاه در  ستان کرمان شد. اعمال    1392 -1393ا انجام 

ی انگور یاقوتی در مقایسه با تیمار شاهد )بدون کود( داشتند. عملکرد میوه    بر صفات کمی و کیف داري تیمارهاي کودي اثر معنی

بود. افزایش عملکرد و اجزاي عملکرد  متغیر (T1) نانو + کود شیمیایی  تیمار کودتن در  22/14تن در گیاهان شاهد تا   58/7از 

شیمیایی  در تیمارهاي سید   (T1) کود نانو + کود  مواد ه روش چالکود برتر از دیگر تیمارها بودند. ب (T3)و کود نانو + هیومیک ا

سیون میوه تحت       سید قابل تیترا سبت مواد جامد محلول به ا شیمیایی تیمارهاي  تأثیرجامد محلول و ن ،   (T1)کود نانو + کود 

 در مقایسه با دیگر تیمارها باالتر بود. (T3)، کود نانو + هیومیک اسید چالکود (T2)کود نانو + هیومیک اسید با آبیاري 

 

 وهیم تیفی، کیستی، کود زيکود بیترک هاي كليدي:واژه

 

 مقدمه

از مسائل اساسی براي جامعه  زیستمحیطمحافظت از 

. استفاده (Maccarthy, 2001) است 21بشري در قرن 

رویه از کودهاي شیمیایی و عدم استفاده از کودهاي آلی بی

گیر میزان ماده آلی اخیر، عامل کاهش چشم در طی سالیان

. (1377 ،محمد دوست و یفیلط)هاي ایران بوده است خاک

کودهاي شیمیایی در کشاورزي  ازحدبیشاز طرفی کاربرد 

ی تخریب فیزیک ازجمله محیطیزیستباعث ایجاد مشکالت 

 Wang)خاک و عدم توازن عناصر غذایی خاک شده است 

et al., 1999) . توان از طریق استفاده از وضعیت را میاین

 ,Saadatnia and Riahi)کودهاي زیستی بهبود داد

امروزه مصرف انواع کودهاي آلی روبه  روازاین.  (2009

افزایش است. استفاده از انواع اسیدهاي آلی براي بهبود 

کمی و کیفی محصوالت زراعی و باغی رواج فراوان یافته 

 ايمالحظهقابلیدهاي آلی اثرات است. مقادیر بسیار کم اس

در بهبود خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک 

دارند. همچنین به دلیل وجود ترکیبات هورمونی اثرات 
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مفیدي در افزایش تولید و بهبود کیفیت محصوالت 

. یکی از (1384 ،یملکوت و سماوات) کشاورزي دارند

د همی دارد اسیترکیباتی که در اصالح ساختار خاک نقش م

 شودهیومیک بوده که از تجزیه مواد آلی در خاک حاصل می

(Singer and Bissonnais, 1998). 

اثر کودهاي زیستی در میزان باردهی، کیفیت محصول   

و کاهش میزان کودهاي شییییمیایی مورد مصیییرف انگور     

ست   شده گزارش  ;Kannaiyan, 2002; Farg, 2006)ا

Ahmed et al., 2012; Rabie and Negm, 2012; El-

Khafagy, 2013).  مطالعات متعددي نشان داده که اسید

 رمؤثهیومیک در افزایش عملکرد میوه ارقام مختلف انگور   

ست   ,.Omar and Abd El-aal, 2005; Saleh et al) ا

2006; Kabeel et al., 2008; Abada, 2009; Abd 

El- Aziz, 2011; Mekawy, 2012). کودهاي زیستی و  

یک  عث افزایش وزن حبه در       لیترمیلی 5 هیوم با ته  در بو

  تأثیر تحت حبه وزن در شیافزاشیید. سییوپریور  انگور رقم

س  کیومیه با سه یمقا در یست یز يکودها   .ودب شتر یب دیا
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سید     زمانهماما کاربرد  ستی و هیومیک ا وزن کودهاي زی

سبت به کاربرد تکی   شتر افزای  هاآنحبه در انگور را ن ش  بی

کاربرد       .(Ahmed et al., 2013)داد  گل  مام  در دوره ت

 بتنسها، اسید قابل تیتراسیون و  حبه، وزن ومیکیاسید ه 

س  به کسیبر درجه س یت قابل دیا یا را انگور رقم ایتال ونیترا

 .(Ferrara and Brunetti, 2010) افزایش داد

شیمیایی     صوص اثرات کودهاي  تحقیقات زیادي در خ

عملکرد کمی و کیفی انگور به انجام رسیییده اسییت که   بر

با        باعث افزایش عملکرد کمی و کیفی میوه در مقایسیییه 

ست      شده ا شاري   ) شاهد  ست  ,.Yener et al، 1391 ،م

2008; Bybordi and Shabanov, 2010)   نییتییایییج .

یانگر واکنش متفاوت گونه       عات موجود ب هاي مختلف  مطال

باشیید  به شییکل نانو می هشییدتهیهگیاهان به مواد غذایی 

(Zhu et al., 2008( رسییولی و همکاران .)اظهار 1392 )

نانوکالت آهن بر افزایش       فاده از کود  که اسیییت ند    داشیییت

ستفاده از نانو کود     مؤثرعملکرد کمی و کیفی انگور  ست. ا ا

آهن منجر بییه افزایش عملکرد، مواد جییامیید محلول و                 

 همکاران، و خدابخش زاده)تر شییدن انگور گردید شیییرین

به افزایش عملکرد،       (1392 نانو منجر  فاده از کود  . اسیییت

کیفیت میوه و عناصیییر غذایی برر در انگور رقم نارینس       

 .(Sabir et al., 2014)گردید

هدف از اجراي این آزمایش تعیین اثر کاربرد سیییطوح   

شیمیایی و کودهاي نانو      سید هیومیک، کودهاي  مختلف ا

آن با عملکرد و اجزاء عملکرد  هاي رشد و ارتباط شاخص بر

 .انگور یاقوتی بود

 

 هامواد و روش

از استان  این پژوهش در منطقه صحنه در باغی

 در سال زراعیبر روي انگور رقم یاقوتی  کرمانشاه

این آزمایش در قالب طرح  به انجام رسید. 1393-1392

اجرا در  تکرار به 3و تیمار  10کامل تصادفی با  هايبلوک

د ناندازه انتخاب گرد ازلحاظآمد. سعی شد درختان یک فرم 

 .جوانه در نظر گرفته شد 60روي بوته  هايجوانهو تعداد 

 تاک 90اصله بود که در کل  3در واحد آزمایشی  تاکتعداد 

 مورد ارزیابی قرار گرفت. تیمارهاي کودي شامل

کود نانو + هیومیک  -2(، T1کود نانو + کود شیمیایی ) -1

(، T2با آبیاري ) (سیپارم سپهر شرکت از شدهتهیه)اسید 

هیومیک  -4(، T3کود نانو + هیومیک اسید چالکود ) -3

هیومیک اسید  -5(، T4اسید با آبیاري + کود شیمیایی )

هیومیک اسید با آبیاري  -6(، T5چالکود + کود شیمیایی )

(T6،) 7- ( هیومیک اسید چالکودT7 ،)8- ( کود نانوT8 ،)

( T10شاهد بدون مصرف کود )-10(، T9ی )یکود شیمیا-9

 (سیپارم سپهر شرکت از شدهتهیه)بودند. کود نانوکالت 

در هزار در مرحله  3پاشی محلول صورتبهمخصوص انگور 

بعد از گلدهی، کود شیمیایی با توجه به تجزیه خاک و نیاز 

وپر سکیلوگرم یک اوره، کیلوگرم یک اي انگور شامل تغذیه

اسید  گرم 15 ،کیلوگرم سولفات منیزیمیک تریپل،  فسفات

 30گرم سولفات آهن و  150گرم سولفات روي،  50،بوریک

 چالکود در اواخر زمستان صورتبهگرم سولفات منگنز 

 8صورت چالکود به میزان اسید هیومیک به، 1392

سید هیومیک در ا ،کیلوگرم در هکتار در اواخر زمستان

کیلوگرم در هکتار  8مرحله بعد از تشکیل میوه به میزان 

کالت نانوگرفتند. دسترس گیاه قرار در  صورت آب آبیاريبه

درصد  2درصد آهن،  3درصد اوره،  4 مخصوص انگور حاوي

 درصد بور بود. 1منگنز و 

حبه در   تعداد ، ، وزن خوشیییهتعداد خوشیییه در بوته   

قطر و حجم حبه،  خوشه، طول،عرض ، خوشهطول  خوشه،

، میزان pHعملکرد در تاک، اسییییدیته قابل تیتراسییییون، 

سیدیته     سبت مواد جامد محلول به ا مواد جامد محلول و ن

 .فتندگرمورد ارزیابی قرار 

هاي کامل تصادفی تجزیه واریانس در قالب طرح بلوک

آماري افزار ها با استفاده از نرمپس از آزمون نرمال بودن داده

MSTATC ها در سطح احتمالانجام شد. مقایسه میانگین 

 به روش دانکن انجام شد. % 5

 

 نتایج و بحث

بیشترین  که( نشان داد 1نتایج مقایسه میانگین )جدول 

خوشه( با تیمار کود نانو +  33/26) تعداد خوشه در تاک

تیمار کود نانو + هیومیک )به روش  ( وT1کود شیمیایی )

خوشه بوده که نسبت به شاهد  33/24(، با T3)چالکود( 

داشته ولی سایر تیمارها با شاهد اختالف  دارمعنیاختالف 

نداشتند. تیمارهاي مختلف کودي نسبت به شاهد  دارمعنی

در انگور وزن خوشه ( موجب افزایش T10بدون مصرف کود )

گرم(  7/331)وزن خوشه بیشترین  کهنحويبهیاقوتی شد. 

(، به دست آمد که T1کود نانو + کود شیمیایی )در تیمار 

آماري با تیمارهاي کود نانو + هیومیک )به روش  ازنظر

گرم و هیومیک )به روش  313( با وزن خوشه T2آبیاري( )

گرم، در یک گروه  307( با T4آبیاري( + کود شیمیایی )
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گرم( در تیمار شاهد  243)وزن خوشه قرار گرفتند. کمترین 

در وزن خوشه ( مشاهده گردید. T10کود )بدون مصرف 

سایر تیمارهاي کودي نیز نسبت به شاهد برتري داشت و 

است که تیمارهاي کودي بر روي این صفت در  این مؤید

ومیک اسید بر روي ی(. ه1جدول ) مؤثرندانگور یاقوتی 

  مؤثرافزایش حاصلخیزي خاک و جذب عناصر بسیار 

ومیک اسید در یه اثر (.Simon et al., 1999باشد )می

 Farg, 2006; Rabieاست ) شدهگزارشباردهی انگور 

and Negm, 2012; Ahmed et al., 2013) کودهاي .

لیتر در بوته باعث افزایش سطح میلی 5ومیک یزیستی و ه

 برر، وزن خوشه و عملکرد میوه در انگور رقم سوپریور 

اسید ومیک یکودهاي زیستی و ه زمانهمشود. کاربرد می

سطح برر، وزن خوشه و عملکرد میوه در انگور را نسبت 

 Ahmed etدهد )بیشتر افزایش می هاآنبه کاربرد تکی 

al., 2013) عملکرد، وزن  شدتبه. کاربرد اسید هیومیک

 (Horoz Karasi)هوروز کاراسی  خوشه، وزن حبه، در رقم

 تأثیر (Göküzüm)گوک اوزوم  را افزایش داد ولی بر رقم

 (.Akin, 2011نداشت ) ايمالحظهقابل

مثبت مواد غذایی نانو بر رشد  تأثیرگزارشات مبنی بر 

 ,.Prasad et al) زمینیبادام ازجملهبرخی از گیاهان 

 Yang، اسفناج ) (Pandey et al., 2010(، نخود )2012

et al., 2006و ریحان ) (Wang et al., 1999 )منتشرشده 

تیمارهاي کودي با  تأثیره تحت تعداد حبه در خوش است.

دار در سطح احتمال آماري معنی طوربههاي مختلف ترکیب

 از این بررسی نشان آمدهدستبهدرصد قرار گرفت. نتایج  5

، 286، 7/291داد که بیشترین تعداد حبه در خوشه )

حبه( به ترتیب در تیمارهاي کود نانو + کود  282و  3/283

(، کود نانو T2+ هیومیک آبیاري ) (، کود نانوT1شیمیایی )

( و هیومیک آبیاري + کود شیمیایی T3+ هیومیک چالکود )

(T4 ،)به دست ( آمد. در تیمارهاي هیومیک چالکودT7 و )

( تعداد حبه در خوشه کاهش T10شاهد بدون مصرف کود )

حبه در خوشه،  263با  هاکه در این تیمارطوريیافت به

(. هیومیک 1ه ثبت شد )جدول کمترین تعداد حبه در خوش

ود هاي مختلف فتوسنتز با بهبمثبتی بر جنبه تأثیراسید 

تولید قند، پروتئین و ویتامین در گیاه دارد و در افزایش 

(. Mayhew, 2004عملکرد و کیفیت محصول نقش دارد )

( اثر اسید هیومیک Tahira et al., 2013طاهر و همکاران )

لیتر در یک درخت بر روي میلی 80و  60، 40درصد(  8)

ان نش هاآن. نتایج قراردادند موردبررسینارنگی رقم کینو 

-میلی 30لیتر )میلی 60 ايدومرحلهداد که کاربرد خاکی 

لیتر بعد از تشکیل میوه( میلی 30لیتر قبل از گلدهی و 

درصد شد. کاربرد یک  93موجب افزایش تعداد میوه تا 

ی اي کارایبه دو یا سه مرحلهاي اسید هیومیک نسبت مرحله

نشان داد که کاربرد  هاآنچنین نتایج کمتري داشت. هم

 20لیتر + میلی 20لیتر )میلی 60اي خاکی سه مرحله

لیتر( تا آوریل موجب افزایش تشکیل میلی 20لیتر + میلی

اي اسید هیومیک درصد شد. کاربرد یک مرحله 83میوه تا 

اي کارایی کمتري داشت. اثر نسبت به دو یا سه مرحله

نگی فر، توتفرنگیگوجههیومیک اسید بر روي خصوصیات 

ان نش هاآن. نتایج قراردادند موردبررسیاي و فلفل گلخانه

داد که هیومیک اسید وزن خشک ریشه و تعداد میوه را در 

 (.Arancon et al., 2003هر سه محصول افزایش داد )

متر( در تیمار هیومیک یسانت 47/24)خوشه  طولبیشترین 

با تیمار که (، به دست آمد T5چالکود + کود شیمیایی )

در  3/24( با طول خوشه T1+ کود شیمیایی) نانوکودي 

-سانتی 87/19)خوشه  طولیک گروه قرار گرفتند. کمترین 

( به دست آمد T10متر( در تیمار شاهد بدون مصرف کود )

اي بر رشد طولی سلول (. عنصر بور داراي اثر عمده1)جدول 

شود هاي مختلف گیاه میاست که منجر به رشد اندام

(Abd et al., 2010 روي و بور موجب افزایش .)

شود در طول و وزن خوشه در ارقام انگور می توجهیقابل

(Mostafa et al., 2006 در این پژوهش کمترین طول .)

 ازخوشه به تیمار شاهد اختصاص یافت لذا در این تیمار 

توان انتظار داشت که گونه کودي استفاده نشد لذا میهیچ

این کاهش در طول خوشه ممکن است در اثر کمبود مواد 

بور و روي باشد. عملکرد میوه در هکتار  ازجملهریزمغذي 

 فتهقرارگرهاي مختلف کودي تیمارها با ترکیب تأثیرتحت 

ار تاست. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد میوه در هک

(، به T1تن( در تیمار کود نانو + کود شیمیایی ) 22/14)

تن( در  58/7دست آمد. کمترین عملکرد میوه در هکتار )

( به دست آمد که با T10تیمار شاهد بدون مصرف کود )

( و هیومیک T6تیمارهاي کودي هیومیک با آبیاري )

آماري  ازنظرتن در هکتار  30/8( با حدود T7چالکود )

داري نداشتند و در یک گروه قرار گرفتند نیتفاوت مع

دهد که مقادیر بسیار (. نتایج تحقیقات نشان می1)جدول 

کم از اسیدهاي آلی مانند اسید هیومیک اثرات زیادي در 

خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک داشته و 

به علت وجود ترکیبات هورمونی اثرات زیادي در افزایش 
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سماوات و محصوالت کشاورزي دارد ) عملکرد و تولید

(. بیشترین مقدار عملکرد میوه در تیمار 1384ملکوتی 

گرم در کیلوگرم و کمترین در یلیم 300 یداسومیک یه

 Asgharzade andد )یید به دست آمییتیمار شاه

Babaeian,  

 

داري براي اوت معنیییارهاي مختلف تفییبین تیم(. 2012

 د محلول کل مشاهده شد.صفت کیفی درصد مواد جام

 

 

 

 مقایسه میانگین صفت عملكرد و اجزای عملكرد در انگور یاقوتی تحت تیمارهای مختلف کودی -1جدول 

 تعداد خوشه در بوته هاتیمار
 وزن خوشه

 )گرم(

تعداد حبه در 

 خوشه

خوشه طول 

 متر()سانتی

 عملکرد در هکتار

 )تن(

T1 
a 33/26 a 7/324 a 7/291 a 3/24 a      22/14 

T2 
abcd 67/22 a 0/313 a 0/286 ab 3/23 bc 80/11 

T3 
ab 33/24 ab 0/303 a 3/283 ab 9/22     ab 30/12 

T4 
bcd 33/21 a 7/307 a 0/282 ab 7/22 bc96/10 

T5 
abcd 33/22 abc 3/301 ab 7/274 a 5/24 bc 20/11 

T6 
d 33/18 cd 0/274 ab 7/270 ab 7/23 d 32/8 

T7 
d 33/18 d 3/269 b 3/262 abc 1/22     d 29/8 

T8 
abc 33/23 abcd 3/269 ab 7/273 ab 8/23 bc 51/11 

T9 
bcd 33/20 bcd 7/275 ab 7/267 bc 3/21 cd 33/9 

T10 
cd 67/18 e 0/243 b 0/263 c 9/19 d 58/7 

(، هیومیک اسید با آبیاري + کود T3(، کود نانو + هیومیک اسید چالکود )T2(، کود نانو + هیومیک اسید با آبیاري )T1کود نانو + کود شیمیایی)

کود  (،T8(، کود نانو )T7(، هیومیک اسید چالکود )T6(، هیومیک اسید با آبیاري )T5(، هیومیک اسید چالکود + کود شیمیایی)T4شیمیایی)

 (.T10(، شاهد بدون مصرف کود)T9شیمیائی)

 .است داریمعن اختالف عدم دهندهنشانحرف مشترک  کیحداقل  وجود

 

باالترین درصد مواد (، T1تیمار نانو + کود شیمیایی) در

 ازآنپس. درصد( ثبت شد 1/25جامد محلول کل )

نانو + هیومیک (، T2تیمارهاي نانو + هیومیک با آبیاري )

با (، T4(، هیومیک چالکود + کود شیمیایی)T3چالکود )

درصد مواد جامد محلول کل در رتبه بعدي قرار  6/24

کمترین  (T10)گرفتند. در تیمار شاهد بدون مصرف کود 

درصد( ثبت شد )جدول  22درصد مواد جامد محلول کل )

کاربرد اسید هیومیک باعث افزایش بریکس و شاخص (.2

شد ولی در رقم هوروز کارسی گوکوزوم غ، در انگور رقم بلو

 ,Akinبریکس و شاخص بلوغ نسبت به شاهد کاهش یافت )

 موجب هیومیک اسید داراي مایع کود مصرف (.2011

 میوهکل  محلول جامد مواد مقدار و عملکرد، وزن افزایش

(. اسید هیومیک 1384سماوات و ملکوتی ) گردید سیب

انتقال گلوکز از بین غشاهاي سلولی در موجب افزایش 

گیاهان پیازي، آفتابگردان و چغندرقند و موجب افزایش 

زمینی، چغندرقند، هویج و میزان کربوهیدرات در سیب

 8(. اثر اسید هیومیک )Tan, 2003شود )می فرنگیگوجه

لیتر در درخت بر روي نارنگی میلی 80و  60، 40درصد( 

نشان داد که  هاآن. نتایج ردادندقرا موردبررسیرقم کینو 

لیتر + میلی 20لیتر )میلی 60اي کاربرد خاکی سه مرحله

-میلی 6/26لیتر )میلی 80لیتر( و میلی 20لیتر + میلی 20

لیتر( تا آوریل موجب میلی 6/26لیتر + میلی 6/26لیتر + 

اي اسید افزایش قند در میوه شد. کاربرد یک مرحله

 اي کارایی کمتري داشتدو یا سه مرحلههیومیک نسبت به 

(Tahira et al., 2013). 

اسید قابل تیتراسیون تحت تیمارهاي مختلف داراي 

-درصد بود، به 5دار در سطح احتمال آماري تفاوت معنی

( و تیمار کود T10که تیمار شاهد بدون مصرف کود )طوري

. ( بودند44/0( داراي باالترین میزان اسیدیته )T8نانو )

نانو + کود  کود در تیمار( 36/0کمترین میزان اسیدیته )

( T2نانو + هیومیک با آبیاري ) تیمار کودو ( T1شیمیایی )

ه ومیک، اسیدیتیه در دوره تمام گل کاربرد اسید .ثبت شد
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قابل تیتراسیون و شاخص بلوغ انگور رقم ایتالیا را افزایش 

 .(Ferrara and Brunetti, 2010داد )

 

 اثر تیمارهای مختلف کودی بر خصوصیات کیفی میوه رقم یاقوتی -2جدول 

 تیمارها
 

 مواد جامد محلول کل

 

اسید قابل 

 تیتراسیون

نسبت مواد جامد محلول کل به 

 اسید قابل تیتراسیون
pH 

T1 25/10 a e 36/0 69/71a 3/71a 

T2 24/60 ab e 36/0 68/42a 3/67ab 

T3 24/60 ab 0/37de 66/14ab 3/62bcde 

T4 24/50 ab 0/37de 66/92ab 3/53fg 

T5 24/20 abc 0/38cd 64/02bc 3/63bcd 

T6 24/00 abc cd 38/0 62/49c 3/64bc 

T7 24/00 abc 0/40 b 60/59cd 3/60cde 

T8 23/50 bc 0/44 a 53/65e 3/58def 

T9 23/10 cd 0/40 b 57/46d 3/57efg 

T10 22/00 d 0/44 a f 21/50 g 52/3 
(، هیومیک اسید با آبیاري + کود T3(، کود نانو + هیومیک اسید چالکود )T2(، کود نانو + هیومیک اسید با آبیاري )T1کود نانو + کود شیمیایی)

(، کود T8(، کود نانو )T7چالکود )(، هیومیک اسید T6(، هیومیک اسید با آبیاري )T5(، هیومیک اسید چالکود + کود شیمیایی)T4شیمیایی)

 (.T10(، شاهد بدون مصرف کود)T9شیمیائی)

 .است داریمعن اختالف عدم دهندهنشانحرف مشترک  کیحداقل  وجود

 

ضعیت تغذیه  تأثیر سون " رقم اي انگورو   "دانهبی کریم

و   36، 24نیتروژن )سییطح میوه با سییه  یفیتدر رشیید و ک

سیم )    در  یلوگرمک 48 سطح پتا سه  ،  240هکتار( همراه با 

تار( در  یلوگرمک 330 و 285 ند  موردبررسیییی هک .  قرارداد

مواد جامد  عرضه پتاس  افزایش نشان داد که با   هاآننتایج 

یم  . پتاسییییافت غلظت اسیییید کاهشافزایش ولی محلول 

در قند  ونقلحمل سیییایر عناصیییر وتعادل نقش مهمی در 

 عرضه بیشتر (.Abd El-Razek et al., 2011دارد )انگور 

توا      یم پتییاسیییی   ح لول کییل        ادمو  يم ح م  را جییامیید 

به         یشافزا کل ح ته  یدی هد    می کاهش  راها  و اسییی  د

( Martín et al., 2004; Zlámalová et al., 2015) .

 مواد معدنی  کود دهیبر روي اثر  مدتی طوالنیتحقیقات  

انگور انجام دادند.   در کیفیتنیتروژن، پتاسییییم و فسیییفر 

روابط خاصییی از  نشییان داد که از تجزیه برگی، هاآننتایج 

یاهی در      غذي گ تاگونیسیییم بین یون مواد م و   دم بررآن

قش  یون پتاسیم ن  کهنحويبهارتباط بین عناصر غذایی بود  

مهمی در کاهش نیتروژن و اسیدیته انگور شناسایی کردند     

(Conradie and Saayman, 1989 در .)  انگور رقم روند

(Round)  گور              دانییهبی ن کرد ا ل م ع ین  تر بیشیییی  بییا   ، 

نیترات پتاسیییم به دسییت آمد،    درصیید 1پاشییی محلول

باالترین مواد جامد محلول کل و اسیییید قابل           که درحالی 

درصد نیترات پتاسیم حاصل     2پاشی  تیتراسیون با محلول 

نسییبت درصیید مواد جامد  (. Aydin et al., 2005) شیید

سیدیته محلول کل ب ت  تیمار کودي قرار گرف تأثیرتحت  ه ا

نانو +   تیمار کوديدار شیید. معنی %1و در سییطح احتمال 

نسییبت درصیید مواد جامد محلول (، با T1کود شیییمیایی )

و تیمار نانو + هیومیک با آبیاري        71/69 کل به اسییییدیته    

(T2 ،)     سیدیته صد مواد جامد محلول کل به ا سبت در  با ن

صد مواد جامد        42/68 سبت در سایر تیمارها از ن سبت به  ن

ن . کمتریباالتري برخوردار بودند  محلول کل به اسییییدیته     

سیدیته در تیمار       صد مواد جامد محلول کل به ا سبت در ن

درصیید( حاصییل شیید    21/50شییاهد بدون مصییرف کود )

لیتر در میلی 5ومیک  یکودهاي زیسیییتی و ه  (.2)جدول  

صیید ماده جامد محلول کل و کاهش   بوته باعث افزایش در

اما کاربرد  ؛ شییوداسیییدیته در میوه انگور رقم سییوپریور می

ومیک اسید بر افزایش درصد  یکودهاي زیستی و ه زمانهم

ماده جامد محلول کل و کاهش اسیدیته در میوه نسبت به   

 (.Ahmed et al., 2013بود ) مؤثرتر ها آنکاربرد تکی  
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سی   صر   تأثیرمحققین با برر صرف کمتغذیه برگی با عنا   م

هاي مصرف کودهاي پتاسیم و فسفر    همراه با تاریخ و روش

بر عملکرد و کیفیییت انگور رقم وارنییاک بییه این نتیجییه 

سفره         سیمی و ف صورت کاربرد کودهاي پتا سیدند که در  ر

صر بور، روي و مس    در بهار و تغذیه برگی با ترکیبی از عنا

بل و بعد از گلدهی، عملکرد     روز ق 12تا   10در دو مرحله  

به    ند  ته   افزایشداري طور معنیو میزان ق قدار     یاف و م

(. نتایج   Perovic, 1988یابد )  اسییییدیته میوه کاهش می   

روي، منگنز و بر را بر  مصیییرفکمعناصیییر  تأثیربررسیییی 

 هاي تیمار شییده با برنشییان داد، بوته دانهبیکیفیت انگور 

صد آب انگور و کمتر    شترین در شتند.    بی سیدیته را دا ین ا

به عناصییر روي باالترین میزان   مربوطهمچنین تیمارهاي 

باالترین نسیییبت درصییید مواد          مواد جامد محلول کل و 

 جییامیید مییحییلییول بییه اسیییییییدیییتییه را دارا بییودنیید      

(Kumar and Bhushan, 1980.)pH   شره تحت   تأثیراف

دار در سییطح تیمار کودي قرار گرفت و داراي تفاوت معنی

سه میانگین    1احتمال  صد بود. نتایج مقای شان داد    در ها ن

  تیمار کود نانو + کود شییمیایی افشیره در اثر   pHباالترین 

(T1به ،)کمترین دسییت آمد .pH   افشییره در تیمار شییاهد

(T10)  هیومیک با آبیاري + کود شیمیاییو (T4.رخ داد )  

شی محلولبا  سولفات منیزیم ب   پا سولفات روي و   ربرگی با 

ظت        طانی و قزل، در غل قام انگور صیییاحبی، سیییل روي ار

درصیید، ماده جامد محلول کل افزایش یافت. بیشییترین  1

سولفات منیزیم      80/0از کاربرد برگی با pH مقدار  صد  در

 Bybordi and)درصیید سییولفات روي ثبت شیید  40/0و 

Shabanov,  2010)     قدار مواد کاربرد روي و بور بر م  .

اسیییت ولی بر  مؤثر شیییدتبهانگور  جامد محلول کل میوه

pH  (  2نداشیییت )جدول  تأثیرو اسیییید قابل تیتراسییییون

(Nikkhah et al., 2013.) 

 

 ترویجی توصیه

تن در هکتار در تیمار  14با توجه به عملکرد بیش از 

تن  12و عملکرد بیش از  (T1) کود نانو + کود شیمیایی

)به روش کود نانو + هیومیک اسید در هکتار در تیمار 

که نسبت به بقیه تیمارها برتر بودند  (T3چالکود( )

این تیمارها براي تولید انگور یاقوتی قابل توصیه 

هستند. البته خواص کیفی مانند مواد جامد محلول 

ر د خصوصبهدر اغلب تیمارهاي ترکیبی باالتر بود 

قرار  رأسکه در ( T1کود نانو + کود شیمیایی )تیمار 

داشت. نسبت مواد جامد محلول به اسید قابل 

تیتراسیون در همان تیمارها باالتر از بقیه بود و 

کود نانو + کود تیمارهاي  طورکلیبهبرتري داشتند. 

 (T2(، کود نانو + هیومیک اسید با آبیاري )T1شیمیایی )

کود نانو + هیومیک اسید )به در درجه اول و تیمارهاي 

هیومیک اسید با آبیاري + کود ( و T3روش چالکود( )

در درجه دوم براي انگور رقم یاقوتی  (T4شیمیایی )

 قابل توصیه هستند.

 

 منابع
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