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های پاشی پاییزه و زمستانه در افزایش تشکیل گل و جلوگیری از ریزش حبهضرورت محلول

  انگور
 2مهرزاد مستشاری و 1 فرجعفر شهابی

 

 چکیده
 آهکی هایخاک است. انگور هایبوته ازجمله میوه درختان مهم هایناهنجاری از مناسب زمان در تلقیح عدم و انگور هایحبه ریزش

 غشای تکمیل برای بور گردد. مشاهده کشور هایتاکستان اکثر در بور و روی عنصر دو کمبود تا شده سبب هاآن باالی اسیدیته و هاتاکستان

 هایخاک در آن کمبود و بوده الزم میوه تشکیل و لقاح کالله، در گل گرده لوله رشد توسعه و سلولی تقسیم سلول، دیواره توسعه سلولی،

 و کمیت در روازاین دارد شرکت گیاه آنزیمی وانفعاالتفعل در همچنین روی است. شدهمشاهده پایین آلی مواد و سبك بافت با آهکی

 پاشیمحلول انجام برای مهم بسیار عنصر سه نیتروژن همراه به اصلی عنصر دو این کند.می ایفا را مهمی نقش کشاورزی محصوالت کیفیت

 تورم و )پاییز( انگور برداشت از پس هایزمان در باشند. می ست،ا معروف ستفروت به که بوده میوه تشکیل و گل درصد افزایش برای

 ریزش با مرتبط مشکالت از یبسیار و بوده ضروری انگور باغات در میوه تشکیل برای بور و روی اوره، پاشیمحلول )اسفندماه( هاجوانه

 کند.می برطرف را یزیانگ گل عدم و ها()حبه میوه

  پاشیمحلول میوه، تشکیل انگور، كليدی: یهاواژه

 

 مقدمه

است. این خانواده  Vitaceae انگور از خانواده

 از vitis  که تنها جنس ف بودهجنس مختل 1۰دارای 

 Muscadinae جنس زیرتغذیه مهم و دارای دو  لحاظ
آذین انگور از نوع خوشه مرکب گلباشد. می Euvitisو

. (1)شکل  و محل آن همیشه مقابل یك برگ است

اهمیت انگور کاری در ایران بیشتر به دلیل نقش و 

جایگاه جهانی تولید انگور در دنیاست. ایران یازدهمین 

تولیدکننده انگور و سومین صادرکننده کشمش در 

 2۰۰۰جهان است. کاشت انگور در ایران حداقل از 

د آغازشده است و مردم از دیرباز با السال قبل از می

 .تولید انگور آشنا هستند های کشت وروش

 گیاهان ایتغذیه مدیریت در کوددهی روش

 عمل که داشت توجه باید اما ؛دارد زیادی اهمیت

 گیاه موردنیاز عناصر که باشد ایگونهبه باید کوددهی

 قرار گیاه اختیار در موردنظر زمان در و مناسب شکل به

 رویشی رشد هایدوره از آگاهی با دیگر طرف از گیرد.

 غذایی عناصر به گیاه نیاز حداکثر تشخیص و گیاه

 در مناسب زمان در را غذایی عنصر توانمی ،ضروری

 کارایی موارد این در است بدیهی قرارداد. گیاه اختیار

 گیاه و یافت خواهد افزایش گوناگون کودهای مصرف

 .گشت خواهد برخوردار بهتری ایتغذیه وضعیت از
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 .کشاورزی، قزوین، ایران



  های انگورپاشی پاییزه و زمستانه در افزایش تشکیل گل و جلوگیری از ریزش حبهضرورت محلول

29 

 
 انگور آذینگل -1 شکل

 

 ستفروت

  آن به باغبانی اصطالح در که میوه تشکیل

 در که است غییراتیت شامل گرددمی قاطال ستفروت

 این بر شود. تشکیل اولیه میوه تا افتدمی اتفاق گل نهنج

 ستفروت میوه تشکیل شروع لهمرح به اساس

  لــشام بیشتر ستفروت رانــای باغبانی در گویند.می

 

 

 آماده میوه گیریشکل برای هاجوانه که است ایرحلهم

 کوددهی مکمل هایروش ازجمله پاشیمحلول .شوند

 مورد زیادی مدت به که (2 )شکل است باغبانی در

 ،پاشیمحلول مراحل ترینمهم از یکی است. بوده توجه

 ،نیتروژن عنصر سه از استفاده با ستفروت کود کاربرد

 .باشدمی روب و روی
 

 
 انگور باغات در غذایی عناصر پاشیمحلول -2 شکل

 

 ستفروت اجرای از هدف

 تولیدی میوه کیفیت افزایش •

  میوه و گل ریزش کاهش •

 میوه تشکیل و گل تولید تضمین •

 جاری سال در هاجوانه ریزش کاهش •

 درختان برخی در یآور سال کاهش •

 

 ستفروت انجام مراحل

 محصول برداشت از پس الف:

 منظوربه پاشیمحلول انجام مهم مراحل از یکی

 قبل و محصول برداشت از پس بالفاصله میوه، تشکیل

 ترکیب با هاباغ پاشیمحلول است. ریزانبرگ از

 و تخمك تکامل و تشکیل در اساسی نقش ستفروت
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 ،دارد بعد سال بهار در مؤثر افشانیگرده میزان افزایش

 گل هایجوانه مقاومت برداشت، از بعد پاشیمحلول

 در و داده افزایش بهاره و زمستانه سرمای به نسبت را

 این دلیل است. مؤثر درخت رشد و فصل اول تغذیه

 هوایی بخش فصل، ابتدای در که است این موضوع

 )برگ( رویشی و )گل( زایشی هایجوانه شامل درخت

 حالی در این نند.کمی آغاز سریع رشد با را خود فعالیت

 به شروع کافی اندازه به هنوز فعال هایریشه که است

 اندنکرده خاک از غذایی عناصر جذب و نمو و رشد

 طول در .کنند برطرف را درخت هوایی نیاز بتوانند که

  با زایشی هایاندام رقابت دلیل به زایشی مرحله

 هاریشه فعالیت غذایی، عناصر جذب برای هاریشه

 کم غذایی عناصر جذب آن پی در و یابدمی شکاه

 از یا مرحله این در موردنیاز غذایی عناصر شود.می

 کرده آوریجمع قبل رشد فصل در که درخت ذخیره

 جبران قابل برگی تغذیه طریق از یا شودمی تأمین است

 .است

 باال برای زمان بهترین که رسدمی نظر به بنابراین

 است برداشت از بعد مرحله درخت غذایی ذخیره بردن

 و ریشه از شدهجذب غذایی عناصر اعظم قسمت که

 .گرددمی ذخیره هاشاخه و هاجوانه در پاشیمحلول

 هاجوانه تورم از قبل ستفروت ترکیبات پاشیمحلول

 رویشی هایجوانه موقعبه شدن بیدار جهت را شرایط

 همچنین و نموده فراهم زمستانه خواب از زایشی و

 .شودمی لقاح و مؤثر افشانیگرده باعث

 خاک دمای که زمستان اواخر و بهار اوایل در

 شیره جریان و اندظاهرنشده هابرگ و است پایین

 اهمیت بسیار هاجوانه تغذیه است، ندک بسیار گیاهی

 مناسبی طوربه غذایی عناصر جذب اینکه دلیل به دارد.

 درختان پاشیمحلول حالت این در گیرد.نمی انجام

 شروع برای موردنیاز عناصر سازیذخیره برای میوه

 تشکیل و گلدهی و هاجوانه رشد و گیاه مجدد فعالیت

  .بود خواهد مفید بسیار میوه

 که شودمی موجب ستفروت ترکیبات مصرف

 مهم عناصر میوه، درختان زمستانی خواب زمان در

 آغاز و نیزجوانه زمان در و شدهذخیره گیاه در غذایی

 عدم به توجه )با زیستی فعالیت گیاه، مجدد فعالیت

 پایین دمای و کننده خزان گیاهان در هابرگ حضور

 نسبت بتواند گیاه و نشود اختالل دچار محیط( و خاک

 مقاومت تگرگ و باران سرما، مانند محیطی عوامل به

 نگردد مختل دچار میوه تشکیل و گلدهی و داده نشان

  ترکیبات در بور و روی ،نیتروژن عناصر وجود

 بیشتر تبدیل و گلدهی افزایش و بهبود به ستفروت

 محصول کیفیت افزایش و نموده کمك میوه به هاگل

 .داشت خواهد پی در را

  

 هاب: مرحله تورم جوانه

 ،(3 )شکل هاجوانه تورم مرحله شروع با زمانهم 

 به گیاه هایاندام دیگر از غذایی عناصر از یکسری

 شدهانجام مطالعات کنند.می حرکت هاجوانه سمت

 را بور و روی ،نیتروژن غذایی عنصر سه درگذشته،

 دلیل همین به اند.کرده گزارش عناصر سایر از ترهمم

 ترکیبات ها،جوانه تورم مرحله پاشیمحلول برنامه در

 .است شدهتوصیه بودند، عنصر سه این حاوی که کودی

 مولیبدن، کلسیم، فسفر، قبیل از عناصری نقش راًیاخ

 و گل تشکیل فرآیند در نیز آمینه اسیدهای و پتاسیم

 اهمیت دلیل است. شدهداده تشخیص مؤثر میوه

  زیاد العادهفوق نیاز مرحله، این در پاشیمحلول

 از عناصر جذب عدم و اولیه سریع رشد برای هاجوانه

 بین باشد.می اهگی رشد از مرحله این در هاریشه طریق

 )مرحله درخت هوایی بخش رشد به شروع مرحله

  سیستم الیتـفع شروع و افشانی(گرده و هاجوانه تورم
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 زمانیاختالف یك غذایی، عناصر جذب برای ایریشه

 و حساس مرحله این در دارد. وجود یاهفته دو تا یك

 بسیار نیاز که درخت عملکرد و تولید برای اساسی،

 درخت خود ذخیره دارد، غذایی عناصر به زیادی

 غذایی عناصر ذخیره هرچقدر است. کنندهتعیین

 عبارتی به و ترموفق افشانیگرده باشد، باالتر درخت

 برای داشت. خواهیم بهتری عملکرد و بیشتر محصول

 قبل، رشد فصل از باید درخت، غذایی ذخیره افزایش

 زمان، بهترین داد. صورت را الزم ایتغذیه اقدامات

 شهریور خاکی کوددهی برداشت، از بعد پاشیمحلول

 باشد.می هاجوانه تورم مرحله پاشیمحلول و مهرماه و

 حرکت به شروع با هاجوانه تورم مرحله پاشیمحلول

  مرحله، این در شود.می آغاز هاجوانه شدن باز و

 ضریب و گرفته فاصله هم از هاجوانه روی هایفلس

 .یابدمی افزایش هاآن جذب
 

 

 

 
 

 انگور شاخه روی جوانه تورم -3 شکل

 

 ستفروت در شده كاربردهبه عناصر نقش

 ستفروت و اولیه رشد زمانی میوه درختان

 کمبودی گونههیچ هاجوانه که داشت خواهند مطلوبی

 برای که عناصری .باشند نداشته عناصر از کدامهیچ از

 است. ذیل شرح به اندشده پیشنهاد ستفروت انجام

 

 نيتروژن

 عنصری ترینمهم است. رشد گلوگاه عنصر این

 کنند. دریافت برگ ریزش از قبل باید هاجوانه که است

 کم فعالیت دلیل به بهار اوایل در گیاه اینکه دلیل به

 اندازه کند، تأمین را باال نیاز این توانست نخواهد ریشه

 در .کرد خواهد افت شدتبه نهایی عملکرد و هامیوه

 و شودمی زرد به مایل و کمرنگ هابرگ شدید، کمبود

 باشد شدید کمبود وقتی یابد.می کاهش هاشاخه رشد

 کوچك نیز هاحبه و پژمرده برگ پهنك است ممکن

 (.4 )شکل دشون
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 انگور برگ در نیتروژن کمبود عالئم -4 شکل

 

 كلسيم

 نقش سلولی دیواره ساختار در که است عنصری

 شدتبه سلولی رشد عنصر این کمبود در .دارد کلیدی

 شد. خواهد هامیوه بودن ریز موجب و کرد خواهد افت

 هاجوانه در عناصر سازیذخیره در عنصر این همچنین

 .دارد مهمی نقش

 صورتبه نکروز ظهور ابتدا کلسیم کمبود الئمع

 کناره از هابرگ است. برگ حاشیه در باریکی نوار

  آن اشیهــح در سپس و کنندمی شدن زرد به روعــش

 

 به تدریجهب و شودمی ایجاد رنگی ایقهوه سوختگی

 .کندمی پیشروی برگ دم و پهنك اتصال محل سمت

 شود.می انگور ساقه مردگیبافت موجب کلسیم کمبود

 کاهش آن انبارداری خاصیت و شودمی نرم میوه

 مانند ارضیعو بروز سبب کلسیم کاهش یابد.می

 افزایش و شدن ایقهوه ریزش، انگور، سفتی کاهش

 (.5 )شکل شودمی هاحبه خوردن ترک میزان
 

 

 
 انگور برگ در کلسیم کمبود عالئم -5 شکل

 

  بور

 اهمیت گرده لوله تشکیل زمان در عنصر ینا 

 این به این کند.می پیدا مراحل سایر به نسبت بیشتری

  شود رفــمص باالیی بسیار مقدار باید که نیست معنی

 

 و است ریزمغذی عنصر یكاین صورت هر در که چرا

 آن باالی مقادیر و شود رعایت آن پایین حد باید

 که طورهمان دارد. همراه به را تریبزرگ مشکالت



  های انگورپاشی پاییزه و زمستانه در افزایش تشکیل گل و جلوگیری از ریزش حبهضرورت محلول

33 

 در وهمی برداشت از پس باید نیز عنصر این شد گفته

  .شود ذخیره هاجوانه داخل

 نوک هایپیچك در بور کمبود عالئم ولینا

 گال هایبرآمدگی گلدهی، مرحله از قبل و هاشاخه

 شود.می نکروز بعداً که است رنگیتیره و مانند

 بین و دهندمی رنگ تغییر بور، کمبود دچار هایبرگ

 د  کمبو حالت در البته آیددرمی زرد رنگ به هارگبرگ

 سوختگی حالت داده، رنگ تغییر  هایقسمت شدید،

 آسانیبه انگور در بور کمبود عالئم دارند.

 بور، شدید کمبود اثر در مو بوته است. تشخیصقابل

 خشك و سوخته هاخوشه از برخی و ندارد میوه

 چند با همراه خوشه ساقه فقط کهطوریبه شوندمی

 ریز هایحبه دنش غیرطبیعی باعث و ماندمی باقی حبه

 .(6 )شکل شودمی حبه( عرضی قطر )افزایش
 

 

 
 انگور میوه در بور کمبود عالئم -6 شکل

 

  روی

 برخی فعالیت و کلروفیل تولید در عنصر این 

 دارد. نقش اکسین هورمون عملکرد و هاآنزیم

 در نشود سازیذخیره هاجوانه در روی کهدرصورتی

 کمبود افتاد. خواهد اتفاق عنصر این کمبود بهار اوایل

 فعالیت کاهش و کلروفیل تولید کاهش علت به روی

 ؛شودمی هابرگ ماندن کوچك باعث اکسین هورمون

 فتوسنتز توانست نخواهند کوچك هایبرگ قطعاً که

 .باشند داشته آلایده میوه تولید برای مطلوبی

 شکل هابرگ از بعضی شودمی باعث روی مبودک

 به رو هاآن کلروفیل و بدهند دست از را خود طبیعی

  یا تیره سبز رنگ به هارگبرگ بین و برود زردی

 

 

 مشاهده سبزرنگ پهن نوار صورتبه کوچك هایرگه

 در روی کمبود ریزبرگی حالت بروز بر  عالوه شود.

 تعداد با نامرتب صورتبه خوشه که شودمی باعث مو

 دلیل به شود. تولید معمول حد از کمتر خیلی هایحبه

 هستند، روی کمبود دچار که هاییحبه رشد توقف

  ترکوچك طبیعی هایحبه به نسبت هاحبه اندازه

 ترکیدن یا ریزش سبب همچنین روی کمبود شود.می

 رسیدن شود.می گلدهی از بعد هاحبه پوست

  بعضی آن در که است لتیحا انگور غیریکنواخت

 دیگر هایحبه کهدرحالی سبزند خوشه یك هایحبه

 .(7 )شکل اندرسیده
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 انگور ميوه در روی كمبود عالئم -7 شکل

 

 کار روش
 دستگاه از ستفروت پاشیمحلول انجام برای

 شود استفاده باشد شده تمیز کامالً که پاشسم

 در کشعلف از قبالً که شد مطمئن بایستی بخصوص

 میوه برداشت از پس باشد. نشدهاستفاده پاشسم مخزن

 است، باقی انگور بوته روی بر هابرگ هنوز که زمانی

 قالب در بور و روی نیتروژن، عناصر حاوی کودهای از

 با بوریك اسید و خشك روی سولفات ه،اور کودهای

 کیلوگرم 5/2 اوره، برای کیلوگرم 5) هزار در 1۰ غلظت

 هزار در بوریك اسید کیلوگرم 5/2 و روی سولفات

 سطلی در ابتدا پاش،سم حجم به توجه با آب( لیتر

 شدن حل از پس و زده هم به کامالً و ریخته تمیز کامالً

 رسانده حجم به و ریخته پاشسم داخل در کامل

 انگور درختان روی بر استفاده آماده محلول شود.می

 را درخت شدهتهیه محلول با مرحله این در و بوده

 درون به محلول که شود حاصل اطمینان تا شسته کامالً

 کند.می نفوذ برگ طریق از هاجوانه

 اوایل یا و اسفند )اواخر هاجوانه تورم زمان در

 بازه این در شود.می کرارت پاشیمحلول فروردین(

 غلظت بوته روی بر برگ وجود عدم دلیل به زمانی

 برای کیلوگرم 4) هزار در 7 به و کم را پاشیمحلول

 اسید کیلوگرم 5/1 و روی سولفات کیلوگرم 5/1 اوره،

 متورم هایجوانه تا رسانده آب( لیتر هزار در بوریك

 نبینند. صدمه غذایی عناصر با پاشیمحلول دلیل به شده

 بوته پاشیده انگور هایبوته روی را شدهتهیه محلول

 شود.می شسته کامالً

 

 ترویجی هایتوصیه
 در تغذیه مهم بسیار مراحل از یکی ستفروت -

 افزایش هدف با که است انگور ازجمله و میوه باغات

 درصد افزایش و میوه ریزش کاهش بعد، سال عملکرد

 بعد سال در که هاییجوانه ریزش کاهش گل، تشکیل

 آوریسال کاهش با هم حدودی تا و شوندمی تشکیل

 پذیرد.می انجام

 دو با انگور، هایبوته در ستفروت پاشیمحلول -

 اول اولویت گیرد.می قرار گیاه تغذیه برنامه در الویت

 معموالً  که درخت خزان از قبل و میوه برداشت از پس

 تورم زمان در دوم اولویت رد.گیمی انجام پاییز اوایل در

 است. بهار اوایل یا و زمستان اواخر در هاجوانه

 آهك وجود دلیل به روی و بور کمبود چنانچه -

 از جلوگیری در مهم مسئله دو باال اسیدیته نتیجه در و

 به ستفروت پاشیمحلول باشد، هاتاکستان انگیزیگل

 این فعر برای هزینهکم بسیار و مؤثر راهکاری عنوان

 گردد.می پیشنهاد چالش

 نیتروژن عنصر سه حداقل با پاییزه پاشیمحلول -

 )از بور و روی( سولفات منبع )از روی اوره(، منبع )از

 ریزش از قبل و میوه برداشت از پس بوریك( اسید منبع
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 انگور هایبوته روی بر هزار در 1۰ غلظت با هابرگ

 پذیرد. انجام

 عنصر سه داقلح با زمستانه پاشیمحلول -

 روی( سولفات منبع )از روی اوره(، منبع )از نیتروژن

 شدن متورم زمان در بوریك( اسید منبع )از بور و

 در 7 غلظت با بهار( اوایل تا زمستان )اواخر هاجوانه

 پذیرد. انجام انگور هایبوته روی بر هزار

 که عناصری ویژهبه غذایی عناصر پاشیمحلول -

 )مانند هستند گیاه و خاک در کمتری پویایی دارای

 هایحبه کیفیت افزایش باعث (روی و بور کلسیم،

 جذب میزان بور پاشیمحلول با ویژهبه و شده انگور

 انجام با کند.می پیدا افزایش هم کلسیم

 نیاز این از بخشی زمستانه و پاییزه هایپاشیمحلول

 از پس تکمیلی پاشیمحلول انجام با آن کمبود و مرتفع

 گردد.می تأمین دیگری بخش میوه اولیه تشکیل

 انجام در بور و روی نیتروژن، عنصر سه بر عالوه -

 فسفر، به ستفروت و یلیتکم هایپاشیمحلول

 انگور تغذیه برنامه در و توجه هم آهن و کلسیم منیزیم،

 گیرد. قرار

 

 الزم احتیاطات
 برداشت زمان از چه هر که باشید داشته دقت -

 جذب و فعالیت برای هابرگ توانایی بگذرد هامیوه

 پاشیمحلول اجرای به بنابراین ؛یابدمی کاهش عناصر

 شود. پرداخته است، بوته روی برگ که زمانی تا

 گوگرد حاوی کودهای با ستفروت ترکیب از -

 .بپرهیزید معدنی هایروغن و

 برگ و آبیاری آب در بور میزان که مناطقی در  -

 از بایستی بور عنصر مسمومیت دلیل به باشد باال

 .شود حذف ستفروت ترکیب

 پاشیمحلول شرایطی هیچ تحت گرم هوای در -

 .نشود انجام

 خاص توجه پاشیمحلول در باد وزش سرعت به -

 شدید باد وزش زمان در پاشیمحلول انجام از گردد.

 گردد. خودداری جداً

 اینکه امکان یا و بارندگی زمان در پاشیمحلول از -

 صورت در و جلوگیری باشد، محتمل باران بارش

 شود. تکرار مناسب شرایط در مجدداً بارش
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