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  ١/ انگور گیاهی تغذیه راهنماي 

  مقدمه 
  معرفی محصول -1

که  باشدمیجنس مختلف  10بوده و این خانواده داراي  Vitaceae نگور از خانوادها
 Euvitisو  Muscadinaeداراي دو زیر جنس  از لحاظ تغذیه مهم بوده و vitisتنها جنس 

ن همیشه مقابل یک برگ می آگل آذین انگور از نوع خوشه مرکب بوده که محل  .می باشد
نقش و جایگاه جهانی تولید انگور در دنیا  اهمیت انگورکاري در ایران بیشتر به دلیل .باشد
 باشدمی ایران یازدهمین تولیدکننده انگور و سومین صادرکننده کشمش در جهان .است

سال قبل از میالد آغاز شده و مردم از دیرباز با  2000کاشت آن در کشورمان حداقل از 
زه در اکثر نقاط هاي کشت و تولید انگور آشنا هستند به همین دلیل است که امرو روش

ایران از نواحی سردسیر شمال تا حواشی کویر وهمچنین مناطق جنوب کشت انگور متداول 
هاي خراسان،  ایران است و استان درهزار هکتار سطح زیر کشت انگور 310حدود . است

 .ترین تولیدکنندگان این محصول هستند آذربایجان غربی مهم آذربایجان شرقی و قزوین،
عسگري، سفید  دانه سفید و قرمز، خوري انگور شامل یاقوتی، خلیلی بی قام تازهرا مهمترین

انگور از  .باشد می... سرخ فخري، صاحبی، شیرازي، تبرزه، لعل سفید و قرمز و  فخري،
 رفته و شده است که به عنوان یکی از منابع مهم غذایی به شمار گیاهان شناختهترینقدیمی

در مورد انگور و خواص طبی و موارد استفاده . سزایی داردقش بهسالمتی انسان ن تأمین در
هاي انگور  ي تازه و سایر فرآورده میوه. هاي فراوانی وجود دارد ها گفته بیماريآن براي درمان  از

. گرفته است ي بشر مورد استفاده قرار می همواره به عنوان یکی از منابع تأمین انرژي و غذاي روزانه
ي کشمش، نگهداري آن را آسان و دسترسی به یک  ي انگور و تولید فرآورده دن میوهش قابلیت خشک

رزش این محصول به لحاظ ا. دکن راحتی فراهم می  منبع غنی غذایی در فصول مختلف سال را به
خوري و تهیه کشمش، کنستانتره، آبمیوه،  از جمله تازه قابلیت مصرف آن به طرق مختلف

ربا، شیره و روغن بذر انگور بسیار زیاد است و از این لحاظ نقش مهمی در هاي تخمیري، م فرآورده
هاي دیگري چون اتانول و آنتوسیانین از  عالوه براین، فرآورده. اقتصاد کشورهاي تولیدکننده آن دارد

            ِ          هاي تولید آب  انگور به  ي کارخانه پسمانده. و پزشکی است یصنعتشود که در بخش انگورتهیه می
  .گیرد راك دام مورد استفاده قرار میعنوان خو

  



  ٢/ انگور گیاهی تغذیه راهنماي 

 

                  انگوررشد و نمو  مراحل - 1-1
                  شـکفتگی جوانـه    - 4                  مرحله کرك دار شدن   - 3               تورم جوانه ها  -            خواب زمستان   - 1

                  طویـل شـدن گـل      -   8      گـی   بر   5- 6         مرحلـه   - 7      برگی   2- 3      مرحله   - 6                ظهور اولین برگ    - 5
  -  13                گلـدهی کامـل  -  12             اوایل گلدهی  -  11   ی        غاز گلده آ  -  10      آذین             نمو کامل گل  - 9     ذین آ

       آغـاز    -  16                        مرحلـه حبـه کوچـک     -  15   )        حبه هـا      تورم      آغاز  (           تشکیل میوه   -  14    لدهی گ      اواخر 
            رسیدن کامل  -  18      ها                  ها و تغییر رنگ حبه              شروع رسیدن حبه  -  17           با یکدیگر    ها        تماس حبه

   . )    1392   ،       نجاتیان (           خزان کامل  -  21   ها              شروع خزان برگ  -  20          برداشت-  19
  

  نیاز هاي گیاهی - 1-2
                               اشـت انگـور بیشـتر در عـرض      ک   .     اسـت       گـرم                           لی انگور بومی مناطق معتدل ک        به طور  

    60                            متر انجام گرفته  و تا شـیب        1400-   200                         درجه و ارتفاع از سطح دریا    49-  34          جغرافیایی 
               تـا معتــدل و                                              ارقــام انگـور از منـاطق سردســیر کشـور      .      باشـد                                درصـد  نیـز قابـل کشــت مـی    

       درجـه      38-  40      مطلـق                              قابـل تحمـل بـراي انگـور                 حداکثر دماي    .   آید    می              گرمسیر به عمل       نیمه
      طـول    .      زنـد                      به انگور خسـارت مـی        گراد     سانتی     درجه -  15     مطلق     دماي  و      باشد             سانتی گراد می

   0 2- 4 2                              میانگین دما در طول دوره رشـد    .     باشد               ماه در سال می   6   تا    5                ي رشد انگور بین       دوره
         محصـول         عملکرد   و        باروري       میزان    بر       پایین    یا     باال     هاي       حرارت   ي      درجه    است     گراد      سانتی     درجه 
               و ایـن امـر          افتـد    ی   مـ          تـأخیر     به      گیاه   ي      ریشه            دمایی، نمو     هاي        چنین تنش   در    .    دارد     سوء       تأثیر

         رسـیدگی                    و کوتاه شدن زمان       اندام     رشد           کاهش سرعت          پژمردگی،   و      بلوغ    از     پیش           باعث پیري
             شـود چـرا                      کیفیت انگـور مـی      تن                            میزان مناسب دما، باعث باال رف              تابش آفتاب و  .    شود    می      میوه

        رطوبـت           مقـدار   .                                               مزه گس انگور بستگی مستقیم به تابش آفتـاب دارد                       که میزان قند، اسید و
                                    انگوربراي بیداري از خواب زمسـتانه،     .           رصد می باشد د    50-  35            گرده افشانی     طی              مورد نیاز در

   0- 7             ر، دمایی بین                                                          ماه سرماي زمستانی نیازمند است براي تأمین نیاز سرمایی انگو   3   تا    2   به 
              کنـد و عمـر                              سالگی شروع به بـاردهی مـی     5- 4            انگور از سن    .    باشد  می         گراد الزم             درجه سانتی

                    عامل گرده افشـانی      و    ور ر                               باشد وضعیت تلقیح به صورت خود با      سال می    70-  65    آن         اقتصادي
   . )    1388      نام،  بی (      باشد         آن باد می

  



  ٣/ انگور گیاهی تغذیه راهنماي 

 

   شرایط و محدودیت هاي خاك براي انگور -1- 1-2
                                                                         می تواند دراغلـب خاکهـا رشـدکرده و محصـول بدهـد و حساسـیت مخصوصـی              نگور ا

                           را بـه خـوبی تحمـل مـی       )                        شوري و قلیائیـت نسـبی   (                                    نداشته و اغلب محدودیتهاي معمول خاك
       آهـک   %   50                                                                     همچنین در برابر آهک خاك حساس نبوده و حتی در خـاك هـایی کـه حـاوي      .   کند
                                        کان از خاك هاي سـنگین فاقـد زهکشـی و                                                ند به خوبی رشد می نمایند اما بایستی تا حد ام   هست

                                           هاي عمیق با زهکشی خوب بـراي رشـد انگـور       خاك                                         خاك هاي همراه با نمک فراوان پرهیز نمود،
        مناسـب    EC   .      باشـد     مـی    7-  6                 خاك براي کاشت مو   PH                  بهترین اسیدیته یا .                  بسیار مناسب هستند

                             گور به زیـادي درصـد سـدیم      ان  .     باشد        متر می              موس بر سانتی      میلی      2000                        خاك براي انگور، کمتر از 
    10     تـا     2                                                  باشد به طوري که مقدار مطلوب آن در مراجع معتبر بین          حساس می  ) ESP (          قابل تبادل

                                   ودهاي شیمیایی پرمصرف و کـم مصـرف    ک      کنار        ً                           نهایتاً استفاده از مواد آلی نیز در              اعالم شده است
                        صـیات فیزیکـی خـاك و                  عالوه اینکه خصو  ه                              چه بهتر این عناصر موثر باشد ب        جذب هر          تواند در  می

                         هـاي خـاك نیـز بهتـر          یسـم                           بخشد و فعالیـت میکروارگان                                     قابلیت نگهداري رطوبت را نیز بهبود می
   .        خواهد شد

  
 بی آنیاز  - 2- 1-2

                                           عواملی نظیر دماي هوا و میزان خـالص تـابش       به         تاکستان                       میزان استفاده از آب در 
                       تـراکم کاشـت موهـا،             همچـون                        عوامـل مـدیرتی بـاغ                                       نور، تعرق از سطح برگ، سرعت بـاد و  

           بـه طـور     .                                                                      سیستم تربیت، سن موها، مدیریت خاك، توالی آبیاري و مراحل رشد بستگی دارد
                 عـب بـراي هـر      مک          هـزار متر    5- 7                                                 گفته شده بر حسب منطقه و رقم، نیاز آبی انگور حدود    کلی

                          هـزار مترمکعـب در سـال       4- 5           اي به حدود                               باشد که البته در آبیاري قطره                 هکتار در سال می
      کنـد                                                                    یاهی از جمله انگور تا یک حدود مشخصی امالح و آب شور را تحمـل مـی   گ  هر  .    رسد    می

                       عناصـر موجـود درآن و             مـواد و           آنـالیز                                                           بنابراین در ابتـدا انجـام آزمـایش کیفـی آب آبیـاري،     
          کـه بـه         هـایی      یـون    .      باشـد                           شده براي انگور الزامی می                                  ي آن با مقادیر استاندارد و توصیه        مقایسه

                              شـوند عبارتنـد از کربنـات،               گیـري مـی                                        تعیـین کیفیـت آب آبیـاري انـدازه                   طور معمول براي 
-                       درختان میوه نسبت به یون   .                                                      کربنات، کلر، سدیم، منیزیم، بور، پتاسیم، کلسیم و سولفات    بی

          ي اشـباع                                                                             کلر حساسیت قابل توجهی دارند به طوري که حداکثر مجاز میزان کلـر در عصـاره  



  ٤/ انگور گیاهی تغذیه راهنماي 

 

        باشـد                      واالن در لیتـر مـی         اکـی         میلـی     10  و     25           ه به ترتیب                 دانه و انگور سیا                   خاك براي انگور بی
                                                               میلی اکی واالن در لیتر کلر در آب آبیـاري دچـار افـت عملکـرد        7                         البته بوته انگور از غلظت 

                                                                              انگور حساسیت زیاد به غلظت یون بـوردارد و بـرهمین اسـاس غلظـت مجـاز ایـن          .      می شود
                   در منـابع معتبـر     ) ppm (         میلیـون             قسـمت در    1   تا    0 / 5                      براي انگور حداکثر بین     آب   در      عنصر 

   .   است       گردیده     ذکر 
  

  )1388بی نام،() ECe(درصد کاهش عملکرد انگور در مقادیر قابل تحمل شوري خاك  -1 جدول
  )ECe( شوري خاك

  7/6  1/4  5/2  5/1  )زیمنس بر متر دسی(

  50  25  10  0  درصد کاهش عملکرد
  

  روش هاي تشخیص کمبود عناصر غذایی -2
  آزمون خاك - 2-1

 يگیر ازهندا و صحیح داريبرنمونه وسیلهه ب کشت از قبل كخا نموآز با
 كخا در بجذ قابل ییاغذ عناصر غلظت تعیین هویژه ب و شیمیایی و فیزیکی تخصوصیا
 به ستیابید و هگیا بهینه شدر تامین ايبر تا چه حد كخا یطاشر کهشودمی مشخص

 ردمو عیزرا فصل لطو در انگور شدر يابر يعناصر چه و ستا مناسب رنتظاا ردمو دعملکر
 تقو طنقا از گاهیآ پیش ايبرآزمون خاك روش مناسبی  ،یگرد رتعبا به. دبو هداخو زنیا
 ینا که ستا آن برجسته تنکا جمله از .باشدمی مدیریتی يتصمیمگیریها در كخا ضعفو

 نموآز. ادد منجاا را مناسب ديتوصیهکو انتومی همدآ ستده ب نتایج سساا بر و طریق
 را صحیح ديکو توصیه انتومی آن منجاا با که دهبو قیقد و جخر کم ،سریع شیرو كخا
 :  شامل كخا نموآز برنامه. دکر یهارا
 دشو می منجاا وباغداران  عینزار توسط بیشتر که كخا از صحیح داريبرنمونه. 
 غلظت ققید تعیین رمنظو به هگیا و كخا تجزیه همایشگاآز در كخا صحیح تجزیه 

 .كخا در هگیا دهستفاا قابل ییاغذ عنصر
 تغذیه مسائل نشناسارکا توسط که ديکو توصیه منجاا و مایشگاهیآز نتایج تفسیر 

 .دمیگیر رتصو گیاهی
             برداري خـاك         نمونه   .   است   س   حسا   و     مهم   ر    بسیا    ري  کا    ك،  خا    از      صحیح      داري  بر     نمونه



  ٥/ انگور گیاهی تغذیه راهنماي 

 

         انـداز         سـایه            از قسـمت    و      هـا           ن ردیـف     بـی    در                   به شکل هندسی باغ،         با توجه       انگور    ي  ها     باغ      براي
                              زیـرا بیشـترین محـل تجمـع       .       باشـد     مـی         متـري          سـانتی    0 3-  60  و    0-  30            از دو عمـق       درخت 

         بهتـرین       کلـی       طـور    به   .     دارند      قرار       اعماق     این    در      درخت       غذایی      مواد   ي       کننده     جذب     هاي      ریشه

        اك پـس               برداري از خـ                       است زمان مناسب نمونه    باغ      احداث   از                   برداري از خاك، قبل       نمونه      زمان
                             به صورت مرکب براي هر عمـق        بهار      اوایل   تا       زمستان               منطقه از اواخر                         از احداث باغ، با توجه به

   . )    1375        امیري، (     باشد     می
  

  خاك  عناصر غذایی در بحرانی غلظت ودحد
حد بهینه غلظـت  دانستن .تغذیه صحیح یکی از اصول اولیه دستیابی به کشاورزي پایدار است

ـاغی   عناصر غذایی در خاك، ب ـامی بـه   رگ و میـوه محصـول ب سـوي افـزایش کمـی و کیفـی      کشـور گ
تولیدات کشاورزي تـوام باکیفیـت برتـر     محصوالت کشاورزي، نیل به کشاورزي پایدار و افزایش صادرات

ـان داده شـده      غذایی دررحد بحرانی غلظت عناصـ  دوجدول  در. باشدمیدرکشور  ـاي آهکـی نش خاکه
  .است

  

  براي باغات انگور خاكعناصر غذایی در حد بحرانی غلظت  - 2 جدول
آلی کربن نام عنصر  بور مس منگنز روي آهن پتاسیم فسفر 

گیري واحد اندازه کیلوگرم بر گرم میلی درصد   

> 2 نام عنصر  15-10  250 8 1 5 1 1 

   

 کیلوگرم فسفر 12کیلوگرم نیتروژن،  20تن محصول حدود  10براي تولید هر 
)P2O5 ( اسیمکیلوگرم پت 45و )K2O ( تن در هکتار  30برداشت می شود بنابراین باغی که

کیلوگرم فسفاته و  70کیلوگرم کود نیتروژنه ،  100بایست حدود کند میانگور تولید می
درصد باشد و  100کیلوگرم کود پتاسه مصرف نماید به شرطی که راندمان مصرف کود 150

گرم در کیلوگرم  یمیل 10اکی کمتر از اگر خ. هیچ مقدار از کود توسط خاك تامین نشود
گرم در کیلوگرم باشد و  یمیل  250تا  150بین فسفر داشته باشد و میزان پتاسیم آن نیز 

تن در هکتار پیش بینی می شود آنگاه در صورتی که سیستم آبیاري  50میزان محصول آن 
 50(گرم در هکتار کیلو 150کیلوگرم در هکتار اوره،  300آن قطره اي باشد بایستی حدود 

درصد آن در اوایل  35درصد آن در اواخر زمستان از منبع سوپرفسفات تریپل و مابقی یعنی 



  ٦/ انگور گیاهی تغذیه راهنماي 

 

). درصد آن در زمان رسیدن میوه یا بعد برداشت توصیه می گردد 15فصل قبل از گلدهی و 
براي انگور هاي میوه رنگی و قندي مصرف فسفر قبل از رنگ گیري موجب رنگ گیري بهتر 

 100میزان کود پتاسه قابل توصیه آن از منبع سولفات پتاسیم به میزان . وه می شودمی
درصد در اواخر زمستان در چالکود و مابقی  50کیلوگرم در هکتارو زمان مصرف آن  150تا

آن به صورت کود آبیاري در مراحل مهم یعنی در زمان غوره شدن و درشت شدن میوه به 
مصرف کود پتاسیم در باغی که خاك آن باالي  .می شودصورت محلول در آب استفاده 

میلی گرم در کیلوگرم پتاسیم دارد موجب بروز کمبود منیزیم و کلسیم در انگور می  300
یدگی و درشتی میوه مصرف سرك پتاسیم سقابل ذکر است در این حالت فقط براي ر. شود

دیر بیشتر کمبود منیزیم و کلسیم کیلوگرم در هکتار مانعی ندارد اما مقا 15تا  10به میزان 
کمبود منیزیم و کلسیم در انگور موجب ریزش و لهیدگی حبه ها و  .را تشدید می نماید

  .شودگردد حتی وقتی که عالیم بر روي برگها ظاهر نمییفیت و انبارمانی انگور میکاهش ک
  
     آزمون گیاه -2-2

- می بمحسو ییاعناصرغذ فصرم توصیه و دکمبو شناحت يها ازراه یکی هگیا تجزیه
 و تهـشدا دوـجو حصالا نمکاا دشو داده تشخیص شدر ايبتددرا ییاعناصرغذ درکمبوـگا .دشو

 دوـب بیش یا و دکمبو تنها هگیا تجزیه. فتر هدانخو ستد از لمحصو تـکیفیو درـعملک
 شد مشخص هگیا تجزیه در عنصر یک دکمبو که هنگامی. دـهدـیم ناـنشرا ییاذـرغـعناص

 .دشو قعوا موثر ندانمیتو همیشه ییاغذ عنصر فرـمص هـجمل از دوـکمب عـفر يهاروش لعماا
 ندامیتو بعد لسا ايبر یا و يبعد تـکش در يرـگیمیمـتص ايرـب ترـبیش نتایج ینا ینابنابر

گیاه انگور تجزیه برگ آن  بهترین زمان براي تعیین وضعیت عناصر غذایی در. باشد ارثرگذا
برداري از باغ باید در ابتدا براي نمونه .باشدهاي انگور میط تابستان قبل ازمتورم شدن حبهدراواس

. شود تقسیم مساوي هاي کرتبه ) ...و  درخت، گونه سن، نوع( قبیل درختان ازشرایط  باغ از نظر
ي ها برگ ازسپس . شود انتخاب برداري براي نمونه کرت هر در اصله درخت 10 تا 8سپس تعداد 
آزمایشگاه  ها به نمونه .گیرد برداري انجامنمونه دارند هاي انگور قرار روي خوشه هروب بالغ جدید که

انجام ، تفسیر نتایج ي برگی و پس از اساس نتایج تجزیه برکودي  ي توصیهدر نهایت  و حمل شوند
  .شود می

  



  ٧/ انگور گیاهی تغذیه راهنماي 

 

  عالیم ظاهري کمبود عناصر غذایی -2-3
  غذایی پر مصرفعالیم کمبود عناصر -  1- 2-3

  کمبود نیتروژن
بنابراین تشکیل میوه و عملکرد را نیز و دهی بسیار مؤثر بوده  گل افزایش در نیتروژن

ن در انگور باعث بهبود کمیت، کیفیت و تعداد حبه در ژوجود مقدارکافی نیترو .دهد افزایش می
ها کاهش می شاخه ها کمرنگ و مایل به زرد شده و رشددرکمبود شدید، برگ .شود خوشه می

- کوچک  نیزها بریزد، حبه گشتهوقتی کمبود شدید باشد پهنک برگ ممکن است پژمرده  .یابد
  .شود

  
  )1369اصالنی، ( کمبود نیتروژن - 1شکل 

 
  کمبود فسفر

شود رشد شاخه و ریشه کاهش یافته برگها کوچک شود و کمبود فسفر باعث می
کمبود فسفر باعث توقف فعل و  .گرددت پایین برمیلبه برگها بدون اینکه لوله شود به سم

آنتوسیانین در هاي سوخت و ساز نظیر تبدیل قند به نشاسته شده و به همین دلیل انفعال
هاي لکهها به بنفش و ها و دمبرگدر کمبود  فسفر تغییر رنگ برگ .گرددبرگ تشکیل می

  .شودمنقوطی در آنها ظاهر می



  ٨/ انگور گیاهی تغذیه راهنماي 

 

  
  )1369 اصالنی،( در برگ موکمبود فسفر  -2شکل 

  
  کمبود پتاسیم

نقش اساسی دارد و ها پروتئین سنتز و جابجایی قندهاردر قندسازي و د پتاسیم  
-قند غیرمحلول می و هر نوع کمبود پتاسیم منجر به کاهش کیفیت وکاهش قندمحلول

-می هاي مخصوص شده و به میزان تعدیل آب کمکپتاسیم باعث فعالسازي آنزیم .گردد
هایی هاي کمبود به طور معمول در اوایل تابستان ابتدا به طور مشخص در برگ نشانه .کند

شدن و زردشدن برگ از  رنگ کم .شوداند دیده میها قرار گرفتهکه در قسمت وسطی شاخه
شود و با گذشت فصل، زردي ادامه یافته و تا بین ي کناري آن شروع می قسمت لبه

ها به طور در اثر کمبود شدید پتاسیم، رشد شاخه .کندفت میهاي اصلی پیشررگبرگ
قسمت پایین خوشه در  وها، ناجور بودن رنگ سفت شدن خوشه،مشخص کاهش پیدا کرده

  .شوندها مانند کشمش خشک میرود و حبهاواسط تابستان متالشی و از بین می
  



  ٩/ انگور گیاهی تغذیه راهنماي 

 

  
  در اثر کمبود پتاسیم انگور هاي خوشهوکشمشی شدن  در برگ میکمبود پتاس - 3شکل 

  )1369 اصالنی،( 
  
   مبود منیزیمک

ها و حاشیه  اي بین رگبرگ ها با تغییر رنگ منطقه مبود منیزیم درروي برگکعالئم
 ساقه مرگمبود منیزیم باعث ک. شروع می شودظاهر  اي هاي پیر به رنگ قرمز یا قهوه برگ
کمبود این عنصر موجب .رددگمی خوشه دادن دست از یا کاهشبه منجر کهشده  انگور
هاي  ها و کاهش میزان محصول در سالنشدن کامل شاخه ها، خشبیآمدن قند حبه پایین

   .گرددبعد می

  
  )1369 اصالنی،( کمبود منیزیم -4شکل 



  ١٠/ انگور گیاهی تغذیه راهنماي 

 

    کلسیمکمبود 
کروز به صورت نوار باریکی در حاشیه برگ ظاهر می ابتدا ن کلسیمعالئم کمبود 

اي ایجاد سوختگی قهوهبرگ  سپس در حاشیه. کندشروع به زرد شدن میها کناره و ازشود 
کلسیم  کمبود .ندکمی دمبرگ پیشروي به و اتصال پهنکسمت محل به تدریج به وشده 

-اهش میکن آخاصیت انبارداري  میوه نرم شده و .شودموجب بافت مردگی ساقه انگور می
 شدن ايقهوه ها،حبه ریزش انگور، سفتیهش کا وارضی همچون عکلسیم  کاهش .یابد
  .کندها را ایجاد میحبه خوردن ترك میزان افزایش وهاحبه

   
  )1369 اصالنی،( کمبود کلسیم - 5شکل 

  
  )ریزمغذي ها( عالیم کمبود عناصر غذایی کم مصرف -2-3-2

  آهنکمبود 
در اغلب  ها و عوارض ناشی از کمبود این عنصر در اکثر نقاط ایران و نشانه

در شاخه و برگ جوان ابتدا  هاي کمبود آهن  نشانه. خورد محصوالت به فراوانی به چشم می
ها مشخص شده و برگ به  به سرعت توسعه یافته و با زردشدن قسمت داخلی رگبرگ

هاي شدید  در حالت .آید هاي سبز درمیاي از رگبرگي زرد با شبکه صورت یک صفحه
هاي حامل خوشه نیز به رنگ  ها و ساقهکاهش پیدا کرده و گل ها کمبود آهن، رشد شاخه

  .ها نیز بسیار کم خواهد شد آیند و باردهی این شاخهرنگ در می زرد کم



  ١١/ انگور گیاهی تغذیه راهنماي 

 

  
  )1369 اصالنی،( کمبود آهندر اثر ماه  بهشتیدر اواسط ارد مو و برگ هشاخ يزرد - 6شکل 

 

  
  )1369 اصالنی،( کلروز ناشی از کمبود آهن - 7شکل

  بود رويکم
ها شکل طبیعی خود را ازدست برگبعضی ازشود می باعث هاي کمبود روي نشانه

هاي کوچک رگه رنگ سبزتیره یاها بهگراییده و بین رگبرگداده و کلروفیل آنها به زردي
 )Little Leaf(کوچکی  شود، عالوه بر بروز حالت برگ مشاهدهصورت نوار پهن سبزرنگ به

مرتب با تعداد خیلی کمتر ازحد معمول باعث تولید خوشه به صورت ناکمبود روي در مو 
ي آنها نسبت به  هاي دچار کمبود روي، اندازهبه دلیل توقف یا عدم رشد حبه .شودحبه می

کمبود روي همچنین سبب ریزش یا . باشد هاي طبیعی، کوچک یا خیلی کوچک می حبه
رسیدن غیریکنواخت انگور حالتی است  .دشومی ها درست بعد ازگلدهیترکیدن پوست حبه

  .اندها دیگر رسیدهباشند در حالی که حبههاي یک خوشه سبز میکه در آن بعضی حبه



  ١٢/ انگور گیاهی تغذیه راهنماي 

 

  
ي  ها، تراکم حبه در خوشه ترین حبه ماندن کوچک باقی نارس کمبود روي در برگ مو و  -8شکل 

  )1369 اصالنی،( ر کمبود رويهاي ریز و بدون دانه در اثبسیار کم، حبه
  

  کمبود بور
 به گلدهی مرحله از قبل و ها شاخه نوك پیچکهاي در بور کمبودهاي نشانه اولین 

هاي آید برگمی وجود به شودمی نکروز بعدا که رنگ تیره و مانند گال هايبرآمدگی صورت
البته در حالت  .آیدمی رنگ زرد درها بهمبود بور، تغییر رنگ داده و بین رگبرگ آنک دچار

ر وکمبود ب يها نشانه .آیند می داده به حالت سوختگی در          ِ    هاي تغییر  رنگ                کمبود  شدید، قسمت
میوه نداشته بور،  کمبود شدید اثر در ي مو بوته کهبه طوري آسانی قابل تشخیص استدرانگور به

خوشه همراه با چند  ي فقط ساقهکه به طوريشوند میخشک  و سوخته هاخوشه از برخی و
  . گرددمی )افزایش قطر عرضی حبه( زیر هاي شدن حبه یعیطبریغ و باعث ماندحبه باقی می



  ١٣/ انگور گیاهی تغذیه راهنماي 

 

   
  )1369اصالنی،(کمبود بور -9 شکل

  

  کمبود منگنز
 2- 3هاي کمبود در موهایی که به صورت شدیدي به کمبود منگنز مبتال هستند،  نشانه

ها در هاي کمبود منگنز با زردشدن بین رگبرگ نشانه .شوندگل ظاهر میهفته بعد از زمان 
کنند و ها شروع به کم رنگ شدن میها در قاعده سر شاخهبرگشود  ها شروع میترین برگ جوان

شوند هاي بین رگبرگی دیده میمدت کمی پس از آن لکه ها کوچک و زرد چند وجهی در بافت
هاي جوان در نوك شوند در حالی که برگهاي پیر خشک میگ، حواشی بردر طول دوره خشکی

که در معرض آفتاب قرار دارند  ییهاعالئم روي برگ. مانندمیسرشاخه ها و در جوانب سبز باقی 
 ها تحت تاثیرها و حبهها برگرشد سرشاخه .نسبت به برگ هاي واقع در سایه شدیدتر است

بنابراین براي تشخیص نهایی، باید  .افتدها به تاخیر میخوشهگیرند و رسیدن کمبود منگنز قرار می
  .هاي دچار کمبود در آزمایشگاه مورد تجزیه و آزمایش قرار گیرنددمبرگ برگ

  
  )1369 اصالنی،( کمبود منگنز -10شکل 



  ١٤/ انگور گیاهی تغذیه راهنماي 

 

  کمبود مس
ترین جوان در اثر کمبود مس،. گزارش شده است کمبود مس در انگور به ندرت

مردگی در نوك و  شود و در مراحل پیشرفته، بافته و رشدشان متوقف میها زرد شدبرگ
  .شودها ظاهر میي برگ کناره

  
  غذایی در انگور  و بیش بود عناصرمطلوب  ،کمبود حدود - 2-4

                                                         ً       ظر به گستردگی ریشه در درختان میوه در عمق خاك زراعی، معموال  انجام ن
و بهتر است توصیه کودي بر مبناي تجزیه آزمون خاك براي توصیه کودي کاربردي نداشته 

  :به شرح زیر است انگورحد مناسب غلظت عناصر غذایی در . برگ انجام گیرد
  )1394 بایبوردي،( حدود بحرانی مواد غذایی پرمصرف و کم مصرف در دمبرگ برگ انگور - 3جدول 

  مواد غذایی  کمبود  خفیف کمبود  حدمطلوب  بیش بود
80/2 >  60/2 -41/2  40/2-00/2  00/2 <  ) N      درصد(  
26/6 >  24/0-21/0  20/0-15/0  15/0 <  P      )درصد(  
60/1 >  40/1-21/1  20/1-01/1  00/1 <  K      )درصد( 
70/3 >  50/3-51/2  50/2-00/2  00/2 <  Ca     )درصد(  
50/0 >  27/0-24/0  23/0-21/0  20/0 <  Mg     )درصد(  

300 >  250 -101  100 -50  50 <  Fe  ) یلی گرم برکیلوگرمم( 
450 >  150 -31  30-20  20 <  Zn   )  میلی گرم

  )برکیلوگرم
500 >  200 -31  30-20  20 <  Mn )  میلی گرم

 )برکیلوگرم
40 >  20-6  5 -4  4 <  Cu  )میلی گرم برکیلوگرم( 
60 >  40-26  25-12  15 <  B    )میلی گرم برکیلوگرم( 

  

با انگور گیاه در باغاتمصرف در  و کمرمصرف              عناصر غذایی پ  ي حدود بهینه -5دولج
  )در حال انتشار ،اخیانیو  بصیرت( *رقم شاهروديعملکرد مناسب 

  بور  مس  روي  منگنز  آهن  منیزیم  کلسیم  پتاسیم  فسفر  نیتروژن نام عنصر
واحد 

 يریگ اندازه
  یلوگرمکبر گرم میلی  درصد

  43±7  7±1  25±8  34±10  106±10  75/0±1/0  3/2±4/0  4/1±15/0  57/0±15/0  5/2±4/0 هینهب مقدار
  .باشد زراعی و نحوه تغذیه متغیر می مدیریت زراعی، عملیات به ارقام فوق با توجه به رقم، شرایط اقلیمی، نحوه 

  



  ١٥/ انگور گیاهی تغذیه راهنماي 

 

نسبت به رقم گیاه، موقعیت جغرافیایی محل، نحوه  تواند اعداد حد مطلوب می
یر نتایج بر عهده متخصصین متفاوت باشد، لذا تفس برداري و عملکرد مدیریت، نحوه نمونه

  .مربوطه است
  )1384 ملکوتی و همکاران،(حد مطلوب غلظت عناصر غذایی در میوه انگور - 6جدول

 منگنز  آهن  منیزیم  کلسیم پتاسیم  فسفر نیتروژن
 )وزن تر گرم  100گرم در  میلی(

115 20 191 10 10 3/0 1/0 

 مس روي
 

  ویتامین
C 

  ماده
 خشک

 نیترات قند کل

 )کیلوگرمگرم برمیلی ( )درصد( )وزن تر  گرم  100گرم در  یلیم(
1/0  5/0  15 > 19 20 60< 

  
                                                       نسبت به رقم گیـاه، موقعیـت جغرافیـایی محـل، نحـوه            تواند                  عداد حد مطلوب می ا

                                                     متفاوت باشد، لذا تفسیر نتـایج بـر عهـده متخصصـین                     برداري و عملکرد                    مدیریت، نحوه نمونه
  .          مربوطه است
  

  هساختار رویشی و زایشی گیا برشوري اثرات  -2-5
محیطی است که رشد ویژگی هاي هاي استرستنش شوري یکی از مهمترین 

با افزایش سطح شوري، تعداد  .فیزیولوژیکی انگور را در مناطق شور تحت تاثیر قرار میدهد
برگ در هر بوته، سطح برگ، وزن تر و خشک برگ، وزن خشک ساقه و ریشه، محتواي 

اما میزان پرولین، قندهاي  هبرگ و شاخص کلروفیل به طور معنی دار کاهش یافتنسبی آب 
  . یابد میمحلول و دماي برگ افزایش 

  
  یاهگیت بر ساختار رویشی و زایشیئقلیااثرات  -2-6

                                                                       در حضور غلظت باالي بیکربنات در محیط ریشه، فعالیت آنزیم سیتوکروم اکسیداز 
  و                                                همچنـین متابولیسـم نیتـروژن، اسـیدهاي آلـی       .     بـد   یا                             ومحتواي کلروفیل برگ کاهش مـی 

                                                                           کربوهیدراتها کم شده و نسبت اسید سیتریک به اسید مالیک و اسید اگزالیک در برگ       انتقال



  ١٦/ انگور گیاهی تغذیه راهنماي 

 

        گـردد                              غلظت اسیدهاي آلی در ریشه مـی                                غلظت باالي بیکربنات باعث افزایش    .    یابد  می      افزایش
                             ناشی از غلظت باالي بیکربنـات                اهش رشد ریشه ک  .     گردد  می           کربوهیدرات                  که منجر به کاهش

                                                                                و افزایش غلظت اسیدهاي آلی در ریشه باعث کاهش سنتز سیتوکنین در ریشه و انتقـال آن  
   .                                                           شود و این وضع کاهش سنتز پروتئین و کلروپالست را به همراه دارد                    به اندامهاي هوایی می

  
   نطقهبر اساس متوسط عملکرد در کشور و شرایط محیطی م انگورنیاز غذایی - 7- 2
  شرقیآذربایجان -1 -2-7

  مبود عناصر غذایی در خاك  تاکستان هاک - 
هاي منطقه آذربایجان که تحت خاك در دکرگیري توان نتیجهبه طور کلی می

-و تا حدودي منگنز وجود دارد اما خاكکربن آلی، فسفر،آهن کمبود باشند،کشت انگور می
-غذایی پتاسیم، روي، مس برخوردار میرابطه با غلضت عناصر درمناسبی وضعیت ها از

   .و مشکل شوري در این خاك ها دیده نشده استباشند
  کمبود عناصر غذایی در برگ انگور   - 

                هاي متنـوعی از                  نشان داد محدودیت         منطقه                 اي صورت گرفته در          هاي تغذیه     بررسی
              د بـراي هـر                                   با مراجعـه بـه ارقـام عملکـر         دارد                                           نظر کمبود عناصر غذایی در باغات انگور وجود 

       پتاسیم      عنصر                                                                  عنصر این نتیجه حاصل می شود که کمترین عملکرد به دست آمده مربوط به 
       نشـان  بدست امـده     DOP               که بر اساس نرم            این نتایج  .                                و بیشترین مربوط به عنصر آهن است

                                                                                   می دهد که بر خالف انتظار کمبود منیزیم، مس پـس از پتاسـیم مهمتـرین عوامـل کـاهش      
         ترتیـب                                                           اهمیـت و اولویـت نیـاز غـذایی در منطقـه ملکـان بـه          .       باشـد  ی                   عملکرد در منطقه مـ 

K>Mg=Cu>Mn>N>P>Zn>Ca>Fe  تن     35 / 7                             این در حالی است که تا عملکرد   .        می باشد   
                      یتـروژن بـه ترتیـب                                                 ها عناصر پتاسـیم، منیـزیم، مـس، منگنـز، ن                             در هکتار بر اساس این داده

    .  )    1394           بایبوردي، (    ست ا                                 کننده تر از مابقی عناصر در منطقه               کمبودشان تعیین
  ذربایجان شرقیآ )ملکان(منطقه  عناصر غذایی پرمصرف و کم مصرف در برگ انگور غلظت - 8دول ج

  عناصر پرنیاز
 )درصد(

 منیزیم  کلسیم پتاسیم  فسفر نیتروژن
06/2 72/0 09/1 76/0 7/0 

  نیاز  عناصر کم 
 )ر کیلوگرمبگرم  میلی(

 مس روي منگنز آهن
90 70 30 20 



  ١٧/ انگور گیاهی تغذیه راهنماي 

 

  قزوین  -2-7-2
  هاکمبود عناصر غذایی در خاك  تاکستان -

                                           آلـی، فسـفر و آهـن کمبـود داشـته و از                                 هاي استان قزوین از نظر کربن                  به طور کلی تاکستان
                           و شوري محـدودیت چشـمگیري       آهک            منگنز، مس،   )     متري     سانتی   0-   30       در عمق  (                 نظر پتاسیم و روي 

   .      ندارند
  کمبود عناصر غذایی در برگ انگور   - 

                                           قه نشـان داده محـدودیت هـاي متنـوعی از      ط                   اي صورت گرفته در من         هاي تغذیه     بررسی
                                          با مراجعه به ارقـام عملکـرد بـراي هـر                                                     نظر کمبود عناصر غذایی در باغات انگور وجود داشته 

                                                                                   عنصر این نتیجه حاصل می شود که کمترین عملکرد به دسـت آمـده مربـوط بـه کلسـیم و      
                                         این نتایج نشان می دهد که بر خالف انتظـار    .          ر روي است                              نیتروژن و بیشترین مربوط به عنص

                                                                                  کمبود کلسیم و نیتروژن در منطقه وسعت بیشتري داشته به طور عمومی بر عملکـرد تـاثیر   
    .                منفی گذاشته است

  ترتیبدر منطقه تاکستان به  DOPبراساس نرم  همیت و اولویت نیاز غذاییا
Ca>N>K>B>Mg>P>Cu>Fe>Mn>Zn تن  39حالی است که تا عملکرد  این در. باشدمی

ها عناصر کلسیم، نیتروژن، پتاسیم، بور، منیزیم و فسفر به در هکتار بر اساس این داده
  . )1392مستشاري،( تر از مابقی عناصر در منطقه استترتیب کمبود شان تعیین کننده

  

  )تاکستان(منطقه  قزوین  عناصر غذایی پرمصرف و کم مصرف در برگ انگور غلظت -9دول ج
  عناصر پرنیاز

 (درصد)

 منیزیم کلسیم پتاسیم فسفر نیتروژن

36/2  18/0  04/1  51/2  41/0  

نیاز  عناصر کم    

( کیلوگرم برگرم  میلی ) 

 بور مس روي منگنز آهن
380 160 30 9 70 

  

  شاهرود - 2-7-3
  هاکمبود عناصر غذایی در خاك  تاکستان -

      وضعیت    ،   باال   PH ،               از نظر کربن آلی           این استان    هاي        تاکستان        خاك هاي             به طور کلی
                آبیـاري باعـث     آب                                                 باال بودن میزان آهک خـاك و زیـاد بـودن کلـر در                        نامناسب تهویه خاك،

   .                               اکستان هاي این استان گردیده است    در ت    التی    مشک



  ١٨/ انگور گیاهی تغذیه راهنماي 

 

  

  هاتاکستان برگ کمبود عناصر غذایی در  - 
                         باغات انگور منطقه دچـار                     نشان داد به ترتیب  DOP                             نتایج آزمون گیاه بر اساس نرم 

                                                                                   کمبود پتاسیم، ازت، کلسیم، بور، فسفر، مس، منگنز و روي و همچنین دچار بیش بـود کلـر   
                                            نشـان داد کـه کمبـود نیتـروژن و کلسـیم        )     1394 (                               نتایج تحقیقات اخیانی و بصـیرت     .   است

            آنـان پـی     .                                                                     محدودکننده ترین عامل عملکرد انگور رقم شاهرودي در استان سمنان می باشد
                                                                                      بردند پایین بودن غلظت نیتروژن شاید به دلیل افزایش بی حـد غلظـت کلـر در آب آبیـاري     

    .                                                           باشد و کمبود کلسیم در برگ به دلیل افزایش سدیم در محیط باشد
   منطقه شاهرود انگوردر باغات عناصر غذایی پرمصرف و کم مصرف در برگ  غلظتمیانگین  - 10دول ج

  عناصر پرنیاز

 (درصد)

سفرف نیتروژن  منیزیم کلسیم پتاسیم 

56/2  57/0  04/1  26/1  752/0  

نیاز عناصر کم    

( ر کیلوگرمبگرم  میلی ) 

 بور مس روي منگنز آهن
106 9/33  8/24  0/7  6/43  

  

  ذربایجان غربیآ -2-7-4
  هاکمبود عناصر غذایی در خاك تاکستان - 

ته یباشد باال بودن اسیدمی آلیبا کمبود مواد ومیهراهاي استان تاکستانبه طورکلی
باعث اثرات نامطلوب در جذب  وجود بافت سنگین در باغات  و همچنین آهک خاك خاك و
   .گردیده است غذایی عناصر

  
  هاکمبود عناصر غذایی در برگ تاکستان - 

ازت،  منیزیم،ترتیب باغات انگور منطقه دچار کمبود  گیاه نشان داد به نتایج آزمون
  )1389صمدي و مجیدي،( باشدمی بود بورهمچنین دچار بیش و آهن ،منگنز ،روي

  ذربایجان غربیآمنطقه   حدود بهینه عناصر غذایی پرمصرف و کم مصرف در برگ انگور - 11دول ج

  

  عناصر پرنیاز

 (درصد)

 منیزیم کلسیم پتاسیم فسفر نیتروژن

5/2 -2  27/0-2/0  6/1-2/1  1/2 – 5/1  56/0 -29/0  

نیاز عناصر کم    

)ر کیلوگرمبگرم  میلی(  

 بور مس روي منگنز آهن
138 - 55  127 -40  100 -30  20-10  187 -30  



  ١٩/ انگور گیاهی تغذیه راهنماي 

 

آنچه مشخص است حدود مطلوب بسته به رقم و محدویت هاي محیطی منطقه 
  .صورت گیردمتغییر است و تفسیر نتایج می بایست به توسط متخصص 

  
  معرفی عناصر ضروري مورد مصرف در انگور - 2-8 

ي مواد معدنی یک عامل مهم براي افزایش کمیت و  نگور به تغذیهحساسیت ا
  . کیفیت انگور است

                                                   
  )1369اصالنی،(نیاز غذایی انگور به عناصر غذایی  - 12 جدول

  نیاز کم  نیاز متوسط        پ رنیاز
  مس  آهن  نیتروژن
  مولیبدن  منیزیم  پتاسیم
  کلر  زمنگن  روي
  کلسیم    بور
  گوگرد    
  فسفر    

  
  منابع کودي - 3

گیاه ضامن افزایش عملکرد و بهبود کیفیت میوه  ایجاد تعادل بین عناصر غذایی در
که حاوي عناصر غذایی مورد نیاز گیاه هستند، به بنابراین الزم است از تمام کودهایی .باشد می

هاي برگ و  ي نتایج تجزیه بر اساس مقایسه. صورت متعادل و بر اساس نیاز گیاه استفاده شود
ي تحقیقات به دست آمده، مشخص  ي کودي که در نتیجه هاي بهینه خاك با اطالعات غلظت

شود چه عناصري باید به خاك و گیاه داده شوند و از مصرف چه عناصري باید پرهیز شود تا  می
مصرف  و کم) ماکرو(          صر پ رمصرفبه منظور تأمین عنا.تعادل عناصر غذایی در باغ برقرار شود

  . شود استفاده می )بیولوژیک( زیستیو ) ارگانیک( آلی، شیمیایی از انواع کودهاي) ریزمغذي(
  

  کود هاي آلی  -1- 3
   ورمی کمپوست آمینه، اسیدهاي ،ومیکیاسیدهاي ه شامل انواع کود هاي حیوانی،



  ٢٠/ انگور گیاهی تغذیه راهنماي 

 

  

  کودهاي بیولوژیک - 4-1
  کودهاي حیوانیمصرف   - 1 -1- 3

 شـود کـه بیشـتر از کـود     در حقیقـت از فضـوالت حیوانـات تهیـه مـی      ود حیوانیک
ود حیوانی به علت دارا بودن حجم وسیعی از ک .شود اسب و یا مرغ تشکیل می ،گاو ،گوسفند

اره باشد در طول تاریخ همـو  مانده که براي غناي خاك بسیار مفید میو غذایی باقی د آلیامو
ي      ً         کامال  پوسـیده  کود حیوانی کیلوگرم 5شود که  توصیه می .استمورد توجه کشاورزان بوده 

   .مصرف شود در هر چالهکود  کودها، در آخر زمستان به صورت چال شده با سایر  مخلوط
  

   )هیومیک اسید(کود آلی  مصرف -1-2- 3
استفاده از هیومیک اسید سبب بهبود خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و بیولـوژیکی  

در تولید محصـوالت زراعـی بـه دالیـل داشـتن پتانیسـل بـاال در اسـتفاده          و دگردخاك می
ذب جـ  ،افـزایش میـزان آنـزیم هـا درگیـاه      ،اکولوژیک و قابلیت باالي آن در تنظیم نیتروژن

حـائز   هـا و نیـز افـزایش رشـد گیـاه     مقاوم کردن گیاه در برابـر آفـت   ،موادغذایی توسط گیاه
 فـزایش  ست که اسـتفاده از اسـید هیومیـک باعـث ا     تحقیقات نشان داده ا. اهمیت می باشد

مصـرف اسـید هیومیـک در    . )1384ملکـوتی، (گردیـده اسـت   % 35عملکردا نگور به میـزان  
پس از ظهور خوشه اهمیت دارد و تقسیط آن به افـزایش کـارایی کودهـایی پتاسـه و     مرحله 

  .فسفره و نیتروژنه اي که با آن مصرف می شوند کمک می کند
  

  در تغذیه انگور زمان و میزان مصرف اسید هیومیک - 13جدول
  مقدار مصرف  مصرف ينحوه  آلی نوع کود  زمان

تورم جوانه  زماندر
  ها

هیومیک 
 بیاريآ آبهمراه   اسید

در   لیتر 3- 5
  هکتار

هیومیک   ظهور خوشه میوه
 همراه آب آبیاري  اسید

لیتر در  3- 5
  هکتار

هیومیک   ارزنی شدن انگور
 اسید

آبیاري همراه آب  
5 -3 

  هکتارلیتردر

هیومیک   غوره شدن میوه
  در هزار 2  محلولپاشی  اسید



  ٢١/ انگور گیاهی تغذیه راهنماي 

 

  مینه آاسیدحاوي  کودهايمصرف    -1-3- 3
از اهداف کشاورزي ی جهت رشد بهتر محصوالت زراعی یک آلی استفاده از کودهاي           

گیاهی می باشند  همترین ترکیبات موجود درسلولهايمپروتئینها از . پایدار محسوب می شود
  .دارند متابولیکی و انتقالی شرکت که در تمام واکنشهاي اصلی اعم از ساختاري، آنزیمی،

  
  مینهآ زایاي کودهاي اسیدم

) 3تأثیر بر روزنه هاي هوایی) 2افزایش مقاومت گیاه در هنگام بروز تنش هاي محیطی  )1
) 6محصولوکیفیکمیشافزای) 5القا فرآیند گرده افشانی )4یاهگتقویت سیستم ایمنی 

) 8افزایش سرعت رسیدگی محصول) 7 افزایش دوره ماندگاري محصول بعد از برداشت
- کلروفیل درآمینه مانند گلیسین با افزایشاسیدهاي .مغذي افزایش جذب عناصر ریز

میوه موجب بهبود کیفیت و  در درختان C/N افزایش فرایند فتوسنتز و نسبتگیاه و
 .ددکمیت محصول می گر

  

  روش مصرف اسیدآمینه
باعث  عناصر غذایی می تواند همراهاستفاده از محلولهاي اسید آمینه  از آنجاییکه

مصرف ، ارزنی شدن انگور، در زمان تورم جوانه هابهبود کمی و کیفی  عملکرد محصول گردد لذا 
در زمان   مینهظهور خوشه گل و شروع رنگ دادن میوه اسیدآدر زمان اسید آمینه همراه پتاسیم، 

   .به صورت محلولپاشی توصیه می گرددهمراه کلسیم اسید آمینه  ،انگور و غوره شدن ارزنی شدن
  

  کمپوست ورمیمصرف  -1-4- 3
یک نوع کود آلی هوموسی است که توسط گونه اي خاص از کرم هاي خاکی تولید 

اي رشد و عناصر غذایی این کود به لحاظ دارا بودن انواع ویتامین ها، هورمون ه .می شود
این کود داراي بوي مطلوب . مورد نیاز گیاه اثرات بسیار مفیدي بر روي رشد و نمو گیاه دارد

  .و فاقد هرگونه آلودگی میکروبی می باشد
  

  ورمی کمپوستمزایاي 
ـاه  ودن مواد هورمونی رشـد و نمـو  باشد با دارا بیک غذاي کامل و متعادل براي گیاهان می گی

نمایـد رنـگ، طعـم، بـو و کیفیـت گلهـا،       به نگهداري رطوبت در خاك کمک می و بخشدرا سرعت می



  ٢٢/ انگور گیاهی تغذیه راهنماي 

 

ـزایش مـی    .بخشدسبزیجات و میوه را بهبود می فاقـد هرگونـه آلـودگی    . دهـد حاصلخیزي خـاك را اف
  .ماري ها افزایش می دهدمواد بیوشیمیایی آن مقاومت گیاهان را به بی و میکروبی می باشد

  کیلوگرم در متر مربع 1 -2 :نهالستان در مورد استفاده 
  تن در هکتار5 :مورد استفاده در باغات انگور

  کیلوگرم 2 :مورد استفاده در هر چالکود انگور
  

  کود بیولوژیکیمصرف - 1-5- 3
یکـوریزي و  کشور ،توجـه بـه همزیسـتی م   به منظور نیل به پایداري درتولید محصوالت باغی

اي وجود آورنده این نوع همزیستی یعنی قارچهاي میکـوریز آربسـکوالر از اهمیـت ویـژه    ه ریزجانداران ب
ـادالت بیولـوژیکی        .باشدمی برخوردار چرا که این ریزجانداران خاکزي بـه نـوعی نقشـی کنترلـی در تع

اصـر معـدنی بـراي آن قائلنـد     مکانی که بیشترین تاثیر را در جذب آب و عن منطقه ریزوسفري گیاهان،
ـانی کـه بیشـترین وابسـتگی را بـه رابطـه همزیسـتی         . نمایندایفا می دربین گیاهان باغی یکـی از گیاه

هـاي ضـخیم   اي این گیاه عمدتا حاوي ریشـه چرا که سیستم ریشه .دهد انگور استمیکریزي نشان می
ـان دستر    .باشدبا انشعابات محدود می ـاه بـراي امک ـاك و      بنابر این گی ـابع آب موجـود در خ سـی بـه من

ـاه کـه      .باشـد جذب کافی عناصر معدنی وابسته به قارچهاي میکوریزي می ـایی از ایـن گی در کولتیواره
داراي ریشه از ضخامت بیشتري برخوردار میباشد این وابستگی به قارچهـاي میکـوریزي بیشـتر از انـواع    

شـرایط اقلیمـی تاکسـتانهاي کشـور بـه       ).Tsvetkov et al, 2014( گرددریشه هاي نازکتر مشاهده می
اي است که گیاهان انگور به دلیل محـدودیت منـابع آب در طـی دوره رشـد خـود ممکـن اسـت        گونه

 تحت شرایط تنش رطوبتی قرار گیرند کـه ایـن خـود از طریـق کـاهش جـذب آب و عناصـر معـدنی،        
ـاي میکـوریزي تحـت   . کاهش رشد و عملکرد گیاه را در پی دارد تواننـد از  چنـین شـرایطی مـی    قارچه

ـا بهبـود            ـاه ب طریق کمک به گیاه براي جذب هرچـه بیشـتر عناصـر معـدنی و اصـالح روابـط آبـی گی
 Rooyen( بخشیدن فرایند فتوسنتز گیاه مقاومت آنرا در برابر شرایط نامساعد محیطـی افـزایش دهنـد   

et al, 2004.(       ـ ـاي انگـور بـویژه در خزان ـا اسـتفاده بـیش از حـد از     دیگر عوامل کـاهش رشـد نهاله ه ه
ایـن مـواد    .گیـرد هایی است که به منظور کنترل بیمارگرهاي ریشه انگور مورداستفاده قرار میقارچکش

 آسـیب بـه   آربسـکوالر و - قارچهاي میکوریز از جمله شیمیایی با از بین بردن ریزجانداران مفید خاکزي
ـاه ايسیستم ریشـه  ـاي ریشـه از جملـه عامـل     بسـیار .باعـث کنـدي رشـد میگردنـد     گی ي از بیمارگره

ـاي میکـوریزي        Armillaria melleaپوسیدگی ریشه انگور  در گیاهان انگـور همزیسـت شـده بـا قارچه



  ٢٣/ انگور گیاهی تغذیه راهنماي 

 

  .یابدمیتوسعه کمتري یافته و خسارت ناشی از فعالیت آنها کاهش 
  

  هاي میکوریزي  هاي استفاده از مایه تلقیح قارچ روش
هاي میکوریزي در  مان براي کاربرد مایه تلقیح قارچهترین زب :ث باغ جدبداحداجهت  - 1

توان مایه  در این زمان می. باشد ها می هاي جدید و در زمان کاشت نهال زمان احداث باغ
هاي میکوریزي را در کف حفره یا گودال در نظر گرفته شده براي کاشت نهال  تلقیح قارچ

ن از تماس مستقیم ریشه گیاه با مایه اضافه کرده و پس از قراردادن نهال در چال و اطمینا
شیمیایی و موادآلی پر نمود و یا  - تلقیح، حفره را با خاك سطحی همراه با کودهاي دامی

هاي میکوریزي را با مواد تهیه شده براي کاشت نهال مخلوط کرده  توان مایه تلقیح قارچ می
  .ترکیب استفاده نمودو براي پر کردن چال در نظر گرفته شده براي کاشت نهال از این 

ها بهترین مکان براي استفاده از  نهالستانها وخزانه): ها مناسب براي خزانه(مصرف حجمی  - 2
          ً                                                  زیرا معموال  موادي که به عنوان بستر کشت در خزانه مورد استفاده . باشند هاي میکوریزي می قارچ

یکوریزي هستند و دیگر اینکه به هاي م                                     ً          گیرند، اعم از مواد آلی و معدنی عموما  فاقد قارچ قرار می
توان با استفاده از مقدار کمی از  دلیل وجود تعداد زیادي نهال و یا قلمه در یک فضاي محدود، می

هاي موجود درنهالستان و یا  مایه تلقیح، رابطه همزیستی میکوریزي را در تمامی نهالها و یا قلمه
ه تلقیح قارچهاي میکوریزي در نهالستان و خزانه بهترین حالت  استفاده از مای.  خزانه بوجود آورد

پس از تهیه .باشد دهنده بستر خزانه با یک نسبت مشخص می مخلوط کردن آن با مواد تشکیل
 .گردد ها اقدام می بستر ترکیبی با قارچ نسبت به کاشت قلمه ها یا نهال

  

  کودهاي شیمیاییمصرف -2- 3
  براي عناصر غذایی ضروري انگور معرفی منابع کودي شیمیایی مناسب-15جدول 

  همراه آبیاري  محلولپاشی  چالکود  منابع کودي مناسب  نوع عنصر ضروي

N)نیتروژن( 
 اوره

  آمونیوم  سولفات
  

*  
به همراه مصرف سولفات روي * 

و اسید  ، سولفات منگنزاوره
  پنج در هزارباغلظت  بوریک

*  

K )سولفات پتاسیم  )پتاسیم  *    *  

Zn )رويسولفات   )روي  *  
به همراه مصرف سولفات روي 

و اسید  ، سولفات منگنزاوره
  پنج در هزارباغلظت  بوریک

-  

B )اسید بوریک )بور  *  
به همراه مصرف سولفات روي 

و اسید  ، سولفات منگنزاوره
  پنج در هزارباغلظت  بوریک

-  



  ٢٤/ انگور گیاهی تغذیه راهنماي 

 

  و میزان مصرف کود هاي کوددهی روش -4
بطور . یاهی و رفع نیاز کودي گیاهان، روش کود دادن استکی از اصول اساسی تغذیۀ گی           

کلی هدف این است که کود به شکلی مصرف شود که کارایی آن حداکثر باشد و بسته به نوع کود 
  .پردازیمها میکند که در زیر به معرفی آنو نوع کشت و سیستم آبیاري روش کوددادن تفاوت می 

  روش چالکود - 4-1
هـاي   هـاي آهکـی، زیـادي بـی کربنـات در آب      عال در خاكبه دلیل حضور آهک ف

کود در سـایه انـداز درختـان و بـا     ) پخش سطحی(آبیاري، کمی مواد آلی مصرف غیرصحیح 
عنایت به کمی تحرك اکثر کودهاي مصرفی بخصـوص کودهـاي فسـفاته و سـولفاته و عـدم      

غذیـه صـحیح   رعایت مصرف صحیح بهینه کود و آب، درختان میـوه در کشـور دچـار عـدم ت    
هاي میوه اولویـت خاصـی یافتـه     هستند و به همین دلیل بیان روش صحیح کوددهی در باغ

  .اسـت هاي صـحیح کـوددهی اعمـال روش چـالکود      ترین روش است، یکی از بهترین و ساده
روش چالکود به این صورت است که بسته به سن و حجم شاخ و برگ بوته، دو تا چهار چاله 

انـداز درخـت و در    متر در قسمت انتهایی سـایه  سانتی 40تا  30به عمق و  50تا  30به قطر 
در باغهـایی  .شـود  مسیر عبور آب حفر نموده و توسط مخلوط کودهاي آلی و شیمیایی پر می

 .چکانهـا قـرار داده شـوند    هـا بایـد در زیـر قطـره     شوند، چاله اي آبیاري می که با آبیاري قطره
  .د پایان فصل خواب و قبل از شروع فصل رشد استبهترین زمان تغذیه به روش چالکو

  :گردد  به روش  زیر توصیه می انگور هر درخت چالکود براي
  گرم450تا  250  یا سولفات آمونیوم، بسته به سن درختچه      ) براي منطقه سردسیري( نیترات آمونیوم 

  گرم100  سوپرفسفات تریپل          
  گرم 500    سولفات پتاسیم

  گرم 300  ت منیزیم                                         سولفا
  مرگ150  سولفات آهن 
  گرم 150  سولفات روي

  گرم 150  سولفات منگنز
  گرم 50    سولفات مس
 گرم 50    اسید بوریک

  .در بهار مصرف شود نیمی دیگردر آخر زمستان همراه با سایر کودها و نیتروژنه کود  نیمی از -
  .کیلوگرم کود حیوانی مخلوط و در آخر زمستان به صورت چالکود مصرف شوند 5باال همراه با جدول دهاي ذکر شده در تمام کو - 
      .                                                                    ترین توصیه براي کودهاي شیمیایی از طریق آزمون خاك وآزمون برگ می باشد                   الزم بذکر است دقیق-



  ٢٥/ انگور گیاهی تغذیه راهنماي 

 

  مصرف از طریق سیستم آبیاري  -4-2
هاي محلول در آب توسط ریشۀ گیاه            ً            غذایی معموال  به صورت یون از آن جا که مواد           

براي رسیدن به گیاه به آب نیاز دهی که استفاده شود کود  جذب می شوند، از هر روش
در مزارعی که از . دارد ییبسیار باال بنابراین کودهی از طریق سیستم آبیاري راندماندارد، 

استفاده می کنند، کود از طریق سیستم آبیاري داده ) نیاي ، باراقطره(سیستم آبیاري تحت فشار 
 کود آبیاري     ً                                     اخیرا  در سیستم آبیاري سطحی هم کود به صورت می شود ولی به دلیل راندمان باال،

)Fertigation (محدودیت این روش این است که فقط کودهاي محلول در آب قابل  .شودداده می
ها و هاي ریز مغذيید پتاسیم، نیترات پتاسیم، کالتمصرف هستندمثل کودهاي نیتروژن دار، کلر

با توجه به تعداد دفعات آبیاري، دفعات کود دهی هم محدود نیست  کودهاي کامل محلول در آب
ولی باید دقت شود که . ه این نیز باعث افزایش راندمان می شود و مناسب با نیاز گیاه استک
هایی که بی کربنات و سختی باال دارند موجب  مصرف کود در سیستم آبیاري تحت فشار با آب  

                                  ً می شود و میزان مورد نیاز را مخصوصا  ي سیستم آبیاري تحت فشار رسوب و گرفتگی منفذها
با توجه به بافت خاك، باید   .ودهاي کامل و نیتروژن دار باید طی چند نوبت مصرف نمودبراي ک

عداد ت  .یشۀ گیاه برسد و شسته نشودبرنامۀ آبیاري و کوددهی طوري تنظیم شود که کود به ر
هاي کوددهی نسبت به دفعات آبیاري باید طوري باشد که مقدار کود مورد نیاز که در نوبت

  .د، باعث افزایش شوري نشودسیستم حل می شو
  )1394 بایبوردي،( تغذیه انگور  به منظور کود درسیستم آبیاري مصرف زمان و میزان -16جدول

  مقدار مصرف  مصرف ينحوه  نوع کود  زمان
پس از بازشدن کامل برگها در 

  اولین آبیاري
  کیلوگرم در هکتار 35  کود آبیاري  سولفات آمونیوم

  در هکتار کیلوگرم 5    اسیدبوریک
  کیلوگرم در هکتار 35  کود آبیاري  فسفر باال کود کامل  قبل از گلدهی

  کیلوگرم در هکتار 25  اوره
 کود کامل  ظهور خوشه میوه

  )تعادلم(
  کیلوگرم در هکتار 20  کود آبیاري

  لیتر در هکتار 5  اسید هیومیک
پتاس  کود کامل  غوره شدن میوه

  باال
  کیلوگرم در هکتار 20  کود آبیاري

  کیلوگرم در هکتار 15-25  کود آبیاري  سولفات پتاسیم  میوه هفته قبل از رسیدن 3
کیلوگرم در هکتار در طول فصل تا  25تا  25وي منیزیم نیز باشد و یا از منبع سولفات منیزیم به میزان به دلیل منیزیم دوست بودن انگور بهتر است کود کامل حا *

اوره فسفات  براي در صورت عدم استفاده از کود کامل می توان از کودهاي دو عنصري نظیر مونو آمونیوم فسفات ، . قبل از ظهور خوشه سولفات منیزیم استفاده شود
که محلول در آب هستند براي مرحله بعد از گلدهی تا زمان رسیدن میوه مونو پتاسیم فسفات ، نیترات پتاسیم و سولفات پتاسیم بل از گلدهی و تامین فسفر در ق

  .قبل از رسیدن میوه نمی بایست از کودهاي حاوي نیتروژن استفاده نمود چون باعث عدم رنگ گیري و کاهش کیفیت میوه می گردد. استفاده نمود



  ٢٦/ انگور گیاهی تغذیه راهنماي 

 

  محلول پاشی -4-3
ـوده و توسـط آن     کو  یکی از روش هاي موثر تغذیه برگی،      ـاورزي ب ـوالت کش اراي کوددهی در انواع محص
ـرار داد     ،در اختیار شاخه                      ًدر اسرع وقت و مستقیما توان عناصر غذایی را می ـاه ق ـوه گی ـرگ و می ـا توجـه بـه    ب ب

ـوددهی بـه رو    ـز       سهولت و سرعت جذب مواد غذایی از ایـن راه، ک ـأمین ری ـراي ت ـوص ب ـول بـه خص ش محل
ـان کـه ریشـه       مغذي ها که به مقادیر کم مورد نیاز هستند، روش بسیار مناسبی اسـت  ـراي درخت ـا  ب      ً                               خصوص

ـراه          هاي بسیار عمیق دارند و رساندن مقادیر کم ـایینی هم ـا رانـدمان خیلـی پ ـاك ب مواد ریز مغـذي از راه خ
ـر غـذایی    . پاشی تأمین شود طریق محلولخواهد بود، بهتر است این مورد به  البته در این روش غلظـت عناص

  .در نتیجۀ کار و جذب مواد دارد پاشیده شده روي برگ نقش بسیار مهمی
  

  پاشی عناصر غذایی براي محصول انگور  دستورالعمل محلول 
-کاربرد اوره یا نیترات آمونیوم با غلظت چهار در هزار قبل از متورم شدن جوانه: نیتروژن   - 

 در بهار و ده روز بعد از گلدهی و تشکیل میوه ها
یا مونو آمونیوم یا مونو پتاسیم فسفات به در هزار 1کاربرد اسید فسفریک با غلظت : فسفر  - 

 ها و ده روز بعد از گلدهیقبل از متورم شدن جوانه در هزار 3غلظت 
ها و دن جوانههزار قبل از متورم ش 3-4پاشی نیترات پتاسیم با غلظت محلول: پتاسیم   - 

 ده روز بعد از گلدهی
پاشی عنصر روي از منبع سولفات روي با غلظت سه در هزار قبل از متورم محلول: روي   - 

 و تشکیل میوهها و ده روز بعد از گلدهیشدن جوانه
در هزار قبل از متورم شدن جوانه ها و ده روز  2-3پاشی کالت آهن با غلظت محلول: آهن   -

 تشکیل میوه بعد از گلدهی و
                                                                    پاشی عنصر ب ر از منبع اسید بوریک با غلظت دو در هزار قبل از متورم شدن محلول:    ب ر   - 

 ها و ده روز بعد از گلدهی و تشکیل میوهجوانه
در زمان پاشی  محلولبه  صورت  در هزار 5با غلظت  یا نیترات کلسیم کلرور مصرف : کلسیم  - 

 ي انگور میوه ارزنی شدن
 پاشیبه هنگام محلول وصیه هاي فنیت

  :باشدپاشی اگر صبح یا عصر انجام گیرد موثرتر خواهد بود و رعایت نکات زیر ضروري میمحلول
  .درجه سانتی گراد باشد 29حرارت محیط در هنگام محلول پاشی پائین تر از   -1
  .بهتر است بعد از محلول پاشی، آبیاري باغ و مزرعه انجام گیرد  -2



  ٢٧/ انگور گیاهی تغذیه راهنماي 

 

  .درصد باشد 70حلول پاشی رطوبت نسبی هوا باالتر از در هنگام م  -3
  .سرعت باد در حد مناسب باشد تا در محلول پاشی اختالل ایجاد نکند  -4
5-  PH  باشد 6-8محلول هاي تهیه شده در محدوده بین.  
  مورد توجه قرار گیرد شده و اثر متقابل آنها روي یکدیگر  نوع ترکیبات پاشیده  -6
میلی  200 -250(ود یا سم تهیه شده ماده سیتوویت یا مایع ظرفشویی به محلول ک  -7

  .اضافه شود) لیتر آب 1000لیتر در 
  

  :ساس مراحل رشد فنولوژیکیبراانگور  محلولپاشی کودآبیاري وبرنامه  -5
و بیشتر و پتاسیم  15تا  10فسفر خاك حدود ( تن عملکرد در هکتار 30براي 

 )رم در کیلوگرم باشدمیلی گ 250تا  200خاك حدود 

 ينحوه  نوع کود  زمان
  مقدار مصرف  مصرف

  تورم جوانه هاقبل 
  در هزار 3  محلولپاشی  سولفات روي
  درهزار 2  محلولپاشی  اسید بوریک

  در هزار 5  پاشیلمحلو  اوره

پس از بازشدن کامل 
  برگها در اولین آبیاري

  کیلوگرم در هکتار75  کود آبیاري  سولفات آمونیوم
  هکتارکیلوگرم در 5  دبوریکاسی

  در هزار 2  محلولپاشی  1میکروکامل

  قبل از گلدهی
  کیلوگرم در هکتار 30  کودآبیاري  سولفات آمونیوم

  کیلوگرم در هکتار 25  کود آبیاري  کود کامل
  کیلوگرم در هکتار 30  اوره

  در هزار 3مجموعا    محلولپاشی  )2( 2سیلیکات پتاسیم) + 1(نیترات پتاسیم

  ظهور خوشه میوه
  کیلوگرم در هکتار 50  کودآبیاري  اوره

  کیلوگرم در هکتار 20  کود آبیاري  کود کامل
  لیتر در هکتار 10  اسید هیومیک

  در هزار 2  محلولپاشی  3میکروکامل

                                                        
منظور کود میکرو کامل کودي است که فسفر و پتاسیم است و  –منظور از کود کامل ماکرو کودي ترکیبی حاوي سه عنصر اصلی نیتروژن - 1

 . ها باشدتواند از منبع سولفاتشود که براي محلول پاشی میحاوي عناصر کم مصرف آهن، منگنز، روي  و مس می
 .استفاده شود EDDHAدر مناطقی که کلروز آهن برگها شدید است بهتر است بجاي محلولپاشی کود میکرو حاوي آهن از کود کالت آهن  - ٢



  ٢٨/ انگور گیاهی تغذیه راهنماي 

 

  ادامه جدول 

  مقدار مصرف  ي مصرفنحوه  نوع کود  زمان

  در هزار2+1  ولپاشیمحل  سولفات منیزیم+ کلسیم  نیترات  غوره شدن میوه
  کیلوگرم در هکتار 20  کود آبیاري  پتاس باالکود کامل 

هفته قبل از  3
  رسیدن انگور

  در هزار 2+1  محلولپاشی  منیزیم سولفات+ سولفات پتاسیم
  کیلوگرم در هکتار10  کود آبیاري  سولفات پتاسیم

  پس از برداشت میوه
  )فروت ست(

  در هزار 3  محلولپاشی  سولفات روي
  در هزار 3  محلولپاشی  اسیدبوریک

  در هزار 3  محلولپاشی  اوره
که این مقدار کود در دفعات آبیاري هاي آبیاري در هر مقطع تقسیم نمایید به این معنیمقدار هر کود در هر مقطع را بر تعداد وعده

  .به طور مساوي تقسیم شود
ثر محصول در نظر گرفته شده است اما در صورتی که حتی یک یا مقادیر فوق براي یک برنامه جامع تغذیه براي برداشت حداک

  .قسمتی از این برنامه اجراء شود اثرات مطلوب نسبی را در برخواهد داشت
زمانهاي درنظر گرفته شده در جدول فوق از نظر جذب عناصر بهترین زمان است اما در صورتی که بعد از زمانهاي ذکر شده یا فقط 

  .تواند مفید و موثر باشدپاشی صورت گیرد میپیشنهاد شده نیز محلولدر یکی از زمانهاي 
  محلولپاشی سولفات منیزیم براي مناطقی که میزان  .پرهیز گرددو خاك شور و لب شور  آب بااز مصرف کود بور در اراضی

 .میلی گرم در کیلوگرم است توصیه می گردد 300پتاسیم خاك آنها باالتر از 
  
 

  انگور در شرایط دیمي  تغذیه - 5-1
                ً                 تن کود دامی کامال  پوسیده در هکتار  20به طور معمول هر دو سال یکبار، دادن 

شت دیم انگور، ادر مناطق ک. شود توصیه می) ي مو کیلوگرم براي هر بوته 20-30حدود (
مقدار تبخیر و تعرق  زیرادهندمی داراي پتاسیم کافی رطوبت کمتري را از دست هاي تاك

هاي دچار کمبود پتاسیم موجب افزایش قابل کاربرد پتاسیم در تاکستان .ي دارندرت پایین
  . شده استهاي خفته در انگور رقم بیدانه تامسون میوه از جوانه دارايهاي  توجه جوانه

ویژه فسفر ه ، پتاسیم و بنیتروژندرصد بیشتري از نیاز گیاه به ، هاي خشکدر سال
از گیاه این عناصر غذایی  ي له منجر به تخلیهأاین مس که ودش مین میأاز ذخایر گیاهی ت

   .شود طی چند سال متوالی خشکسالی می



  ٢٩/ انگور گیاهی تغذیه راهنماي 

 

المقدور در زمانی که بوته  حتی) پاشی براي تشکیل میوه محلول(ست انجام فروت
پاشی براي تشکیل میوه طی چند مرحله به صورت  محلول. شود داراي برگ باشد، انجام می

  : شود زیر انجام می
در هزار در دو  10-15استفاده از عناصر اوره، اسیدبوریک و سولفات روي با غلظت  - 

  .ها تورم جوانه قبل ي ها و دیگري در مرحله مرحله یکی قبل از خزان برگ
  ي کارشناسی در طی فصل دار بر اساس توصیه مصرف کود سرك نیتروژن - 
 3کروي کامل با غلظت پاشی با کودهاي داراي عناصر ریزمغذي شامل کود می محلول - 

 .هاي جوي در هزار با آگاهی و اطمینان از وجود کافی رطوبت در خاك و بارش
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بررسی تأثیر عناصر غذایی ماکرو و میکرو در بهبود کیفی و کمی . 1380. مستشاري، م -12
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ضرورت مصرف بهینه کود براي افزایش عملکرد و . 1377. شهابیان. ج و م. ملکوتی، م -22
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