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 چکیده

به منظور مطالعه برخی  .رودیکی از مهمترین محصوالت باغی در دنیا و ایران به شمار می  (vitis vinifera)انگور          
 ، آزمایش در قالب بلوك کامال پاشی و کوددهی خاکیمحلول تحت شرایط مختلف  (vitis vinifera)خصوصیات کمی در رقم انگور

هاي صفت. اجرا شد واقع در شهرستان بناب 18/37و عرض جغرافیایی  03/46ل جغرافیایی تکرار در طو 3تیمار و  8تصادفی در 
و از تیمارهاي  گیري ها در اواخر رشداندازه گیري شد؛طول شاخه، حجم حبه و وزن حبه اندازه ،کمی مثل طول و عرض برگ

داد که بین تیمار شاهد و نتایج نشان . مورد تجزیه قرار گرفت  SASنتایج با نرم افزار. میوه انجام شد و در مرحله رسیدگی وسطی
اختالف  )هکتار / کیلوگرم  100معادل (  و تیمارهاي مصرف خاکی سولفات آهن% 2پاشی شده با سولفات آهن تیمارهاي محلول

تیمار شاهد در  عدديمقدار ، در انگور شده استمثل حجم و وزن حبه  ي کمیهاویژگی و باعث بهبود داري وجود داشتمعنی
در مصرف و  1/2پاشی شده با سولفات آهن تیمار محلول این عدد در متر مربع بوده ولی در حالی کهسانتی1/1حجم حبه عدد 

گرم بوده و در حالی که در  53/1مقدار عددي وزن حبه در تیمار شاهد . متر مربع استسانتی 54/1خاکی سولفات آهن عدد 
گرچه در صفت طول و عرض برگ گرم است،  7/1و  93/1شده و مصرف خاکی سولفات آهن به ترتیب  پاشیتیمارهاي محلول

هاي در ویژگی گذارتاثیر  یک عنصر عنصر آهنتوان میبنابراین  .شاهد و دیگر تیمارها مشاهده نشد داري بین تیماراختالفی معنی
  .کمی گیاه انگور دانست

 
  و کوددهی خاکی ، سولفات آهنپاشیمحلول خصوصیات کمی،، انگور :کلمات کلیدي

 
 
 

 

 

 


