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  چکیده
که  جهان در شده تولید کشاورزي محصوالت مهمترین از یکی و بوده vitaceaeمتعلق به خانواده  (vitis vinifera)انگور         
آهن بر میزان منگنز گیاه مورد بررسی  سولفات تحقیق اثر متقابل کودهاي سولفات روي و این در. باشدمی اقتصادي اهمیت داراي

 18/37و عرض جغرافیایی  03/46و در طول جغرافیایی تکرار  3تیمار و  8کامال تصادفی در  این طرح در قالب بلوك. قرار گرفت
و  در هزار سولفات روي 5و  سولفات آهن% 2 پاشیتیمارهاي مورد آزمایش در قالب کلی محلول. انجام شدواقع در شهرستان بناب 

 نتایج نشان داد که میزان منگنز دمبرگ. است هکتار/ کیلوگرم  50و  100معادل و روي به ترتیب   سولفات آهن مصرف خاکی کود
و  بودهکیلوگرم / میلی گرم  97شاهد با عدد  منگنز مربوط به تیمار، بیشترین میزان تاثیر مصرف این کودها قرار دارد  تحت

صرف آهن و مدهد اثر متقابل منفی بین مصرف است؛ نتایج نشان می هااین کود توام پاشیمحلول مربوط به 74با رقم آن کمترین 
تا  انجام دادقبلی  و با کار کارشناسی گیري دقیقاندازه با احتیاط و با این کودها را پس باید؛ و میزان منگنز گیاه وجود دارد روي

چون رفع کمبود منگنز در  ا انجام دهیماین عناصر ر پاشیبخصوص اگر بخواهیم محلولگیاه مشکل کمبود منگنز نداشته باشد 
ود پاشی منگنز براي رفع کمبهمچنین محلول i.دهدو مصرف خاکی منگنز براي رفع کمبود عمال جواب نمی خاك مشکل بوده

  .طلبدرا میفصل طوالنی رشد است که صرف هزینه و وقت  2نیازمند 
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