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 چکیده
استفاده از  ییاز اقدامات موثر در کارا یکیارش و استحصال آب باران در محل نزول در مناطق خشک، ب تیریمد           

استفاده از زمین های کم بازده و جلوگیری  ،یپژوهش به منظور استفاده بهینه از روان آب در زمان بارندگ نیا آب است.

 مین -1) در سه سطح ریآبگ یسامانه ها یفاکتور اصل دار، در قالب کرت های خرد شده بابیش یخاك در اراض شیاز فرسا

، 340، 320، ، 300، 0 زانی)به م در پنج سطح (A200) وزوربسوپر جاذب استاک یشاهد( و فاکتور فرع-3 یلوز-2 رهیدا

 راحمدیبو یهااز تاکستان یکیتکرار در 3در  ی(و رطب یعسکر)ارقام  و فاکتور سوم( چههر درخت یگرم برا 380و  360

 یولمعنی دار بود و سطح برگ  نهیبر طول شاخه، تعداد گره، شاخص سبز رینشان داد که اثر سطوح آبگ جینتا .شداجرا 

گرم  380و  360 یمارهایو ت رهیدامیو ن یلوز یها ستمیدار بود. در س یمعن یشیرو یهایژگیاثر سوپر جاذب بر تمام و

بر  الذ را نشان دادند. یترمطلوب تیه شاهد وضعنسبت بو عملکرد  یشیرو یهاهر بوته، شاخص یسوپرجاذب به ازا

هر  یگرم سوپرجاذب به ازا 380تا  360توام با کاربرد  یلوز یا رهیدا مین یهاریپژوهش حاضر، کاربرد آبگ جیاساس نتا

 است. هیدر منطقه قابل توص یو عسکر یمحصول انگور رطبعملکرد بهبود  و رشد متعادل جادیبوته، به منظور ا

 کیفیت. رطبی، سامانه های آبگیر، سوپر جاذب ، انگور دیم، عسکری، ها: هکلید واژ
 

Response of some vegetative characteristics and yield of two rainfed grapes to 

different catchments systems and super-absorbent treatment in kogiloyeh & 

Boyerahmad province 

 

Abstract 

Management of precipitation and rain water harvesting in dry areas, is one of the effective 

measures in water use efficiency. This study was conducted in oder to optimum utilization of 
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runoff during rainfall, in efficient use of land and prevent soil erosion in slopping land. An 

experiment was arranged in a split plot design with catchments systems as the mean factor at 

three levels: (1-Semi circle shape 2 –Lozenge shape 3-Control), and sub-plots superabsorbent 

treatment (A200) in five levels (0, 300, 320, 340 , 360 and 380 g/vine) on Askari and Rotabi 

cultivars in 3 replication in Yasuj region. The results showed that the effect of the catchments 

systems on shoot length, number of nodes, chlorophyll index and leaf area were significant, 

but the effect of super absorbent treatment were significant on all vegetative traits. In lozenge 

and semi-circular systems and 360 and 380 grams of superabsorbent per vine, vegetative 

index and yield showed a more favorable situation compared to control. However, according 

to this present study, the application of semi-circular or lozenge catchment systems with the 

use of super absorbent 360 to 380 grams per vine, in order to create balanced growth, 

improving the yield of Rotabi and Askari cultivars in the Yasuj area is recommended. 

Keywords: Askari, Catchment system,Quality, Super absorbant , Rainfed grape, Rotabi. 

 

   

 مقدمه
با توجه به اینکه کشور ایران در مناطق خشک و نیمه خشک جهان قرار گرفته است قسممت وسمیعی از            

آن دارای آب و هوای خشک و نیمه خشک می باشد. لذا کمبود رطوبت در این مناطق یکی از فاکتورهای مهم و 

موجب نقصان شمدید عملکمرد    تاثیر گذار بر رشد و نمو گیاهان می باشد. کمبود رطوبت در فصول رشدی گیاه

خشک ممکن است با وجمود زممین همای     مناطق در (.1381کبیری، گیاهان بخصوص گیاهان زراعی می شود )

هبود و افزایش تولیدات کشاورزی است. در چنین شرایطی، به حمداکرر  ب در محدودکننده فاکتور آب، مرغوب،

 ,Oweis & Hachum) دیریت مصمر  آب اسمت  رساندن بهره وری از آب، راهبردی مؤثرتر و بهتر برای مم 

 گونمه دارد  1000و حدود  جنس 15( تعلق دارد. این تیره Vitaceaeانگور، مو یا تاك به تیره تاکسانان )(.  2003

و  یی. انگور از نظر ارزش غذا(1335دولتی بانه، )( می باشدVitis) که انگور تحت کشت متعلق به جنس ویتیس

انگمور، بما    یموه مواد و عناصر مختلف موجود در م یزاناست. م یاریبس هایییدمندسو یدارا ی،خواص بهداشت

ممواد   ینانگور، کامالً متفاوت است. از مهمم تمر   یحبه یدگیمحل کاشت و درجه رس یطتوجه به نوع رقم، شرا

 یمک، مال یداسم  یمک، فرم یداس یآل یدهایدکستروز و از اس لوکز،انگور تازه، ساکارز، گ یموجود در حبه یقند

بمر   (1381خوشمنویس ) در تحقیقات مختلفی که توسمط   توان نام برد. یرا م یکتارتار یدو اس یتریکس یداس

روی گیاهان رز، ترون و ارغوان انجام شد، نشان داده شد که کاربرد پلیمرهای سوپرجاذب باعم  افمزایش دور   

ال های کاشته شده نسبت بمه شماهد   آبیاری به میزان چشمگیری شده است و همچنین درصد گیرایی را در نه

افزایش داده است. گیاهان جهت استقرار و افزایش محصوالت در واحد سطح در خاکهای شنی و محیط خشک، 

اغلب با کمبود رطوبت قابل دسترس در بافت خاك همراه می باشند لذا ثابت شده است که کماربرد هیمدروژل   

خاك شده و آن را در زمان مناسب در دسترس گیاه قمرار  های سوپرجاذب موجب افزایش جذب آب  اضافی در 

 یقایفرآدر  یدرختکار یطرح ها شده در( در مطالعات انجام Ahmed and Verplancke, 1994می دهد .)

 35-32 یمزان تا م یرفتن درختان در اثر خشک یناز ب یزاناوالً م یمر،پل یرینشان داد که با بکارگ یجنتا یجنوب

(. Anon, 1998)  کنمد  یدا میدرصد در هکتار کاهش پ 30نهال ها تا حدود  یاریآب ینههز یأدرصد کاهش و ثان
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انجام گرفمت   یتوندرختان ز یسوپرجاذب در کاهش خشک یها یدروژله یرتأث یبررس یکه بر رو یقیتحق در

با  یبطور کل % وجود دارد.1در سطح احتمال کمتر از  یدار یاختال  معن یمارهات ینحاصل نشان داد که ب یجنتا

نسمبت بمه    یممار مورد ت های لرشد در نها های سوپرجاذب، شاخص یها یمرپل یدرصد وزن 3/0 یزانکاربرد م

 و اسمدزاده،  یمی طالقرار گرفته بودند )  یداشتند و کمتر در معرض تنش خشک یچشمگر یششاهد افزا یمارت

سوپر جاذب درکاشت نهمال   یمرپل یرأثنشان دادند که ت یدر پژوهش (1381) یمراد یخو ش اسماعیلی(. 1384

اسمتفاده   همای  و آب هما  یجذب بارندگ یشبرده، با افزا ینرا از ب یرطوبت های تنش یمانگور رشه  به  صورت د

 یآب مصمرف  یمزان م نمین و رشد بهتر نهال کاشته شده کمک نموده و همج سازگاری به ها شده در اطرا  نهال

 یشاثر سوپر جاذب برافزا یبه منظور بررس یدر پژوهش (1383همکاران )و  یلیجلنشان داد.  داری یمعن یجنتا

 یمعنم  یرفصل رشد سال اول، تأث یانبر رشد نهال بادام نشان دادند که استفاده از سوپرجاذب در پا یاریدور آب

 از یدر برخم  یشمی نداشت و تنها در اواسط فصمل رو  یاریآب تلفمح یرشد نهال ها در دوره ها یزاندر م یدار

شماهد بما    یممار رشد، ت یهاشاخص   ینکها یمشاهده شد. و در سال دوم برا یدار یمعن یررشد تأث یپارامترها

نشمان داد کمه    یتمون درختان ز یداشت. سوپرجاذب بر کاهش خشک یدار یاختال  معن یاریسطوح آب یگرد

با کاربرد  یدهد به طور کل یدرصد نشان م یکدر سطح کمتر از  یدار یاختال  معن یمارهات  ینحاصله ب یجنتا

 یششماهد افمزا   یممار ممورد ت  یرشد در نهمال هما   های سوپرجاذب شاخص یمرها یدرصد وزن پل 3/0یزانم

و  یمی ؛ طال1388و همکماران   یگانیگلپاقرار گرفته بودنمد)  یداشتند و کمتر در معرض تنش خشک یریچشمگ

بهبود عملکرد انگمور   یتاك برا یازآب مورد ن یتکنترل مناسب وضع یتاکداران در جستجو (. 1384اسد زاده، 

پمژوهش،   ینآب قرار دارد. هد  از انجام ا شدیدکامل آب و تنش  ینتأم ینمناسب آب تاك ب یتهستند. وضع

 یریو کماربرد سموپرجاذب در منطقمه سردسم     یرآبگ یها یستمبه س یو عسکر یواکنش دو رقم رطب یبررس

 ( بود.یاسوج) یراحمدبو

   

 ها مواد و روش

 اول فاکتور که شد اجرا تکرار چهار و فاکتور سه در شده خرد های کرت یشپژوهش در قالب آزما ینا         

شاهد( و فاکتور دوم سوپر جاذب استاکوزورب -3 یلوز -2 یرهدا یمن -1در سه سطح ) یرآبگ های سامانه

(A200و فاکتور سوم ارقام  یگرم برا 380و  360، 340، 320، ، 300، 0یزان( در پنج سطح )به م )هر درختچه

 یکمنظور  ینسال اجرا شد. بد 4به مدت 1330از سال  یراحمدبو یاز تاکستان ها یکیدر یو رطب یعسکر

انتخاب  یپاچراغ یتترب یستمبا س یراحمداز توابع شهرستان بو یروزآبادف یدر روستا یمتان دقطعه تاکس

 یمارهایسال، اقدام و ت 10انگور با سن  یها هبوت یکسان. در فصل زمستان نسبت به انجام هرس خشک یدگرد

هرچاله  یجاذب  براسوپر یزاناعمال شد. م یمتریسانت 30انداره بوته ها در عمق  یهسوپرجاذب در اطرا  سا

تاج بوته قرار داده شد و همزمان با  یربه طور کامل به هم مخلوط و در ز یو خاك زراع یبه همراه کود دام

 یفصل رشد نسبت به ثبت فاکتورها یان. در پایدهر نهال گرد یدر پا یترل 20 یزانم به یاریکاشت اقدام به آب

 اقدام شد. یرز

 عملکرد( الف

 وزن خوشه در هر تیمار محاسبه گردید.میانگین  -1
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 یشیرو یها یژگی(وب
 شد. یریبا متر اندازه گ ییانتها طول شاخه: از محل انشعاب تا جوانه-1

 دوم و سوم ثبت شد. یگره ها یناز محل ب یسقطر شاخه: با استفاده از کول-2

 تعداد گره: تعداد گره در هر شاخه شمارش و ثبت شد.-3

 قرائت شد. یمارسنج در هر ت یل: با دستگاه کلروفینهشاخص سبز-4

 خواهد شد. یریه گبرگ انداز یجیتالسطح برگ: با دستگاه سطح سنج د-5

 یآمار یلو تحل یهمورد تجز MSTATCبا استفاده از برنامه  یقتحق ینحاصل از مراحل مختلف ا یداده ها 

دانکن انجام شد و نمودارها با  یبا استفاده از روش آزمون چند دامنه ا یزها ن یانگینم ینب یسهقرار گرفت و مقا

 .یدنرم افزار اکسل رسم گرد

 

  نتایج و بح

 طول شاخه

 یانتسم  11/128بما   یبطول شاخه به ترت یشترینبا آزمون دانکن نشان داد که ب ها یانگینم یسهمقا نتایج        

مشاهده شد که با   یرهدا یمن یرآبگ یستمهر بوته و س یگرم سوپر جاذب به ازا 380 یمارهایمتر با برهمکنش ت

اثر مشابه داشت امما بما شماهد و     وزیل یرآبگ یستمهر بوته و س یگرم سوپر جاذب به ازا 380و 360  یمارهایت

 (. 3نشان دادند )شکل  یدار یاختال  معن یمارهات یرسا

 
 یمد یطبر طول شاخه انگور در شرا یرسوپرجاذب با نوع سطوح آبگ یماربرهمکنش ت یرتاث -3 شکل

 

 قطر شاخه

و  34/10بما   یمب قطر شاخه بمه ترت  یشترینبا آزمون دانکن نشان داد که ب هایانگینم یسهمقا یجنتا یجنتا         

 یروته مشاهده شد که بما شماهد و سما   هر ب یگرم سوپر جاذب به ازا 360و  380 یها یمارمتر با ت یلیم 18/10

پژوهش، مربموط   ینا یطقطر شاخه در شرا یانگینم یشترینب یننشان دادند. همچن یدار یاختال  معن یمارهات

 (.4متر بود )شکل  یلیم 48/10با  یبه رقم رطب
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 یمد یطسوپرجاذب بر قطر شاخه انگور در شرا یمارسطوح مختلف ت رقم و یرتاث -4 شکل

 تعداد گره   

عمدد بما    18/18تعداد گره در شاخه بما   یشترینبا آزمون دانکن نشان داد که ب ها یانگینم یسهمقا نتایج        

تعداد گره  یشترینب ین(. همچن10-4مشاهده )شکل  یو رقم رطب یرهدا یمن یرآبگ یستمس یمارهایبرهمکنش ت

 (.11-4مشاهده )شکل  رطبیگرم سوپرجاذب در بوته و رقم  380 یمارعدد با برهمکنش ت 66/18در شاخه با 

 

  

 

 

 

 

 

 یمد یطد گره در شاخه انگور در شرابا رقم بر تعدا یربرهمکنش نوع سطوح آبگ یرتاث -1 شکل

 

  

 

 

 

 

 

 یمد یطسوپرجاذب با رقم بر تعداد گره در شاخه انگور در شرا یماربرهمکنش سطوح مختلف ت یرتاث -8 شکل

 

 ینهشاخص سبز 

 31/40با  یببه ترت ینهشاخص سبز یزانم یشترینبا آزمون دانکن نشان داد که ب هایانگینم یسهمقا یجنتا         

نشان دادند )شمکل   یدار ی  معنمشاهده شد که با شاهد اختال یرهدا یمو ن یلوز یرآبگ یستمدر س 33/ 83و 

3 .) 

 

 

 

 

 

 

 یمد یطبرگ  انگور در شرا ینهبر شاخص سبز یرسطوح مختلف آبگ یرتاث -3 شکل
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با  44/40و  83/40با  یببه ترت ینهشاخص سبز یشترینبا آزمون دانکن نشان داد که ب ها یانگینم یسهمقا نتایج

 یاختال  معنم  یمارهات یربوته مشاهده شد که با شاهد و سا هر یگرم سوپر جاذب به ازا 360و  380 یها یمارت

 (. 10نشان دادند )شکل  یدار

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 یمد یطبرگ انگور در شرا ینهسوپرجاذب بر شاخص سبز یمارسطوح مختلف ت یرتاث -10 شکل

 

و   83/41 بما  یمب برگ بمه ترت  ینهشاخص سبز یشترینبا آزمون دانکن نشان داد که ب هایانگینم یسهمقا نتایج

مشاهده  یو لوز یرهدا یمن یرآبگ یستمهر بوته و س یگرم سوپر جاذب به ازا 380 یمارهایبا برهمکنش ت 61/41

و  یلوز یستمدر هردو س ینهن شاخص سبزیشترینشان داد که ب یانگینم یسهمقا یجنتا ین(.  همچن11شد )شکل

 (.12بود )شکل  یرهدا یمن یستمدر س یبود که مشابه رقم رطب یبا رقم عسکر یرهدا یمن

  

 
 

برگ انگمور   ینهبر شاخص سبز یرسوپرجاذب با نوع سطوح آبگ یماربرهمکنش سطوح مختلف ت یرتاث -11 شکل

 یمد یطدر شرا
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 یمد یطانگور در شرا ینهبا رقم بر شاخص سبز یربرهمکنش نوع سطوح آبگ یرتاث -12 شکل

 

 سطح برگ

و  11/520بما   یمب سطح برگ به ترت یزانم یشترینبا آزمون دانکن نشان داد که ب هایانگینم یسهمقا یجنتا       

نشمان دادنمد    یدار یمشاهده شد که با شاهد اختال  معنم  یرهدا یمو ن یلوز یرآبگ یها یستمدر س 513/ 18

بما   یمب سطح بمرگ بمه ترت   یزانم یشترینبا آزمون دانکن نشان داد که ب هایانگینم یسهمقا یج(.  نتا13)شکل

 یرشاهد و سما  مشاهده شد که با تههر بو یگرم سوپر جاذب به ازا 360و  380 یها یماربا ت 12/522و  12/523

 (. 14نشان دادند )شکل یدار یاختال  معن یمارهات

 

 

 

 

 

  

 یمد یطبر سطح برگ انگور در شرا یرآبگسطوح مختلف  یرتاث -13 شکل

 

  

 

 

 

 

 یمد یطسوپرجاذب بر سطح برگ انگور در شرا یمارسطوح مختلف ت یرتاث -14 شکل

 

و   83/543بما   یمب شاخص سطح برگ بمه ترت  یشترینکه ببا آزمون دانکن نشان داد  هایانگینم یسهمقا نتایج

 یمره دا یمنم  یمر آبگ یسمتم هر بوتمه و س  یگرم سوپر جاذب به ازا 360و  3800 یمارهایبا برهمکنش ت 11/543

 (.  15مشاهده شد )شکل  یزن یلوز یرآبگ یستمدر س یرمقاد ینمشاهده شد که با هم
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 یمد یطبر سطح برگ انگور در شرا یرا نوع سطوح آبگسوپرجاذب ب یماربرهمکنش ت یرتاث -15 شکل 

 

 عملکرد

کمه   دنشمان دا  یمم د یطسوپرجاذب  بر عملکرد انگور در شمرا  یماربا ت یربرهمکنش نوع سطوح آبگ یجنتا        

بما   یلوز یرآبگ یستمدر س یلوگرمک 32/6و  یرهدا یمن یرآبگ یستمدر س یلوگرمک 11/1عملکرد برابر با  یشترینب

با رقم  بمر عملکمرد    یرآبگ یستمس یماربرهمکنش ت  یج(. نتا16کل گرم سوپرجاذب بدست آمد )ش 380مصر  

نسمبت بمه شماهد خمود      یرهدا یمو ن یلوز گیراب یها یستمنشان داد که هردو رقم در س  یمد یطانگور در شرا

سوپرجاذب با رقم  بمر عملکمرد    یماربرهمکنش ت یرتاث ین(.  همچن11را نشان دادند )شکل یدار یاختال  معن

گمرم   380گمرم  بما مصمر      یلمو ک 58/1با  یعملکرد در رقم رطب یشتریننشان داد که ب یمد یطانگور در شرا

 (.11داشت )شکل یدار یاختال  معن یرقم و رقم عسکر یندر ا یمارهات یرسوپرجاذب بود که نسبت به سا

 
 انگور در شرایط دیمعملکرد تاثیر برهمکنش نوع سطوح آبگیر با تیمار سوپرجاذب  بر  -61شکل 

 

 

 انگور در شرایط دیمعملکرد با رقم  بر و سوپرجاذب تاثیر برهمکنش تیمار سیستم آبگیر -61شکل 
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 بح 

جهمت   یمر آبگ همای  اسمتفاده از سمامانه   یمم، د های مناسب جهت توسعه باغات و تاکستان های ینهاز گز یکی

حفم  رطوبمت فماکتور     یم،د های از آن است. در تاکستان وریبهرهاز روان آب و بهبود  یریاستحصال و جلوگ

 یمو شروع تقسم  یوهم یلشود. بعد از مرحله تشک یم یمحصول تلق یفیتو ک یتهبود کممهم در جهت بقاء و ب

شود و در مرحله بمزرگ شمدن    یشده م یدسلول تول ییموجب کاهش تعداد نها یهرگونه تنش رطوبت ی،سلول

ه، بمر طمول شماخه، تعمداد گمر      یرنشان داد که اثر سطوح آبگ یج. نتایابد یحبه کاهش م ییحبه ها، اندازه نها

 یسمتم دار بود. در س یمعن یشیرو های یژگیسوپر جاذب بر تمام و یماراثر ت یو سطح برگ ول ینهشاخص سبز

نسبت بمه   یشیرو های هر بوته، شاخص یگرم سوپرجاذب به ازا 380و  360 یمارهایو ت یرهدا یمو ن یلوز های

و   یرهما ب به نحو مطلوب به داخل آبگروانا یتبا هدا رسد یرا نشان دادند.  به نظر م یمطلوب تر یتشاهد وضع

بدست آمده  یجبهتر صورت گرفته است. نتا یشهر یکنزد های یهآن در ال یرهبهتر آب، ذخ یعالوه بر جمع آور

آب در درون خمود و رهما    یبرابمر  400جذب  یقرشد شاخه از طر یبر رو اذبدهد که کاربرد سوپرج ینشان م

جمذب   یرا بمرا  یطیشرا ینموده و حت یریوارده به آن  جلوگ یتنش ها است که از یاهگ یازآن در زمان ن یساز

سموپرجاذب   یمزان م یشنشان داده شد با افمزا  یجدر نتا طوریکه به  کند یفراهم م یاهگ یبرا ییمواد غذا یگرد

 (1384)دادی ( و المه 1384و اسمدزاده )  ییطال یها یافتهبدست آمده با  یجبود. نتا یشتررشد شاخه به مراتب ب

مطلوب استحصمال   یاز روش ها یکیباشند،  یم آبی – یخاک یکه از سازه ها یرآبگ یها هاللمطابقت داشت. 

و  یمر همچون انگور، انج یمد یطسازگار با شرا یباغبان های توسعه گونه یمناسب برا یکه با طراح باشند یآب م

( در کشمور   FAO) یجهمان  رسازمان خواربما  بار توسط ینهالل ها اول ینتوانند استفاده شوند. کاربرد ا یبادام م

سموپرجاذب   یمارت یر،مورد استفاده قرار گرفت. اثر سطوح آبگ یایگ یپوشش ها یاءبه منظور اح یقاییآفر یها

شمود،   یمحسموب مم   یعملکرد شاخص مهم کم ینکهدار بود. با توجه به ا یمعن یکم یها یژگیو رقم بر تمام و

همر بوتمه، نسمبت بمه شماهد       یگرم سوپرجاذب به ازا 380و  360کاربرد  و یرآبگ هاییستمشاخص در س ینا

برتر بود. به دلیل ناکمافی بمودن کمل     ینسبت به رقم عسکر یرا نشان داد که در رقم رطب یدار یمعن یشافزا

بمه   نیماز  و دارد بماالیی  پذیریریسک دیم انگور کشت آن، زمانی -مکانی پراکنش بودن نامناسب و هابارندگی

.  درصورتی که بتوان رواناب ناشی از بارندگی هما را در حوضمه همای مشمخص،     شودیاد میجا یلیتکم ارییآب

(. Tavakoli, 2005و ذخیره کرد، می توان نیاز آبی بوته را تأمین کرد و عملکرد آن را بهبود بخشمید )  یتهدا

 یماقل ییرمتر بوده که با تغ یلیم 800از  یشبارش بلند مدت ب ینانگی( میاسوج) یراحمدلذا در منطقه بو (.1987

 یمن % اسمت کمه ا  15از  یشب یبش یدر منطقه دارا ی% اراض50از  یشب یاز جهت است و یافتهکاهش  یزانم ینا

 .یدنما یم ییدهمراه با سوپرجاذب را تا یرسطوح آبگ یریبکارگ یتاهم یطشرا

 :یکل یریگ نتیجه

دار بمود امما    یو سطح برگ  معن ینهبر طول شاخه، تعداد گره، شاخص سبز یرنشان داد که اثر سطوح آبگ نتایج

 دایره یمو ن یلوز یرآبگ های یستمدار را نشان داد. در س یمعن یرتاث یشیرو های یژگیپرجاذب بر تمام واثر سو

 مطلموب  یتنسبت به شاهد وضع یشیرو های هر بوته، شاخص یگرم سوپرجاذب به ازا 380و  360 یمارهایو ت

ا ت 360توام با کاربرد  یو لوز یرهدا یمن یها یرپژوهش حاضر، کاربرد آبگ یجلذا بر اساس نتارا نشان دادند.  تری
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و  یمحصول انگور رطبم  یفیو ک یرشد متعادل، بهبود کم یجادهر بوته، به منظور ا یگرم سوپرجاذب به ازا 380

 است. یهدر منطقه قابل توص یعسکر
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