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 1                                                                                                                    دستورالعمل تولید انگور گواهی شده

 

  )پیش گفتار(مقدمه  - 1
متناسب با جمعیت،  براي تأمین غذاي خود سپري نموده و هاي مختلفی رابشر از ابتداي خلقت تاکنون دوره

. هاي متمرکز امروزي را تجربه نموده استگوناگون شکار تا کشتهاي هاي روز از شیوهشیوه زندگی و تکنولوژي
. به امنیت غذایی با مفهوم امروزي آَن  است نساننگرش ا مهم جلوه نموده است دیدگاه ودر حال حاضر  اما آنچه

از  نیاز به غذاي بیشتر دیدگاه انسان در چند دهه گذشته با افزایش شدید جمعیت و دهدبررسی سوابق نشان می
با  بدین معنی که کشاورزي هم، مانند یک کارخانه بایستی ؛صنعتی تغییر یافتکشاورزي سنتی به کشاورزي 

اینچنین دیدگاهی . تولید کند تا بیشترین سود حاصل گردد را) محصول(حداکثر خروجی هاي بیشتر نهادهمصرف 
منجر  شاورزي را تحت تأثیر خود قرار داد وک تجربیات خردمندانه بشر از طبیعت و چند دهه گذشته، باورها و در

توسعه، امنیت رغم علی ها به حدي بود کههاي ناپایداري اکوسیستمنشانه. هاي متعددي گردیدبه بروز ناپایداري
امنیت غذایی با مفهوم تأمین غذاي کافی، سالم و مغذي براي . انسان در معرض تهدید جدي قرار گرفتغذایی 

مختلف مورد  يهازمانکه در جمله مفاهیمی است  ها بر اساس ترجیحات غذایی ازر همه زمانهمه افراد جامعه د
  مواد غذایی کشاورزي بسیاري به دلیل مصرف نادرست شود در موارد بسیاري مشاهده می. بوده استتأکید 

هاي دچار آلودگیمدیریت نادرست  و آب ، آلودگی هوا، آلوده بودن منابع خاك وها همانند کود و سمنهاده
گردد تا جایی که هم می آلودگی میکروبیو شیمیایی همانند نیترات، نیتریت، فلزات سنگین، باقیمانده سموم 

چنین  در. شده استهاي اصلی مردم تبدیل یکی از دغدغهبه کشاورزي  محصوالتنگرانی از کیفیت اکنون 
جمله آنها  از. ی محصوالت کشاورزي تعریف گردیدهاي متنوعی براي گواهکشورهاي مختلف سامانه شرایطی در

کشور ایران نیز تولید محصوالت گواهی  در. ارگانیک اشاره نمود و) GAP( 1عملیات کشاورزي خوببه توان می
الزامات تولید، فراوري، « اول تولید محصوالت ارگانیک که با استاندارد. شده در قالب دو استاندارد پیگیري گردید

دوم تولید  شکل گرفت و »)11000( صدور گواهی، برچسب گذاري و بازار رسانی مواد غذایی ارگانیکبازرسی و 
صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق، و ابطال پروانه کاربرد « ها که با استانداردمحصوالت با نشان حد مجاز آالینده

  . پا برعرصه گذاشت »ها در محصوالت کشاورزينشان حد مجاز آالینده
تسریع در مراحل اداري وتشویق  ها با هدف تسهیل ومجاز آالینده استاندارد نشان حد 1397سال  در
در همین راستا و براي عملیاتی نمودن . تصویب گردید 7/3/97در مورخ  نندگان مورد بازنگري قرار گرفت وکتولید
  .اندازي گردیدراه) cerganic(موسوم به سرگانیک  گواهی شده پایگاه اطالع رسانی محصوالت ارگانیک وآن 

هاي فنی تولید اختیار داشتن دستورالعمل ها نیاز به درعملیاتی نمودن گواهی حد مجاز  آالینده براي اجرایی و
مابین به همین دلیل تفاهم نامه همکاري فی. مشهود بود کامالًآن محصوالت گواهی شده متناسب با استاندارد 

اساس قراردادي  سالمت غذا منعقد گردید که بر زیست وترویج کشاورزي و دفتر محیط تحقیقات، آموزش وسازمان 
دستورالعمل محصوالت گواهی شده به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي واگذار گردید تا  تدوین و تهیه و

ها با مشارکت مؤسسات این دستورالعمل .گیرد قالب کمیته اجرایی مشترکی مورد بررسی و تأیید نهایی قرار در
سسه تحقیقات ؤ، مآب خاك و تحقیقاتی تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي به ویژه مؤسسه تحقیقات

 بذر، مؤسسه تحقیقات باغبانی، مؤسسه تحقیقات فنی و تهیه نهال و تحقیقات اصالح ومؤسسه ی، کپزشگیاه

                                                
1 Good Agriculture Practice (GAP) 
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اي از دستورالعمل که نسخهشد تدوین  سالمت غذا تهیه و زیست ودرخواست دفتر محیطمهندسی کشاورزي و به 
  . گرددارائه میگواهی شده  انگورتولید 
  

  ها گردش کار دریافت نشان حد مجاز آالینده -2
ها و عملیات زراعی کیفیت و سالمت محصوالت کشاورزي به عنوان برآیندي از کیفیت خاك، آب، نهاده

به  1تواند با تولید محصوالت گواهی شدهاین مهم می. باشدمدیریت صحیح و علمی قابل دستیابی میمناسب و 
دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد « .عنوان گامی مهم در این عرصه محقق شود

به عنوان راهنمایی براي اخذ استاندارد تشویقی و  »ها در محصوالت کشاورزيیندهنشان حد مجاز آال
با این دستورالعمل  .مورد بازنگري مجدد قرار گرفت 1397راهکاري براي تولید محصوالت گواهی شده، در سال 

، فرایند هاي تخصصیها و شرکترسانسازي فرآیندها و استفاده از خدماتهاي نوین، سادهمندي از سامانهبهره
رسانی اطالع و یا پایگاه 2براي اطالعات بیشتر به پیوست . حد مجاز را تسهیل و تسریع نموده است دریافت نشان

  . مراجعه نمودتوان می cerganic.maj.ir محصوالت گواهی شده و ارگانیک به آدرس
 

  ICM(2(مدیریت تلفیقی محصول  -3
تضمین  آن اجرايروشی مناسب براي تولید محصوالت کشاورزي است که ) ICM(مدیریت تلفیقی محصول 

تواند درآمد واقعی  می ها و انرژي مصرفی کاهش مصرف نهاده کننده توسعه پایدار و تولید محصول سالم بوده و با
شده و هاي نوین و مناسب تلفیق هاي سنتی با فناوريدر این نوع مدیریت، بهترین روش. دهدکشاورز را بهبود 

این نوع مدیریت بر مبناي درك . رساندمحیطی به تعادل میتولید اقتصادي محصوالت زراعی را با مدیریت زیست
زیست و کشاورزي است و داراي رویکرد کل مزرعه در دستیابی به تعادل و توسعه پایدار تعادل پیچیده بین محیط

ند از مدیریت اراضی، مدیریت محصول، مدیریت عبارت) ICM(مدیریت تلفیقی محصول اجزاي اصلی  .باشدمی
هاي ها با بهترین روشهر یک از این مؤلفه. باشدها و مدیریت مالی میعناصر غذایی، مدیریت آفات و بیماري

کشاورزي مرتبط بوده و در نهایت منجر به دستیابی به استراتژي بلندمدت و پایدار براي کل  BMP(3(مدیریت 
  . مراجعه نمائید 3اي اطالعات کامل و بیشتر به پیوست بر. مزرعه خواهد شد

  
  اختصاصی تولید آن شرایط عمومی و و انگورمعرفی  - 4

بطور . هاي بسیار قدیم مورد استفاده بشر قرار گرفته است هایی است که از زمان ترین میوه انگور یکی از مهم
اي از آگاهان معتقدند که انگور، حتی پیش از  عده. کلی دو نظریه متفاوت در مورد دیرینگی انگور وجود دارد

ها وجود داشته  وحشی و به مقدار فراوان در جنگل انگور، بطور. پیدایش غالت، مورد استفاده بشر قرار گرفته است
هزار سال تخمین  7تا  6اي دیگر دیرینگی انگور را  عده. جستند هاي نخستین، از برگ و میوه آن بهره می و انسان

                                                
1 Certified Crops 
2 Integrated Crop Management 
3 Best Management Practice 
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هاي  در نگاره. نخستین کسی بود که به پرورش انگور پرداخت) ع(بر طبق روایات موجود، حضرت نوح . زنند می

ها بر مصر  ها و آشوري سال پیش از میالد تعلق داشته و به دوران سلطه فینقی 3500ي مصري که به ها موزائیک
مقدار مواد و عناصر موجود در میوه . طور کامل مشاهده کرد توان کاشت و پرورش تاك را به شود، می مربوط می

گرم آب انگور  100در . متفاوت است انگور با توجه به نوع رقم، شرایط کاشت و درجه رسیدگی حبه انگور بسیار 
تارتارات پتاسیم و همچنین مواد کانی مانند کلسیم، منیزیم، آهن، گرم بی 4تا  5/3عالوه بر آب، قندها و اسیدها، 
مهمترین مواد قندي حبۀ انگور تازه شاملساکاروز، گلوکز، دکستروز و از اسیدهاي . منگنز و سیلسیوم وجود دارد

 67گرم انگور تازه  100ید مالیک، اسید سیتریک و اسیدتارتاریک است و مقدار انرژي در هر آلی اسیدفرمیک، اس
  .باشد کیلوکالري می 268گرم کشمش برابر،  100کیلوکالري و در هر 

متر از  1400درجه و ارتفاع صفر تا 51تا  16هاي جغرافیایی  دامنه اکولوژیکی مو بسیار وسیع بوده و بین عرض
باشد به شرطی کـه   درجه می 39تا  34ترین عرض جغرافیایی براي کشت مو  ولی مناسب. شود ه میسطح دریا دید
  .هاي آب و هوایی از جمله سرماي زیاد و گرماي شدید و رطوبت زیاد مانع از تولید انگور نباشند سایر محدودیت

ز قـزوین و کـرج در   باشـد کـه ا   این منطقه شـامل جنـوب سلسـله جبـال البـرز مـی      : مناطق البرزي ایران -
اي شمال شـرق آن شـامل شـاهرود،     هاي این سلسله کوه عظیم در ایران شروع و تا مناطق دامنه غربی دامنه جنوب

مجموع درجه حرارت فعـال  . کند دامغان، سمنان، گرمسار، ورامین و تهران تا سبزوار و حوالی کاشمر ادامه پیدا می
ثبت شده است که شـرایط کـامالً مناسـب و مسـاعد بـراي رسـیدن       درجه  3350تا  2150در این مناطق، حداقل 

  .سازد ترین ارقام انگور را فراهم می کامل دیررس
جام، گناباد و قسمتی از منـاطق سیسـتان و    حیدریه، تربت هاي تربت شامل شهرستان: مناطق شرقی ایران -

رسـیدن حبـه انگـور، بـراي کشـت و      این مناطق به علت وجود شرایط مناسب براي . شمال شهرستان زاهدان است
پـاییزه و خسـارت تگـرگ    بهـاره، زودرس در این مناطق خطر سرماي . اند ها بسیار مناسب پرورش و توسعه موستان

  .وجود ندارد
مجموع . رسد هاي زاگرس می از تهران شروع و از طریق ساوه و اصفهان به امتداد کوه: مناطق مرکزي ایران -

است و این مناطق نیز براي کشـت   درجه در ساوه متغیر بوده 3000درجه در اصفهان تا  2731هاي فعال از  حرارت
  .باشند و پرورش انگور مناسب می

این منطقه به شکل یک کثیراالضالع شامل شهرهاي آباده، نیریـز، اردکـان، شهرضـا،    : مناطق جنوبی ایران -
رایط پـرورش و گسـترش موکـاري بـراي تمـام ارقـام       اطراف شـیراز و فیروزآبـاد شـ   . فسا، فیروزآباد و کازرون است

در ناحیه کازرون فقط موکاري در مناطقی توصـیه مـی شـود    . رس و دیررس، مناسب و مساعد است زودرس، میانه
  .که امکان گذراندن خواب زمستانه براي تاك فراهم باشد

. آبـاد و ایـالم   نهاوند، مالیر، خرمهاي مریوان، پاوه، کرمانشاه،  شامل شهرستان: غربی مناطق غربی و جنوب -
تر، گرم و از مناطق نیمه مساعد کشت انگور بـه   شویم هوا سردتر و قسمت جنوبی هرچه به سمت شمال نزدیک می

در برخی مناطق مانند لرستان، دماوند و مالیربه علت مساعد بودن شرایط آب و هوایی بیشـتر ارقـام   . رود شمار می
  .ادتوان پرورش د انگور را می

هاي زاگرس در مجاور دریاچه ارومیـه و   غربی کشور در دامنه کوه این منطقه در شمال: مناطق شمال غربی -
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هاي ارومیه، میاندوآب، ملکان، مراغه، آذرشـهر و   هاي سهند در آذربایجان شرقی واقع است که شامل شهرستان کوه
  .انگور برخوردار است باشد که از موقعیت مناسب آب و هوایی براي تولید شیر می عجب

  
  مدیریت قبل از کشت-5
  ویژگی هاي مهم در انتخاب محل  تولید محصول گواهی شده-5-1
  اقلیم مناسب -1- 5-1

بـه  . انگورهاي موجود در ایران به طور معمول نیاز به طـول فصـل رشـد طـوالنی دارنـد     : شرایط آب و هوایی
نسبی پایین و نیز فصل رشـد عـاري از بارنـدگی و همچنـین     صورت نسبی درجه حرارت باال در تابستان و رطوبت 

انگورهاي آمریکایی با آب و هـواي معتـدل و مرطـوب سـازگاري بهتـري      . باشدمالیم براي آنها مناسب می زمستان
هاي اولیـه در  جوانه سرمازدگی. باشدمقاومت به سرما عامل مهم در توسعه کشت اکثر ارقام انگور اروپایی می. دارد

هاي اصلی در دماي پـایین  هاي و شاخهافتد و تنهدرجه سانتی گراد اتفاق می -23درجه سانتی گراد تا  -18 دماي
هـاي انگـور تحـت تـاثیر شـرایط آب و      کیفیت داخلـی حبـه  . بینندگراد به شدت آسیب میدرجه سانتی -23تر از 

قنـد مـوثر اسـت، در حـالی کـه درجـه       آب وهواي خنک معموال ًدر افزایش ترشی و کـاهش  . کندهوایی تغییر می
معمـوال ً طـول فصـل رشـد طـوالنی و درجـه       . گـردد  و کاهش ترشی می حرارت باال در تابستان باعث افزایش قند

هـاي  رطوبت به خاطر بیمـاري . شودحرارت کمتر، در انگورهاي اروپایی منجر به افزایش کیفیت و بازدهی بهتر می
  . باشددر توسعه کشت انگور میکننده قارچی مهمترین عامل محدود

بـا ایـن وجـود عـالوه بـر نـواحی سـرد و        . باشدانگور جزو گیاهان مناطق معتدله می: نیاز سرمایی و گرمایی
اما ممکـن اسـت در منـاطق گـرم میـزان سـرماي       . معتدل در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر نیز قابل کشت است

با کشت انگور در مناطق مختلف از معتدل تـا گـرم،   . داشته باشدکافی براي بر طرف شدن خفتگی زمستانه وجود ن
گستردگی وسیع انگـور در  . توان تولید خارج از فصل و عرضه محصول در دوره طوالنی تر از سال را فراهم نمودمی

وت هـا متفـا  مناطق دنیا، ناشی از تنوع ژنتیکی آن است که باعث می شود تا نیاز سرمایی و گرمـایی ارقـام و گونـه   
شـود  ها ویتیس وینیفرا است که بیشتر در مناطق معتدله کشت میي کشت شده در تاکستانترین گونهرایج. باشد

هـاي انگـور از لحـاظ مقـدار نیـاز سـرمایی و       تفـاوت بـین بوتـه   . هاي سرد است و سازگار با تابستان گرم و زمستان
در مورد مدت زمان الزم جهت بر طرف شدن نیاز . شدباگرمایی، میزان شکفتن جوانه و زمان آن وابسته به رقم می

  . سرمایی انگور اطالعات کمی در دسترس است
خفتگی زمستانه یک ضرورت ژنتیکی براي انگور است و این دوره استراحت براي کامل شدن چرخه رشد 

هاي و جوانه شودهاي درونی انگور به طور کامل مختل نمیدرطی فصل خفتگی فعالیت. باشدانگور ضروري می
براي کشت انگور در مناطق با شرایط آب و هوایی . کنند سالم در اول بهار با افزایش دما شروع به رشد می

- 7هاي سرماي بین باید از ارقامی استفاده شود که سازگاري و تطابق خوبی با دوره) کامالً سرد تا گرم(متفاوت 
در پایان ) گراددرجه سانتی 10(دمایی باالي صفر فیزیولوژیک گراد در پاییز و زمستان و محدوه درجه سانتی 0

زمستان به ترتیب جهت برطرف شدن نیاز سرمایی و نیاز گرمایی و به دنبال آن حصول حداکثر عملکرد داشته 
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هاي انگور و تولید گردد تا رشد بهاره بوتهعدم تامین کافی و کامل نیاز سرمایی و گرمایی موجب می. باشند
- ها و همچنین بیاین امر منجر به کاهش درصد شکفتن جوانه. هاي بارده در آنها رضایت بخش نباشدجوانه

نیاز . شودنظمی در شکفتن جوانه و مشکالت بعدي جهت مدیریت باغ، کاهش کمیت و نیز کیفیت محصول می
ق شده است که شکفتن تواف. سرمایی باید از زمانی محاسبه شود که جوانه کامال به حالت خفتگی رفته باشد

اثر منفی دماي باالي زمستانه بر . هاي روي شاخه میوه ده شکوفا شوند تعریف شودجوانه% 50جوانه زمانی که 
نیازسرمایی . نیاز به ویژه در مناطقی مهم است که تحت اقلیم نیمه گرمسیري قرار دارندتجمع سرماي مورد

 125ساعت، ارقام حسینی، تبرزه و داش قره  200عسگري ساعت، رقم  500تقریبی انگور در رقم ریپاریا 
ساعت، رقم  490ساعت، رقم لعل بی دانه  300دانه و صاحبی هاي قزل اوزوم، ریش بابا، سفید بیساعت، رقم

تا  500دانه ، تامسون بی173، فلم سیدلس 291ساعت، سوپریر  200ساعت، رقم پرلت  336کابرنت ساویگنون 
ساعت سرمایی  400ساعت، ریش بابا و یاقوتی 300ساعت، عسگري  300ساعت، رطبی  200ساعت، منقا  800
براي  .باشدمی 1بطو کلی نیازهاي اقلیمی انگور مطابق با جدول  .گراد گزارش شده استدرجه سانتی 0- 7بین

  :استفاده از این جداول دانستن نکات ارائه شده در ذیل الزم است
خـاك   هاي نباتات گوناگون، نیازهاي آن گیاهان از نظر شرایط اقلیمی و مشخصه در ارزیابی تناسب اراضی براي

نمـا ارائـه    طور جداگانه براي اقلیم، خاك و زمـین  صورت جداولی به این نیازها غالباً به. باشد نما مورد نیاز می و زمین
 .اند و در هر یک از این جداول براي هر گیاه، حاالت زیر تعریف گردید شده

  .در نظر گرفته شده است تیچهار سطح محدود ،یژگیهر و يبرا
  .)S1, 0, 95-100(هاي اراضی براي رشد گیاه مطلوب است  و کیفیت ها مشخصه: بدون محدودیت

هـا تـأثیر کمـی بـر کـاهش عملکـرد        محدودیت. ها براي رشد گیاه تقریباً مطلوب است مشخصه: محدودیت کم
  ). S1, 1, 85-95(درصد عملکرد مطلوب است  80محصول دارند و عملکرد محصول بیش از 

هـا تـأثیر متوسـطی بـر کـاهش       محـدودیت . براي رشد گیاه نسبتاً مطلوب است ها مشخصه: محدودیت متوسط
درصد عملکرد مطلـوب اسـت و سـودآوري محصـول نیـز       80تا  40عملکرد محصول دارند و عملکرد محصول بین 

  ).S2, 2, 60-85(نسبتاً قابل قبول است 
ها تأثیر زیادي بـر کـاهش عملکـرد     محدودیت. براي رشد گیاه کم است ها مطلوبیت مشخصه: محدودیت شدید

و سودآوري محصول خیلی کم اسـت   درصد عملکرد مطلوب است 40تا  20محصول دارند و عملکرد محصول بین 
)S3, 3, 40-60.( 

ها تأثیر خیلی زیـادي بـر کـاهش     دیتمحدو. براي رشد گیاه نامطلوب است ها مشخصه: محدودیت خیلی شدید
درصد عملکرد مطلـوب اسـت و هیچگونـه سـودآوري بـراي       20تا 0عملکرد محصول دارند و عملکرد محصول بین 

  ).N1& N2, 4, 0-40(گردد  محصول وجود ندارد و براي نوع کاربري اراضی مورد نظر توصیه نمی
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  نیازهاي اقلیمی براي انگور - 1جدول 
CLIMATE REQUIREMENTS- GRAPE 

Climatic characteristics 

Class, degree of limitation and rating scale 

      S1 S2 S3 N1 N2 

0 1 2 3 4 

100 95 85 60 40 25 0 

Mean temp.of  buds growth 
(°C) 

15-18 

15-11 

18-21 

11-9 

21-23 

9-4 

23-25 

4-2 
- 

>25 

<2 

Mean temp.of germination 
and branch growth (°C) 

24 - 28 
24 - 20 

28 - 30 
20 - 16 

30 - 33 
16 – 13 

33 - 37 
13 - 10 

- 
> 37 
< 10 

Mean temp.of flowering, 
pollination and fruit 
formation (°C) 

25 - 28 
25 - 22 

28 - 31 
22 - 20 

31 - 34 
20 – 17 

34 - 37 
17 - 15 

- 
> 37 
< 15 

Mean temp.of fruit 
ripening(°C) 

23 - 27 
23 - 22 

27 - 31 
22 - 19 

31 - 35 
19 – 12 

35 - 39 
12 - 9 

- 
> 39 
< 9 

Absolute min. temp.of 
dormant stage (°C) 

2-0 

2-4 

0-(-8) 

4-8 

(-8)_(-15) 

8-12 

(-15)_(-18) 

12-15 
- 

< -18 

>15 

 

  

  انتخاب زمین - 2- 5-1
، اسـیدي و  )قلیـایی (باال  pHهایی با و در برابر خاك شرایط متفاوت خاکی سازگاري داردانگور با انواع خاك و 

هـا فـراهم   هاي انگور امکـان سـازگاري آن را بـا بیشـترخاك    ها، ارقام و پایهتنوع، گونه .رسی سنگین متحمل است
-ور ترجیح داده مـی خاکی عمیق با زهکش مطلوب و بافت شنی سبک تا نیمه سبک براي پرورش انگ. نموده است

هـاي زایشـی، بـراي    هاي غنی و حاصل خیز به سبب افزایش بیش از حد رشد رویشی و رقابت با انـدام خاك. شود
  .شوندپرورش انگور توصیه نمی
هاي شنی سبک، رطوبت کمتري حفظ کرده، در بهار زودتر گرم و در پاییز دیرتر سرد توجه شود که خاك

وجود یک زهکش خوب از این جهت اهمیت دارد که باال بودن . شودصول میکه سبب زودرسی مح. گردندمی
  .شودها میسطح آب زیر زمینی با اختالل در تهویه خاك سبب خفگی ریشه

  .باشدمی 2بطور کلی نیازهاي خاکی انگور مطابق با جدول 
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 نما براي انگور نیازهاي خاکی و زمین -2جدول 

GRAPE–-LANDSCAPE AND SOIL REQUIREMENTS  

Land characteristics 

Class, degree of limitation and rating scale 

      S1 S2 S3 N1 N2 
0 1 2 3 4  

100 95 85 60 40 25 0 

Topography (t)       

Slope (%) <5 5-10 10-15 15-20 20-30 >30 

Wetness  (w)       

Flooding F0 F1 F2 - F3 - 

Drainage Good Moderate Imperfect Poor and 
aeric 

Poor but 
drainable 

Poor but 
not 

drainable 

Physical soil       

Characteristics  (s)       

Texture/structure L.SL 
SC,SiL,Si
CL,Si,CL 
,LS,SCL 

C<60s,C<
60v 

Cm,SiCm,Si
Cs, S, 

C>60s 
C>60v 

 

 
      

Coarse fragment (vol%) 0-15 15-35 35-50 50-70 >70 - 

soil depth (cm) >120 120-90 90-70 70-45 <45 - 
CaCO3 (%) 0-15 15-30 30-45 45-60 60-70 >70 

Gypsum (%) 0-5 5-10 10-15 15-30 >30 - 
Soil fertility       

characteristics (f)       

pH (H2O) 
7.5-7.6 7.6-8 8-8.2 8.2-8.5 8.5-8.7 >8.7 

7.5-7 7-6.2 6.2-5.8 5.8-5 <5 - 

Organiccarbon (%) >0.6 0.6-0.2 0.2-0.1 <0.1 - - 

Salinity & Alkalinity(n)       
EC (dS/m) 0-1 1-2.5 2.5-6 6-10 10-12 >12 

ESP (%) 0-5 5-8 8-18 18-30 30-40 >40 

  
  :براي انتخاب زمین مناسب بایستی عالوه بر مسائل عمومی به موارد زیر نیز توجه نمود همچنین

 .با توجه به سوابق کشت و کار در آن در سه سال گذشته از فاضالب استفاده نشده باشد - 1
 .متر از آن فاصله داشته باشد 50-100هاي اصلی قرار نگرفته باشد و یا حداقل در مجاورت جاده - 2
 .قبلی از نهاده هاي سم و کود و غیر معتبر و به مقادیر زیاد استفاده نشده باشددر کشت هاي  - 3
 . سموم نباشد و فلزات سنگین مجازغیرهاي خاك مورد استفاده حاوي غلظت - 4
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  مدیریت حاصلخیزي خاك قبل از کشت - 5-2
برداري خاك اقدام و پس از تجزیـه  همانند سایر باغات قبل از هر چیز ابتدا باید نسبت به حفر پروفیل و نمونه 

 . براي آب آبیاري نیز تجزیه الزم است. آن توسط متخصص امر بررسی گردد
قبل از کشت انگور الزم است ضمن انجام نمونه برداري و تجزیه خـاك و آب نسـبت بـه توصـیه کـودي بـراي       

ه صورت زیر اقدام نمـوده و سـپس   بدین منظور نسبت به تهیه نمونه خاك و آب ب. مصرف کودهاي پایه اقدام نمود
هاي مورد تأیید ارسال گردد تا بـر اسـاس نتـایج تجزیـه خـاك و آب نسـبت بـه        ها براي تجزیه به آزمایشگاهنمونه

عالوه بر تجزیه خاك و آب براي عناصر غذایی گیاه و . توصیه کودهاي مورد نیاز به صورت پایه و سرك اقدام گردد
هـاي  فهرسـت و دوره  3شـوند کـه در جـدول    ینده نیز مورد اندازه گیري واقع مـی توصیه کودي، فلزات سنگین آال

  . اندازه گیري آن آمده است
  

  روش نمونه برداري خاك - 5-2-1
پذیر نبوده و الزم است نمونه هنگامی که بخواهیم ویژگی خاکی را تعیین کنیم معموال آزمایش همه خاك امکان

بایستی معرف و نماینده خاك منطقه موردنظر باشند و در فاصله زمانی بین  هاي خاكنمونه. برداري انجام گیرد
-هاي نمونهبرداري از خاك بایستی بر اساس استانداردنمونه. گیري دست خوش تغییرات نشوندبرداري تا اندازهنمونه

در صورت . رعایت شود که در زیر به برخی موارد مهم آن اشاره شده استموارد آن گرفته و انجام  1برداري از خاك
  .تر به استانداردهاي مربوط مراجعه شودنیاز به اطالعات کامل

تر از تر، شبیهاما مناطق نزدیک .کنداي به نقطه دیگر تغییر میهاي خاك از نقطهویژگی: الگوي نمونه برداري
باشد که در این نوع وابستگی به وابستگی مکانی موسوم می. دورتر استمدیگر از همناطقی هستند که فاصله آنها 

  . الگوهاي مختلفی براي نمونه برداري وجود دارد .علم زمین آمار اهمیت بسیاري دارد
از جمله مزایاي  .شودنمونه برداري انجام می ،که بر اساس شبکه مربع یا مستطیلی منظم :الگوي شبکه منظم - 1

  .باشندمنظم آن است که به سادگی پیاده شده و ابعاد شبکه نیز قابل تغییر میشبکه 
  

 
  برداري منظمنمونه -1 شکل

  
                                                

راهنماي  :سازمان ملی استاندارد ایران، قسمت دوم10962-1استاندارد برداري هاي نمونهراهنماي طراحی، برنامه :کیفیت خاك، قسمت اول ١
 .)10962- 3 استاندارد( راهنماي ایمنی: و قسمت سوم) 10962- 2استاندارد( برداريهاي نمونهروش
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این روش و الگو در کشاورزي  .گیرددر منطقه موردنظر انجام می N ،W،S ،  Xکه به صورت  :الگوي نامنظم -2

  .کاربرد وسیعی دارد) زراعت و باغبانی(
  

  
 Xو  Wبرداري نامنظم به صورتنمونه - 2 شکل

  

بدین . شودهاي خاك از نقاط تعیین شده به صورت تصادفی برداشته میکه نمونه :روش الگوي تصادفی -3
شوند اي استخراج میهاي رایانهبرداري با استفاده از اعداد تصادفی که از جداول آماري یا برنامهمنظور نقاط نمونه

  . شوندتعیین می

  
  برداري تصادفی نمونه -3 شکل

 
اي تقسیم شده و تعداد هاي شبکهدر این روش منطقه به تعدادي سلول :ايبرداري تصادفی طبقهنمونه -4

  . شوندبرداري بطور تصادفی انتخاب میمشخصی از نقاط نمونه

  
  ايبرداري تصادفی طبقهنمونه - 4 شکل
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  براي اراضی کشاورزي زراعی . شوداین عمق با توجه به اهداف موردنظر تعیین می معموالً :برداريعمق نمونه
براي باغات انگور نمونه  .شودمتري در نظر گرفته میسانتی 60-90و  30-60، 0-30ها و براي باغ 30- 60، 30-0

   انداز درخت در طول دوره رشد مهم استبرداري خاك از سایه
گرم  2000گرم بوده و در صورت نیاز به ذخیره و نگهداري آن حداقل  500حداقل مقدار نمونه  :مقدار نمونه

  . وزن دارد
. در مواردي که الزم است تا متوسط غلظت یک ماده یا یک پارامتر در یک الیه را تعیین کنند :هاترکیب نمونه

   .نمایندیک نمونه مرکب تهیه مینمونه انفرادي را با یکدیگر مخلوط کرده و  25در این حالت حداقل 
اي یا مارپیچی استفاده استوانه) اوگر(برداري برداري خاك از مته نمونهبراي نمونه :برداريوسایل و ابزار نمونه

هاي مرطوب مناسب هاي شنی و خشک و نوع مارپیچی باز براي خاكاي بسته، براي خاكشود که نوع استوانهمی
بایستی دقت نمود . توان از بیلچه و یا بیل استفاده کردبرداري میدسترسی به مته نمونهدر صورت عدم . باشدمی

  .برداري فاقد هر گونه آلودگی و زنگ زدگی باشدکه وسیله نمونه
هاي خاك بایستی ضمن استحکام کافی احتمال ظروف نگهداري نمونه: هاحمل و نقل و نگهداري نمونه

. باشدبدین منظور استفاده از ظروف پلی اتیلنی دهانه گشاد مناسب می. برساندآلودگی و تغییر را به حداقل 
هاي خاك نمونه. برداري نیز عاري از هر گونه آلودگی باشدهمچنین بایستی توجه داشت که خود ظرف نمونه

  . برداري به آزمایشگاه منتقل شوندبایستی بالفاصله پس از نمونه
... بردار وخاك بایستی مشخصات محل نمونه برداري، زمان، عمق، نام نمونههاي برروي نمونه :برچسب زنی

بین رفتن یا پاك شدن آنها وجود  داده شود به نحوي که امکان از درج گردیده و بر روي ظرف و یا داخل آن قرار
ر آزمایشگاه پس از انتقال نمونه نسبت به خشک کردن آن و سپس الک نمودن آن اقدام و در اختیا. نداشته باشد

  .گیردقرار می
بهترین شرایط نمونه . برداري از مزارع یک ماه قبل از کشت استبهترین زمان نمونه :برداريزمان نمونه

-روز پس از گذشت آبیاري می 3- 5برداري خاك زمانی است که خاك به اصطالح گاورو شده باشد که معموالً 
برداري و رفت و آمد در مزرعه و زمین خیلی خشک به نمونه زمین خیلی مرطوب به دلیل بروز مشکل در. باشد

همچنین خاك داخل مته قبل از باال آمدن از داخل چاله . علت مشکل در وارد نمودن مته در زمین سخت است
  .برداري نیستلذا زمان مناسبی براي نمونه. ریزدبیرون می

  
  برداري آب روش نمونه  -5-2-2

گر خصوصیات واقعی منبع اصلی  بدست آوردن قسمت کوچکی از آب است که نمایانآب گیري  هدف از نمونه
تناوب  ،گیري مان نمونه، زگیري ترین عوامل براي رسیدن به این مقصود عبارتند از نقاط نمونهمهم .باشد
ذکر  2347ه این موارد در استاندارد ملی ایران به شمار. گیري و حفظ ترکیب نمونه تا زمان اجراي آزمایش نمونه
اما بطور خالصه برخی موارد در زیر اشاره . که براي دسترسی به اطالعات کامل بایستی به آن مراجعه نمودشده 

 . شودمی
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در صورت عدم دسترسی به ظروف . ظرف نمونه گیري را از قبل با آب مقطر تمیز شسته و خشک نمایید -

   .اند، استفاده کنیدواد درجه یک ساخته شدهتوانید از ظروف پالستیکی سفید که از ماي میشیشه
  .اما قبل از نمونه برداري ظرف را چندین بار با آب موردنظر شستشو دهید .کندحجم دو لیتري براي ظرف کفایت می - 
  .بسته و با ذکر تاریخ نمونه برداري آنها برچسب زده و بالفاصله به آزمایشگاه ارسال کنید درب ظروف را کامالً -

  
  آنالیزهاي خاك، آب و گیاه مورد نیاز در  نظام محصوالت گواهی شده -5-2-3

ها در تولید محصوالت گواهی شده الزم است تا بر اساس براي مدیریت صحیح منابع خاك و آب و نهاده
ه انجام آزمون خاك و گیاه از جمله مواردي است که هم براي مدیریت گیاهان به ویژ. مدیریت تلفیقی عمل نمود

 باشدبودن احتمالی عناصر آالینده مورد نیاز و ضروري می عناصر غذایی و شوري و هم براي جلوگیري از باال
  )4تا  3جدول (

  
  آنالیزهاي مورد نیاز خاك براي اراضی تحت کشت محصوالت گواهی شده - 3 جدول

 توضیحات عمق تواتر نوع آنالیز ردیف

  0-30 سال یکبار 5  بافت 1

2 

EC 
pH 

SAR 

  سال یکبار 3
  سال یکبار 3
 سال یکبار 3

30-0  
  و
60 -30 

در صورت تغییر شوري منابع آب و خاك هر ساله 
 گیري شوداندازه

3 

OC 
P 
K 
Fe 
Zn 
Mn 
Cu* 

B 
Mo 

  سال یکبار 2
  سال یکبار 2
  سال یکبار 3
  سال یکبار 3
  سال یکبار 3
  سال یکبار 3
  سال یکبار 3
  سال یکبار 3
 سال یکبار 5

30-0  
  30-60و 30-0

30-0  
30-0  
30-0  
30-0  
30-0  
30-0  
30-0 

گیري در صورت تغییر بایستی پس از آن اندازه
 .انجام شود

4 

Cd* 

Pb* 

Ni* 

Hg* 

  سال یکبار 3
  سال یکبار 3
  سال یکبار 3
 سال یکبار 3

30-0  
30-0  
30-0  
30-0 

  .گیري در سال اول ضروري استاندازه -
بایستی در صورت وجود منبع آلودگی هر ساله  -

 .انجام گیرد

  گیري در سال اول قبل از کشتضروري براي اندازه*               
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  پارامترهاي مورد نیاز در تجزیه آب آبیاري براي تولید محصوالت گواهی شده -4جدول 
 توضیحات تواتر نوع آنالیز ردیف

1 
  هدایت الکتریکی

  اسیدیته
  نسبت جذب سدیم

  ساالنه
  ساالنه
 ساالنه

  
  

 pHدر صورت باال بودن 

2 

 غلظت فلزات سنگین
Ni 
Cd 
Pb  
Cr 

 
  سال یکبار 3
 سال یکبار 3
  سال یکبار 3
 سال یکبار 3

 
  اندازه گیري در سال اول ضروري است

  

  
  سازي و کاشت انگورمدیریت آماده -6
  و احداث باغ مناسب تهیه بستر - 6-1

براي این کار ابتدا با ایجاد چند پروفیل . الزم صورت گیردبررسی  به منظور تعیین وضعیت نفوذپذیري خاك، باید
در . هاي قبلی اشاره شدهاي مختلف خاك بررسی می شودکه در بخشپذیري و الیهذخاك در محل احداث باغ، نفو

با هایی بایست با استفاده از بیل مکانیکی و یا توسط کارگر گوده یا کانالمینان از مناسب بودن شرایط میطصورت ا
در صورتی . هاي تعیین شده براي کاشت حفر و مجددا با خاك مناسب بازسازي نمودمتر در مکان 5/1حداقل عمق 

سازي این الیه توسط ادوات مناسب شکسته که الیه یا افق غیر قابل نفوذ وجود داشته باشد الزم است در زمان بستر
وه بر بهبود ظرفیت نگهداري آب در خاك و تامین عناصر اده آلی به بستر کاشت عالبا اضافه نمودن م. و حذف شود

  .گرددغذایی، محیط رشد و نمو ریشه و گیاه نیز بهینه می
  

  و انتخاب رقم مناسب براي کشت  انگورخصوصیات مختلف ارقام  -6-2
  

   مناطق مختلف کشورمشخصات ارقام انگور مهم در   - 5جدول 

 نام رقم انگور مراکز مهم
 موارد مصرف ارقاممشخصات مهم 

 آب میوه کشمشی خوريتازه رنگ میوه زمان رسیدن

 حومه قزوین

 * * * سفید رسمیان بی دانه سفید
 * * * قرمز رسمیان بی دانه قرمز
 - - * قرمز زود رس یاقوتی قرمز

 * * * سیاه رسمیان شاهانی

 ضیا آباد
 * * * سبز تیره زود رس گزنداي

 * * * سفید میان رس بیدانه سفید
 * * * قرمز رسمیان دانه قرمزبی

 بویین زهرا
 * * * قرمز رسمیان دانه قرمزبی

 * * * سفید رسمیان بی دانه سفید
 - - * زرد مایل به قرمز زود رس خلیلی

 آبیک
 - * * زرد مایل به سبز رسمیان عسکري سفید
 * * * سفید رسمیان بی دانه سفید
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 مناطق مختلف کشورمشخصات ارقام انگور مهم در  -5دول ج ادامه

 نام رقم انگور مرکز مهم
 موارد مصرف مشخصات مهم ارقام

 آب میوه کشمشی تازه خوري رنگ میوه زمان رسیدن

 آوج
 * * * قرمز رسمیان بی دانه قرمز

 * * * سفید رسمیان بی دانه سفید

شهرستان 
 تاکستان

 * * * سفید رسمیان بی دانه سفید

 * * * قرمز رسمیان بی دانه قرمز

 * * * سیاه رسمیان شانی

 - - * زرد مایل به سبز دیررس انگشت عروس

 درهخرم
 - * * زرد طالیی رسمیان سمر قندي

 * * * سفید رسمیان بی دانه سفید

 ابهر و نشاط

 * * * زرد طالیی رسمیان فخري

 * * * قرمز رسمیان بی دانه قرمز

 * * * سفید رسمیان بی دانه سفید

 * * * زرد میان رس بی دانه سفید سبزوار حومه 

 غوره - - سبز مایل به زرد میان رس شیرازي دشمن زیاري

 * * * سبز مایل به زرد میان رس رجبی سفید زرقان

 * * * قرمز میان رس بی دانه قرمز میمنا

 مرو دشت
 - - * سیاه میان رس رجبی سیاه

 - - * زرد  سبز مایل به میان رس آتیه درشت

 سروستان

 * * * سیاه تیره میان رس سمرقند سیاه

 - - * سبز مایل به زرد میان رس شکرشیراز

 - - * قرمز تیره میان رس رطبی

 * - * قرمز میان رس صاحبی

 * - * قرمز میان رس عسکري سیاه

 - - * زرد مایل به سبز میان رس پیکانی عسکري

 سنندج و حومه
 - - * سبز زود رس خلیلی

 - - * قرمز زود رس یاقوتی قرمز

قصر شیرین و 
 سرپل ذهاب

 - - * قرمز زود رس یاقوتی قرمز

 حومه همدان
 * * * قرمز رسمیان بی دانه قرمز

 * * * سفید مایل به سبز رسمیان بی دانه سفید
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 مناطق مختلف کشورمشخصات ارقام انگور مهم در  -5دول ادامه ج

 نام رقم انگور مرکز مهم
 موارد مصرف مشخصات مهم ارقام

 آب میوه کشمشی تازه خوري رنگ میوه زمان رسیدن

 - - * قرمز دیر رس ریش بابا تویسرکان

 رزن
 - - * قرمز روشن رسمیان صاحبی

 * * * سفید مایل به سبز رسمیان بی دانه سفید

 * * * سفید مایل به سبز رسمیان بی دانه سفید مالیر

 * - * سبز مایل به سبز رسمیان عسکري نهاوند

 خرم آباد

 - * - قرمز سیاه دیررس شاهانی

 - * * سبز روشن زود رس فخري

 - * * قرمز ابلق دیر رس شاهرودي

 کاشمر 
 - - * طالیی زود رس خلیلی

 - * * سبز رسمیان پیکامی

 قوچان
 - - * قرمز دیر رس ریش باباقرمز

 کالهداري
میانرس تا 

 دیررس
 - - * سفید

 مشهد
 * * * سبز رسمیان پیکامی

 * * * سبز رسمیان بیدانه سفید

 - - * سیاه زود رس یاقوتی شیروان

 بجنورد
 کالهداري

میانرس تا 
 دیررس

 - - * سفید

 - * * سبز روشن رسمیان سفید عسکري

 - - - سفید رسمیان سکه حیدریه تربت 

 - - * طالیی رسمیان رازقی درگز

 - - * قرمز رسمیان صاحبی نیشابور

 سبزوار و تربت جام
 * * * طالیی رسمیان بی دانه سفید

 * * * قرمز رسمیان بی دانه قرمز

 - - * قرمز دیر رس قران بیرجند

 شاهرود

 * * * مایل به سبززرد  رسمیان بی دانه سفید

 - - * زرد مایل به سبز دیررس فخري

 - - * سبز مایل به زرد دیررس شاهرودي

 ورامین
 * * * قرمز رسمیان بی دانه قرمز

 * * * سفید رسمیان بی دانه سفید

 شهریار
سرخ 

 وشاهرودي فخري
 - - * قرمز ابلق دیر رس
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  مناطق مختلف کشورمشخصات ارقام انگور مهم در   -5دول ادامه ج

 نام رقم انگور مرکز مهم
 موارد مصرف مشخصات مهم ارقام

 آب میوه کشمشی تازه خوري رنگ میوه زمان رسیدن
 - - * زرد مایل به سبز رسمیان اتابکی اراك

 ساوه

 - - * سیاه زود رس یاقوتی سیاه
 - - * قرمز میان رس کندري

 - - * قرمز دیر رس بابا قرمزریش 
 - * * سبز روشن رسمیان دانهلعل بی

 - - * سبز مایل به سبز زود رس خلیلی سفید
 - * * سبز روشن رسمیان سفید عسکري

 - * * سفید رسمیان بی دانه سفید

 شهرستان مراغه

 - - * قرمز زودرس خلیلی قرمز
 * * * قرمز میان رس بیدانه قرمز
 * * * سبز مایل به زرد میان رس بیدانه سفید
 - - * ابلق میان رس قزل اوزوم

 - * * زرد مایل به سبز رسمیان عسکري سفید
 * * * سبز روشن میان رس دسته چین آذر شهر

 - - * سبز روشن زودرس خلیلی سفید عجب شیر
 * * * سبز روشن دیررس تبرزه سفید گوکان

 - - * سبز مایل به زرد میان رس حسینی ملک کندي
 * * * قرمز دیررس تبرزه قرمز سرد رود از حومه تبریز
 * * * قرمز میان رس بیدانه قرمز شهرستان مشکین شهر

 شهرستان ارومیه
 * * * سبز مایل به زرد میان رس بیدانه سفید
 * * * قرمز میان رس بیدانه قرمز
 - * - ايسرمه –قرمز  میان رس )رشه(سیاه سردشت

 - - * قرمز میان رس صاحبی قرمز سیلوانه

 * * * سبز روشن میان رس ملکی صوماي برادوست

 * * * سبز روشن زودرس دیزمارس انزل

 - * * سبز زودرس گزندایی نازلوچاي

 * * * سبز مایل به زرد میان رس عسگري باراندوزچائی

 میان دوآب

 - - * قرمز میان رس شیرازي
 - - * قرمز دیررس ریش بابا قرمز

 - - * قرمز دیررس قزل ازوم
 - - * طالیی میان رس رازقی

 - * * قرمز دیررس لعل بیدانه
 * - * سفید طالیی دیررس گرمیان
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 بیدانه سفید

 باشداي روشن میمیان رس، بیدانه، شکل حبه گرد، اندازه حبه کوچک، سبز مایل به زرد یا قهوه. 

  ها متوسط تا بزرگ، طویل با دم کوتاه، با تراکم متوسط، پوست میوه آن نسبتاً کلفت، گوشت آن  خوشه
 . باشد سفت و بی رنگ، فاقد مزه مخصوص می

 خوري و کشمش است ولی در تهیه سبزه، شیره و آب انگور هم مورد استفاده قرار  عمده مصرف آن تازه
 . قابلیت حمل و نقل و نگهداري متوسط دارد. گیرد می
 مداولترین رقم ایران در سراسر مناطق انگور خیز کشور: مناطق توصیه شده کشت. 

  

 بیدانه قرمز

 گ قرمزدانه و به رنشکل حبه گرد کوچک، بی . 

 ها متوسط تا بزرگ، طویل با دم کوتاه، با تراکم متوسط، پوست میوه آن نسبتاً کلفت، گوشت آن  خوشه
خوري کشمش  عمده مصرف آن تازه. باشد می) شهریور ماه(رس  سفت و بی رنگ، فاقد مزه مخصوص و میوه میان

 .بوده و قابلیت حمل و نقل و نگهداري متوسط دارد
  هاي خشبی کلفت و نسبتا طویل رشد نسبتا زیاد و بارآوري منظم و خیلی زیاد با شاخهرقمی است قوي با

انتهاي شاخه جوان باز، . شودهاي این رقم نازك بوده و براي تهیه دلمه استفاده میاي شکل، برگبا مقطع دایره
هاي غیر توسط با پیچکهاي اصلی با رشد مهاي برنز، شاخهبرگ جوان به رنگ زرد با لکه. بدون آنتوسیانین

ها هرمافرودیتی به تعداد یک یا دو گالذین لوب، گل 5وجهی با  5متوالی، برگ بالغ به رنگ سبز تیره به شکل 
 .در هر شاخه یک یا دو خوشه وجود دارد. شودبه باال تشکیل می 5در هر شاخه که اولین گالذین در بندهاي 

 کشور خیزرسراسر مناطق انگو: مناطق توصیه شده کشت 
  

  پیکانی سفید
 زرد، مناسب تهیه کشمش - میان رس و بی دانه، اندازه حبه متوسط، شکل حبه بیضی پهن، رنگ پوست سبز.  
 بیشتر مناطق خراسان، بویژه کاشمر در خراسان: مناطق توصیه شده کشت 

  

 خلیلی

 باشدرقم خلیلی به دو رنگ سفید و سیاه می . 

  درصد است 21-16درصد قند آن . حبه کوچکمیوه زودرس، وزن خوشه متوسط و. 
 هاي بالغ اندازه خیلی کوچک به شکل پنج وجهی با هفت لوب برگ. باشدهاي جوان به رنگ سبز میبرگ

شاخه چوبی به رنگ . باشدسطح فوقانی برگ سبز روشن می. هاي آن دو طرف مستقیم استکه شکل دندانه
 .گیرندها کوتاه و به شکل غیرمتوالی روي شاخه قرار میپیچک. اي مایل به زرد و داراي عدسک استقهوه
 کشور بویژه مناطق نیمه گرمسیر و گرم براي مصرف  خیزاکثر مناطق انگور: مناطق توصیه شده کشت

 .تازه خوري پیش از فصل، مناسب براي کشت دیم
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 ریش بابا سفید و قرمز

 رنگ حبه قرمز کم رنگ مایل به کهربایی یا دار، میوه دیررس، شکل حبه بیضی کشیده، درشت و دانه
به علت ضخامت پوست حبه قابلیت حمل و نقل و نگهداري خوب دارد و . باشداي میسبز مایل به زرد یا قهوه

 .شودمعموالً به صورت آونگ براي زمستان نگه داشته می

 شکل خوشه کوتاه و متراکم بوده بیشتر مصرف تازه خوري دارد . 

 مناطق انگور خیز کشور بویژه مناطق معتدله و نیمه سرد، فارس، قزوین، خراسان، : ده کشتمناطق توصیه ش
 .ارومیه

  

 شاهرودي

 دار، شکل حبه بیضی طویل، وزن خوشه زیاد، درصد قند باال، زمان اندازه خوشه بزرگ، حبه بزرگ و دانه
 . باشده میخوري و نگهداري در سردخان گلدهی متوسط، میوه دیررس و مناسب جهت تازه

 هاي لکه   هاي جوان به رنگ سبز باانتهاي شاخه باز، مقدار آنتوسیانین ضعیف، رشد نیمه افراشته، برگ
ها مخلوط دو شکل دندانه( اي با پنج لوبهاي بالغ کوچک به شکل دایرهبرنزي و آنتوسیانین خیلی ضعیف، برگ

شاخه . آیدبوده که در پاییز به رنگ زرد در می سطح فوقانی برگ سبز روشن). طرف مستقیم و دو طرف محدب
ها کوتاه و به شکل متوالی روي شاخه قرار پیچک. اي مایل به زرد و داراي عدسک می باشد چوبی به رنگ قهوه

 .گیرندمی

 اکثر مناطق انگور خیز کشور بویژه مناطق معتدله ونیمه سرد، خراسان، قزوین، : مناطق توصیه شده کشت
  .شاهرود

  

 حبی سفید و قرمزصا

  درشت و (دار ، دانه)باشدنوع قرمز آن مرغوب تر از سفید می(حبه بیضی درشت، رنگ حبه قرمز یا سفید
متوسط رس، مصرف به صورت تازه خوري، قابلیت حمل و نقل، نگهداري و بازار ) عدد در حبه 2-3به تعداد 

 . بزرگها مخروط کامل و پسندي خوب، وزن خوشه بسیار زیاد، خوشه

 اکثر مناطق انگور خیز کشور بویژه آذربایجان وفارس: مناطق توصیه شده کشت. 

  انتهاي شاخه جوان آن باز، آنتوسیانین در انتهاي شاخه جوان خیلی ضعیف و پراکندگی آن به صورت
قائم و قدرت رشد آن متوسط  عادت رشد گیاه نیمه. رنگ سطح فوقانی برگ جوان سبز تیره است. نواري است

طول . شکل است Uاندازه برگ بالغ آن بزرگ و داراي پنج لوب پنج و جهی و قاعده سینوس دمبرگ . است
مقطع شاخه چوبی رسیده آن بیضی . دمبرگ خیلی کوتاه بوده و رنگ سطح فوقانی پهنک آن سبز تیره است

ها گل. گره متوسط و قطر آن خیلی کوچک استنطول میا. اي تیره استگره قهوهباریک و رنگ اصلی میان
  .گرددتر تشکیل میهرمافرودیت بوده و بر روي گره پنجم و بیش

 فارس اکثر مناطق انگور خیز کشور بویژه آذربایجان و: مناطق توصیه شده کشت.  
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 فخري

 نسبتاً ضخیم  دار، رنگ حبه زرد مایل به کهربایی، پوست حبهمیوه دیررس، شکل حبه بیضی درشت و دانه
شکل . رود، نوع مصرف به صورت تازه خوري، مویز و شیرهو یکی از انگورهاي مناسب مجلسی ایران به شمار می

 .ها مخروط کشیده، قابلیت حمل و نقل و نگهداري خوب خوشه
  انتهاي شاخه جوان آن باز، آنتوسیانین در انتهاي شاخه جوان خیلی ضعیف بوده و پراکندگی آن به صورت

عادت رشد گیاه نیمه افتاده و قدرت رشد آن قوي . رنگ سطح فوقانی برگ جوان آن سبز است. نواري است
. باز استآن نیمه هاي سینوس دمبرگاندازه برگ بالغ آن متوسط بوده و داراي پنج لوب پنج وجهی و لوب. است

کوتاه بوده و رنگ سطح  طول دمبرگ. باشدشکل می Vوجهی و قاعده سینوس دمبرگ  پهنک به شکل پنج
ها گل. اي شکل و رنگ اصلی میانگره زرد استمقطع شاخه چوبی رسیده آن دایره. فوقانی پهنک آن روشن است

 .شودتر تشکیل میهرمافرودیت بوده و بر روي گره پنجم و بیش
 آذربایجان، قزوین، شاهرود و بجنورد: مناطق توصیه شده کشت. 

  
 یاقوتی قرمز

 دانه، خوشه کوچک و متراکم هاي کوچک به رنگ حبه قرمز تا قرمز تیره، بیودرس، داراي حبهمیوه بسیار ز
 . و فشرده، خاصیت حمل و نقل خوب

 هاي بالغ خیلی کوچک به شکل پنج وجهی با پنج لوب استهاي جوان به رنگ سبز، اندازه برگبرگ .
ها خیلی پیچک. باشدبه زرد و فاقد عدسک میاي مایل سطح فوقانی برگ سبز روشن، شاخه چوبی به رنگ قهوه

 .گیرندکوتاه و به شکل غیر متوالی روي شاخه قرار می

 مناطق نیمه گرمسیر و گرمسیر کشور: مناطق توصیه شده کشت. 
  

  ترکمنستان شماره چهار 
 ضخیم، قند رس، اندازه حبه بزرگ، بیضی کوتاه، آبدار، به رنگ قرمز سیاه، گوشت پررنگ، پوست میوه میان

، بازارپسندي و طعم و مزه خوب، ریزش حبه، اندازه خوشه دارمتوسط، جدا شدن حبه از دم حبه متوسط، دانه
  .بزرگ با وزن متوسط و تراکم حبه متوسط

 
 فلیم

 طعم عالی، خودبارور،  رس، میوه به رنگ قرمز آتشین، اندازه متوسط، شیرین با عطر وتقریباً زودرس تا میان
  .بار شد بوته خوب و عملکر زیاد، خاصیت انباري خوب. ي حساس به سرماتا حدود
 خیز کشور بویژه مناطق بدون سرماي شدید و داراي تابستان گرممناطق انگور: مناطق توصیه شده کشت .

 .بیش از ده سال در ایران در مناطق مختلف سرد و گرم مطالعه و سازگاري آن بررسی شده است
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 پرلت

 کیفیت رنگ خوب، گوشتالو، سفت، اتصال  ،)شیرین تا اندکی ترش(دانه، با طعم مالیم زرگ، بیحبه نسبتاً ب
گیرد زمانی که اوج اي از کهرباي میمحکم به ساقه، حبه سفید یا سبز که رنگ زرد کمر نگ و یا رنگ کاه با بهره

 . طعم خود را داشته باشد

 زیاد و تا حدودي حساس به سرما انگور همیشه  میوه زودرس با گلدهی در اواسط بهار، تحمل گرماي
این انگور پرلت نامیده شده است به دلیل . باید رسیده برداشت شود و بعد از برداشت قادر به رسیدن نیست

این انگور رومیزي سبز و .هاي آن گرد، رنگ آن روشن با سبز تقریباً سرد و ظاهر آن شفاف استاینکه حبه
  .ل تازه خوري، در ساالدها، به عنوان یک میان وعده یا به عنوان یک دسر مصرف نمودبیدانه را می توان به شک

 مناطق انگور خیز کشور بویژه مناطق بدون سرماي شدید و داراي تابستان : مناطق توصیه شده کشت
  .بیش از ده سال در ایران در مناطق مختلف سرد و گرم مطالعه و سازگاري آن بررسی شده است. گرم

  

 سوپریور یا شوگر وان

  شیرین، )به هنگام سیدگی کامل قرمز بسیارکمرنگ(زودرس، بیدانه، حبه متوسط، زرد متمایل به سبز ،
 .درسطح محدود طعم موسکات هاي متوسط، حساس به سرما، داراي عطروخوشه

 ده یا به عنوان ساالدها، به عنوان یک میان وع خوري، درتوان به شکل تازهمی رومیزي سبز را این انگور
  .مصرف نمود یک دسر

 هاي گرد به هنگام خوردن داراي صداي خرد شدن قوي در زیر دندان این انگور سبز روشن با حبه: انتخاب
 . است

 حبه گوشتی و اتصال محکم به ساقه . 

 میوه پس از برداشت از تاك قادر به ادامه رسیدن نیست.  
 گاممیوه خیلی زودرس با زمان شکوفه دهی زود هن  
 دانه با طعم سبک و شیرینبه اندازه متوسط به باال، زرد متمایل به سبز، بیضی، ترد و بی: میوه . 

 بدون سرماي  خیز کشور بویژه مناطق باتولید تازه خوري واکثر مناطق انگور: مناطق توصیه شده کشت
 .شدید

  
  هاي کاشت انگورروش -6-3

متر بایستی میلی 700باالي  بارندگی انگور دیم در مناطق بادر . شودانگور به صورت آبی و دیم کشت می
در این مناطق سامانه  .شود میلی متر توصیه می 700بانکت ایجاد کردهم چنین براي مناطق با بارندگی کمتر از 

به طوري که رواناب حاصل از . کندابگیر شرایط مناسبی را براي ذخیره آب قابل دسترس درختان فراهم می
  . شود که نهال در آن غرس شده استاي هدایت میها به چالهیبارندگ
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بر روي خطوط تراز  6 هایی با مشخصات ذکر شده در جدولپس از تهیه نقشه کاشت بانکت :ایجاد بانکت
هنگام چاله کنی باید خاك چاله روي لبه بانکت و عمود بر شیب قرار گیرد تا در آینده موجب . شد حفر خواهد

هاي بعدي ها شود و از فرسایش خاك و بیرون افتادن ریشه انگور در سالره بیشتر آب در چالههدایت و ذخی
  ). 5شکل ( جلوگیري شود

  

  ها براي تهیه نقشه مشخصات بانکت - 6جدول 
  سانتی متر 80  )مترسانتی(عرض بانکت 

  سانتی متر 70  )مترسانتی( هاي کاشتقطر چاله
  سانتی متر 80- 100  )مترسانتی( هاي کاشتعمق چاله

  

  
  نمایی از ایجاد بانکت در اراضی شیبدار و موقعیت چاله ها روي بانکت و مالچ پالستیکی در داخل چاله  -5 شکل

  

نزوالت آسمانی و آوري آبگیر در مناطق کم باران نقش مهمی در جمعایجاد سامانه  :احداث سامانه آبگیر
، هدایت و نفوذ رواناب تواند تلفیقی از دو یا چند راهکار استحصالسامانه آبگیر می. هدایت آنها به سمت بوته ها دارد

هاي دیم توان از راهکارهاي زیر براي ایجاد سامانه آبگیر در تاکستانبه طور خالصه می. به منطقه فعال ریشه باشد
  : استفاده کرد

تر است با اله را که به سطح شیب نزدیککمی از کف چاله و جداره پایین دست چهنگام غرس نهال قسمت  -1
  .شوداین کار موجب جلوگیري از خروج آب چاله به پایین دست می. پوشانیمپوشش پالستیکی می

پس از ریختن مخلوط خاك سطحی و کودهاي آلی در کف چاله، همراه با غرس نهال، یک یا دو لوله پلی  -2
شود و پس از متر از نهال نصب میسانتی 30دو طرف نهال به فاصله متر در  1متر و طول سانتی 10اتیلنی به قطر 

شوند تا براي چاله بعدي سپس لوله ها بیرون کشیده می. شودها با شن دشت پر میپرکردن چاله کاشت، داخل لوله
  .شوندفیلتر شنی موجب نفوذ سریع رواناب به عمق چاله می. استفاده شوند

ها به منظور افزایش وسیده یا کود آلی ورمی کمپوست و کاه و کلش در داخل چالهاستفاده از کود حیوانی پ -3
  .رطوبت و بهبود وضعیت فیزیکی و شیمیایی خاك در محیط اطاف ریشه حائز اهمیت استجذب و نگهداري 
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  .دهاي کاشت هدایت کراهحجم زیادي از رواناب را به سمت چتوان با غلتک زنی در سطح سامانه آبگیر می -4
سانتی متر در دو طرف چاله براي هدایت  15نکته مهم در ایجاد سامانه آبگیر، ایجاد شیارهاي هاللی به عمق  -5

هر سال پس از اولین باران پاییزي الزم ). 2شکل (هاي کاشت است رواناب حاصل از نزوالت جوي به درون چاله
  .است عملیات ترمیم سامانه آبگیر انجام گیرد

در . شودانه آبگیر بر اساس میزان بارندگی منطقه نیاز آبی گونه و ضریب بارش موثر محاسبه میمساحت سام -6
  .ها بر اساس میانگین بارندگی آمده استمساحت سامانه و فاصله کاشت بوته 2جدول 

  

  
  نمایی از موقعیت چاله هاي کاشت در سیستم بوزي و شیارهاي هاللی سامانه آبگیر  -6 شکل

  
  

  مساحت سامانه آبگیر و فاصله کاشت بوته هاي انگور بر اساس میانگین بارندگی منطقه  -7 جدول
میزان بارندگی منطقه 

  )برحسب میلی متر(
  مساحت هر سامانه  

  )برحسب مترمربع(
  تعداد بوته در هکتار

  فاصله کاشت 
  )برحسب متر(

1000  6  1667  3 ×5/2  
900  5/7  1305  3 ×3  
800  5/10  974  4 ×3  
700  14  700  4 ×5/3  
600  21  469  5 ×4  
  5× 6  378  36  500کمتر از 

  

  
چاله هاي . به منظور ذخیره بهینه نزوالت آسمانی و نیز جلوگیري از خطر سرمازدگی زمستان توصیه می شود

اوایل بهار کاشت در اوایل پاییز و پس از اولین بارندگی موثر ایجاد شوند، اما عملیات غرس نهال در اواخر زمستان یا 
عمق چاله کاشت متناسب با میزان بارندگی منطقه خواهد بود و هرچه میانگین . در اولین فرصت ممکن انجام شود

 600در مناطقی که بارندگی بیش از . هاي کاشت عمیق تر حفر شوندبارندگی منطقه کمتر باشد، بهتر است چاله
  .کندمتر کفایت میسانتی  80تا  70متر دارند، عمق چاله در حد سانتی

  
  تراکم کشت -6-4

انگور گیاهی چند ساله، چوبی، خزاندار و باالرونده است که داراي ریشه قوي و طویل و منشعب با قدرت عمق 
تواند با حجم زیادي از خاك در ارتباط بنابراین ریشه آن می. باشدمتر به صورت طولی و عرضی می 4تا  3نفوذ 
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شامل تنه، بازو، اسپور و شاخه یکساله روي بازوها هستند که باروري درخت را تحت اندام هوایی انگور . باشد
گاهی تا (این گیاه داراي دو نوع جوانه برگی و جوانه گل است که معموال کنار برگ هاي سوم به بعد . کنترل دارند

  .قرار دارند) دهم بسته به رقم
یستم و تراکم کاشت مشخص می کشت، نوع رقم، نوع سبا توجه به مطالب ذکر شده و شرایط منطقه، سطح زیر 

-گرفته میمتر در نظر  2متر و روي ردیف  3اصوال در مناطق معتدل فواصل کاشت بین دو ردیف از هم دیگر . گردد
متر تقلیل  5/2ها به در مناطق گرم فاصله ردیف. شوددر هکتار کاشته می) بوته(اصله  1500شود که در این حالت 

  .االت کاهش خواهد یافتباید توجه داشت که در صورت کم بودن فواصل کاشت امکان استفاده از ماشین .یابدمی
هاي اصلی و فرعی و بندي زمین و در نظر گرفتن خیابانکاشت بایستی بر اساس نقشه و پس از تقسیم

  .خوشید تعیین گرددجهت کاشت باید بر اساس شیب و باد غالب منطقه و شدت تابش . بادشکن صورت گیرد
  

  
  مدیریت داشت باغ انگور  -7 

  مدیریت حاصلخیزي خاك و تغذیه گیاه  -7-1
  برداري گیاه و تجزیه آننمونه - 7-1-1

  آزمون گیاه
 عناصرد کمبو رـگا. دشومیب یی محسواعناصرغذف توصیه مصرد و شناحت کمبوي هاراه ازیکی ه تجزیه گیا

هد است نخول از دکیفیت محصو د وعملکرو شته د داوـجح وصالن امکاد اشوداده شد تشخیص اي ربتدا دریی اغذ
تجزیه در عنصر  یکد هنگامی که کمبو. هددیمن انش رایی اذـرغـعناصد بویا بیشد و تنها کمبوه تجزیه گیا. فتر

. دشوقع واند موثر ایی همیشه نمیتواعنصر غذف جمله مصرد از فع کمبوي رهال روشعماامشخص شد ه گیا
بهترین . باشدار ثرگذاند ابعد میتول سااي یا بري و کشت بعدي در رـگیتصمیماي رـین نتایج بیشتر باین ابنابر

-زمان براي تعیین وضعیت عناصر غذایی در گیاه انگور تجزیه برگ آن دراواسط تابستان قبل ازمتورم شدن حبه
سن، نوع درخت، (ابتدا باغ از نظر شرایط درختان از قبیل برداري از باغ باید در براي نمونه .باشدهاي انگور می

برداري  اصله درخت در هر کرت براي نمونه 10تا  8سپس تعداد . هاي مساوي تقسیم شود به کرت...) گونه و 
. گیردبرداري انجام هاي انگور قرار دارند نمونه روي خوشه روبههاي بالغ جدید که  سپس از برگ. انتخاب شود

ي برگی و پس از تفسیر نتایج،  ي کودي بر اساس نتایج تجزیه آزمایشگاه حمل شوند و در نهایت توصیهها به  نمونه
  .شود انجام می

  

  آزمون خاك 
ه بو شیمیایی و فیزیکی ت خصوصیاي گیرازهندو اصحیح داري برنمونهبه وسیله کشت از قبل ك خان موآزبا 

شد رتامین اي برك تا چه حد یط خااکه شر شودمیمشخص ك خادر  بیی قابل جذاغلظت عناصر غذه تعیین ویژ
رد عی موزرافصل ل طوانگور در شد اي ربري چه عناصرو ست ر مناسب انتظارد امود ستیابی به عملکره و دبهینه گیا

ك در ضعف خات وقوط نقااز گاهی آپیش اي بر، آزمون خاك روش مناسبی یگررت دبه عبا. دهد بواخوز نیا
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ه مدآست ه دنتایج بس ساابر و ین طریق است که آن ابرجسته ت جمله نکااز . باشدمدیریتی می هاييیرتصمیمگ

ان تومیم آن نجااکه با ده قیق بوج و دکم خر، شی سریعك روخان موآز. م دادنجارا امناسب دي توصیهکوان تومی
 :  شاملك خان موآزبرنامه . دیه کررا اراصحیح دي توصیه کو

 دمی شوم نجاا باغداران وعین زارکه بیشتر توسط  كخااز صحیح داري برنمونه. 

 ده ستفاایی قابل اقیق غلظت عنصر غذدتعیین ر به منظوه گیاك و تجزیه خاه مایشگاك در آزتجزیه صحیح خا
 .كخاه در گیا

  دمیگیررت مسائل تغذیه گیاهی صون شناسارکه توسط کادي توصیه کوم نجاو امایشگاهی آزتفسیر نتایج. 

هاي انگور بـا توجـه    برداري خاك براي باغ نمونه. س استحساو مهم ر بسیاري کاك، خااز صحیح داري برنمونه
-متـري مـی   سانتی 30-60و  0-30انداز درخت از دو عمق  ها و از قسمت سایه به شکل هندسی باغ، در بین ردیف

 کلی طور به. غذایی درخت در این اعماق قرار دارندي مواد  کننده هاي جذب زیرا بیشترین محل تجمع ریشه. باشد
برداري از خاك پس از احـداث بـاغ،    است زمان مناسب نمونه باغ احداث از برداري از خاك، قبل زمان نمونه بهترین

  .باشد بهار به صورت مرکب براي هر عمق می اوایل تا زمستان منطقه از اواخر با توجه به
تغذیه صحیح یکی از اصول اولیه دستیابی به کشاورزي پایدار  :یی در خاكعناصر غذا حدود بحرانی غلظت

سوي افزایش  کشور گامی بهحد بهینه غلظت عناصر غذایی در خاك، برگ و میوه محصول باغیدانستن .است
تولیدات کشاورزي توام باکیفیت  کمی و کیفی محصوالت کشاورزي، نیل به کشاورزي پایدار و افزایش صادرات

  .هاي آهکی نشان داده شده استجدول دو حد بحرانی غلظت عناصرغذایی در خاك در. باشدر درکشور میبرت
  

  حد بحرانی غلظت عناصر غذایی در خاك براي باغات انگور -8جدول 
 بور مس منگنز روي آهن پتاسیم فسفر آلی کربن  نام عنصر

 گرم بر کیلوگرم میلی درصد  گیري واحد اندازه

 1 1 5 1 8 250 10-15  > 2  نام عنصر

   
  

کیلوگرم پتاسیم  45و ) P2O5(کیلوگرم فسفر  12کیلوگرم نیتروژن،  20تن محصول حدود  10براي تولید هر 
)K2O (کیلوگرم  100بایست حدود کند میتن در هکتار انگور تولید می 30شود بنابراین باغی که برداشت می

کیلوگرم کود پتاسه مصرف نماید به شرطی که راندمان مصرف کود  150کیلوگرم فسفاته و  70، کود نیتروژنه
گرم در کیلوگرم فسفر میلی 10اگر خاکی کمتر از . درصد باشد و هیچ مقدار از کود توسط خاك تامین نشود 100

تن در  50گرم در کیلوگرم باشد و میزان محصول آن میلی 250تا  150داشته باشد و میزان پتاسیم آن نیز بین 
کیلوگرم در  300اي باشد بایستی حدود شود آنگاه در صورتی که سیستم آبیاري آن قطرهبینی میکتار پیشه

 35درصد آن در اواخر زمستان از منبع سوپرفسفات تریپل و مابقی یعنی  50(کیلوگرم در هکتار  150هکتار اوره، 
). گرددمیوه یا بعد برداشت توصیه می درصد آن در زمان رسیدن 15درصد آن در اوایل فصل قبل از گلدهی و 

میزان . شودگیري بهتر میوه میهاي میوه رنگی و قندي مصرف فسفر قبل از رنگ گیري موجب رنگبراي انگور
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 50کیلوگرم در هکتارو زمان مصرف آن  150تا 100کود پتاسه قابل توصیه آن از منبع سولفات پتاسیم به میزان 
الکود و مابقی آن به صورت کود آبیاري در مراحل مهم یعنی در زمان غوره شدن و درصد در اواخر زمستان در چ

 300مصرف کود پتاسیم در باغی که خاك آن باالي . شوددرشت شدن میوه به صورت محلول در آب استفاده می
است در این قابل ذکر . شودگرم در کیلوگرم پتاسیم دارد موجب بروز کمبود منیزیم و کلسیم در انگور میمیلی

کیلوگرم در هکتار مانعی ندارد  15تا  10حالت فقط براي رسیدگی و درشتی میوه مصرف سرك پتاسیم به میزان 
کمبود منیزیم و کلسیم در انگور موجب ریزش و . نمایداما مقادیر بیشتر کمبود منیزیم و کلسیم را تشدید می

  .شودها ظاهر نمیردد حتی وقتی که عالیم بر روي برگگلهیدگی حبه ها و کاهش کیفیت و انبارمانی انگور می
  

  حدود کمبود، مطلوب و بیش بود عناصر غذایی در انگور 
نظر به گستردگی ریشه در درختان میوه در عمق خاك زراعی، معموالً انجام آزمون خاك براي توصیه کودي 

حد مناسب غلظت عناصر غذایی در . گیردکاربردي نداشته و بهتر است توصیه کودي بر مبناي تجزیه برگ انجام 
  :انگور به شرح زیر است

  
  حدود بحرانی مواد غذایی پرمصرف و کم مصرف در دمبرگ برگ انگور -9جدول 

  مواد غذایی  کمبود  کمبود خفیف  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   )گرم برکیلوگرممیلی( 

450 >  150 -31  30-20  20 <  Zn   ) برکیلوگرمگرم میلی(  
500 >  200 -31  30-20  20 <  Mn  )گرم برکیلوگرممیلی( 

40 >  20-6  5 -4  4 <  Cu  )گرم برکیلوگرممیلی( 

60 >  40-26  25-12  15 <  B    )گرم برکیلوگرممیلی( 
  
  

 *شاهروديمصرف در گیاه در باغات انگوربا عملکرد مناسب رقم  ي عناصر غذایی پرمصرف و کم حدود بهینه -10 جدول
  )بصیرت و اخیانی، در حال انتشار(

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

 گیري اندازه
  برکیلوگرم 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 مقدار بهینه
  .باشد زراعی و نحوه تغذیه متغیر می مدیریت زراعی، عملیات به رقم، شرایط اقلیمی، نحوهارقام فوق با توجه به  
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برداري و  نسبت به رقم گیاه، موقعیت جغرافیایی محل، نحوه مدیریت، نحوه نمونه تواند اعداد حد مطلوب می

  .متفاوت باشد، لذا تفسیر نتایج بر عهده متخصصین مربوطه است عملکرد
  

  راهکارهاي مدیریت عالئم بیش بود وکمبود عناصر غذایی در محصول و -7-1-2
  عالیم کمبود عناصر غذایی پر مصرف 

دهی بسیار مؤثر بوده و بنابراین تشکیل میوه و عملکرد را نیز افزایش  گلنیتروژن در افزایش  :کمبود نیتروژن
کمبود  در. شود یت و تعداد حبه در خوشه میوجود مقدارکافی نیتروژن در انگور باعث بهبود کمیت، کیف. دهد می

وقتی کمبود شدید باشد پهنک برگ . ها کاهش می یابدها کمرنگ و مایل به زرد شده و رشد شاخهشدید، برگ
  .شودها نیز کوچک ممکن است پژمرده گشته بریزد، حبه

  

  
  کمبود نیتروژن  - 7شکل 

  
ها ها کوچک شود و لبه برگو ریشه کاهش یافته برگشود رشد شاخه کمبود فسفر باعث می :کمبود فسفر

هاي سوخت و ساز نظیر  کمبود فسفر باعث توقف فعل و انفعال .گرددبدون اینکه لوله شود به سمت پایین برمی
-فسفر تغییر رنگ برگ در کمبود. گردددر برگ تشکیل می آنتوسیانین تبدیل قند به نشاسته شده و به همین دلیل

  .شودهاي منقوطی در آنها ظاهر میلکهها به بنفش و دمبرگها و 
  

  
  کمبود فسفر در برگ مو - 8شکل 
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ها نقش اساسی دارد و هر نوع کمبود جابجایی قندها و سنتز پروتئین در قندسازي و در پتاسیم :کمبود پتاسیم
هاي پتاسیم باعث فعالسازي آنزیم. گرددو قند غیرمحلول میکاهش قندمحلول  پتاسیم منجر به کاهش کیفیت و

هاي کمبود به طور معمول در اوایل تابستان ابتدا به طور  نشانه. کندمخصوص شده و به میزان تعدیل آب کمک می
شدن و زردشدن برگ از  رنگ کم. شوداند دیده میها قرار گرفتههایی که در قسمت وسطی شاخهمشخص در برگ

-هاي اصلی پیشرفت میشود و با گذشت فصل، زردي ادامه یافته و تا بین رگبرگي کناري آن شروع می قسمت لبه
ها، ناجور بودن سفت شدن خوشه ها به طور مشخص کاهش پیدا کرده،در اثر کمبود شدید پتاسیم، رشد شاخه. کند

  .شوندیها مانند کشمش خشک مرود و حبهرنگ و قسمت پایین خوشه در اواسط تابستان متالشی و از بین می
  

        
  

   هاي انگور در اثر کمبود پتاسیم کشمشی شدن خوشه کمبود پتاسیم در برگ و - 9شکل 

  
هاي  ها و حاشیه برگ اي بین رگبرگ ها با تغییر رنگ منطقه کمبود منیزیم درروي برگ عالئم :کمبود منیزیم

کاهش یا از  مرگ ساقه انگور شده که منجر بهکمبود منیزیم باعث  .شوداي ظاهر شروع می پیر به رنگ قرمز یا قهوه
ها و کاهش نشدن کامل شاخه ها، خشبیآمدن قند حبه  کمبود این عنصر موجب پایین .گردددست دادن خوشه می
  . گرددهاي بعد می میزان محصول در سال

  

        
  کمبود منیزیم  - 10شکل 

  

شود و از صورت نوار باریکی در حاشیه برگ ظاهر میعالئم کمبود کلسیم ابتدا نکروز به  :کمبود کلسیم
 سمت محل به تدریج بهاي شده و برگ ایجاد سوختگی قهوه سپس در حاشیه. کندها شروع به زرد شدن میکناره
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میوه نرم شده . شودکمبود کلسیم موجب بافت مردگی ساقه انگور می. کنددمبرگ پیشروي میبه و  اتصال پهنک

-ها، قهوهکلسیم عوارضی همچون کاهش سفتی انگور، ریزش حبهکاهش  .یابدخاصیت انبارداري آن کاهش میو 
   .کندها را ایجاد میو افزایش میزان ترك خوردن حبه هااي شدن حبه

  

      
  کمبود کلسیم  -11شکل 

  

ن و در اغلب محصوالت به فراوانی به ها و عوارض ناشی از کمبود این عنصر در اکثر نقاط ایرا نشانه :کمبود آهن
شدن قسمت  ابتدا در شاخه و برگ جوان به سرعت توسعه یافته و با زرد هاي کمبود آهن نشانه. خورد شم میچ

در . آید هاي سبز درمیاي از رگبرگي زرد با شبکه ها مشخص شده و برگ به صورت یک صفحه داخلی رگبرگ
هاي حامل خوشه نیز به رنگ زرد  ها و ساقهها کاهش پیدا کرده و گل شاخههاي شدید کمبود آهن، رشد  حالت

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

 
  ماه در اثر کمبود آهن زردي شاخه و برگ مو در اواسط اردیبهشت - 12شکل 

  

 
  کلروز ناشی از کمبود آهن -13 شکل
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دست داده و  ها شکل طبیعی خود را ازبرگ شود بعضی ازمیهاي کمبود روي باعث  نشانه :کمبود روي
صورت نوار پهن سبزرنگ هاي کوچک بهرنگ سبزتیره یا رگهها بهگراییده و بین رگبرگ کلروفیل آنها به زردي

-تولید خوشه به صورت ناکمبود روي در مو باعث ) Little Leaf(کوچکی  مشاهده شود، عالوه بر بروز حالت برگ
هاي دچار کمبود روي، به دلیل توقف یا عدم رشد حبه. شودمرتب با تعداد خیلی کمتر ازحد معمول حبه می

کمبود روي همچنین سبب ریزش یا . باشد هاي طبیعی، کوچک یا خیلی کوچک می ي آنها نسبت به حبه اندازه
سیدن غیریکنواخت انگور حالتی است که در آن بعضی ر. شودگلدهی می ها درست بعد ازترکیدن پوست حبه

  .اندها دیگر رسیدهباشند در حالی که حبههاي یک خوشه سبز میحبه
  

      
هاي ریز ي بسیار کم، حبه ها، تراکم حبه در خوشه ترین حبه ماندن کوچک باقی کمبود روي در برگ مو و نارس  -14 شکل 

  و بدون دانه در اثر کمبود روي
  

ها و قبل از مرحله گلدهی به صورت هاي نوك شاخهکمبود بور در پیچکهاياولین نشانه :مبود بورک
دچار کمبود بور، تغییر رنگ هاي آید برگشود به وجود میهاي گال مانند و تیره رنگ که بعدا نکروز میبرآمدگی

داده به حالت  هاي تغییرِ رنگشدید، قسمت البته در حالت کمبود. آیدرنگ زرد در میها بهداده و بین رگبرگ آن
ي مو در اثر کمبود  که بوتهآسانی قابل تشخیص است به طوريانگور به هاي کمبود بور در نشانه. آیند سوختگی در می

ي خوشه همراه با چند  که فقط ساقهشوند به طوريها سوخته و خشک میاز خوشهشدید بور، میوه نداشته و برخی 
  . گرددمی) افزایش قطر عرضی حبه(هاي ریز  شدن حبه  غیرطبیعی ماند و باعثمی حبه باقی

  

       
  کمبود بور -15شکل 
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هفته  2-3هاي کمبود در موهایی که به صورت شدیدي به کمبود منگنز مبتال هستند،  نشانه :کمبود منگنز

ها شروع ترین برگ ها در جوانبین رگبرگهاي کمبود منگنز با زردشدن  نشانه. شوندبعد از زمان گل ظاهر می
کنند و مدت کمی پس از آن لکه ها کوچک و ها شروع به کم رنگ شدن میها در قاعده سر شاخهشود برگ می

-هاي پیر خشک میشوند در طول دوره خشکی، حواشی برگهاي بین رگبرگی دیده میزرد چند وجهی در بافت
که هایی عالئم روي برگ. مانندنوك سرشاخه ها و در جوانب سبز باقی میهاي جوان در شوند در حالی که برگ

ها ها و حبهها برگرشد سرشاخه. در معرض آفتاب قرار دارند نسبت به برگ هاي واقع در سایه شدیدتر است
یی، باید بنابراین براي تشخیص نها. افتدها به تاخیر میگیرند و رسیدن خوشهتحت تاثیر کمبود منگنز قرار می

  .هاي دچار کمبود در آزمایشگاه مورد تجزیه و آزمایش قرار گیرنددمبرگ برگ
  

  

  

  
  کمبود منگنز - 16شکل 

  

ها زرد شده ترین برگدر اثر کمبود مس، جوان. گزارش شده استکمبود مس در انگور به ندرت  :کمبود مس
  .شودها ظاهر میي برگ نوك و کنارهمردگی در  شود و در مراحل پیشرفته، بافتو رشدشان متوقف می

 
  

 تفسیر نتایج و توصیه کودي بر اساس آزمون خاك و گیاه با تاکید بر محصوالت گواهی شده - 7-1-3

-و ترتیب باغات انگور منطقه دچار کمبود منیزیم، ازت، روي، منگنز، آهن گیاه نشان داد به نتایج آزمون 
  .باشدبود بور میهمچنین دچار بیش

  
  حدود بهینه عناصر غذایی پرمصرف و کم مصرف در برگ انگور منطقه  آذربایجان غربی  - 11جدول 

  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 

گرم بر  میلی(
  )کیلوگرم

 بور مس روي منگنز آهن

138- 55 127-40 100-30 20-10 187-30 
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هاي محیطی منطقه متغییر است و تفسیر نتایج آنچه مشخص است حدود مطلوب بسته به رقم و محدویت
  .بایست به توسط متخصص صورت گیردمی

  . ي مواد معدنی یک عامل مهم براي افزایش کمیت و کیفیت انگور است حساسیت انگور به تغذیه
  

  انگور به عناصر غذایی نیاز غذایی  -12جدول 
  نیاز کم  نیاز متوسط  پرنیاز
  مس  آهن  نیتروژن
  مولیبدن  منیزیم  پتاسیم
  کلر  منگنز  روي
  کلسیم    بور
  گوگرد    
  فسفر    

  

  منابع کودي 
بنابراین الزم است . باشد ایجاد تعادل بین عناصر غذایی در گیاه ضامن افزایش عملکرد و بهبود کیفیت میوه می

که حاوي عناصر غذایی موردنیاز گیاه هستند، به صورت متعادل و بر اساس نیاز گیاه استفاده کودهاییاز تمام 
ي  ي کودي که در نتیجه هاي بهینه هاي برگ و خاك با اطالعات غلظت ي نتایج تجزیه بر اساس مقایسه. شود

ند و از مصرف چه عناصري شود چه عناصري باید به خاك و گیاه داده شو تحقیقات به دست آمده، مشخص می
مصرف  و کم) ماکرو(به منظور تأمین عناصر پرمصرف .باید پرهیز شود تا تعادل عناصر غذایی در باغ برقرار شود

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

  کود هاي آلی 
  هاي حیوانی، اسیدهاي هیومیک، اسیدهاي آمینه، ورمی کمپوست شامل انواع کود

  کودهاي بیولوژیک -
  مصرف کودهاي حیوانی  -

شود کـه بیشـتر از کـود گوسـفند، گـاو، اسـب و یـا مـرغ          در حقیقت از فضوالت حیوانات تهیه می کود حیوانی
مانده که براي غنـاي خـاك   غذایی باقیو کود حیوانی به علت دارا بودن حجم وسیعی از مواد آلی . شود تشکیل می

 کـود کیلـوگرم   5شـود کـه    توصیه می .باشد در طول تاریخ همواره مورد توجه کشاورزان بوده است بسیار مفید می
  . کود در هر چاله مصرف شود شده با سایر کودها، در آخر زمستان به صورت چال  ي مخلوط حیوانی کامالً پوسیده

  ) یومیکاسید ه(مصرف کود آلی  -
گـردد و در تولیـد   ، شیمیایی و بیولوژیکی خاك مـی استفاده از هیومیک اسید سبب بهبود خصوصیات فیزیکی

محصوالت زراعی به دالیل داشتن پتانیسل بـاال در اسـتفاده اکولوژیـک و قابلیـت بـاالي آن در تنظـیم نیتـروژن،        
ها و نیـز افـزایش رشـد    اوم کردن گیاه در برابر آفتها درگیاه، جذب موادغذایی توسط گیاه، مقافزایش میزان آنزیم
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انگـور   تحقیقات نشان داده است که استفاده از اسید هیومیک باعث ا فـزایش  عملکـرد  . باشدگیاه حائز اهمیت می

مصرف اسید هیومیک در مرحله پس از ظهـور خوشـه اهمیـت دارد و تقسـیط آن بـه      . گردیده است% 35به میزان 
  .کندشوند کمک میاي که با آن مصرف میکودهایی پتاسه و فسفره و نیتروژنهافزایش کارایی 

  
  زمان و میزان مصرف اسید هیومیک در تغذیه انگور - 13 جدول

  مقدار مصرف  ي مصرفنحوه  نوع کود آلی  زمان
  لیتر  در هکتار 3- 5 همراه آب آبیاري  هیومیک اسید  درزمان تورم جوانه ها

  لیتر در هکتار 3- 5 همراه آب آبیاري  اسید هیومیک  ظهور خوشه میوه
  لیتردرهکتار 3- 5 همراه آب آبیاري هیومیک اسید  ارزنی شدن انگور
  در هزار 2  محلولپاشی  هیومیک اسید  غوره شدن میوه

  
  آمینه  اسیدمصرف کودهاي حاوي  -

. شودپایدار محسوب میاستفاده از کودهاي آلی جهت رشد بهتر محصوالت زراعی یکی از اهداف کشاورزي 
هاي اصلی اعم از ساختاري، هاي گیاهی می باشند که در تمام واکنشترین ترکیبات موجود درسلولها از مهمپروتئین

  .دارند آنزیمی، متابولیکی و انتقالی شرکت
  مزایاي کودهاي اسید آمینه

 تقویت سیستم ایمنی گیاه) 3هاي هواییروزنهتأثیر بر ) 2هاي محیطی افزایش مقاومت گیاه در هنگام بروز تنش) 1
) 7افزایش دوره ماندگاري محصول بعد از برداشت ) 6 محصول کیفی و کمی افزایش) 5القا فرآیند گرده افشانی  )4

کلروفیل  آمینه مانند گلیسین با افزایشاسیدهاي. افزایش جذب عناصر ریز مغذي) 8 افزایش سرعت رسیدگی محصول
 .در درختان میوه موجب بهبود کیفیت و کمیت محصول می گرددC/N  افزایش فرایند فتوسنتز و نسبت گیاه ودر

  روش مصرف اسیدآمینه
تواند باعث بهبود کمی و کیفی  عملکرد هاي اسید آمینه همراه عناصر غذایی میاز آنجاییکه استفاده از محلول

انگور، مصرف اسید آمینه همراه پتاسیم، در زمان ظهور محصول گردد لذا در زمان تورم جوانه ها، ارزنی شدن 
همراه کلسیم در زمان ارزنی شدن انگور و غوره شدن، اسید آمینه  آمینه خوشه گل و شروع رنگ دادن میوه اسید

  . گرددپاشی توصیه میبه صورت محلول
  

  کمپوست مصرف ورمی -
این کود به لحاظ . شودهاي خاکی تولید میکرم یک نوع کود آلی هوموسی است که توسط گونه اي خاص از

هاي رشد و عناصر غذایی مورد نیاز گیاه اثرات بسیار مفیدي بر روي رشد و نمو ها، هورموندارا بودن انواع ویتامین
  .باشداین کود داراي بوي مطلوب و فاقد هرگونه آلودگی میکروبی می. گیاه دارد
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  ورمی کمپوستمزایاي 
بخشد گیاه را سرعت می باشد با دارا بودن مواد هورمونی رشد و نمویک غذاي کامل و متعادل براي گیاهان می

-هـا، سـبزیجات و میـوه را بهبـود مـی     نماید رنگ، طعم، بو و کیفیت گلو به نگهداري رطوبت در خاك کمک می
باشـد و مـواد بیوشـیمیایی آن    فاقـد هرگونـه آلـودگی میکروبـی مـی     . دهدي خاك را افزایش میحاصلخیز. بخشد

  .دهدها افزایش میمقاومت گیاهان را به بیماري
  کیلوگرم در متر مربع 1 -2: مورد استفاده در  نهالستان

  تن در هکتار 5: مورد استفاده در باغات انگور
 یلوگرم ک 2: مورد استفاده در هر چالکود انگور

توجه به همزیستی میکوریزي و ریزجانداران به وجود  کشور، تولید محصوالت باغی به منظور نیل به پایداري در
چرا که این . باشدمی اي برخوردارهاي میکوریز آربسکوالر از اهمیت ویژهآورنده این نوع همزیستی یعنی قارچ

تعادالت بیولوژیکی منطقه ریزوسفري گیاهان، مکانی که بیشترین ریزجانداران خاکزي به نوعی نقشی کنترلی در 
دربین گیاهان باغی یکی از گیاهانی که بیشترین . نمایندتاثیر را در جذب آب و عناصر معدنی براي آن قائلند ایفا می

مدتا حاوي اي این گیاه عچرا که سیستم ریشه. دهد انگور استوابستگی را به رابطه همزیستی میکریزي نشان می
بنابراین گیاه براي امکان دسترسی به منابع آب موجود در خاك و . باشدهاي ضخیم با انشعابات محدود میریشه

در کولتیوارهایی از این گیاه که ریشه از ضخامت . باشدهاي میکوریزي میجذب کافی عناصر معدنی وابسته به قارچ
-هاي نازکتر مشاهده میداراي ریشه هاي میکوریزي بیشتر از انواعباشد این وابستگی به قارچبیشتري برخوردار می

اي است که گیاهان انگور به دلیل محدودیت منابع آب در طی دوره هاي کشور به گونهشرایط اقلیمی تاکستان. گردد
رشد خود ممکن است تحت شرایط تنش رطوبتی قرار گیرند که این خود از طریق کاهش جذب آب و عناصر 

توانند از طریق هاي میکوریزي تحت چنین شرایطی میقارچ. نی، کاهش رشد و عملکرد گیاه را در پی داردمعد
کمک به گیاه براي جذب هرچه بیشتر عناصر معدنی و اصالح روابط آبی گیاه با بهبود بخشیدن فرایند فتوسنتز گیاه 

ها هاي انگور بویژه در خزانهعوامل کاهش رشد نهالدیگر . مقاومت آنرا در برابر شرایط نامساعد محیطی افزایش دهند
. گیرداستفاده قرار می هایی است که به منظور کنترل بیمارگرهاي ریشه انگور موردکشاستفاده بیش از حد از قارچ

 آربسکوالر و آسیب به -هاي میکوریزقارچاز جمله  این مواد شیمیایی با از بین بردن ریزجانداران مفید خاکزي
بسیاري از بیمارگرهاي ریشه از جمله عامل پوسیدگی ریشه انگور  .گردندگیاه باعث کندي رشد میايسیستم ریشه

Armillaria mellea هاي میکوریزي توسعه کمتري یافته و خسارت ناشی از در گیاهان انگور همزیست شده با قارچ
  . دیابفعالیت آنها کاهش می

  
  باغات انگور استفاده از کودهاي زیستی در

  حاوي قارچ هاي میکوریز آربسکوالر کودهاي بیولوژیک  
توجه به همزیستی میکوریزي و ریزجانداران به وجود  کشور،به منظور نیل به پایداري درتولید محصوالت باغی

چرا که این . باشدمی اي برخوردارهاي میکوریز آربسکوالر از اهمیت ویژهآورنده این نوع همزیستی یعنی قارچ
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ریزجانداران خاکزي به نوعی نقشی کنترلی در تعادالت بیولوژیکی منطقه ریزوسفري گیاهان، مکانی که بیشترین تاثیر 

هاي میکوریزي هاي قارچبهترین میزبانگیاهان باغی از . نمایندرا در جذب آب و عناصر معدنی براي آن قائلند ایفا می
عمدتا حاوي  اناي این گیاهدهد چرا که سیستم ریشهرابطه همزیستی نشان می این بهبیشترین وابستگی را  بوده،
بنابر این گیاه براي دسترسی به منابع آب موجود در خاك و جذب کافی . باشدهاي ضخیم با انشعابات محدود میریشه

باشد ضخامت بیشتري برخوردار میدر کولتیوارهایی که ریشه از . باشدهاي میکوریزي میعناصر معدنی وابسته به قارچ
ی حاکم شرایط اقلیم .گرددهاي نازکتر مشاهده میداراي ریشه هاي میکوریزي بیشتر از انواعاین وابستگی به قارچ

گیاهان به دلیل محدودیت منابع آب در طی دوره رشد خود ممکن است تحت این  اي است که کشور به گونه برباغات
گیرند که این خود از طریق کاهش جذب آب و عناصر معدنی، کاهش رشد و عملکرد گیاه را  شرایط تنش رطوبتی قرار

توانند از طریق کمک به گیاه براي جذب هرچه بیشتر عناصر هاي میکوریزي تحت چنین شرایطی میقارچ. در پی دارد
نرا در برابر شرایط نامساعد محیطی مقاومت آ ، معدنی و اصالح روابط آبی گیاه با بهبود بخشیدن فرایند فتوسنتز گیاه

هایی کشاستفاده بیش از حد از قارچ، هابویژه در خزانه گیاهان باغی هايدیگر عوامل کاهش رشد نهالاز  .افزایش دهند
این مواد شیمیایی با از بین بردن ریزجانداران . گیرداستفاده قرار می مورد است که به منظور کنترل بیمارگرهاي ریشه

   .گردندگیاه باعث کندي رشد میايسیستم ریشه آربسکوالر و آسیب به -هاي میکوریزقارچاز جمله  خاکزي مفید
  

  هاي میکوریزي  هاي استفاده از مایه تلقیح قارچ روش  
هاي  هاي میکوریزي در زمان احداث باغ بهترین زمان براي کاربرد مایه تلقیح قارچ: دیجهت احداث باغ جد -1

 100معموال حدود (هاي میکوریزي  توان مایه تلقیح قارچ در این زمان می. باشد ها می جدید و در زمان کاشت نهال
کرده و پس از قراردادن نهال در را در کف حفره یا گودال در نظر گرفته شده براي کاشت نهال اضافه  )گرم 200الی 

 - چال و اطمینان از تماس مستقیم ریشه گیاه با مایه تلقیح، حفره را با خاك سطحی همراه با کودهاي دامی
هاي میکوریزي را با مواد تهیه شده براي کاشت نهال  توان مایه تلقیح قارچ آلی پر نمود و یا می شیمیایی و مواد

  .چال در نظر گرفته شده براي کاشت نهال از این ترکیب استفاده نمودمخلوط کرده و براي پر کردن 
هاي  ها بهترین مکان براي استفاده از قارچ ها وخزانهنهالستان): ها مناسب براي خزانه(مصرف حجمی  -2

م از مواد گیرند، اع زیرا معموالً موادي که به عنوان بستر کشت در خزانه مورد استفاده قرار می. باشند میکوریزي می
هاي میکوریزي هستند و دیگر اینکه به دلیل وجود تعداد زیادي نهال و یا قلمه در یک  آلی و معدنی عموماً فاقد قارچ

ها و یا توان با استفاده از مقدار کمی از مایه تلقیح، رابطه همزیستی میکوریزي را در تمامی نهال فضاي محدود، می
هاي میکوریزي در بهترین حالت استفاده از مایه تلقیح قارچ. خزانه بوجود آوردنهالستان و یا  هاي موجود در قلمه

معموال حدود ( باشد دهنده بستر خزانه با یک نسبت مشخص می نهالستان و خزانه مخلوط کردن آن با مواد تشکیل
ه بستر ترکیبی با پس از تهی .)دهنده بستر کشتکیلوگرم از کود زیستی به ازاي یک متر مکعب از مواد تشکیل 20

 .گردد ها اقدام می قارچ نسبت به کاشت قلمه ها یا نهال
هاي گرم الی یک کیلوگرم از کود زیستی حاوي قارچ 500براي باغات احداث شده بسته به سن باغ مقدار  - 3

اعث مصرف همزمان کود دامی پوسیده شده ب. میکوریزي را در دو طرف درخت و در ناحیه چالکود اضافه نمائید
  .شودافزایش کارایی کود زیستی می
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  هاي اکسیدکننده گوگرد کودهاي زیستی حاوي باکتري
گوگرد در . باشدصورت سولفات می گوگرد از عناصري است که در خاك وجود داشته ولی فرم قابل جذب آن به

افزودن گوگرد به  .هاي شور و قلیایی کاربرد دارد کمیت و کیفیت محصول اثر داشته و همچنین در اصالح خاك
هاي  ساز نبوده و الزم است با کاربرد باکتري ها در بیشتر موارد به دلیل اکسیداسیون کند این عنصر چاره خاك

ها قادرند با اکسید کردن گوگرد عنصري  این باکتري. ویژه تیوباسیلوس سرعت بیشتري یابد اکسیدکننده گوگرد به
از طرف دیگر این اکسیداسیون سبب کاهش . ن براي گیاه شوندافزوده شده به خاك، سبب قابل جذب شدن آ

مایه تلقیح . دهدموضعی اسیدیته خاك شده و قابلیت جذب عناصري مانند فسفر، روي، آهن و مس را افزایش می
کیلوگرم گوگرد باید یک کیلوگرم مایه  50شود و به ازاي  هاي تیوباسیلوس بیشتر به شکل پودري تهیه می باکتري

در حال حاضر پاالیشگاه گاز خانگیران اقدام به تولید گوگرد بنتونیتی . ح تیوباسیلوس قبل از کشت مصرف نمودتلقی
شود و از کارایی باالتري نسبت به سایر پاستیلی به فرم عدس نموده است که به سرعت در خاك پخشیده می

  .هاي گوگرد برخوردار است فرم
  

  کودهاي شیمیایی مصرف
  معرفی منابع کودي شیمیایی مناسب براي عناصر غذایی ضروري انگور -14جدول 

  همراه آبیاري  محلولپاشی  چالکود  منابع کودي مناسب  نوع عنصر ضروي

N )نیتروژن( 
 اوره

   آمونیوم  سولفات
مصرف سولفات روي به همراه اوره، سولفات منگنز *   *

  *  و اسید بوریک باغلظت پنج در هزار

K )پتاسیم سولفات  )پتاسیم  *    *  

Zn )مصرف سولفات روي به همراه اوره، سولفات منگنز و   *  سولفات روي  )روي
  -  اسید بوریک باغلظت پنج در هزار

B )مصرف سولفات روي به همراه اوره، سولفات منگنز و   *  اسید بوریک )بور
  -  اسید بوریک باغلظت پنج در هزار

  
  هاي کوددهی و میزان مصرف کود روش -

بطور کلی هدف این اسـت  . اصول اساسی تغذیۀ گیاهی و رفع نیاز کودي گیاهان، روش کود دادن است یکی از
که کود به شکلی مصرف شود که کارایی آن حداکثر باشد و بسته به نوع کود و نوع کشت و سیسـتم آبیـاري روش   

  .پردازیمها میکوددادن تفاوت می کند که در زیر به معرفی آن
  

  روش چالکود
هاي آبیاري، کمی مـواد آلـی مصـرف     هاي آهکی، زیادي بی کربنات در آب دلیل حضور آهک فعال در خاكبه 

انداز درختان و با عنایت به کمی تحرك اکثر کودهاي مصـرفی بخصـوص   کود در سایه) پخش سطحی(غیرصحیح 
کشـور دچـار عـدم    و عدم رعایت مصرف صـحیح بهینـه کـود و آب، درختـان میـوه در       کودهاي فسفاته و سولفاته
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هاي میـوه اولویـت خاصـی یافتـه اسـت،       تغذیه صحیح هستند و به همین دلیل بیان روش صحیح کوددهی در باغ

 روش چـالکود بـه ایـن صـورت    . هاي صحیح کوددهی اعمال روش چـالکود اسـت   ترین روش یکی از بهترین و ساده
 40تـا   30و بـه عمـق    50تـا   30قطـر  است که بسته به سن و حجـم شـاخ و بـرگ بوتـه، دو تـا چهـار چالـه بـه         

انداز درخت و در مسیر عبور آب حفر نمـوده و توسـط مخلـوط کودهـاي آلـی و       متر در قسمت انتهایی سایه سانتی
هـا قـرار   چکـان  ها بایـد در زیـر قطـره    شوند، چاله اي آبیاري می هایی که با آبیاري قطرهدر باغ .شود شیمیایی پر می

  .تغذیه به روش چالکود پایان فصل خواب و قبل از شروع فصل رشد استبهترین زمان . داده شوند
  

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

  گرم100  سوپرفسفات تریپل          
  گرم 500    پتاسیمسولفات 

  گرم 300  سولفات منیزیم                                         
  گرم150  سولفات آهن 
  گرم 150  سولفات روي

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

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

  

  مصرف از طریق سیستم آبیاري
شوند، از هر روش هاي محلول در آب توسط ریشۀ گیاه جذب میجا که مواد غذایی معموالً به صورت یوناز آن 

دهی که استفاده شود براي رسیدن به گیاه به آب نیاز دارد، بنابراین کودهی از طریق سیستم آبیاري راندمان کود
استفاده می کنند، کود از طریق ) ، بارانیايقطره(در مزارعی که از سیستم آبیاري تحت فشار . بسیار باالیی دارد

اخیراً در سیستم آبیاري سطحی هم کود به صورت کود  شود ولی به دلیل راندمان باال،سیستم آبیاري داده می
محدودیت این روش این است که فقط کودهاي محلول در آب قابل مصرف . شودداده می) Fertigation(آبیاري 
ها و کودهاي کامل محلول در هاي ریز مغذيدار، کلرید پتاسیم، نیترات پتاسیم، کالتوژنمثل کودهاي نیتر هستند

شود و آب با توجه به تعداد دفعات آبیاري، دفعات کوددهی هم محدود نیست که این نیز باعث افزایش راندمان می
کربنات فشار با آب هایی که بیمصرف کود در سیستم آبیاري تحت   ولی باید دقت شود که. مناسب با نیاز گیاه است

شود و میزان مورد نیاز را و سختی باال دارند موجب رسوب و گرفتگی منفذهاي سیستم آبیاري تحت فشار می
با توجه به بافت خاك، باید برنامۀ   .دار باید طی چند نوبت مصرف نمودمخصوصاً براي کودهاي کامل و نیتروژن

هاي کوددهی نسبت به تعداد نوبت  .ه کود به ریشۀ گیاه برسد و شسته نشودآبیاري و کوددهی طوري تنظیم شود ک
  .دفعات آبیاري باید طوري باشد که مقدار کود مورد نیاز که در سیستم حل می شود، باعث افزایش شوري نشود
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  زمان و میزان مصرف کود درسیستم آبیاري به منظور  تغذیه انگور -15 جدول
  مقدار مصرف  ي مصرفنحوه  نوع کود  زمان

  ها در اولین آبیاريپس از بازشدن کامل برگ
  کیلوگرم در هکتار 35  کود آبیاري  سولفات آمونیوم

  کیلوگرم در هکتار 5    اسیدبوریک

  قبل از گلدهی
  کود کامل فسفر باال

  کود آبیاري
  کیلوگرم در هکتار 35

  کیلوگرم در هکتار 25  اوره

  ظهور خوشه میوه
  )متعادل(کود کامل 

  کود آبیاري
  کیلوگرم در هکتار 20

  لیتر در هکتار 5  اسید هیومیک

  کیلوگرم در هکتار 20  کود آبیاري  کود کامل پتاس باال  غوره شدن میوه

  کیلوگرم در هکتار 15-25  کود آبیاري  سولفات پتاسیم  هفته قبل از رسیدن میوه 3

کیلوگرم در هکتار در طول فصل  25تا  25کامل حاوي منیزیم نیز باشد و یا از منبع سولفات منیزیم به میزان  به دلیل منیزیم دوست بودن انگور بهتر است کود *
توان از کودهاي دو عنصري نظیر مونو آمونیوم فسفات، اوره فسفات در صورت عدم استفاده از کود کامل می. تا قبل از ظهور خوشه سولفات منیزیم استفاده شود

ب ر در قبل از گلدهی و مونو پتاسیم فسفات، نیترات پتاسیم و سولفات پتاسیم براي مرحله بعد از گلدهی تا زمان رسیدن میوه که محلول در آبراي تامین فسف
  .گرددگیري و کاهش کیفیت میوه میبایست از کودهاي حاوي نیتروژن استفاده نمود چون باعث عدم رنگقبل از رسیدن میوه نمی. هستند استفاده نمود

  

  پاشیمحلول -
تـوان  هاي موثر و کاراي کـوددهی در انـواع محصـوالت کشـاورزي بـوده و توسـط آن مـی       تغذیه برگی، یکی از روش     

با توجه به سهولت و سـرعت جـذب    در اسرع وقت و مستقیماً در اختیار شاخه، برگ و میوه گیاه قرار دادعناصر غذایی را 
ها که به مقادیر کم مورد نیاز هسـتند،  به روش محلول به خصوص براي تأمین ریز مغذي مواد غذایی از این راه، کوددهی

مـواد ریـز مغـذي      هاي بسیار عمیق دارند و رساندن مقادیر کمروش بسیار مناسبی است خصوصاً براي درختان که ریشه
البتـه در  . پاشـی تـأمین شـود   محلول از راه خاك با راندمان خیلی پایینی همراه خواهد بود، بهتر است این مورد به طریق

  .این روش غلظت عناصر غذایی پاشیده شده روي برگ نقش بسیار مهمی در نتیجۀ کار و جذب مواد دارد
  

  
  غذایی براي محصول انگور دستورالعمل محلول پاشی عناصر

ها در بهار و ده روز بعد انهکاربرد اوره یا نیترات آمونیوم با غلظت چهار در هزار قبل از متورم شدن جو :نیتروژن 
  از گلدهی و تشکیل میوه

 
در هزار قبل  3در هزاریا مونو آمونیوم یا مونو پتاسیم فسفات به غلظت  1کاربرد اسید فسفریک با غلظت  :فسفر 

  ها و ده روز بعد از گلدهیاز متورم شدن جوانه
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  ها و ده روز بعد از گلدهیمتورم شدن جوانههزار قبل از  3-4پاشی نیترات پتاسیم با غلظت محلول :پتاسیم 
 
ها و ده روز پاشی عنصر روي از منبع سولفات روي با غلظت سه در هزار قبل از متورم شدن جوانهمحلول :روي 

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

  تشکیل میوه
 
ها و ده روز بعد از پاشی عنصر بر از منبع اسید بوریک با غلظت دو در هزار قبل از متورم شدن جوانهمحلول :بر 

  گلدهی و تشکیل میوه
 
ي  پاشی در زمان ارزنی شدن میوه در هزار به  صورت محلول 5مصرف کلرور یا نیترات کلسیم  با غلظت  :کلسیم 

 انگور

  
 پاشیه هاي فنی به هنگام محلولتوصی

  :باشدپاشی اگر صبح یا عصر انجام گیرد موثرتر خواهد بود و رعایت نکات زیر ضروري میمحلول
  .گراد باشددرجه سانتی 29تر از حرارت محیط در هنگام محلول پاشی پائین  -1
  .پاشی، آبیاري باغ و مزرعه انجام گیردبهتر است بعد از محلول  -2
  .درصد باشد 70در هنگام محلول پاشی رطوبت نسبی هوا باالتر از   -3
  .سرعت باد در حد مناسب باشد تا در محلول پاشی اختالل ایجاد نکند  -4
5-  PH باشد 6- 8هاي تهیه شده در محدوده بین محلول.  
  شده و اثر متقابل آنها روي یکدیگر مورد توجه قرار گیرد  نوع ترکیبات پاشیده  -6
لیتر  1000میلی لیتر در  200 -250(به محلول کود یا سم تهیه شده ماده سیتوویت یا مایع ظرفشویی   -7

  .اضافه شود) آب
  

  نگور براساس مراحل رشد فنولوژیکیآبیاري و محلولپاشی ا برنامه کود -
میلی  250تا  200و بیشتر و پتاسیم خاك حدود  15تا  10فسفر خاك حدود (تن عملکرد در هکتار  30براي 

  )گرم در کیلوگرم باشد
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  برنامه کود آبیاري – 16جدول 
  مقدار مصرف  ي مصرفنحوه  نوع کود  زمان

  قبل تورم جوانه ها
  در هزار 3  محلولپاشی  سولفات روي

  درهزار 2  محلولپاشی  اسید بوریک

  در هزار 5  محلولپاشی  اوره

  پس از بازشدن کامل برگها در اولین آبیاري
  آمونیومسولفات 

  کود آبیاري
  کیلوگرم در هکتار75

  کیلوگرم درهکتار 5  اسیدبوریک

  در هزار 2  محلولپاشی  1میکروکامل

  قبل از گلدهی

  کیلوگرم در هکتار 30  کودآبیاري  سولفات آمونیوم

  کود کامل
  کود آبیاري

  کیلوگرم در هکتار 25

  کیلوگرم در هکتار 30  اوره

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

  ظهور خوشه میوه

  کیلوگرم در هکتار 50  کودآبیاري  اوره

  کود کامل
  کود آبیاري

  کیلوگرم در هکتار 20

  لیتر در هکتار 10  اسید هیومیک

  در هزار 2  محلولپاشی  3میکروکامل

  غوره شدن میوه
  در هزار2+1  محلولپاشی  سولفات منیزیم+ نیترات کلسیم 

  کیلوگرم در هکتار 20  کود آبیاري  کود کامل پتاس باال

  هفته قبل از رسیدن انگور 3
  در هزار 2+1  محلولپاشی  سولفات منیزیم+ 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 به طور مساوي تقسیم شودهاي آبیاري در هر مقطع تقسیم نمایید به این معنیمقدار هر کود در هر مقطع را بر تعداد وعده
حداکثر محصول در نظر گرفته شده است اما در صورتی که حتی یک یا قسمتی از این برنامه اجراء شود مقادیر فوق براي یک برنامه جامع تغذیه براي برداشت 

  .اثرات مطلوب نسبی را در برخواهد داشت
هاي پیشنهاد زمانزمانهاي درنظر گرفته شده در جدول فوق از نظر جذب عناصر بهترین زمان است اما در صورتی که بعد از زمانهاي ذکر شده یا فقط در یکی از 

  .تواند مفید و موثر باشدپاشی صورت گیرد میشده نیز محلول
 300محلولپاشی سولفات منیزیم براي مناطقی که میزان پتاسیم خاك آنها باالتر از . از مصرف کود بور در اراضی با آب و خاك شور و لب شور پرهیز گردد 

 .میلی گرم در کیلوگرم است توصیه می گردد

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

 . ها باشدتواند از منبع سولفاتشود که براي محلول پاشی میکم 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
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  ر در شرایط دیمي انگو تغذیه

کیلوگرم  20- 30حدود (تن کود دامی کامالً پوسیده در هکتار  20به طور معمول هر دو سال یکبار، دادن 
هاي داراي پتاسیم کافی رطوبت کمتري را از  در مناطق کاشت دیم انگور، تاك. شود توصیه می) ي مو براي هر بوته

هاي دچار کمبود پتاسیم کاربرد پتاسیم در تاکستان. دارندتري  زیرا مقدار تبخیر و تعرق پایین دهنددست می
  . هاي خفته در انگور رقم بیدانه تامسون شده استهاي داراي میوه از جوانه موجب افزایش قابل توجه جوانه

شود  ویژه فسفر از ذخایر گیاهی تأمین میهاي خشک، درصد بیشتري از نیاز گیاه به نیتروژن، پتاسیم و به در سال
  . شود ي این عناصر غذایی از گیاه طی چند سال متوالی خشکسالی می که این مسأله منجر به تخلیه

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

در هزار در دو مرحله یکی قبل از خزان  10- 15استفاده از عناصر اوره، اسیدبوریک و سولفات روي با غلظت  - 
  .ها ي قبل تورم جوانه ها و دیگري در مرحله برگ

  ي کارشناسی در طی فصل دار بر اساس توصیه مصرف کود سرك نیتروژن - 
در هزار با آگاهی و  3دهاي داراي عناصر ریزمغذي شامل کود میکروي کامل با غلظت پاشی با کو محلول - 

 .هاي جوي اطمینان از وجود کافی رطوبت در خاك و بارش
 

  هرس و تربیت
اگر برروي یک بوته محصول زیاد باشد از مرغوبیت آن کاسته خواهد شـد و ضـعف بوتـه نیـز از جملـه عـواملی       

گیرنـد مخصوصـا   ها قرار مـی هاي ضعیف به آسانی مورد حمله آفات و بیماريبوته. تاست که در مرغوبیت مؤثر اس
بنابراین بـا توجـه بـه مطالـب فـوق      . شوندسرماهاي زمستان در مناطق سردسیر باعث نابودي بوته هاي ضعیف می

هـوایی گیـاه   هـاي  توان بیان کرد که منظور اصلی از هرس تاك، بوجود آوردن تعادل بین ریشه و دیگر قسـمت می
ي سـال  کننده میوهاست تا بتوان هر سال میوه کافی با کیفیت باال بدست آورد و همچنین زمینه رشد را که تأمین

  .آینده است، فراهم ساخت
  

 هرس باردهی

هاي بارده همان سال و باقی نهـادن  هاي خشکیده ضعیف، بیمار و یا شاخهبطور کلی، عبارتست از حذف شاخه
ها بتوانند در سال زراعـی بعـد، بـاردهی    مناسب با تعداد معینی جوانه بر روي آنها، بطوري که این جوانههاي شاخه

تـا پـیش از   ) بخـواب رفـتن بوتـه   (ها در پاییز مدت زمان انجام این هرس از بعد از ریزش برگ. بوته را تأمین کنند
توان ایـن   که ریزش اشک در اوایل بهار شروع نشده میبعبارت دیگر تا زمانی . باشدزنی گیاه در اوایل بهار می جوانه

در انجام هرس باید به شرایط اقلیمی منطقه توجه بسیار کـرد در منـاطق معتـدل و یـا نـواحی      . هرس را انجام داد
کند و هنگام بهـار هـواي منطقـه تغییـرات     درجه زیر صفر تجاوز نمی 10-15کویري که تغییرات درجه حرارت از 

هـاي  توان هرس اصلی را روي بوته در پاییز انجام داد، اما در مناطقی کـه زمسـتان   حرارت ندارد میناگهانی درجه 
زیـر صـفر    -20تـا   – C22°ها می رود و درجه حـرارت بـه   بسیار سرد دارند و احتمال یخبندان و یخ زدگی شاخه
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بایـد  ) پـاییز (داخت و در ایـن فصـل   رسد و یا تغییرات ناگهانی حرارت در بهار دارند باید هرس را به تعویـق انـ  می
به تعویـق انـداختن هـرس باعـث     . هاي خشک را حذف کرد هایی را که مانع کار در مزرعه هستند و یا شاخهشاخه

در مناطقی کـه زمسـتان مالیـم دارنـد اگـر      . گرددها و رهایی آنها از خطر سرماي بهاره میدیر باز شدن جوانه گل
گـردد و در نتیجـه   ها صورت گیرد باعث زودتر سـبز شـدن تـاك در بهـار مـی     گهرس در پاییز و پس از ریزش بر

محصول خوبی در سال آینده بدست خواهد آمد که در مناطق گرمسیري و نیمه گرمسیري براي ارقام پیش رس و 
  .بردن زودتر محصول به بازار مفید است

هـا احتمـاالً مصـادف بـا     سـبز شـدن جوانـه   در مناطق سردسیر هرگز نباید هرس پاییزه انجام داد زیـرا زودتـر   
در . هاي جوان دچار سرما زدگی مـی شـوند   هاي میوه دهنده و یا گلهاي انگور و شاخهسرماهاي بهاره شده و جوانه
هـا  هاي بهاري شده که در عـدم تلقـیح گـل   ها و ایجاد خوشه روي گیاه مصادف با بارانضمن زودتر باز شدن جوانه

در منـاطق سردسـیر   . زدگی گیاه رابطه مستقیم داردهاي ناشی از هرس با سرماه براین زخمعالو. بسیار مؤثر است
ها از نوك شاخه شروع به سبز شـدن  هرس اصلی باید در بهار انجام گیرد چون اگر به شاخه انگور دقت کنیم جوانه

بریـدن قسـمتی از شـاخه کـه      تـوان بـا  ها با تغییرات ناگهانی درجه حرارت مواجه شوند مـی می کنند و اگر جوانه
اي از خسارت جلوگیري نمود ولـی  دهنده را نگهداري کرد و تا اندازههاي میوه سرمازده شده است، تعدادي از جوانه

نمانـده اگـر دچـار سـرمازدگی شـوند،       اگر در این زمان هرس انجام شده باشد چون سه تا چهار جوانه بیشتر باقی
  .تاکدار ضرر زیادي خواهد کرد

هـاي منـاطق   کننـد ماننـد تاکسـتان   در مناطقی که به دلیل سرماي شدید زمسـتانی تـاك را زیـر خـاك مـی     
هـاي خشـکیده   ابتـدا پـیش از زمسـتان تعـدادي از شـاخه     . گیردآذربایجان، هرس خشک در دو مرحله صورت می

پـس از  . کننـد مـی  تر هرس کرده و سپس مو را زیر خاك دفـن  هاي جایگزین اندکی طویلاضافی را حذف و شاخه
  . دهندپایان فصل زمستان، هرس اصلی را برروي بوته انجام می

 

  شدت هرس باردهی
شدت هرس تاك بستگی کاملی به نوع رقم، محل کاشت و رشد بوتـه دارد و نظریـات مختلفـی در ایـن رابطـه      

  .از لحاظ شدت هرس سه نوع هرس در انگور قابل انجام است.وجود دارد
-هاي زیاد باعث ضعف بوته شده و در اراضی فقیـر و سـبک توصـیه مـی    این هرس به علت برش :هرس کوتاه  -1

در ایـن روش  . گیردهاي پایینی آن بارده هستند صورت میاین نوع هرس در ارقامی مانند عسگري که جوانه. شود
هـا قـویتر و میـوه    خهدر نتیجـه شـا  . اندجوانه باقی  2-3شوند به طوري که روي هر شاخه ها هرس میکلیه شاخه

  . آیدکمتر ولی مرغوبتر با مقدار قند بیشتر بدست می
در این هرس بازوها و تنه به سرعت طویـل گشـته و روي تنـه بازوهـاي چندسـاله، زخـم هـاي         :هرس بلند -2

 این هرس در باغاتی که خاك آنها حاصلخیز و ارقام کشت شده رشد قوي دارند، قابل اجـرا .شود عمیقی ایجاد می
جوانه روي هر شـاخه   12تا  4گیرد و هاي فوقانی بارده هستند صورت میاین هرس در ارقامی که جوانه. باشدمی

لـذا ارقـام رومیـزي کـه     . باشدبا قند کمتر می تر، مقدار محصول بیشتر و در این هرس شاخه طویل. ماندباقی می
  .شونداحتیاج به قند کمتري دارند هرس طویل می
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روي بـازو یـک   . باشـد این هرس ترکیبی از دو نوع هرس بلنـد و کوتـاه مـی    ):بلند -کوتاه( مختلط هرس  -3

-این روش را مـی . نامند این شاخه بلند و کوتاه را حلقه بارده می. شاخه بلند به همراه یک شاخه کوتاه وجود دارد
ت تولید میوه و شاخه کوتـاه بـا دو جوانـه    جوانه جه 8تا  6در این روش شاخه با . توان براي کلیه ارقام به کار برد

در هرس سـالیانه عـالوه بـر هـرس     . شونددهی در سال بعد در کنار هم نگهداري میبه منظور تولید شاخه و میوه
هـاي  هاي آفت زده و بیمار نیز باید هرس شوند و شـاخه ها، شاخهجوشها، تنههاي ضعیف، پاجوشباردهی، شاخه

  .آوري و سوزانیده شوندباغ جمع اي ازهرس شده در گوشه
  

  هرس سبز یا هرس تر
-هاي گیاه می زیرا سبب توزیع صحیح و منظم مواد غذایی در اندام. کننده هرس خشک استاین هرس کامل

هاي تر در اندامهرس. ها بر روي بوته تاك و در طول فصل رشد قابل انجام استهرس سبز از شروع رشد جوانه. گردد
  .هاها و پاجوشها، تنه جوشها، گل، میوه، نركهاي سبز، برگها، شاخهجوانه: از جمله. شودل میمتعددي اعما

  

 هرس شاخه هاي سبز 

بوته هاي مو که از ارقام قوي بوده و یا به دلیل کوددهی بیش از انـدازه و آبیـاري زیـاد، از رشـد بـیش از حـد       
خوشه ها روي بوته ظاهر شده اند و خوشه ها هنوز به صـورت گـل   برخوردار شده اند، الزم است در زمانی که تمام 

ها، تعـدادي  هستند تا یک الی دو هفته پس از ظهور خوشه ها، به منظور تقویت و جلوگیري از ریزش بی مورد گل
-شایان توجه است کـه تنهـا شـاخه   . از شاخه هاي پر رشد را از چهار تا شش بند باالتر از آخرین خوشه حذف کرد

هاي بدون خوشه را در صورت لـزوم و ضـرورت بـه    گردند و شاخهداراي خوشه که رشد زیاد دارند، سرزنی می هاي
این عمل بویژه در مناطق گرم و یـا منـاطق داراي آب و   . طور کامل باید حذف کرد و از سرزنی آنها خودداري شود

در  .کنـد کمک بسـزاي مـی  و کیفی خوشههواي مالیم، به منظور محدودکردن عمل تبخیر و باال بردن ارزش کمی 
  : هاي سبز، توجه به نکات زیر اهمیت فراوانی داردهرس سرشاخه

هایی که داراي خوشه بوده و رشد رویشی زیادي دارند، سرزنی شـوند و از سـرزنی   تنها آن دسته از شاخه )الف
  . دار با رشد رویشی مناسب، ممانعت به عمل آیدهاي خوشهشاخه
از آنجا . اي که بلند و متراکم هستند، در صورت لزوم از انتها قطع گردندهاي فاقد میوهآن دسته از شاخه )ب

لذا باید دقت شود تا . تواند موجب تضعیف بوته گردد شود، میها میهاي سبز باعث حذف برگکه حذف شاخه
ند تا بوته مو در اثر این عمل تضعیف هایی با وضعیت نامناسب در داخل تاج، حذف شوهاي زائد و شاخهشاخه
  .نگردد

ها و از محل بند می روند که بعضی از آنها زیر خوشـه  در بعضی از مواقع، یک یا چند دستک بر روي شاخه )ج
  .ها باید تا حد ممکن حذف شونداین دستک. شوندقرار دارند و برخی باالتر از خوشه ها ظاهر می

  
 هاي نابارور حذف شاخه

شـوند،  ها در طول فصل رشد، بعـد از آنکـه بـه تـدریج پدیـدار مـی      ها و نركاین است که تمام پاجوش اصل بر
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البتـه در شـرایط   . هرچه سریعتر از انتها قطع گردند تا از هدر رفتن انـرژي گیـاه و مـواد غـذایی جلـوگیري گـردد      
به وسـیله چنـد سـال    (ها را پیوند و نرك ها را به عنوان پایهها را نگه داشت و پاجوشتوان این شاخهاستثنایی، می

. به عنوان شاخه بارور و یا شاخه داراي سـیخک بـه کـار گرفـت    ) سرزنی و وارد کردن به تولید انشعاب و جوانه گل
. شـوند  هـایی ظـاهر مـی   افتد که بر روي بازویی کهنه و چندساله نزدیک به تنه اصلی، شاخهگاهی اوقات، اتفاق می

هـا داراي  ایـن شـاخه  ) در اوایـل بهـار  (هاي بوتـه باشـد   ها همزمان با شکفتن دیگر جوانهشاخهگاه پیدایش این هر
تـوان آنـرا   کنـد و مـی  اي مرغوب و به اندازه کـافی تولیـد مـی   هاي باروري خواهند بود که در سال بعد، میوهجوانه

انجـام  ) اوایـل و یـا نیمـه تابسـتان    در (براي این منظور هرس کرد، اما گاهی پیدایش این شاخه ها، بسـیار دیرتـر   
شـوند و قـادر بـه تهیـه     رسند و خشبی نمـی ها در موقع خزان کامالً نمیاین شاخه. کنند گیرد و سریع رشد میمی

هـا، در سـال بعـد بـه شـاخه و بـرگ       هاي موجود بر روي این شـاخه تمام جوانه. هاي اصلی گل نخواهند بودیاخته
  .کرد و باید قطع گردند تبدیل شده، میوه تولید نخواهد

  

  تربیت
هاي تربیت در تاکستان ها، دستیابی بـه مـدیریت تـاج بوتـه و تعـادل در رشـد       یکی از اهداف استفاده از روش

شاخساره براي تسهیل در ایجاد و تشکیل مواد فتوسنتزي به کمک نفوذ نور بیشتر و حذف سایه بیش از حد اسـت  
-هـاي تربیـت، مـی   از دیگـر مزایـاي اسـتفاده از روش   .هـا گـردد  شیوع بیماري تواند مانع از رسیدن انگور یاکه می

توانکنترل بازده بالقوه تاکستان، تسهیل در مکانیزاسیون عملیات هاي تاکـداري همچـون هـرس، آبیـاري، محلـول      
بیـت،  گیـري بـراي انتخـاب نـوع تر    در تصمیم. پاشیآسان سموم یا کودها و همچنین برداشت آسان انگور را نام برد

  . باد را مد نظر قرار دهند نسبی، سرعت و جهتتاکداران بایستی شرایط آب و هوایی، مقدار نور خورشید، رطوبت
  

 روش تربیت پاچراغی

این روش تربیت در کشور ایران براي ارقام انگور در مناطق مختلف مورد استفاده قرار گرفته و ارتفاع بوته بـین  
بر حسب قدرت رشد، رقـم  ) بازوي کوتاه(شاخه  5-8ت که در قسمت انتهایی تنه متر متغییر اسسانتی 150تا  50

در فصـل خـواب نسـبت بـه کاشـت      . مانـد جوانه باقی می 2-4شود و با هرس سالیانه روي هر بازو و سن ایجاد می
ار داده قـر  دار یا بدون ریشه اقدام نموده و در سال هاي اول در کنار هر کدام یک عـدد قـیم چـوبی   هاي ریشهقلمه
به این صورت است که، بعد از کاشت نهال از باالي جوانه دوم شـاخه قطـع شـده و در     مراحل انجام هرس. شودمی

اي نزدیک به زمین را بـاقی  جوانه بود شاخه فوقانی حذف و شاخه اي که حاصل رشد دوآخر فصل رشد از دو شاخه
شـود کـه   سال دوم از دو جوانه باقیمانده دو شاخه ایجـاد مـی  در بهار . شودگذاشته و از باالي جوانه دوم هرس می

اي که باالتر قرار دارد را حـذف و شـاخه زیـرین را بـه     در تابستان سال دوم شاخه. بایستی بوسیله قیم آنها را بست
هـاي فرعـی ظـاهر    روي این شاخه که تنه اصلی مو بعداً بوجود خواهد آمد شـاخه . کنندارتفاع مورد نظر هرس می

دارند، این شاخه بایستی با فاصله یکسان و مـنظم بـر روي تنـه انتخـاب     شاخه انتهایی را نگه می 3-5شود که می
  .کنندهرس می) شاخه 3-5(ها را سپس از باالي جوانه دوم یا سوم این شاخه. شود
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  سیستم داربستی کوردون دو طرفه دو طبقه
یکساله اکثراًبر روي سه سـیم هـدایت    باشد و شاخه هاياصلی میدر این روش بوته داراي چهار بازو و یک تنه 

هاي سال جاري به حالـت آویـزان   در این روش شاخه. شودتنه اصلی درست تا زیر سیم باالیی هدایت می. شوندمی
ي بـرا  .شوند، بنابراین به حداقل بستن تابستانه احتیـاج دارد یکساله بصورت افقی هدایت می هايرها شده و شاخه

گردنـد،  گیـري مـی  و جوانه و یا بصـورت یـک شـاخه بلنـدتر کـه بعـداً جوانـه        اجراي این روش بوته هاي جوان باد
بلنـد از هـر کـدام گرفتـه و آن هـا را بـا یـک جوانـه          شاخه در طول اولین فصل رشد، یک. خواهند شد سربرداري
اي کـه  زمانی که رشد شروع شد شـاخه در ضمن . نموده مگر احتمال خطر سرمازدگی وجود داشته باشد سربرداري

هاي سال جـاري بایـد    ال شاخه به طور ایده. تر گرددکرده تا قوي گیريتر حاصل شده است را جوانهجوانه ضعیف از
  .در طول فصل اول بقدري طویل شوندکه به سیم باالیی برسند

ـ    االیی محکـم بسـته و در همـان    در شروع سال دوم از بین دو شاخه ایجاد شده آنکه قوي تر است رابـه سـیم ب
در شروع سـال دوم اگـر بوتـه رشـد کـافی نداشـته و       . کنیم و دیگري را باید بطور کامل حذف نمودنقطه قطع می

) دوم(کنیم تا از هر کدام در سـال بعـد   اي سر برداري میباشد مجدداً بوته را با یک شاخه یکساله دو جوانه ضعیف
هـاي جـانبی کـه از شـاخه     شـاخه ) و یا شروع سـومین فصـل رشـد   (صل دوم رشد ف در پایان. اي ایجاد گرددشاخه

فصل رشد براسـاس قـدرت بوتـه هـرس     ) یا چهارمین(اند، در طول بهار سومین توسعه یافته) تنه عمودي( یکساله
وي هـر  دو تا بـرر (هاي پایین و باال باشد آنها را در طول سیم اگر چهار شاخه یکساله قوي در دسترس می. کنیممی

برداري کـرده وبقیـه را بطـور کامـل     جوانه سر 5-6هاي انتخابی را با کرده، این شاخه هدایت) کدام و در مقابل هم
زمـانی کـه قـدرت رشـد بوتـه      . نمود تاي آنها را بصورت مهمیز سر برداري 2-3حذف نموده که البته ممکن است 

یکساله قـوي بـرروي سـیم پـایینی هـدایت کـرده و       باشد، دو شاخه جهت نگهداري چهار شاخه یکساله کافی نمی
مقـدار کمـی   ) یـا چهـارم  (در طـول سـال سـوم    . شـود  جوانه در سطح سیم باالي سربرداري 1-2دوتاي دیگري با 

روي سـیم  ) یا پنجم(یکساله جهت تولید میوه در سال چهارم  شود و دو شاخهمحصول روي سیم پایینی تولید می
ایـن   در. آوردشاخه یکساله، شاخه مورد نظر را بوجود می یا دومین جوانه روي  اولینمعموالً. شودباالیی هدایت می
اند هر ساله رشد جانبی داشته و بـر قطـر آنهـا    ها بسته شدهکه به عنوان بازو روي سیم ساله یک روش شاخه هاي

  . گرددافزوده می
  

 شدهدر محصوالت گواهی ) عناصر سنگین( هامدیریت کاهش آالینده -8
اما باال بودن آنها بیش از حدود . هاي متفاوتی وجود دارندها بطور طبیعی در غلظتفلزات سنگین در خاك

- ها میها و ساختار زمین شناسی و ژئوشیمی کانیهاي انسانی است و یا ناشی از ویژگیمجاز یا ناشی از فعالیت
اق، تماس پوستی، بلع مستقیم و جذب توسط باال بودن غلظت فلزات سنگین از حد مجاز بدلیل استنش. باشد

آلودگی خاك براي ) استاندارد(لذا مقدار حد مجاز . باشدگیاهان و استفاده از آنها براي انسان خطرآفرین می
ذکر . آمده است 17 زیست تهیه و ارائه گردیده است که در جدولکاربري کشاورزي توسط سازمان حفاظت محیط

و نه (گرم در کیلوگرم به صورت کل که مقدار فلزات سنگین ذکر شده بر حسب میلی این نکته شایان توجه است
  . گرددهاي مختلفی باعث تغییر غلظت فلزات سنگین در خاك میفعالیت. باشدمی) بخش قابل استفاده
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  سازمان حفاظت محیط زیست ها بر اساس  استاندارد حداکثر مجاز فلزات سنگین در خاك - 17جدول
  ) گرم بر کیلوگرم میلی( 

  عنصر ایران زیست محیط سازمان پیشنهادي
 آرسنیک 40
 بور -
 بریلیوم 5
 کادمیم 5

 کبالت 50
 کروم 110
 مس 200
 فلوئور 300
 جیوه 7
 مولیبدن 40
 نیکل 110
 سرب 75
 آنتیموان 10
 سلنیوم 4

 وانادیوم 200
 روي 500

  

  :توان در عبارت ساده زیر بیان نمودخاك را میبطور کلی توازن جرمی فلزات سنگین در 
M total = (MP+MA+MF+Mag+Mow+Mip)-(Mcr-Ml)  

  
-نهاده agمنابع کودي،  fهاي اتمسفري، نشست aمواد مادري،  pهاي فلز سنگین و اندیس  Mدر این عبارت 

  . باشدآبشویی می lبرداشت توسط گیاه،  crهاي معدنی، آالینده ip پسماندهاي آلی، owهاي شیمیایی کشاورزي، 
چندان که به آنها عناصر . دارند هاي بسیار کمیغلظت ،مادري فلزات سنگین حاصل از هوادیدگی مواد

البته در . در مقادیر سمی نیستند معموالً شده و گفته) گرم در کیلوگرممیلی 1000غلظت کمتر از ( 1کمیاب
  .داراي غلظت باالیی هستندشناسی و ویژگی لتیولوژي آنها برخی مناطق به دلیل ساختار زمین

غلظت فلزات سنگین در  ،و بهم زدن تعادل موجود در چرخه عناصر و فلزاتانسان هاي البته در اثر فعالیت
سالمتی انسان، گیاهان و جانوران، براي ها به مقداري افزایش یافته که مشکالت متعددي را برخی خاك

  .نمایدایجاد می هامحیطاکوسیستم و دیگر 
- هاي بشري بیشتراز جریانافزایش غلظت و انباشتگی فلزات سنگین ناشی از فعالیت عالوه بر آن که معموالً

تحرك و فراهمی زیستی بیشتري انسان داراي هاي منابع فلزات سنگین ناشی از فعالیت. باشدهاي طبیعی می

                                                
1 Trace elements 
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ترین منابع افزایش فلزات سنگین به خاك بیان زیر تعدادي از مهم در. نسبت به منابع لتیوژنیک و پدوژنیک دارد

  .شودمی
  

گیاهان براي رشد و . روداز نظر تاریخ کشاورزي اولین تأثیر مهم انسان بر روي خاك به شمار می :کودها -1
و ) نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و گوگرد(نمو و تکمیل چرخه زندگی نیازمندند تا عناصر پرمصرف 

هستند که برخی از آنها همانند روي، منگنز، ) کلر، منگنز، آهن، مس، مولبیدن، نیکل و بورروي، (کم مصرف 
ها عناصر ضروري بایستی به خاك و یا برگ. گردندن محسوب میجزء فلزات سنگی) آهن، نیکل، مس، مولبیدن

هر ساله مقادیر قابل . نماید تولیدرا تا بتواند گیاه سالمی شوند پاشی براي گیاه تأمین از طریق مصرف برگ
پاشی در اراضی کشاورزي مورد توجهی از انواع کودهاي حاوي عناصر مورد نیاز گیاهان از طریق خاکی یا برگ

به عنوان مثال استفاده از . باشنداین کودها حاوي مقادیر کمی از فلزات سنگین هم می. گیردفاده قرار میاست
این عوامل ها از نظر براي آن که خاك. نمایندکودهاي فسفاتی مقادیري از کادمیم و سرب را به خاك اضافه می

نمود براي این منظور استانداردهاي انواع مواد آلوده نشوند بایستی از منابع کودي مناسبی استفاده آالینده 
گیري دفتر ثبت و کنترل کیفی مواد کودي در مؤسسه تحقیقات خاك با شکل. کودي تهیه و تدوین شده است

- اول تطابق محتوي با برچسب روي بسته. گیرندوآب انواع مواد کودي از دو جهت عمده مورد بررسی قرار می
لذا براي تولید محصوالت گواهی . ت مجاز فلزات سنگین در انواع مواد کودي استهاي کودها و دوم رعایت غلظ

این امر از طریق مراجعه به . بایستی کودهاي مورد استفاده داراي شماره ثبت مواد کودي باشند شده الزاماً
مجدداً  .باشدقابل حصول می 3000646424 امکیا ارسال شماره ثبت به شماره پی و www.kswir.irپایگاه 

- گردد که استفاده از مواد کودي فاقد شماره ثبت باعث عدم تأیید و دریافت نشان حد مجاز آالیندهیادآوري می
مقدار مجاز فلزات سنگین در مواد کودي بر اساس شیوه نامه ثبت مواد کودي آمده  4 در پیوست. ها خواهد شد

  . است
  
هاي قابل توجه فلزات سنگین بودند هاي مختلفی که حاوي غلظتکشدر گذشته آفت :هاکشآفت -2

هاي حاوي مس، جیوه، منگنز، سرب و روي در گذشته را ذکر کشتوان به قارچاز جمله می. شدنداستفاده می
عنوان قارچ  به) آهک + سولفات مس( و در حال حاضر نیز سمومی همانند اکسی کلرور مس و محلول برود. نمود

  شد که هم اکنون استفاده البته در گذشته سمومی همانند ارسنات سرب نیز استفاده می. شوندکش استفاده می
هاي گیاهی هاي مدیریت آفات و بیماريها بایستی مطابق با دستورالعملکشبهرحال در استفاده از آفت. شودنمی

 در پیوست شماره .رویه و بی تجویز متخصصان خودداري نمودعمل نموده و از مصرف سموم ممنوع و استفاده بی
  . آمده است  انگورفهرست سموم مجاز براي استفاده در محصول  4

  
انواع لجن فاضالب، کودهاي دامی،  ي همانندمصرف مواد آلی غیراستاندارد :کودهاي آلی و لجن فاضالب -3

اگرچه که . ها در خاك گرددسنگین و سایر آالیندهفلزات تواند سبب افزایش تجمع می... کمپوست زباله شهري و 
اما در مواردي که به دلیل . طیور در افزایش حاصلخیزي خاك نقش مهمی را دارند استفاده از کودهاي دام و

هاي غذایی دام و طیور حاوي روي، مس و نیز به دلیل استفاده از ترکیبات حاوي ارسنیک استفاده نامناسب مکمل
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افتد که مقادیر البته این امر در صورتی اتفاق می. تواند سبب تجمع در خاك شودبهداشتی آنها می در کنترل
ي و استانداردها زیادي از کودهاي نامناسب در سطح کوچکی استفاده شده و کودهاي مورد استفاده فاقد معیارها

  . مناسب باشند
در برخی مناطق و به . توان آن را بازیافت نمودیباشد که ممحصوالت فرآیند تصفیه فاضالب می 1لجن فاضالب

در برخی موارد . نمایندهاي شهري را در اراضی کشاورزي استفاده میصورت محدود لجن فاضالب تصفیه خانه
لجن فاضالب با توجه . دهندلجن فاضالب را با خاك اره، کلش و ضایعات باغی کمپوست و مورد استفاده قرار می

تواند حاوي مقادیري فلزات سنگین بویژه سرب، نیکل، کروم، و فرآیندهاي تصفیه فاضالب میبه کیفیت فاضالب 
. هاي میکروبی و انگلی نیز باشدتواند حاوي آلودگیعالوه بر فلزات سنگین لجن فاضالب می. باشد... مس و 

بسته بندي و شماره ثبت دفتر باشد که داراي در شرایطی قابل استفاده و توصیه می استفاده از لجن فاضالب صرفاً
  .ثبت و کنترل کیفی مواد کودي باشد

  
اي طوالنی در دنیا دارد استفاده از فاضالب براي آبیاري محصوالت کشاورزي سابقه :و آب آبیاري فاضالب -4

مناطق  این موضوع به ویژه در مراکز و. شودایران استفاده میحتی و هم اکنون نیز در بسیاري از کشورهاي دنیا و 
ها عالوه بر آلودگی میکروبی و انگلی این فاضالب. خوردکشت و کار در حاشیه و داخل شهرها بیشتر به چشم می

سنگین باشد که درصورت استفاده مستمر و بلند مدت فلزات آن حاوي مقادیري از  ءتوانند بسته به منشامی
اما بهرحال . سنگین را نداشته باشدفلزات ندارد انباشتگی فلزات سنگین آن بحدي برسد که کیفیت خاك از استا

لذا . باشدبر اساس مقررات موجود استفاده از فاضالب خام براي کشاورزي و تولید محصوالت کشاورزي ممنوع می
. توان به آن نشان حد مجاز آالینده اختصاص داده شودنمی انگوردر صورت استفاده از فاضالب خام براي تولید 

  الب مورد استفاده براي آبیاري، منابع آب سطحی و یا زیرزمینی نیز بدلیل شرایط هیدرو ژئوشیمیایی عالوه بر فاض
شناسی آنها حاوي گاهی ساختار زمین چرا که. ها از جمله فلزات سنگین باشندتوانند حاوي مقادیري از آالیندهمی

در حال حاضر . ه کیفیت آب نیز توجه نموددر این راستا الزم است تا ب. هاي باالي فلزات سنگین هستندغلظت
  .براي آب مورد استفاده براي آبیاري استاندارد زیر وجود دارد

  

                                                
1 Sewage Sludge 
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  استاندارد کیفیت آب براي کاربري کشاورزي - 18جدول 

  توضیحات  مقدار  یکا  پارامتر  ردیف
  هاي اسیدي فقط براي خاك  5000  میکروگرم بر لیتر  آلومینیم  1
    100  لیترمیکروگرم بر   آرسنیک  2
    100  میکروگرم بر لیتر  بریلیم  3
    10  میکروگرم بر لیتر  کادمیم  4
    50  میکروگرم بر لیتر  کبالت  5
    100  میکروگرم بر لیتر  کروم  6
    200  میکروگرم بر لیتر  مس  7
    5000  میکروگرم بر لیتر  آهن  8
    2500  میکروگرم بر لیتر  لیتیم  9
  هاي اسیدي فقط براي خاك  200  میکروگرم بر لیتر  منگنز  10
    10  میکروگرم بر لیتر  مولیبدن  11
    200  میکروگرم بر لیتر  نیکل  12
    5000  میکروگرم بر لیتر  پاالدیم  13
    20  میکروگرم بر لیتر  سلنیم  14
    100  میکروگرم بر لیتر  وانادیم  15
    2000  میکروگرم بر لیتر  روي  16
  هاي اسیدي براي خاكفقط   1000  میکروگرم برلیتر  فلوئور  17
    3  میلی گرم بر لیتر  بر  18
    3000  میکروزیمنس بر سانتیمتر  هدایت الکتریکی  19
    30  میلی گرم بر لیتر  نیتروژن نیتراتی  20
       1  اينماتدهاي روده  21
    5/6- 4/8  -  هاش پ  22

ها  این نوع خاك. کنند هاي اسیدي محدودیت ایجاد می مقادیر ارائه شده براي پارامترهاي آلومینیم، منگنز و فلوئور فقط براي آبیاري گیاهان در خاك :1توضیح 
  .محدوده حوضه آبریز دریاي خزر  قرار دارنداغلب در 
جه به وابستگی حداکثر مقدار مجاز آنها به روش آبیاري و سایر پارامترهاي با تو) SAR(براي پارامترهاي غلظت سدیم، کلراید و نسبت جذب سدیم  :2توضیح 

) هاي سازمان خواروبار و کشاروزي جهانی توصیه(شود در این موارد به مرجع اصلی  با این وجود توصیه می. کیفیت آب، در اینجا حدودي براي آنها تعیین نشده است
  .عنوان راهنما رجوع شود به
  .hookwormsو  Trichurisو  Ascarisهاي  گونه) 1(
  در طی دوره آبیاري) 2(

  .باشد برداري براي منابع تأمین آب کشاورزي براي پارامترهاي متداول و باکتریولوژیک ماهانه و مواد سمی فصلی می حداقل تناوب نمونه: تبصره
  
  

و صنایع وابسته آن عامل معادن فلزي سنگ استخراج معدن، آسیا کردن  :کاري و پسماندهاي صنعتیمعدن -5
 هاطی استخراج معدن باطله. رود هاي بسیاري از مناطق به شمار میپراکنش و تجمع فلزات سنگین در خاك

.... ها و هاي طبیعی همانند تاالببه گودال) تر رسوب کرده طی فرآیند شناورسازيتر و یا بزرگقطعات سنگین(
  در بسیاري موارد باعث افزایش غلظت عناصري همانند روي و سرب . یابدتخلیه شده و غلظت آنها افزایش می

-گردد که باعث ایجاد ریسک براي سالمتی انسان، محصوالت کاشته شده در آن و مخاطرات زیست محیطی میمی
هاي حاوي مقادیر باالي فلزات فلزات سنگین موجود در خاك از طریق خوردن گیاهان روئیده در خاك. گردد
  .گذاردبر سالمتی انسان تأثیر می یا بلع مستقیم آنو ن سنگی
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توانند مینیز  ها و مواد داروییعالوه بر معادن، صنایع دیگر همانند نساجی، دباغی، پتروشیمی، تولید آفت کش
مناسب برخی از این مواد براي خاك و گیاه . موادي را به محیط وارد نمایند.... به صورت معمولی، حوادث، نشت و 

در انتخاب مزارع و باغات بایستی . کنندو ایجاد مشکل در سالمتی محصوالت می) همانند فلزات سنگین(نبوده 
  .توجه نمود که منابع خاك وآب آنها تحت تأثیر مجاورت با چنین صنایعی قرار نگیرند

  

ر اتمسفر دغبار یا دودها، گازها و بخارات وها شامل انتشار گردمنابع هوایی آالینده :هامنابع هوایی آالینده - 6
برخی فلزات همانند  .شوندهمراه با ذرات موجود در جریان خروجی گازها منتشر می فلزات معموالً. باشدمی

پس از . آیدشوند و به صورت ذرات ریز متراکم درمیارسنیک، کادمیم و سرب در فرآیندهاي دماي باال تصعید می
هاي مرطوب و نشستفروشوند تا به صورت ها به مناطق وسیعی پراکنده میدودکش ز طریقها اانتشار آالینده

به دلیل تشکیل در نزدیک زمین در منطقه محدودتري  معموالًها فرونشست. نشیندخشک بر روي زمین می
شوند از میتی که وارد اتمسفر سنشفروها و چه از طریق بهرحال دودها چه از طریق دودکش. شوندپراکنده می

داشته کیفیت این آلودگی بستگی به کیفیت منشاء آن . شوندنشست مرطوب و خشک بر زمین وارد میفروطریق 
به همین دلیل در مجاورت کارخانجات ذوب فلزات مقدار کادمیم، سرب و روي در . باشدو موضوعی مکان ویژه می

یکی دیگر از منابع اصلی انتشار سرب در . شودهاي بیشتري مواجه میها و گیاهان مجاور آن با غلظتخاك
باشد که باعث افزایش غلظت هاي فسیلی به دلیل تترا اتیل سرب میانتشارات گازي حاصل از احتراق سوخت

  . هاي اصلی می گرددهاي اطراف جادهسرب در خاك
ها افزایش پیدا جاده هاي مجاورهاي روانسازي نیز غلظت کادمیم در خاكهمچنین به دلیل سائیدگی و روغن

باغ بایستی به این / یابد لذا در انتخاب مزرعه ها گاهی تا چندین کیلومتر هم انتقال میالبته این آلودگی. کندمی
فاصله مناسب را رعایت نمود تا آلودگی ) فرعی/ اصلی(نکته توجه نمود و با توجه به میزان ترافیک و نوع جاده 

تواند استفاده به عنوان یک استاندارد بلکه به عنوان یک راهنما مینه ها در جادهمتري  100فاصله . پیش نیاید
متر کنار جاده  100دهد که آلودگی خاك ناشی از ترافیک در فاصله زیرا نتایج مطالعات در ایران نشان می .شود

ایستی از حدود مجاز آن در هر صورت اندازه گیري مقدار فلزات سنگین در خاك و گیاه نب .رسدبه حداقل خود می
  .عبور کند

  
  هایی براي کاهش فلزات سنگین در محصوالت کشاورزيگزینه

 انگورارقام مختلف در دنیا در مورد جذب فلزات سنگین در  محدودي تحقیقات بسیار :انتخاب رقم مناسب
  . عرفی نگردیده استالبته ظاهراً تاکنون در ایران رقم مناسب براي چنین شرایطی هنوز م .گرفته استانجام 

گذارد به عنوان مثال فراهمی زیستی گیاهان بعدي تناوب تأثیر می راثرات ریزوسفر گیاهان ب :تناوب گیاهی
استفاده از گیاهان صنعتی یکی از . دهدکند که فراهمی کادمیم را افزایش میلوپن اسید سیتریک تراوش می

به عنوان مثال در نعنا فلزات . باشدباالي فلزات سنگین میهاي مناسب براي کشت در اراضی با غلظت گزینه
را در اثر سمیت فلزات عملکرد % 14هرچند کاهش  ،آنها مشاهده نشد) عصاره نعنا( هاي ضروريسنگین در روغن

زیستی انرژي تولید گیاهان لیفی همانند پنبه، کتان، کنف، گیاهان مورد استفاده براي . سنگین تجربه کرده بود
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هاي خوبی براي اراضی آلوده به فلزات سنگین گزینه (reed Canary grass)و علف قناري  (Salix)نند بید هما

  .هستند
  گزارشات متعددي حاکی از آن است که غلظت کادمیم در گیاهان با مصرف کودهاي روي کاهش  :کوددهی

به احتمال زیاد پاسخ به مصرف . ستالبته برخی گزارشات هم در خصوص عدم تأثیر کودهاي روي بوده ا. یابدمی
روي در کاهش جذب کادمیم به وضعیت روي درخاك بستگی دارد و در صورتی که خاك پائین باشد مصرف آن 

البته این  .کندچنین مس با کادمیم براي جذب توسط گیاه رقابت میهم. جذب کادمیم را کاهش خواهد داد
وجود  محدودي است و در شرایط گلخانه و خاکی در مزرعه شواهدهاي کشت بدست آمده در محلول اًغالباثرات 

فسفر نقش . در مزارع با احتمال غلظت باالي آرسنیک مصرف کودهاي فسفاتی مورد توجه قرار گیرد .داشته است
در حضور مقادیر کافی فسفر . مهمی در کاهش جذب و انتقال آرسنیک و تعدیل اثرات نامطلوب آن در گیاه دارد

  .شودها منتقل نمیه بخش اعظم آرسنیک در ریشه انباشته شده و به سایر بخشدر گیا
مواد بهسازهاي آلی همانند زیست جامدها، کمپوست لجن فاضالب، کودهاي دامی  :مواد بهسازهاي آلی

فراهمی ریستی فلزات سنگین در خاك را به دلیل محتوي مواد آلی خود و غلظت باالي مواد آلی و فسفر و آهن 
وارد نمودن مواد آلی به خاك به دلیل نگهداري کادمیم و جلوگیري از جذب توسط گیاه و . دهندکاهش می

کود دامی غلظت نیکل % 2به عنوان مثال در برخی تحقیقات نشان داده است که مصرف  .باشدآبشویی مناسب می
که بر روي اثربخشی افزودن بقایاي تحقیقات دیگري . را کاهش داد%) 35(و گندم %) 45(اسفناج %) 30(در هویج 

  . درصد کاهش یافت 40گندم بر روي خاك آلوده انجام شد نشان داد که غلظت کادمیم در گندم 
ایجاد کاهش فراهمی زیستی فلزات سنگین بدلیل بر روي مواد بهساز شیمیایی  :بهسازهاي شیمیایی

بسیاري از این مواد محصوالت . سیار مؤثر هستندب pHهاي اتصالی اضافی براي فلزات سنگین و نیز اثرات سایت
برخی مواد بهساز  19در جدول . جانبی صنایع بوده بنابراین کم هزینه و به مقادیر زیادي در دسترس هستند

هاي اسیدي قابلیت استفاده از آهک در خاك. شیمیایی و آثار آن بر روي جذب فلزات سنگین آمده است
دهد اما به دلیل کاهش قابلیت استفاده عناصر ضروري، استفاده از آنها در هش میاستفاده فلزات سنگین راه کا

هاي سیلیکات ها که آلومنیوزئولیت. باشند چندان قابلیت اجرایی ندارداراضی کشاورزي کشور ما که آهکی می
ثرترین ؤیکی از م هابنابراین زئولیت. هیدراته هستند که ظرفیت انتخابی باالیی براي جذب سطحی فلزات دارند

- به عنوان مثال در مطالعه. دهندمواد بهساز شیمیایی هستند که انتقال فلزات سنگین به گیاهان را کاهش می
استفاده از ترکیبات . درصد کاهش داده است 41و  81، 72اي مصرف زئولیت تجمع کادمیم، سرب و روي را 

ر متحرك کردن فلزات در مطالعات بسیاري مورد توجه براي غی) همانند آپاتیت یا هیدروکسی آپاتیت(فسفاتی 
  . بوده است
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   برخی بهسازهاي شیمیایی معدنی که به صورت مؤثر براي کاهش فراهمی فلزات سنگین –19جدول 
  ثر براي ؤم  مواد بهساز 
 Cd, Ni, Zn  مونتموریلونیت

  Cd, Pb, Zn  کلینوپتلوالیت
  Cd, Pb, Zn  دي آمونیوم فسفات

  As, Cr (II)سولفات آهن 
  Cd, Cu, Ni, Zn  هیدروکسی آپاتیت

  Cd, Cu, Ni, Pb, Zn  آهک 
  Cd, pb  اکسیدهاي منگنز 
  Cd, Cu, Ni, Pb, Zn  زئولیت مصنوعی

  
  چند نکته در خصوص فلزات سنگین

در تداوم عدم استفاده از مسئوالن ملی بایستی . هاي حاوي سرب نقش مهمی را در سرب همراه دارندسوخت -
 .اصرار ورزندهاي سرب دار سوخت

توانند داراي سرب بیشتري نسبت به هاي نظامی میها، انبار مهمات، میداناراضی کشاورزي نزدیک صنایع، جاده - 
. آمیزي شده داراي سرب بیشتري باشندهاي رنگهمچنین اراضی کوچک نزدیک ساختمان. اراضی طبیعی معمولی باشند

 .نسبت به آزمون سرب در خاك اقدام نمایند در صورتی که به هر دلیلی مشکوك به آلودگی باالي سرب هستید حتماً
 . در استفاده از اراضی دقت شود شتسموم آرسنات سرب وجود دامصرف در صورتی که در گذشته سوابقی از  -
 .خودداري شود ،دهاز کشت گیاهان بر روي اراضی که درآنها لجن فاضالب خام اضافه ش -
هاي حاوي سرب در نشستفرواي نسبت به سبزیجات برگی نسبت به سبزیجات غیر برگی یا سبزیجات ریشه -

بنابراین بایستی در . نماینددار جذب میهاي غالت سرب هوا را به مقدار معنیدانه. تر هستندپذیرهوا آسیب
 .ه کافی نماییدهاي هوا توجنشستفروانتخاب گیاهان در مناطق حاوي 

همانند کودهاي (یا آلوده به سرب ) همانند سموم ارسنات سرب( هاي حاوي سرباز مصرف ترکیبات و نهاده -
 .در مناطق کشاورزي خودداري شود) غیرمعتبر هاي حاوي مسکشفسفاتی و قارچ

 .هاي بدون سرب استفاده شوداز سوخت صورت استفاده از خشک کن، حتماً در -
تماس با سرب هوا، خاك و (آنها  هاي احتمالیآلودگیاز در هنگام انتقال محصوالت تا محل فرآوري بایستی  -

 .خودداري نمود) گرد و غبار
هاي حاوي هاي رنگ شده با رنگها و یا ساختماندر مزارع کوچک مقیاس بایستی از کشت در نزدیک جاده -

 .سرب خودداري شود
 pHتنظیم  ،از مواد آلی در خاكاستفاده کشاورزي همانند اقدامات  ،ر متوسط سربهاي حاوي مقادیدر خاك -

ها به آلودگی سرب و استفاده از عایقنسبت براي کاهش قابلیت استفاده، انتخاب گیاهان با حساسیت کمتر خاك 
 .ها بر روي گیاهان از جمله آنهاستنشستفروبراي تماس ممانعت و 

  .از منبع آالینده فلزات سنگین دور نگهداشته شوند و به صورت منظم پایش شوندهاي آبیاري بایستی آب -
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  آبیاري براي تولید محصول گواهی شده  مدیریت آب و -9
مدیریتی که براي تأمین مقدار آب موردنیاز در مراحل گوناگون رشد انگور بایستی به کاربرده شود، نیاز به 

ي براي تعیین زمان آبیاري و مقدار آبی که در هر آبیاري باید بکار برده شود ریزي آبیار ریزي دارد و برنامه برنامه
و مقدار آب الزم ) دور آبیاري(ریزي آبیاري مشخص نمودن زمان آبیاري بنابراین برنامه. گیرد مورد استفاده قرار می
ه از آب ضرورت دارد؛ به ، در طول دوره رشد گیاه است که براي استفاده بهین)عمق آبیاري(در هر نوبت آبیاري 

بندي دقیق  ریزي آبیاري مشخص کردن مقدار دقیق آب مورد استفاده در مزرعه و زمان عبارت دیگر هدف برنامه
در . گیري نگهداشت رطوبت خاك نیز انجام داد توان با اندازه بندي دقیق آبیاري را می زمان. باشد کاربرد آن می

 اطالعات از اقلیمی منطقه هر در گیاه هر براي آبیاري مناسب عمق و دور از ریزي آبیاري کارآمد، آگاهی برنامه
و آب مورد نیاز در هر ) عمق آبیاري(در هر آبیاري چه مقدار آب مورد نیاز است؟  یعنی. باشد می پایه و ضروري

واضح است تعداد پر ). دور آبیاري در هر مرحله رشد(مرحله از رشد گیاه، با چه فاصله زمانی به کار برده شود 
هاي خاك مزرعه دفعات آبیاري و مقدار آب در هر آبیاري براي هرگیاه بستگی به شرایط اقلیمی منطقه و ویژگی

ریزي الزم را براي تأمین  باشد، برنامه هر کشاورز بایستی با توجه به منبع آب در دسترس که غالباً محدود می. دارد
وري مطلوب از منابع آب همراه با جلوگیري از  با بهره) کم آبیاري(رد نیاز کل آب مورد نیاز و یا قسمتی از آب مو

هدر رفت آب در مزارع و باغات، لحاظ نموده و درنهایت با روش مناسبی آبیاري نماید به طوري که گیاه دچار 
رزیابی وضعیت ها بر اساس ا بعضی از این روش. تنش رطوبتی نشود و از آبیاري بیش از حد نیاز نیز اجتناب گردد

  . گیري و پایش رطوبت و یا پتانسیل آب خاك از جمله آن هاست باشد که اندازه آب خاك می
هرچه میزان رطوبت خاك کمتر باشد، گـیاه باید نیروي بیشتري براي جذب آب از خاك مصرف نماید و 

ین براي به دست بنابرا. شود کاهش رطوبت خاك تا نقطه پژمردگـی باعث کاهش شدید عملکرد محصول می
بنا بر تعریف، درصدي از رطوبت قابل . آوردن مقدار مطلوب محصول نباید رطوبت خاك از حد معینی کمتر شود

که مقدار محصول کاهش یابد را مقدار تخلیه مجاز  تواند توسط گـیاه مصرف شود، بدون این استفاده خاك که می
  . امل نوع گـیاه، نوع خاك و مرحله رشد گـیاه بستگـی داردطور عمده به سه ع میزان تخلیه مجاز به. گویند می

ها که در ترین این روش مهم. هاي گوناگونی وجود داردجهت تعیین برنامه آبیاري گیاهان ازجمله انگور، روش
بر اساس مقدار آب ) دور و عمق(گردد، شامل روش تعیین برنامه آبیاري شرایط اقلیمی ایران نیز استفاده می

ریزي آبیاري بر اساس تبخیر تجمعی از تشت تبخیر و همچنین مصرفی و ویژگی هاي خاك و یا روش برنامه
آبی و حذف یا کاهش آبیاري در مراحل غیرحساس  ریزي آبیاري بر اساس تعیین مراحل رشد حساس به کمبرنامه

  .شود ریزي می گیاه به تنش آبی، با هدف انجام کم آبیاري برنامه
  

 آبیاري  کممدیریت 

در . کند گیاه کمتر از نیاز کامل خود آب دریافت می  شود که در آن، هایی گفته می آبیاري به مجموعه فن کم 
آبیاري فرض بر این است که درصد کاهش عملکرد محصول، به اندازه درصد کاهش میزان مصرف آب آبیاري  کم

 10ی کنیم و در محل دیگري به مصرف برسانیم، تنها جوی درصد از آب آبیاري را صرفه 30که مثالً چنان. نیست
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که چنین اتفاقی نیفتد و نسبت کاهش محصول به میزان چنان. شود درصد از میزان عملکرد محصول کاسته می
  .آبیاري تحقق نیافته استنسبت کاهش مصرف آب باشد، اهداف کم

هاي تولید یی مصرف آب و کاهش هزینهتوان به کاهش آب مصرفی و افزایش کارآاز مزایاي کم آبیاري می
عملکرد گیاهان . بها و هزینه کارگري و در نتیجه به  افزایش عملکرد و درآمد در واحد سطح اشاره نمود ازجمله آب

جویی در مصرف آب سبب کاهش  اعمال به موقع و مناسب و صرفه. گیرد تحت تأثیر زمان اعمال کم آبیاري قرار می
به حداقل رسیدن آبشویی کودها و مواد مغذي خاك از منطقه توسعه ریشه و همچنین بهبود  امراض و آفات گیاهی،

تواند حداکثر  آبیاري کامل، اگرچه حداکثر عملکرد در واحد سطح را به دنبال دارد، اما نمی. گردد تهویه خاك می
محدودیت آب، مدیریت کم آبیاري ولی با توجه به موارد فوق بویژه در شرایط  . تولید و سود خالص را داشته باشد

  .اهمیت دارد
  :تواند انجام گیرد ازجمله هاي گوناگون می آبیاري به روش کم
  کاهش مقدار آب آبیاري در مراحل خاصی از رشد گیاه که حساسیت کمتري  به آب دارد -
 حذف آبیاري در مراحل خاصی از رشد این گیاه -

 تر نمودن بخشی از ریشه در هر آبیاري -

 یک در میان جویچه ها در گیاهان زراعی در هر آبیاري آبیاري  -

  
  Water Use Efficiency، (WUE) کارآیی مصرف آب،

شاخص . وري آب و تولید بیشتر غذاي سالم از آب کمتر است ترین چالش بخش کشاورزي افزایش بهره مهم
   .باشد آب مصرفی میدهنده میزان تولید به ازاء میزان  در کشاورزي نشان (WUE) کارایی مصرف آب

ریزان و کاربران آب بسیار مهم است که بدانند با مصرف مقدار آب مساوي، کدام گیاه داراي بیشترین  براي برنامه
هر . کند عملکرد بوده و یا این که کارآیی مصرف آب در یک گیاه با مقادیر گوناگون آب مصرفی چگونه تغییر می

مقاومت گیاه به . استفاده بهینه از آب و افزایش کارایی مصرف آب باغات داردگیاهی مثل انگور نقش مهمی در 
و سایر عوامل فیزیولوژیکی گیاهی بر تولید و عملکرد نهایی به ازاي واحد ) آبی و غیره مانند کم(هاي محیطی  تنش

  .گذار باشند توانند بر کارایی مصرف آب تأثیر آب مصرفی، تماماً می
، عملکرد و میزان تولید محصول هر گیاه را در واحد سطح به ازاي واحد آب 2بر رابطۀ  برحسب تعریف و بنا 

  .شود مصرفی، کارآیی مصرف آب نامند که از تقسیم عملکرد بر آب مصرفی حاصل می
  آب کارآیی مصرف= میزان عملکرد میوه / میزان آب مصرفی                                                          

اند از کیلوگرم بر  ها عبارت ترین آن شود که مهم واحدهاي گوناگونی براي بیان کارآیی مصرف آب بکار برده می
متر در هکتار، که مقدار کارآیی مصرف آب حاصله از واحد مترمکعب و یا گرم بر کیلوگرم و یا کیلوگرم بر میلی

  .برابر دو واحد قبلی است 10آخري 
ها و  برنامه. نماید جویی آب ایفا می اسب نظیر انگور نقش اساسی در کنار سایر اقدامات صرفهاستفاده از گیاه من

این رویکرد براي افزایش . زمان و مرتبط باهم باشند طور هم اقدامات کاهش آب مصرفی و افزایش عملکرد باید به
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عالوه بر اقدامات فنی مرتبط، . باشد یکارایی مصرف آب، راهکار مناسبی براي استفاده از منابع محدود آب آبیاري م

ترین عامل در باال بردن کارایی مصرف آب، مدیریت مناسب آبیاري و زراعی بوده و مهارت و دانش فنی باغدار  مهم
  .نماید نقش کلیدي در این زمینه ایفا می

بتی نبوده و حد کارآیی مصرف آب براي یک محصول با یک روش آبیاري و در یک شرایط مدیریت زراعی، رقم ثا
خشک براي نیل به کارآیی  در مناطق خشک و نیمه. بهینۀ آن براي هر منطقه و شرایط اقتصادي خاص متفاوت است

آبیاري، آبیاري  هاي گوناگون انجام کمها روش ترین آن کنند که مهم هاي گوناگونی استفاده می مصرف باال از تکنیک
طور  کم آبیاري از تکنیک هایی مدیریتی است که به. کاهش تبخیر استهایی براي  تکمیلی و یا به کارگیري روش

  . بخشد قابل توجهی کارآیی مصرف آب در کشاورزي را ارتقاء می
  

  جذب آب در درختان
. همه ي فعالیت هاي حیاتی یک درخت در آب صورت می گیـرد .آب مهمترین ماده براي زندگی درختان است

آب .است)سر شاخه ها و شاخه ها - برگها(انتقال مواد از ریشه به اندام هاي هوایی مهمترین استفاده اولیه آب براي 
موجود در خاك که از طریق ریشه ها به داخل برگ ها حرکت می کند تعداد زیـادي از عناصـرغذایی  ضـروري را    

  . که براي زنده ماندن و رشد درخت الزم می باشد با خود حمل می کند
ودر جریان حرکت . ا اتمسفر یک دریچه کنترل بیولوژیکی به نام روزنه وجود دارددر محل تماس برگ درخت ب

آب در داخل یک درخت، روزنه تنها بخشی است که درخت براي حفظ خود در مقابل خشکی می تواند فعاالنـه آن  
مختـل   خشکی منجر به کاهش رشد طولی و قطري درختان ، مقاومت کمتر نسبت به سایر تنشـها ، .را کنترل کند

  .شدن غذا سازي و اختالل و تغییر در زمان و میزان فعالینهایی مانند گل دهی و میوه دهی می شود
و زمانی که درخت در حال تعادل نباشد تحت تـنش  .هر درختی باید با محیط اطراف خود در حال تعادل باشد
روشهاي ژنتیکی از قبل نهاده شـده  درختان فقط به .است و می بایستی براي زنده ماندن انرژي اضافی مصرف کند

  .در خود می توانند با کنترل  صحیحی کمک کنند تا  تنشهاي وارده به آنها به حداقل برسد
  

 نیاز آبی انگور

درآزمایشی که به روش آبیاري قطره اي در امریکا انجام . آب مصرفی انگور در طول فصل رشد متفاوت است
که شامل  1در مرحلۀ . انگوررا درهر یک از مراحل چهارگانۀ رشد تعیین کردآب مصرفی ) Peacock )2001 شد،

میلی متر از اواسط فروردین تا اواخر اردیبهشت   50 -65جوانه زدن تا گل دهی می باشد، مقدار آب مصرفی 
ده از رطوبت ذخیره شده در زمستان تأمین شده و عالئم تنش دی” آب مصرفی در این مرحله عمدتا. تعیین شد
اواخر اردیبهشت تا اواسط ( در مرحلۀ دوم رشد که از گل دادن تا تغییررنگ غوره را شامل می شود . نشده است

مدیریت آبیاري دراین مرحله بحرانی بوده و تقسیم سریع سلولی در این مرحله اتفاق افتاده و تنش آبی ) تیر
میلی متر  140-215آب مصرفی در این مرحله  مقدار. عملکرد انگور و همچنین اندازة حبه را کاهش داده است

شروع شده و تا رسیدن انگور در اواسط  مرحلۀ سوم رشد که از تغییر رنگ حبه در اواسط تیر در. شده است
در این مرحله توصیه به آبیاري . میلی متر شده است 270الی  200، مقدار آب مصرفی شهریور ادامه داشته
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هایی که حساس به پوسیدگی خوشه براي رقم. آبی اندازة حبه را کاهش ندهد رقمهاي تازه خوري شده تا تنش
هفته قبل از  5تا  2این مرحله  کنندگان کشمش معموال درتولید. باشند، اعمال تنش متوسط توصیه شده استمی

باعث پوسیدگی آبیاري زیاد در این مرحله رسیدگی میوه را به تأخیر انداخته و . کنندبرداشت آبیاري را قطع می
-ها را کاهش میخوشه شده و ایجاد ترك در حبه و در نتیجه محصول ناسالم تولید نموده و رسیدن چوبی شاخه

ماه بعد از اواسط  2شود که حدود زمان خواب زمستانی را شامل می مرحلۀ چهارم رشد نیز از برداشت تا. دهد
. متر بوده و عمدتا براي حفظ شاخ و برگ استیمیل 100-125آب مصرفی در این مرحله . شهریور می باشد

در جنوا انجام گرفته،   Nyدر ایستگاه تحقیقات کشاورزي  1999تا  1996هاي مطابق آزمایشاتی که از سال
مقدار آب کافی در ابتداي فصل رشد منجربه . داده شده است) 1999(و همکاران Lakso هاي زیرتوسط توصیه

شود و این شرایط بطور طبیعی به دلیل سرد دهی میهاي بزرگ در مرحلۀ گلشهداشتن شاخ و برگ قوي و خو
تنش مالیمی باید بتدریج بعد از گل دادن اعمال شود تا اینکه . بودن هوا و کوچک بودن سطح برگ وجود دارد

رشد شاخ و بعد از غوره بستن و در مرحلۀ اولیه رشد حبه اگر تنش وارد شود . غوره بستن به خوبی انجام گیرد
-ها هنوز وظیفۀ خود را به خوبی انجام میها متوقف می شود ولی برگداري داشته و رشد حبهبرگ کاهش معنی

ها در تنش متوسطی نگه داشته شوند تا جایی که برگها در زمان از اواسط دورة رشد تا برداشت باید نهال. دهند
  .برداشت روي مو دیده نشوددر زمان برداشت کامال سالم باشند و هیچ برگ زردي 

Mc Carthy )2002 (حساسیت رقم در مراحل حساس رشد و نموي انگور در بررسی اثر کاهش آب خاك ،
هاي مختلف آبیاري اعمال ها تعیین و با استفاده از رژیمترین مرحله را مرحله رشد حبهشیراز را بررسی و حساس

به کم آبی بسیار حساس است تا آنجا که کمبود آب در این  هاشده بر رقم شیراز دریافت که مرحله نمو حبه
آورد براي انتخاب صحیح سیستم آبیاري در موستان ها و کمیت و کیفیت محصول را شدیداً پایین میمرحله 

) Moll and christen )1996همچنین تعیین دور و میزان دقیق آبیاري با هدف افزایش عملکرد کیفیت محصول، 
هاي مختلف آبیاري بارانی، هاي استرالیا بر روي ارقام مختلف اجرا کردند و در آن روشموستان آزمایشی را در

ترین اي و حساساي و سنتی باهم مقایسه شد که در نهایت بهترین سیستم آبیاري در موستان، آبیاري قطرهقطره
 .ها تعیین شدمرحله آبیاري، مرحله رشد حبه

 کی تاکستانها به تنش آبی عبارتند از کاهش تقسیم سلولی ،کاهش توسـعه سـلولی،  هاي فیزیولوژیبعضی از واکنش
 باشدها میکاهش فتوسنتز و در بدترین حالت خشک شدن سلول و مرگ سلول ها،بسته شدن روزنه

ها و میوه در طول زمان و برگ ها،واکنش فیزیولوژیکی یک درخت انگور به تنش آبی روي رشد و توسعه شاخه
تنش در طول فصل رشد روي بیشتر فرایندهاي فعال رشد  معموال،. گذاردتنش آب در فصل جاري تاثیر می میزان

زیرا اندازه حبه در موقع برداشت تا حد زیادي وابسته به . گذاردانگور مثل تقسیم سلولی در آن زمان تاثیر می
 . باشدتقسیم سلولی می

کاهش . دهد هاي بیوشیمیایی گیاه را نیز تحت تاثیر قرار می جنبهتنش خشکی عالوه بر تاثیر بر فتوسنتز 
کننده پروتئین و نیز  هاي تجزیهمحتواي پروتئین تحت تنش خشکی گزارش شده است که با افزایش فعالیت آنزیم

خصوصیات بیوشیمیایی مانند محتواي اسید آمینه  .تجمع اسیدهاي آمینه آزاد از جمله پرولین مرتبط است
 .تواند به عنوان معیاري براي گزینش ارقام مقاوم به خشکی مورد استفاده قرار گیرد ن و پایداري کلروفیل میپرولی
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صورت نبود آب در  ها ممکن است درتاك. کند از طرف دیگر تجمع پرولین به تنظیم اسمزي برگ کمک می

هایی از خاك داراي اگر قسمتهاي پخش شده ریشه در خاك و رسیدن آن به نقطه پژمردگـی دائم حتی قسمت
قطع ناگهانی آب و کاهش بسیار زیاد در رساندن آب به . الوصول باشند کم آبی را نشان دهندرطوبت سهل

همچنین گوشتی شدن شاخه را در پی دارد . شودها میدرختان انگور در حال رشد منجر به پژمرده شدن برگ
هاي مو در گلدان یا حلبی کاشته شوند در زمان رسیدن رطوبت هکند که بوتاین نوع پژمردگی زمانــی بروز می

اي یعنی وقتی که در هواي بسیار آید این حالت تحت شرایط مزرعهي پژمردگی دائم به وجود میخاك به نقطه
آید در زمانی که بطور همزمان درصد هاي شنی یا کم عمق کاشته شوند به وجود میگرم درختان مو در خاك

هاي عمیق هرگز پژمردگی در خاك. هاي اشغال شده توسط ریشه در خاك بوجود آیددر تمام قسمتپژمردگی 
رسند در جاهایی که افتد زیرا تمام خاك همزمان در یک دوره کوتاه به درصد پژمردگی دائم نمیاتفاق نمی

شد شاخه تعدیل الوصول خاك تخلیه شد و از دسترس خارج شد درخت مو خود را با کم کردن ررطوبت سهل
  .کند براي اینکه جذب آب را کاهش دهد تا اینکه از دسترس خارج شدن یکسره بیش نیایدمی

  

  اثر تنش آبی بر میزان محصول انگور
در  .گیردتشکیل میوه بیشتر تحت تاثیر تنش آبی شدید قرار می میزان عملکرد محصول در زمان گلدهی و

اعمال تنش شدید آبی، به طور کامل خشک شده و در نتیجه موجب هاي انگور در صورت زمان گلدهی، خوشه
هاي انگور در هنگام تشکیل میوه و وجود تنش شدید آبی، در صورتیکه حبه. کاهش شدید محصول خواهد گردید

  .                      درصد کاهش پیدا خواهد کرد 50ریزش کنند و یا به خوبی رشد پیدا نکنند میزان محصول تا 
درصد شود که عمدتا به  40تواند موجب کاهش محصول تا از تشکیل میوه تا مرحله تغییر رنگ تنش آبی می

شواهدي  .گیرندها تحت تاثیر قرار میم سلولی و هم طویل شدن سلولیهم تقس. باشدها میخاطر کاهش اندازه حبه
  .هاي میوه کاهش پیدا خواهد کردجوانهدهد که میزان محصول سال آینده نیز به خاطر کاهش باروري نشان می

هستند در ) درصد 40به عبارتی (گیري میوه،کاهش محصول که از نظر اندازه به بزرگی هفته پس از رنگ 4- 6
ها در آن مرحله به خاطر دراز حبه. کندگیري شده است و اندازه میوه نیز کاهش پیدا میپاسخ به تنش آبی اندازه

گیري تا مرحله برداشت حساسیت محصول به تنش آبی به هفته بعد از رنگ 6از  .ندکنها رشد میشدن سلول
 .رسدحداقل می

هاي مختلف انجام ها و زمانتواند در دورهآبیاري موستان بر اساس نیاز آبی و بسته به مراحل فنولوژیکی می
ها پس از رنگ رحله رشد حبهبه هرحال مقدار آب آبیاري در هر یک از مراحل فنولوژیکی خصوصاً در م. شود

. ها و باال بردن کیفیت محصول موثر باشدها و خوشهتواند در افزایش اندازه حبهها اهمیت دارد و میگیري حبه
Noar  ها تا گیري حبهاي در آفریقاي جنوبی اثرتیمارهاي آبیاري پس از رنگدر مطالعه) 1993(و همکاران

بار آبیاري طی سه سال بر عملکرد و صفات کیفی  4و  3، 2، 1آبیاري شامل برداشت محصول با سطوح مختلف 
نتایج نشان داد که این تیمارها نسبت به شاهد بهتر بودند . بررسی کردند... انگور نظیر درجه بریکس، درصد قند و 

متر در میلی 600تا  400مشکل کمبود آب در موستان ها ممکن است حتی در مناطق داراي متوسط بارندگی 
این مناطق حتی براي کاشت انگور دیم نیز . سال به دلیل نامناسب بودن پراکنش بارندگی، وجود داشته باشد

آیند به این دلیل که عمده بارندگی ممکن مناسب نیستند و جزو مناطق خشک براي کشت انگور به حساب می
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ه نیاز آبی را تأمین کند وجود نداشته باشد و است در دوره خواب تاك باشد اگر در دوره رشد، بارندگی مناسبی ک
هاي بحرانی گرم نیز باشد این مشکل خصوصاً حادتر خواهد بود میزان استفاده از آب در باغات منطقه در آن دوره

، و عوامل زراعی مثل انگور با عواملی نظیر دماي هوا و میزان خالص تابش نور، تعرق از سطح برگ، سرعت باد
با تنظیم صحیح . سیستم تربیت، سن گیاه، مدیریت خاك، توالی آبیاري و مراحل رشد بستگی داردتراکم کاشت، 

توان کیفیت و کمیت محصول را افزایش داد و رابطه بین رشد رویشی و دور و زمان آبیاري در این گونه باغات می
  . ولید کردزایشی را از طریق تنظیم نسبت کربن به نیتروژن بهبود بخشید و محصول سالم ت

هاي مولد  خورده را به قارچ چون رطوبت باال در باغ در زمان رسیدگی محصول، احتمال آلودگی انگورهاي ترك
شود آبیاري آخر  دهد، بنابراین برحسب زودرسی یا دیررسی رقم مورد نظر، سعی می آفالتوکسین افزایش می

تا هم احتمال آلودگی کمتر شده و روز قبل از برداشت محصول، بسته به بافت خاك، انجام شود  10- 15حداقل 
که  با توجه به این. مهرماه معموالً با اتمام زمان برداشت همراه است. هم مشکلی در عملیات برداشت ایجاد نگردد

شود، بنابراین انجام یک نوبت آبیاري با مقدار آب  تعرق انجام می-در این ماه درختان هنوز بیدار بوده و تبخیر 
  .باشد ها مفید می محصول جهت حفظ جوانه کمتر پس از برداشت

  

  تقاء کیفیت محصول و کاهش مصرف آبراهکارهاي مدیریت کم آبیاري در انگور به منظور ار
نمایند؛ اما این  آبیاري می طور ناخواسته اقدام به کم اغلب باغداران به دلیل کمبود منابع آب در دسترس، به

راحل حساس و یا غیرحساس رشد درختان انگور و اغلب به طور یکنواخت آبیاري معموالً بدون در نظر گرفتن م کم
ریشه انگور نسبتاً عمیق است و به همین دلیل گیاه در . گردد گردد که باعث ایجاد تنش در درختان می اعمال می

می باشد کششی  ایجاد هاي درخت مو می شود در اثراغلب آبی که وارد ریشه. باشدبرابر کم آبی بسیار مقاوم می
شود که قدرت جذب آب و هاي درخت آب را بصورت تعرق از دست می دهند و این کاهش آب باعث میکه برگ

دهد بر سرعت جذب آب نیز شرایطی که رشد ریشه را تحت تأثیر قرار می. ها زیادتر شودمواد محلول توسط ریشه
نقطه پژمردگی کاهش یابد جذب آب نیز ها تا حد زمانی که رطوبت خاك محل رشد ریشه .مؤثر خواهد بود

ها ادامه یابد رشد درخت انگور ناحیه ریشه شود و وقتی کاهش مقدار رطوبت تا نقطه پژمردگی درمتوقف می
ولی به . شوندها دچار آفتاب سوختگی میکنند و میوههاي پیرتر زرد شده و سپس ریزش میبرگ. شودمتوقف می

جذب آب . شودهاي انگور در فصل رشد، پژمردگی دائمی بسیار کم دیده میهدلیل گستردگی بسیار زیاد ریش
هایی ماندابی به دلیل عدم تهویه خاك و در نتیجه کمبود اکسیژن، بسیار کم می باشد توسط درخت انگور از خاك

وب شود و اگر شرایط نامطلاین شرایط مقدار تنفس ریشه را کاهش داده و موجب کاهش سرعت رشد گیاه می
شود ولی در عین حال درختان انگوري را روند و رشد متوقف میها از بین میبراي تنفس ریشه ادامه یا بد ریشه

ها در زمان رکود متوقف شده بود، به ایم که پس از پایان فصل رشد و زمانی که رشد درخت و ریشهمشاهده کرده
منفی در رشد  رشد بعدي غرقاب زمستانی هیچ اثر مدت یک ماه کامالً غرقاب بودند، پس از شروع دوباره فصل

شده، ابتدا باید مراحل حساس رشد درختان   آبیاري مناسب و تنظیم جهت اعمال کم. ها نداشتدرخت و ریشه
  . انگور را بشناسیم
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باشد که از ، الگوي رشد میوه انگور به صورت سیگموئید دوگانه می)2012(طبق گزارش استودتو و همکاران 

یابد که رشد ن تقسیم سلولی یعنی دو هفته بعد از گل دهی شروع شده و سیگموئید اول تا جایی ادامه میزما
شود و بعد از یک دوره هاي حبه ادامه داشته و بخصوص در ارقام بیدانه رشد حجمی حبه کامل میسلول

ش غلظت اسید میوه، تجمع کاه رشدکند، سیگموئید دوم با نرم شدن حبه شروع شده و این فاز با تجمع شکر،
گردد که مرحله وراسیون یا تغییر رنگ نامیده می شود و بسیار متأثر نقاط رنگی درپوست ارقام رنگی مشخص می
یابد که باتوجه به نوع رقم و شرایط محیطی، رشد میوه به حداکثر از تغییرات محیطی بوده و زمانی خاتمه می

مدیریت کم آبیاري در دوره رشد کند انگور موجب افزایش کارآیی . دشوخود رسیده و آماده براي برداشت می
  .شودمصرف آب می

به منظور افزایش کیفیت و کمیت محصول در شرایط کم آبی، بایستی آبیاري با مدیریت صحیح اعمال شده و 
جویی شده، رشد در این صورت هم در مقدار مصرف آب صرفه. آبیاري در زمان هاي حساس انگور صورت گیرد

از اینگونه مدیریت آبیاري اغلب به عنوان کم آبیاري تنظیم . یابدگیاه کنترل وکیفیت میوه افزایش میرویشی 
گیاه کمتر از نیاز   شود که در آن، هایی گفته میآبیاري به مجموعه روش کم. شودیاد می RDIشده کاهشی یا 

به اندازه درصد  است که درصد کاهش عملکرد محصول، بر این آبیاري فرض در کم. کند کامل خود آب دریافت می
کاهش مقدار آب آبیاري در  هاي مختلف از جملهآبیاري به روش کم. کاهش میزان مصرف آب آبیاري نیست

. تواند انجام گیرد، می)PRD(و خشکی موضعی ریشه   (RDI)مراحل خاصی از رشد گیاه یاکم آبیاري تنظیم شده 
باشد، اهمیت  ترغیب به ذخیره آب بیش از پیش احساس نکه منابع آبی در این مناطق محدود میبا توجه به ای

اي را افزایش داده و عدم از سوي دیگر مقدار آب زیاد در کیفیت میوه اثر منفی داشته چون رشد سبزینه. شودمی
، )1995(ین طبق گزارش سکسه همچن. دهدموادغذایی را به دنبال داشته و ماده خشک میوه را کاهش می تعادل

همچنین آب زیاد ضخامت کوتیکول را . افزایش داده است مقدار آب زیاد حساسیت میوه به تشکیل ترك را نیز
  .  شودکاهش داده و زمینه براي حمله قارچی فراهم می

ـ  در اثر ت خـاك بـه   قطع ناگهانی آب و کاهش بسیار زیاد آب آبیاري درختان انگور در زمان نزدیک شدن رطوب
بـه   هـا ، پژمردگـی در بـرگ  )هاي شنی یا کم عمقدر خاك بخصوص در هواي بسیار گرم و(ي پژمردگی دائم نقطه

همـه  خـاك منطقـه ریشـه      هاي عمیق  پژمردگی سریع اتفاق نمـی افتـد زیـرا   در باغات با خاك اما .آیدوجود می
هـایی کـه رطوبـت    هـا، در قسـمت  این نوع خاك همزمان در یک دوره کوتاه به درصد پژمردگی دائم نمی رسند در

الوصول خاك تخلیه شد و از دسترس خارج گردید، درخت مو به تدریج رشد خود را با کم کردن رشد شـاخه  سهل
تـوان   هاي مدیریتی کم آبیاري در انگور به موارد زیـر مـی   از جمله روش. کند تا جذب آب را کاهش دهدتعدیل می
  :اشاره کرد

  
  )RDI )Regulated Deficit Irrigation  یاري تنظیم شدهکم آب: الف

قرار دادن درختان میوه بالغ در تنش مالیم در فصل بهار به منظور کاهش رشد سبزینه ممکن است تأثیر منفی 
از آن در کل عملکرد فتوسنتزي درختان نداشته و باردهی را تقویت نماید و در حقیقت ممکن است نتایج مفیدي 
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گیرد  هاي درخت بهتر انجام می مانند و پخش نور در تمام اندام هاي داخلی کمتر در سایه می زیرا شاخهحاصل شود، 
  .آید و احتیاج کمی به هرس تابستانه و هرس دوره خواب به وجود می

به منظور افزایش کیفیت محصول، هم در شرایط کم آبی و هم شرایط بدون کمبود، بایستی مدیریت مناسب 
ترتیب هم در مقدار مصرف آب   این هاي حساس انگور صورت گیرد و به ال شده و آبیاري در زمانآبیاري اعم

شود که بدین شیوه کیفیت میوه افزایش پیدا خواهد  جویی شده و هم باعث کنترل رشد رویشی زیاد می صرفه
در این مدیریت از  .شود یاد می RDIگونه مدیریت آبیاري اغلب به عنوان کم آبیاري تنظیم شده یا  از این. نمود

هاي غیرحساس  با آبیاري کمتر از نیاز کامل باغات،  تنش آب در مراحل حساس رشدي اجتناب شده، اما در زمان
بندي شده مناسب، براي کنترل خشکی و  هاي زمان استفاده از روش. شود اي درخت کنترل می مقدار رشد سبزینه

اجراي تنش تنظیم شده بایستی با مدیریت . ي در هنگام تنش ضروري استمدیریت مناسب تنظیم شده در آبیار
بهترین روش براي . مناسب تحت کنترل قرار گیرد تا زمان مناسب براي اعمال تنش تنظیم شده مشخص گردد

از آبیاري بیش از اندازه در هر . باشد گیري رطوبت خاك براي کنترل و جلوگیري از خسارت می این منظور اندازه
تر،  از همه مهم. آور است نوبت آبیاري و یا در کل دوره رشد باید پرهیز شود، زیرا موجب اتالف آب شده و زیان

بندي شده آبیاري، بایستی صورت  ریزي صحیح و تنظیم یک فرآیند زمان ثبت دقیق اطالعات به منظور برنامه
جهت جلوگیري از رشد رویشی زیاد درختان و  دار، دار و هسته تنش تنظیم شده در اصل براي درختان دانه. گیرد

  .کاهش محصول ابداع گردید
هدف . دهد، حتی ممکن است آن را بهبود بخشد تصور بر این است که تنش مالیم، رشد میوه را کاهش نمی

دار در تنش مالیم قرار دهیم که به نتایج مفیدي برسیم که این عمل  صورت هدف این است که درختان میوه را به
البته تحت شرایطی ممکن است تنش مالیم به تنش شدید . باشد یا کم آبیاري تنظیم شده مصطلح می RDIه ب

شرایط محیطی و زیادي تنش بستگی دارد؛ بنابراین در بهبود   - تبدیل شود که به عوامل زیادي از جمله نوع رقم 
  . تنش مالیم بایستی این مراحل حساس به آب را در نظر گرفت

  
  )Partial root zone drying( PRD یت خشکی دادن بخشی از ریشه یا آبیاري متناوبمدیر) ب

PRD شود در حالیکه نصف دیگر خشک یک نوع مدیریت کم آبیاري است که تقریباً نصف ریشه آبیاري می
طقه که در من شودگیرند و موجب میهاي تر و خشک در تناوب قرار میبعد از مدت زمان معین قسمت. می ماند

با تکیه بر عالئم هورمونی  PRDروش . هر آبیاري اینها جابجا شوند ریشه، ناحیه تر و خشک تشکیل شود و در
شود، هاي رطوبتی کم در منطقه ریشه صادر میبوده که این عالئم از ریشه منشأ گرفته در پاسخ به پتانسیل

هستند که ) ABA(و منشأ اسید آبسیزیک هاي خشک موجود بوده بیشتر بروز و تجمیع در جایی است که ریشه
ارسال پیام خشکی خاك توسط قسمت خشک ریشه  .ها دخالت دارداین هورمون در تنظیم باز و بسته شدن روزنه

ها و کاهش و اکنش اندام هوایی از جمله بسته شدن روزنه مدتاً توسط هورمون اسید آبسیزیک،به اندام هوایی، ع
شود که با ها در پاسخ به شرایط خشک خاك موجب میته شدن طبیعی روزنهبس. سطح برگ را در پی دارد

-نباید منجر به کاهش معنی PRDگیري به کار. اي به برگ وارد نشودکاهش تعرق، بافت برگ حفظ شده و صدمه
بایستی با  PRDمدیریت آبیاري . هاي آبیاري معمول شوددار در پتانسیل آب برگ در وسط روز نسبت به روش
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نبایستی منجر  PRDبکارگیري صحیح . ها در هر موقعیت زمانی باشدهدف خیس کردن حدود نصف منطقه ریشه

ها، بایستی به طور مرتب هر بار در بخشی از روي روزنه PRDبراي حفظ اثر . به تغییر اساسی در کیفیت میوه شود
بیاري بسته به نوع گیاه، مقدار تبخیر و شرایط مدت هر دور آ. روزه اقدام به آبیاري نمود 10- 14هاي  گیاه در دوره

  .باشد خاك، متفاوت می
چکان یعنی  جاي دو خط قطرهه چکان ب اي به صورت یک ردیف و یک خط قطرهتنظیم آرایش آبیاري قطره

چکان قرار داده شده و با افزایش تعداد  چکان، یک خط قطره که در هر ردیف درخت به جاي دو خط قطره این
آبیاري به روش خشکی . شود که آب کافی به یک قسمت از ریشه برسد ها در این خط، موجب می انچک قطره

موضعی ریشه بهتر است همراه با آبیاري معمولی شروع شود و بسته به نوع خاك و شرایط آب و هوایی صورت 
  .ق بیفتدروز اتفا 15تا  10گرفته و تناوب مربوط به مراحل تر و خشکی منطقه ریشه معموالً هر 

در غیر این صورت، اگر همیشه فقط . آبیاري متناوب در منطقه ریشه بایستی انجام شود PRDبراي حفظ اثر 
یک قسمت از منطقه ریشه آبیاري شده و طرف دیگر همیشه خشک بماند، روز بروز هشدارهاي مربوط به تولید 

ه نشده و کم آبیاري اثري در کاهش رشد ها با کاهش عالئم هورمونی بستهورمون کاهش یافته و دیگر روزنه
  .ها نخواهد داشت سرشاخه

  

 
  کارگیري سیستم آبیاري به روش خشکی موضعی ریشه روش به - 17شکل 

  
  حاصل از بررسی پژوهشگران گوناگون  آبیاري در انگور ي کلی مدیریت کمهاتوصیه

در شرایط کم . باشد، مقابله با خشکی در آن راحت تر استبه دلیل این که انگور نسبتاً میوه زودرسی می
هاي کم آبیاري براي درختان  گزارش شده، روش) 2006و  Goldhamar )1999آبیاري نتایج پژوهشی که توسط 

  :صورت زیر توصیه شده است میوه به
اید تحت تنش در این مرحله درختان نب ):ها تا بستن میوه از زمان متورم شدن جوانه(اول فصل رشد  -

آبی بسیار حساس است و متورم شدن جوانه، تولید  قرار داده شوند به دلیل این که مراحل رشد اولیه نسبت به کم
عالوه بر این، از آنجایی  .افتد ها در آغاز بهار اتفاق می شکوفه، گل دادن و بسته شدن میوه و رشد سریع سرشاخه

بنابراین در این . کم می باشد، درختان به آب چندان زیادي نیاز ندارند که تقاضاي تبخیر در آغاز رشد در اول بهار
تنش آبی در این مرحله عمدتاً منجر به تولید میوه . توان آب زیادي را ذخیره نمود مرحله با انجام کم آبیاري نمی

  . گردد تر در زمان برداشت می کوچک
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از تنش آبی پرهیز نمود و در درختانی با الگوي در طول رشد سریع میوه، باید  :مرحله رشد و نمو میوه -
اول رشد سریع میوه در شروع میوه بستن، دوم رشد کند و سوم دو مرتبه رشد (دوگانه ) هاللی(رشد سیگموئید 

، یعنی بین دو مرحله )2مرحله (توان مدیریت کم آبیاري را با اطمینان در طول رشد کند میوه  ، می)سریع میوه
دار  هاي هسته میوه. ذخیره نمود 2توان در طی این مرحله اي آب را می مقدار قابل مالحظه. دادرشد سریع انجام 

یا کمبود (انگور به تنش زیاد کم آبی . به تنش آبی در طول مراحل رشد سریع میوه بسیار حساس هستند
ر صورت عدم تأمین آب چون د. باشدحساس می) از اواسط خرداد تا اواسط تیرماه(انگیزي ، در زمان گل)رطوبت

ضمنا انجام هرس در مردادماه بعد از برداشت به . کافی در این مرحله، محصول سال بعدي افت پیدا خواهد کرد
  . کند کم شدن تلفات آب کمک می

نقش اصلی . در دوره بعد از برداشت عموماً بیشترین تحمل به تنش آبی وجود دارد :مرحله بعد از برداشت
اجراي تنش در این مرحله اثر کمی در کاهش . هاست داشت جلوگیري از خزان شدن درختآبیاري پس از بر

تنش بیش از حد در زمان . باشند محصول سال بعدي دارد اما انگور و بادام استثناهاي قابل ذکر در این زمینه می
  . شود ي انگور و کاهش عملکرد سال بعد می بعد از برداشت موجب ریزش جوانه

  . انددول زیر برآورد کردهجبه صورت  در مناطق عمده کشتنیاز آبی انگور را ) 1376( ارانفرشی و همک
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درصد تولید در مناطق  50و  75، 100براي پتانسیل ) بدون احتساب راندمان(آب موردنیاز و نیاز آب آبیاري  -  20 جدول

  )برحسب مترمکعب در هکتار(عمده کشت انگور در کشور 

 منطقه استان
رشد  دوره

 )روز(
آب خالص 
 مورد نیاز

قابل تامین 
 بارندگی

نیاز خالص آب 
  sآبیاري 

نیاز خالص آب 
 eآبیاري 

 آذربایجان غربی

 4080 5180 880 6060 180 ارومیه

 3950 5020 1080 6100 180 خوي

 5760 7320 990 8310 180 سردشت

 4490 5700 720 6420 180 مهاباد

 5600 7110 760 7870 180 نقده

 3270 4150 1490 5640 180 ماکو

 4820 6120 900 7020 180 پیرانشهر

 4570 5800 940 6740 180 تکاب

 5240 5660 1620 7280 180 میاندواب

 4470 5680 1260 6940 180 سلماس

 آذربایجان شرقی

 4700 5970 470 6440 180 تبریز

 5410 6870 670 7540 180 میانه

 3370 4280 1320 5600 180 اهر

 4500 5710 1250 6960 180 مرند

 5430 6900 830 7730 180 مراغه

 اردبیل
 3010 3820 980 4800 180 اردبیل 

 3410 4340 1060 5400 180 خلخال

 3830 4870 2390 7260 240 گنبد گرگان و گنبد

 مرکزي

 5140 6530 1210 7740 240 اراك

 5680 7210 650 7860 240 ساوه

 6270 7960 680 8640 270 قم

 4680 5950 1150 7100 240 تفرش

 4760 6040 1220 7260 240 قزوین قزوین
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درصد تولید در  50و  75، 100براي پتانسیل ) بدون احتساب راندمان(آب موردنیاز و نیاز آب آبیاري  - 20ادامه جدول 
 )در هکتاربرحسب مترمکعب (مناطق عمده کشت انگور در کشور 

دوره رشد  منطقه استان
 )روز(

آب خالص 
 مورد نیاز

قابل تامین 
 بارندگی

نیاز خالص آب 
  sآبیاري 

نیاز خالص آب 
 eآبیاري 

 تهران
 6160 7820 600 8420 240 ورامین

 5650 7170 900 8070 240 کرج

 همدان

 4330 5500 600 6100 180 همدان 

 5370 6820 500 7320 180 )نوژه(رزن 

 5160 6550 390 6940 180 نهاوند

 5310 6620 520 7140 180 مالیر

 5630 7150 300 7450 180 تویسرکان

 لرستان

 6300 8000 450 8450 180 خرم اباد

 5740 7290 380 7670 180 بروجرد

 5980 7600 470 8070 180 الیگودرز

 اصفهان

 5600 7110 450 7560 240 اصفهان

 6490 8240 680 8920 270 کاشان

 5350 6800 340 7140 180 سمیرم

 5630 7150 390 7540 240 نطنز

 5170 6570 1220 7790 240 گلپایگان

 5440 6660 430 7090 180 فریدن

 5410 6870 1000 7870 240 )فالورجان(لنجان 

 4930 6260 440 6700 180 فریدون شهر

 5040 6400 500 6900 180 خوانسار

 5920 7520 470 7990 240 نجف آباد

 5330 6790 300 7090 180 میمه

 چهارمحال بختیاري

 5280 6030 270 6300 180 شهرکرد

 5210 6620 150 6770 180 بروجن

 6580 8360 850 9210 240 لردگان

 خوزستان

 7930 10070 750 10820 210 اهواز

 7750 9840 1240 11080 270 دزفول

 7650 9710 790 10500 270 رامهرمز

 7360 9350 730 10080 270 بهبهان

  
 ایالم

 5040 6400 1240 7640 240 ایالم

 7650 9710 1170 10880 270 مهران
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درصد تولید در  50و  75، 100براي پتانسیل ) بدون احتساب راندمان(آب موردنیاز و نیاز آب آبیاري  - 20ادامه جدول 

 )برحسب مترمکعب در هکتار(کشت انگور در کشور  مناطق عمده

 منطقه استان
دوره رشد 

 )روز(
آب خالص 
 مورد نیاز

قابل تامین 
 بارندگی

نیاز خالص آب 
  sآبیاري 

نیاز خالص آب 
 eآبیاري 

 کرمانشاه

 4630 5880 1320 7300 240 کرمانشاه

 4090 5300 1170 6470 240 کنگاور

 4510 5730 1080 6810 240 اسالم اباد غرب

 5210 6620 1140 7760 240 قروه کردستان

 شیراز

 5750 7300 730 8030 240 شیراز

 6570 8340 500 8840 240 فسا

 6790 8620 240 8860 240 آباده

 6310 8010 670 8680 240 مرودشت

 4990 6340 850 7190 240 اقلید

 7000 8890 440 9330 240 جهرم

 7460 9480 360 9840 240 داراب

 6480 8230 300 8530 240 نیریز

 7260 9220 850 10070 240 کازرون 

 یزد

 7820 9930 320 10250 270 یزد

 6960 8840 230 9070 240 ابرکوه

 7080 8990 110 9100 240 اردکان

 کرمان 

 6910 8780 510 9290 240 کرمان

 6540 8310 210 8520 240 سیرجان

 6570 8350 240 8590 240 بم

 6440 8180 470 8650 240 رفسنجان

 7120 9040 320 9360 240 )جیرفت(میانده 

 5880 7470 430 7900 240 بافت

 5440 6910 660 7570 240 بردسیر

 9580 12170 520 12690 270 کهنوج

 6460 8200 300 8500 240 زرند

 7500 9530 700 10230 270 حاجی آباد  هرمزگان

 سیستان بلوچستان

 8250 10480 420 10900 270 زاهدان

 7460 9480 390 9870 270 خاش

 7870 10080 650 10730 270 سراوان

 9570 12160 380 12440 270 ایرانشهر

 8850 11250 230 11480 270 زابل
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درصد تولید در  50و  75، 100براي پتانسیل ) راندمانبدون احتساب (آب موردنیاز و نیاز آب آبیاري  - 20ادامه جدول 
 )برحسب مترمکعب در هکتار(مناطق عمده کشت انگور در کشور 

 منطقه استان
دوره رشد 

 )روز(
آب خالص 
 مورد نیاز

قابل تامین 
 بارندگی

نیاز خالص آب 
  sآبیاري 

نیاز خالص آب 
 eآبیاري 

 زنجان

 5100 6480 850 7330 180 زنجان

 5210 6620 580 7200 180 ابهر

 4850 6160 1210 7370 240 تاکستان

 خراسان

 5300 6730 950 7680 240 مشهد

 5900 7490 560 8050 240 بیرجند

 6120 7770 380 8150 240 قائن

 5250 6670 830 7500 240 نیشابور

 4600 5840 1170 7010 240 بجنورد

 5760 7310 790 8100 240 تربت حیدریه

 6540 8310 620 8930 240 سبزوار

 4720 6020 830 6850 240 اسفراین

 5880 7470 520 7990 240 کاشمر

 5750 7300 610 7910 240 سرخس

 6510 8270 380 8650 240 گناباد

 5490 6970 700 7670 240 تربت جام

 9250 11750 490 12240 270 نهبندان

 4830 6140 510 6650 180 قوچان

 4780 6070 1250 7320 240 چناران

 4870 6180 1220 7400 270 دره کز

 6310 6850 520 7370 270 شیروان

 6020 7650 330 7970 270 فردوس

 4540 5770 970 6740 240 یاسوج کهگیلویه و بویراحمد

 سمنان

 6340 8050 530 8580 240 سمنان

 5020 6380 650 7030 240 شاهرود

 6140 7800 530 8330 240 گرمسار

 5340 6780 590 7370 240 دامغان

 )خاك و آب 1398عزیزي و همکاران (
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چشمه، چـاه،  (در برنامه احداث باغ، میزان آب، منبع آب . بدون تردید، آب نقش حیاتی در احداث یک باغ دارد

هاي دیم انگور، نیـاز بـه   البته براي کشت. مهم استبسیار ) شوري آب و اسیدیته آن(و کیفیت آب ) قناتیا رودخانه
مقـدار و زمـان   (هـاي سـالیانه   آبیاري کمتر بوده و اهمیت آن نیز کمتر می باشد ولی در صورت کشت دیـم بـارش  

امـا در  . کندآبیاري زیاد نیز در انگورهاي مناسب آبگیري مضر است واز کیفیت آنها کم می. بسیار مهم است) بارش
  .باشد ومیزي و تازه خوري آبیاري در سال هایی که عملکرد باال است، ضروري میانگورهاي ر

  

  مراحل بحرانی نیاز مو به آب
تعداد دفعات آبیاري با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه، نوع خاك، تابش آفتاب، وزش باد و نوع رقـم تعـداد   

مراحل بحرانی نیاز رطـوبتی  . روز می باشد 20تا  15 تواند تغییر کند اما فاصله یک آبیاري نرمالدفعات آبیاري می
  :مو که تامین آب در این مراحل در کمیت و کیفیت میوه بسیار حائز اهمیت است عبارتند از

  مرحله شکفتن و رشد جوانه ها -1
-زیرا رشد رویشی بسیار زیاد بوده و الگوي تاج بوته در این دوره تعیین مـی . یکی از حساس ترین مراحل است

ایـن مراحـل   . گیردها تحت تاثیر این مرحله قرار می ها و همچنین رشد حبهبه عالوه نمو گل آذین، تعداد گل. شود
هـا و  به طورکلی به تنش آب حساس هستند بنابراین در شرایط تنش خشکی منجر بـه شـکفتن نامتعـادل جوانـه    

مناطق آب مـورد نیـاز بوتـه مـو در ایـن مرحلـه       البته در بیشتر . شودهاي کوتاه و گلدهی کمتر میتولید شاخساره
  .در صورت به تعویق افتادن بارندگی، آبیاري تکمیلی بسیار ضروري است. گرددتوسط بارندگی بر طرف می

 مرحله قبل از گلدهی و تشکیل میوه -2

 تنش آبـی در ایـن مراحـل موجـب اسـتقرار ضـعیف      . گلدهی و تشکیل میوه از مهمترین مراحل نمو مو هستند
در نواحی که ذخیره آب خاك کافی نیسـت آبیـاري بـراي دوره گلـدهی     . گرددها میمیوه ها و کوچک ماندن حبه

افتد که در صورت تنش آبی ریشـه رشـد   ها نیز در این مرحله اتفاق میگیري ریشهضروریست و اولین مرحله شکل
بیش از حد نیاز خودداري گردد زیـرا باعـث   ، از آبیاري توجه گردد که در مرحله ظهور گل. مناسبی نخواهد داشت

  .شودها میریزش گل
 بعد از لقاح وتشکیل میوه -3

بعد از گلدهی، تاج به سرعت فرم نهایی خود را پیدا خواهد کرد و با افزایش دما و کاهش رطوبت محیط میزان 
ها و نمو اولیه حبه هـا بـه   آب مصرفی تاکستان به شدت افزایش می یابد، به عالوه ادامه رشد و گسترش شاخساره

بنابراین آبیاري در فاصله زمانی بین تشکیل میوه و شـروع رنـگ گیـري    . گیرند شدت تحت تاثیر تنش آبی قرار می
  .اثر زیادي بر گسترش تاج و میزان محصول دارد

  مرحله رنگ گیري تا برداشت -4
از انجائیکـه  . کننـد اي پیرتـر ریـزش مـی   هها پژمرده شده و برگدر صورت ایجاد تنش در طول این دوره، برگ

گیرد، در صورت رطوبت مطلوب خاك و در دسترس بودن آب کـافی در کـل دوره   ها صورت میتجمع قند در حبه
از طرف دیگر براي تولید کشمش با عملکرد و کیفیـت  . آیدها، حداکثر میوه با کیفیت باال به دست میرسیدن حبه



 دستورالعمل تولید انگور گواهی شده                                                                                                                    66

 

هـا را  آب کافی در این مرحله تجمع مواد جامـد محلـول و رسـیدن حبـه    . ري استباال، وجود آب کافی بسیار ضرو
اگر بافت خاك از نوع سـبک باشـد، کـاهش    . گرددها میتسریع کرده و سبب تغییر ترکیبات درونی و کیفیت حبه

  .دفعات آبیاري در طی این دوره الزامی است
  مرحله پس از برداشت -5

بویژه . الزامی است) دو نوبت در ارقام زود رس و گاهی ارقام میان رس(وه یک نوبت آبیاري پس از برداشت می
در این مرحله اگرچه نیاز آبی انگور کمتر است ولی براي تجمع . در نواحی گرم این کار بسیار حایز اهمیت است

فی، مانع خشکی خاك طی این دوره به دلیل عدم آبیاري کا. ها بسیار ضروري استمطلوب و حداکثر کربوهیدارت
خزان زودرس نیز به نوبه خود موجب کاهش . شودها میها و در نتیجه ریزش زودتز از موعد برگرشد کافی ریشه

  .گرددها در بهار سال بعدي میها و شاخسارهفتوسنتز و مواد غذایی الزم براي رشد و نمو جوانه
  

  مقابله با آنهاهاي موثر بر محصول و چگونگی معرفی عوامل محیطی و تنش -10
غیـر   هـاي کننـد و سـبب بیمـاري   زاي زنده، عوامل غیر زنده نیز به انگور صدمه وارد میعالوه بر عوامل بیماري

آفتاب زدگی عوارض  شوند از جمله به نور و گرما که در صورت طوالنیبودن دورهدر انگور می) فیزیولوژیک(مسري 
 سـرما و . ها یکی از عالئم آفتاب زدگی اسـت برگ اي شدنر مثال قهوهبه طو. آوردغیر پاتوژنیک در گیاه بوجود می

هـا و  یخبندان یکی دیگر از عواملی است که در صورت شدید بودن و ناگهانی بودن آن سبب از بین رفـتن شـکوفه  
. ردتوان به کمبود عنصر غذایی اشاره کـ  زند می از دیگر عواملی که به انگور صدمه می. شودها میخشک شدن برگ

در صورتی که عناصر به میزان کم در اختیار گیاه باشد موجب اختالل در رشد طبیعی گیـاه مـی شـود بـه عنـوان      
کمبود ازت باعث قهـوه اي  . شودها میمثال کمبود آهن در برگ موجب زرد شدن برگ و سبز باقی ماندن رگبرگ

به آبـی ارغـوانی و کمبـود پتـاس باعـث      کمبود فسفر باعث تغییر رنگ برگ از سبز .هاي مسن می شودشدن برگ
شود وکمبود منگنز در انگـور باعـث زرد    شود کمبود بر باعث تغییر شکل در میوه میسوختگی برگ در حاشیه می

  .ماندشده، و رگبرگ ها و حاشیه برگ سبز باقی می شدن پهنک برگ
 

 شوري خاك و آب  -10-1

گسترش  ربا توجه به واقع شدن ایران در منطقه خشک و نیمه خشک، منابع آب و خاك شور در کشو شوري
میلیون هکتار از اراضی کشاورزي با درجات  8/6چندان که بر اساس مطالعات انجام شده بالغ بر . باالیی دارد

-اقتصادي براي هر تولید هاي اصلی اجرایی وکیفیت آب آبیاري یکی از چالش .باشندمختلف شوري مواجه می
زیرا باالبودن شوري آب آبیاري هم بر کیفیت خاك و هم بر تولید . رودکننده بخش کشاورزي به شمار می

توان به سه گروه اصلی خطر شوري، سدیمی شدن و پارامترهاي مهم کیفیت آب را می. گذاردمحصول تأثیر می
  . آن پرداخته شده است بندي نمود که در زیر بههاي ویژه گروهسمیت یون
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مقدار نمک محلول در آب را . باشدها در آن میترین معیار براي ارزیابی آب، غلظت کل نمکمهم :خطر شوري

  بیان  (me/l)اکی واالن در لیتر یا میلی (ppm)گرم در لیتر ، میلی1ECمعموالً با واحد هدایت الکتریکی یا 
سنج الکتریکی و مقایسه آن با یک محلول مقاومت محلول با دستگاه مقاومت ECگیري براي اندازه. نمایندمی

معموالً بر حسب و دهد عکس مقاومت، هدایت را نشان می. گیردشناخته شده در بین دو الکترود انجام می
mmhos/cm  یا در واحدSI  به صورتdS/m  درoC25 براي . باشدمحلول خاك میو آبیاري  يهابراي آب  

  .استفاده نمودµS/cm توان از واحد اي باران و یا با غلظت پایین نمک میهآب
اما به دلیل . باشددهنده شوري آب آبیاري میهاي مهم تشکیلسدیم یکی از کاتیون :)قلیائیت( خطر سدیمی

باال نسبت مصرف آب آبیاري با سدیم . گیرداي قرار میآثاري که بر تخریب ساختمان خاك دارد مورد توجه ویژه
گردد که تخریب ساختمان خاك و ایجاد مشکل نفوذ ها سبب باالرفتن مقدار سدیم تبادلی میبه دیگر کاتیون

هاي مهم آب آبیاري است که با نسبت سدیم به کلسیم و منیزیم از شاخص. آوردبار میه پذیري و تهویه را ب
ه از رابطه زیر بیان شده است که در آن همه با استفاد SARمیزان . شودبیان می 2(SAR) نسبت جذب سدیم

  :باشدمی(me/l)  میلی اکی واالن در لیتر  ها بر حسبغلظت

 

...   هاي سمی چون سدیم، بور، کلر وهاي سطحی داراي میزان بیشتري یونآب :هاي ویژهت یونخطر سمی
  . باشدباغی و بالتبع آن ورود در چرخه غذایی حائز اهمیت می وکه براي آبیاري گیاهان زراعی  هستند

ه زیرا در اغلب موارد همراه با کلر ب. شناخت و بحث در خصوص سمیت سدیم بسیار مشکل است :سدیم
همچنین سدیم آثاري بر کیفیت خاك و دیسپرس شدن آن هم دارد که جدا . صورت کلرید سدیم وجود دارد

عالئم بیش بود و سمیت سدیم در گیاهان به صورت . نیست سدیم به آسانی مقدورها از سمیت یون آنکردن 
ها در حالی که عالئم سمیت کلر ابتدا در نوك برگ. افتدهاي بیرونی برگ اتفاق میسوختگی، بافت مردگی در لبه

آن گسترش  هاي پیر اتفاق افتاده و از قسمت بیرونی برگ به سمت داخلیتجمع سدیم در برگ. شودظاهر می
  .کندپیدا می
رود اما بیش بود آن باعث بروز سمیت و کاهش کلر یکی از عناصر ضروري گیاهان به شمار می هرچند :کلر

  از جمله عالئم سمیت کلر . گرددجذب میتوسط گیاه از محلول خاك  -Clکلر به فرم یون . گرددرشد گیاهان می
غلظت بسیار . شودهاي پیر مشاهده میاشاره نمود که نخست در برگها توان به سوختگی نوك و حاشیه برگمی

در صورتی که آب آبیاري حاوي مقادیر باالي کلر باشد، . ها هم منجر شودتواند منجر به ریزش برگباالي کلر می
 4 مقدار کلر براي آبیاري سطحی کمتر از. ها گرددتواند پاشش آب توسط آبیاري بارانی سبب سوختگی برگمی

میلی اکی  10اکی واالن تا حدودي محدودیت دارد و باالتر از میلی 4-10اکی واالن در لیتر بدون خطر، میلی
در صورتی که از آبیاري بارانی استفاده شود . هاي زیادي براي استفاده آن وجود داردواالن در لیتر محدودیت

  .نمایدمحدودیت ایجاد میاکی واالن در لیتر کلر داشته باشد میلی 3چنانچه بیش از 

                                                
1Electrical conductivity 
2Sodium Adsorption Ratio  

 
 

2
MgCa

NaSAR
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فاصله بین مقدار ضروري و بیش بود آن در . باشدمی) B(یکی از عناصر ضروري و مورد نیاز گیاه بور  ):B(بور 
تواند به محصوالت حساس گرم در لیتر آب آبیاري میمقدار بور باالتر از یک میلی. باشدخاك بسیار کوچک می

بندي انجام شده براي بور تر هستند براساس تقسیمته برخی دیگر که متحملالب. زندبهمانند درختان میوه آسیب 
میلی گرم در لیتر  7/0- 3هاي بدون هیچگونه محدودیت بوده اما غلظت 7/0در آب آبیاري مقادیر کمتر از 

  .نمایدهاي شدید ایجاد میگرم در لیتر در آب آبیاري محدودیتمیلی 3هاي کم تا متوسط و باالتر از محدودیت
ها هاي پیر با زرد شدن، لکه لکه شدن و خشک شدن برگ از نوك و حاشیه برگعالئم بیش بور ابتدا در برگ 

ها گسترش کند خشک شدن و کلروز معموالً با افزایش تجمع بور به سمت مرکز برگ و بین و رگبرگبروز می
دهد اما بادام، گیاه عالئم برگی را نشان نمی در برخی مواقع با شدت بسیار سمیت بور به ویژه درختان. یابدمی

  .شودوجود گوم یا شیره در تنه درختان مشاهده می
  

  شوري خاك
هاي قبلی آب را از جهت شوري جدا کردن شوري خاك و آب و نگاه جداگانه به آنها شدنی نیست در بخش

-ابتدا بایستی خاك در. باشدتوجه میمورد بحث و بررسی قرار داده شد اما در این جا بیشتر شوري خاك مورد 
  .هاي شور را شناخت

را با هـدایت   شوري خاك. هاي محلول در عصاره اشباع خاك را شوري خاك گویندمجموع نمک :تنش شوري
-است که معادل واحد قدیمی آن یعنی میلـی  (dS.m-1)زیمنس بر متر  دسیبیان کرده و واحد آن  (EC)الکتریکی

  . باشد می (mmhos.cm-1)متر موس بر سانتی
هـاي تبـادلی ذرات خـاك     سدیم تبادلی خاك مقدار سدیمی است که در محـل : )ESP(سدیم تبادلی خاك 

سدیم به عنوان یک عنصـر مضـر در خـاك    . باشدقرار گرفته و در تعادل با مقدار سدیم موجود در محلول خاك می
ه شدن ذرات خاك شده و در نهایت مجـاري نفـوذ آب   شود زیرا زیادي این عنصر در خاك باعث پراکندقلمداد می

. شـود در خاك را مسدود نموده و با کاهش هدایت هیدرولیکی خاك مانع رسیدن آب و  عناصر غذایی به ریشه می
  .باشدمی» درصد«واحد سدیم تبادلی خاك 

ایـن  . دهـد واکنش خاك شاخصی است که میزان اسیدي یا بازي بودن خاك را نشان مـی  :)pH(واکنش خاك 
  .باشد شود و بدون واحد میگیري میاندازه) گل اشباع(شاخص در خاك اشباع شده 

هاي سدیم هاي شور تنوع بسیار وسیعی داشته و ترکیبی از آثار ناشی کل مقدار مواد محلول و ویژگیخاك
بندي سدیمی تقسیم - رهاي متأثر از شوري به سه گروه شور، سدیمی، شوخاك. شوندبندي میگروه (+Na)تبادلی 

باشد اما میزان سدیم قابل تبادل کمی در هاي محلول میهاي باالي نمکهاي شور حاوي غلظتخاك. شوندمی
- اما مقدار نمک. باشدهاي تبادلی میهاي سدیمی داراي سدیم تبادلی باالیی بر روي سایتخاك. خاك وجود دارد

- ها با مقدار نمک محلول و سدیم تبادلی باالیی میسدیمی خاك هاي شورخاك. باشدهاي محلول آن کم می
  . هاي متأثر از شوري آمده استبندي خاك اي از تقسیمخالصه 21در جدول . باشند
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اي باشد کـه  آن به اندازه (ECe)گردد که میزان هدایت الکتریکی عصاره اشباع  به خاکی اطالق می: خاك شور

عصاره اشباع خاك بیشتر از چهـار   ECeبه عنوان قرارداد، هنگامی که . ر قرار دهدرشد و عملکرد گیاه را تحت تأثی
باشد بـه آن   15آن کمتر از  (ESP)و درصد سدیم تبادلی  گراد درجه سانتی 25در (dS.m-1) زیمنس بر متر  دسی

شـوري خـاك   . کمتر اسـت  5/8ها به طور معمول از  این قبیل خاك (pH)اسیدیته یا واکنش . گویند خاك شور می
  . باشدگیري شوري خاك میبعد از آبیاري مالك اندازه

زیمـنس بـر متـر     کمتر از چهـار دسـی   (ECe)خاکی است که در آن شوري عصاره اشباع خاك  :خاك سدیمی
(dS.m-1)  ش اسیدیته یا واکن. باشد 15و درصد سدیم تبادلی آن بیشتر از(pH) بیشـتر    5/8هـا از   این قبیل خاك

  . است
بیشـتر از   (ECe)شود که در آن میزان هدایت الکتریکی عصاره اشباع  به خاکی گفته می :خاك شور و سدیمی

خالصـه مطالـب بیـان    . باشـد  15آن بیشـتر از   (ESP)و درصد سدیم تبادلی  (dS.m-1)چهار دسی زیمنس بر متر 
  .استارائه شده  21شده در جدول 

  
  

  هاي متأثر از شوري بندي خاكگروه-21جدول 

گروه خاك متأثر از 
  گروه بندي قدیم  شوري

مقدار هدایت 
الکتریکی عصاره 

 ,ECe)اشباع
dS/m)  

درصد سدیم 
 (ESP)تبادلی

  خطر نفوذپذیري ناشی از سدیم

  نسبت جذب سدیم
(SAR) 

  واکنش خاك
(pH) 

  >5/8  >12  >15  <4  قلیایی سفید  شور
  <5/8  ≤12  ≤15  >4  قلیایی سیاه  سدیمی

  >5/8  ≤12  ≥15  <4  ---   شور سدیمی

  
 (ESP)سدیمی شدن خاك وجود دارد درصد سدیم تبادلی براي بیان میزان  21در بین معیاري که در جدول 

 (ESP)درصد سدیم تبادلی . باشدباشد که با مقدار تخریب ساختمان خاك حاصل از سدیم تبادلی مرتبط میمی
یا  (Cmol/kg)مول بر کیلوگرم باشد که بر حسب سانتیمی (CEC)درصد سدیم بر روي ظرفیت تبادلی کاتیونی 

  .شودبیان می (mel 100g)گرم خاك  100میلی اکی واالن بر 

=
( . )

× 100 
  هاي شور و سدیمیمدیریت خاك

بایستی هم نیاز آبی گیاه را تأمین نماید  شوري، آبیاريتحت شرایط  :در شرایط شور باغمدیریت آبیاري براي 
با تبخیر و تعرق صورت . ها تأمین کندها در ناحیه ریشهو هم آب مورد نیاز براي آبشویی را براي حفظ تعادل نمک

آن یابد و عالوه بر آن غلظت نمک در محلول خاك و به تبع گرفته میزان قدر مطلق پتانسیل مکش افزایش می
بنابراین براي آبیاري در شرایط شور، دور آبیاري به دلیل تجمع پتانسیل ماتریک . یابدسیل اسمزي افزایش میپتان

هاي کم عمق اما اگر دور آبیاري زیاد باشد، جذب آب توسط گیاه از الیه .و پتانسیل اسمزي بایستی بیشتر باشد
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بد و به دلیل افزایش آبیاري میزان بیشتري نمک وارد یاافتد و میزان هدررفت از طریق تبخیر افزایش میاتفاق می
مقدار آب . ها جلوگیري نمودتوان از تجمع نمک در ناحیه ریشهبا استفاده از نیاز آبشویی می. شودخاك می

هنگام باال بودن حساسیت گیاه به شوري و باال بودن . آبشویی بستگی به گیاه موردنظر و شوري آب آبیاري دارد
  .براي تعیین نیاز آبشویی مراحل زیر را بایستی انجام داد. بیاري نیاز آبشویی باالتري نیاز استشوري آب آ

شود این حدود آستانه در منابع علمی گیاه می که باعث کاهش عملکرد  (ECe)آستانه شوريتعیین حد  - 1
 .مختلفی آمده است

 تعیین متوسط شوري آب آبیاري مورد استفاده براي گیاه مورد نظر  - 2
 :محاسبه نیاز آبشویی با استفاده از فرمول زیر - 3

LR= (ECW×100)÷ (ECe × 5) – ECW)) 
  

در . باشدها میشوري خاك در ناحیه ریشه تحمل بهحد آستانه   ECeشوري آب آبیاري و   ECWکه در این معادله
  .اعداد محاسبه شده استاین  22جدول 

  
ها با آب آبیاري با در ناحیه ریشه) ECe(براي رسیدن به شوري مطلوب خاك ) بر حسب درصد(نیاز آبشویی  - 22 جدول

EC مختلف  
  )dS/m(شوري آب آبیاري   )ECe )dS/mشوري خاك 
5/0  2  5/2  3  4  5  6  7  

2  25  33  43  67  100  -  -  
3  15  20  25  36  50  67  88  
4  11  14  18  25  33  43  54  
6  7  9  11  15  20  25  30  
7  6  8  9  13  17  21  25  

 
 ریاز کل آب مصرفی است که بایستی از داخل منطقه ریشه در خاك عبور کرده و به ز يکسر آبشویی درصد

خاك  يشور. نفوذ کند تا از کاهش محصول به دلیل تجمع بیش از حد نمک جلوگیري شود شهیر يمنطقه
خاك در  يشور نیانگیدو عامل م نیا بیترک. ردگییقرار م ریتحت تأث ییو کسر آبشو ياریآب آب يتوسط شور

 یقسمت فوقان یکیخاك در نزد يشور. کندیم نیرا مع شهیر يهها در سرتاسر ناحینمک عیو توز شهیر يمنطقه
- یقرار م ییکسر آبشو ریتحت تأث ترنییاما در اعماق پا باشدیم ياریآب آب يشور يکنندهمنعکس شهیر يهیناح
 هاياز قسمت شتریب یلیممکن است خ شهیر يهیناح یتحتان تخاك در قسم يکم، شور ییدر کسر آبشو. ردگی

در زمان  ن،یبنابرا. شودیکمتر م یخاك در قسمت تحتان يشور ،ییکسر آبشو شمحض افزایباشد؛ اما به یفوقان
نسبتاً باال خواهد  ییبودن کسر آبشو نییپا طیدر شرا شهیر يهیناح نیانگیباال، م يبا شور ياریاستفاده از آب آب

  . ابدییکاهش م شهیر يهیناح يشور ییکسر آبشو شمحض افزایبه یبود ول
صورت آب عبور کرده و به شهیر ياز منطقه طور واقعیاست که به ياریدر واقع همان درصد آب آب ییآبشو کسر
شوند، نه  یموجود در آب نه جذب سطح هايونی نکهیو ا طیبودن شرابا فرض ماندگار . شودیشده خارج م زهکشی

  :بدست آورد زیربا معادله  توانیرا م) LF( ییجذب شوند کسر آبشو اهیگ لهیو انحالل شوند و نه به وس بیترس



 71                                                                                                                    دستورالعمل تولید انگور گواهی شده

 

=  

  .آب زهکش است يشور ECDو  ياریآب آب يشور ECIدر آن  که
و گیاهان زراعی  ها در درختان میوهههاي انباشته شده در ناحیه ریشبراي خارج کردن نمکبه هر بهرحال 

براي این کار . ها منتقل شوندتر و یا خارج از ناحیه ریشهها به اعماق پایینبایستی آبشویی انجام گرفته تا نمک
ها به دلیل آبیاري سنگین و فعال نبودن ریشه ات گیردانجام می در دوره غیر فعال بودن گیاهآبیاري سنگین 

البته درصورت نیاز به استفاده مواد . باشدالبته مزیت دیگر این امر کمتر بودن تبخیر آب می. سیبی به گیاه نرسدآ
هاي سنگین زیرا آبیاري سنگین در زمان گلدهی در خاك. بیاري در دوره خواب اقدام شودآبهساز نیز بایستی با 

استفاده از آب معمولی براي آبیاري ذکر این نکته ضروري است که . شودکاهش تولید و آسیب به گیاه میباعث 
هاي با شوري باالتر در استفاده از آب ها به ما اجازهها از ناحیه ریشهقبل از کشت به منظور خارج نمودن نمک

  .دهدمراحل بعدي رشد را می
  به باغیمدیریت 

ت در مدیریت شوري خاك براي کشت و کار انتخاب ناحیه قرار گرفتن بذر و نهال نسبت ترین نکایکی از مهم
نماید ها تجمع میها به دلیل صعود موئینه نمکبا توجه به آن که شوري در نوك پشته. باشدبه آب آبیاري می

انجام گیرد تا  ها کشتبایستی از کشت گیاهان در این ناحیه خودداري نموده و حتی االمکان در کف جویچه
  . آسیب کمتري از شوري دریافت کند

  استفاده از ارقام متحمل به شوري
براي بیان . باشندگیاهان داراي تحمل به شوري متفاوتی در بین گونه هاي مختلف و نیز بین ارقام مختلف می

به صورت زیر بیان شود که هافمن استفاده می -ها و ارقام مختلف معموال از منحنی ماستحمل به شوري گونه
  . شودمی

Y=100-B(ECe-A) 
   

 که در حقیقت شوري ناحیه ریشه (dS/m) حد آستانه شوري Aتولید نسبی بر حسب درصد،  Yکه در آن 
و  )درصد کاهش نسبی تولید به ازاي افزایش شوري خاك( شیب خط. پذیرداست که صددرصد تولید صورت می

ECe باشدمی هامتوسط شوري خاك در ناحیه ریشه.  
دسـی زیمـنس بـر متـر، و      5/1المللی حد آستانه تحمل به شوري گیاه انگـور معـادل  بر اساس منابع علمی بین

تحمل گیاهان نسبت به شـوري  . باشداین گیاه جزء گیاهان نیمه حساس می. باشددرصد می 6/9شیب کاهش آن 
بطورکلی بـراي بوتـه   . هاي مختلف کامالً متفاوت است بلکه به شرایط محیطی نیز بستگی داردنه تنها در بین گونه

نیز براي رشد گیـاه محـدودیت چنـدانی     8قرار دارد لیکن تا مقدار  5/7تا  7/5مناسب رشد در محدوده  pHانگور 
درصد نیز تحمل  30کلسیم را تا  هاي کربناتهاي آهکی زیاد بوده و الیهمقاومت بوته مو به خاك. نمایدایجاد نمی

. دهـد باشند و به آب شور و لب شـور حساسـیت نشـان مـی    بوته انگور نیازمند آب با کیفیت و مطلوب می. کندمی
البتـه مـو تـا    . باشـد موس مـی میلی =Ec 1000دهی بدون ضایعات معادل درجه تحمل شوري انگور براي محصول

1700 Ec= نمایندول تحمل میرا نیز با کاهش ده درصدي محص.  
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  .ارائه شده است 23درجه حساسیت انگور به شوري در جدول . باشدانگور نسبت به شوري حساس می
  

  حساسیت انگور به شوري   -23جدول 

  

  حداکثر
Ece  

  پتانسیل عملکرد
  درصد 50  درصد 75  درصد 90  درصد 100
Eciw Ece Eciw  Ece  Eciw  Ece  Eciw  Ece  

  6/7  4/5  4/1  2/7  2/5  1/7  1/5  1/0  12  انگور
 

بطوریکه حداکثر مجـاز میـزان   . درختان میوه نسبت به یون کلر حساسیت قابل توجهی دارند: حساسیت انگور به کلر
  . باشدمی 10و براي انگور سیاه  25براي انگور بی دانه ) برحسب میلی اکی واالن در لیتر(کلر در عصاره اشباع خاك 

حساس بوده بطوریکه در  )ESP(انگور به میزان زیادي به درصد سدیم قابل تبادل : حساسیت انگور به سدیم
  .انداعالم نموده 10تا  2مراجع معتبر مقدارآن را بین 

  

  ي خاكبهسازآبشویی و  
بطور خالصه اصالح و بهسازي خاك و اراضی با محدودیت شوري و سدیمی شامل زهکشی اراضـی، شستشـوي   

هـاي کلسـیم و منیـزیم موجـود در     و انجام عملیاتی که همواره مقدار یون) آبشویی(ها هاي منطقه رشد ریشه نمک
هـاي  گیـري  بـراي عملیـات اصـالح خـاك، ابتـدا بایسـتی از طریـق انـدازه        . خاك بیش از یون سدیم باشد، اسـت 

اي نوع خاك و عملیات اصالحی را تعیین و سـپس بـر   25هاي مندرج در جدول هاي خاك و تعیین شاخص ویژگی
  . اصالح آن اقدام نمود

) طبیعـی (پـذیر اسـت، مگـر آنکـه شـرایط زهکشـی        ها در شرایط معمولی اغلب امکان اصالح این قبیل خاك
هاي شور مقادیر کلسیم مورد نیـاز بـراي جـایگزینی سـدیم      به طور طبیعی در بیشتر خاك. ها نامناسب باشد خاك

ها، آب آبشویی نیز بایستی داراي مقـدار کمـی امـالح     ح خاكباشد، لیکن الزم به ذکر است که براي اصالکافی می
در حـالتی کـه آب غیـر شـور در دسـترس      . محلول بوده و از نسبت سدیم به کلسیم متناسبی نیز برخوردار باشـد 

هـاي عملـی    روش. توان براي آبشویی خاك استفاده نمـود  نباشد از آب کمی شور نیز با رعایت مدیریت مربوطه می
  :اند از هاي شور به طور اختصار عبارت اصالح خاك

صورت ) در چند نوبت(االمکان با آب مناسب به روش متناوب  شستشوي خاك بایستی حتی: شستشوي خاك) الف
از سـوي دیگـر بایسـتی عملیـات آبشـویی      . کاهش یابد در حد مناسب تحمل به شوري خرماگیرد تا شوري خاك 

هـا نیـز بایسـتی بـه طـور       مورد نظر و جلوگیري از تجمع نمـک  خاك با هدف حفظ شوري خاك در سطح معین و
  . مداوم انجام گیرد

آن را افزایش داده و سبب  ESPو  pHها، حضور سدیم باال در مقایسه با کلسیم در خاك :بهسازي خاك
اثرات مضر سدیم باال در . گردداي در گیاه میکاهش نفوذپذیري آب و در نهایت سبب عدم توازن تغذیه

کاهش ) همانند گچ(توان با استفاده از مواد بهساز که حاوي کلسیم ها را میفرآیندهاي فیزیکی و شیمیایی خاك
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در محلول  +Ca2خاك  CaCO3اسیدها و یا مواد تولیدکننده اسید همانند اسید سولفوریک که با واکنش با . داد

  .نمایندخاك اضافه می
آن را افزایش داده  ESPو  pHها، در مقایسه با کلسیم در خاكحضور سدیم باال  :ي و مدیریت خاكبهساز

اثرات مضر سدیم باال در . گردداي در گیاه میو سبب کاهش نفوذپذیري آب و در نهایت سبب عدم توازن تغذیه
کاهش ) همانند گچ(توان با استفاده از مواد بهساز که حاوي کلسیم ها را میفرآیندهاي فیزیکی و شیمیایی خاك

در محلول  +Ca2خاك  CaCO3اسیدها و یا مواد تولیدکننده اسید همانند اسید سولفوریک که با واکنش با . داد
  .نمایندخاك اضافه می

لذا . هاي شور و اصالح آن بعلت کمبود آب مستلزم هزینه بسیار باال بوده و عملی نیستآبشویی خاك
هاي درختان میوه از نظر تحمل به ترتیب برخی از گونه .شناسایی و انتخاب ارقام متحمل به شوري ضروري است

گیاهان مبتال به شوري . زرد آلو، هلو، بادام، انبه، نارنج، سیب، گالبی، انگور، زیتون و خرما: شوري عبارتست از
ري انگور از نظر تحمل به شو. باشدتر میتر بوده و برگ آنها ضخیماغلب ظاهري معمولی دارند ولی عموماً کوتاه

هاي مقاوم به شوري، کمتر تحت تاثیر شوري پایه. باشد و ارقام حساسیت به شوري متفاوتی دارندنیمه حساس می
در بین ارقام انگور، یاقوتی و . تر هستندانگورهاي تحت تنش شوري به تنش خشکی نیز حساس. گیرندقرار می

  .چفته بیشترین تحمل در برابر شوري را دارند
  

 یا خشکیکم آبی  -10-2

با توجه به اینکه امروزه میزان آب در دسترس براي کشاورزي بسـیار انـدك اسـت، خشکسـالی در بسـیاري از      
. شـود  کشورهاي دنیا از جمله ایران با ایجاد تنش در گیاهان باعث کاهش رشد و به دنبال آن کاهش عملکـرد مـی  

ت و کیفیـت محصـوالت      اي رادر انگور خشکسالی از جملـه عـواملی اسـت کـه سـالیانه خسـارت عمـده         بـه کمیـ
کشاورزي از جمله انگور وارد می سازد که هم باعث کاهش سودآوري کشاورزان شـده و هـم سـازمانهاي دولتـی و     

  نیز بیمه متحمل پرداخت هزینه هاي بسیار قابل توجهی می شوند
توانـد رونـد    رشـد مـی  واکنش فیزیولوژیکی یک بوته در برابر تنش آبی بسته به زمان و سطح تنش طـی فصـل   

بطور کلی تنش آبی طی فصل رشـد، فعـالترین فرآینـدهاي رشـد     . ها، برگها و میوه را متاثر سازد رشد و نمو شاخه
از طرف دیگـر، تـنش آبـی اثـرات آشـکار      . دهد را که درون بوته در آن زمان در حال وقوع است تحت تاثیر قرار می

بعنـوان مثـال، کـاهش انـدازه حبـه موجـب افـزایش نسـبت         . داردیا مستقیم اندکی روي کیفیت و عملکرد میـوه  
توانـد بـر    اسـترس آبـی مـی   . شـود  ها مـی  ها و فنول شود که سبب افزایش غلظت آنتوسیانین پوست به آب میوه می

بطـور  . یا شکستن شیمیایی یا تشکیل اسیدها و مواد معطر مهم حبـه تـاثیر بگـذارد     انتقال قندها از برگها به میوه
هـا یـا کـاهش آلـودگی      دهی خوشه ستقیم، تنش آبی ممکن است سبب افزایش رنگ میوه بعلت کاهش سایهغیر م

  .ها گردد هاي کم تراکم بعلت کوچک شدن حبه به امراض بعلت باز شدن تاج و حفظ خوشه
  

  اثرات خشکی در باغات انگور 
o هاي آنزیمی و غیر آنزیمیآنتی اکسیدان(هاي ثانویه تولید متابولیت(  
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o ها و قطع تولید مواد مغذي بسته شدن روزنه  
o اي جهت زنده ماندناستفاده از مواد مغذي ذخیره  
o هاي پیرترریزش برگ  
o تضعیف سیستم ایمنی گیاه  
o هابیماري حمله آفات و  
o خزان و در نهایت خشکیدگی تاك  

  
  راهکارهاي کاهش اثرات خشکی

رل انسـان خـارج اسـت و پیشـگیري از بـروز خشکسـالی       با توجه به اینکه بارندگی و عوامل موثر در آن از کنت 
راهکارهـاي مختلفـی بـراي    . چندان میسر نیست، ضروري است جهت کاهش خسارت آن اقـداماتی صـورت گیـرد   

هـا تعیـین و معرفـی    تـرین روش تـرین و اقتصـادي  لذا ضروري است عملیاتی. تقلیل میزان خسارت بیان شده است
  .شوند
آب موجود شامل برنامه ریزي دقیق و تبعیت از الگوي صحیح آبیاري، مدیریت  استفاده صحیح از منابع - 1

آبیاري و  ها جهت کاهش دفعات و فاصله بیشتر دورهايهاي سطحی و زیرزمینی در موستانصحیح استفاده از آب
کاربرد هاي آبیاري مثل ها و افزایش راندمان آب به کمک تغییر روشدر نتیجه نوعی کم آبیاري در تاکستان

  .ايآبیاري قطره
شامل نرم کردن خاك پاي  شامل استفاده از راهکارهاي افزایش ذخیره رطوبتی مدیریت زراعی در مزرعه -2

بوته در پاییز جهت نفوذ بهتر آب در زمان بارندگی، استفاده از پوشش گیاهی و برگرداندن گیاه در داخل خاك 
هاي مدیریت زراعی به هاي هرز از جمله روشها و کنترل علفها، مالچاطراف طوقه و استفاده از سوپرجاذب

  .آیندحساب می
هاي  ها، ارقام و کلونها شامل گزینش ژنوتیپهاي پیشگیري از خسارات خشکسالی در تاکستانروش - 3

  .هاي متحمل به خشکی در تولید نهال انگور و احداث باغات جدیدمتحمل به تنش خشکی و استفاده از پایه
 بنابراین باید همزمان با کارهاي اصالحی، . رهاي اصالحی یک فرایند طوالنی بوده و بسیار زمان گیر استکا

 .هایی را براي کاهش خسارت خشکی بکار بردروش

 هاي سنگین بوده و این کار نیاز به یک هاي قدیمی و کشت گیاهان جدید مستلزم صرف هزینهتعویض باغ
 .برنامه مدون دارد

سالسـیلیک اســید،  (هـا  و هورمـون ) پــرولین، گالیسـین بتـائین  (هـا  ده از ترکیبـاتی مثـل اسـمولیت   اسـتفا  -4
  ...).جاسمونیک اسید، ایندول استیک اسید و
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  سرمازدگی - 10-3

ارتفـاع از سـطح   . شرایط اقلیمی منطقه رشد درختان میوه و میزان باروري آنها تاثیر بسـزایی در عملکـرد دارد  
بیشـتر درختـان میـوه    . باشدی از عوامل مهم در پراکنش درختان میوه بر روي کره زمین میدریا و عرض جغرافیای

. شودگیرند که باعث زیانهاي اقتصادي زیادي در آنها میمناطق معتدله در معرض سرماي زمستانه یا بهاره قرار می
هـاي  منـاطقی اسـت کـه زیـان    به این دلیل مناطق مطلوب و مناسب کشت و تولید میوه مطلوب در ایـن نـواحی،   

-کاري مشاهده مـی در هر صورت زیان ناشی از سرمازدگی در اکثر مناطق میوه. حاصل از سرما در آن حداقل باشد
  .شود

سـرمازدگی از  . باشـد  ها به سـرماي زمسـتانه مـی   ترین دالیل کمی عملکرد در ایران حساسیت میوهیکی از مهم
بعبـارت  . دهـد و کمیت محصوالت کشاورزي را تحت تاثیر منفی قرار می اي است که کیفیتجمله عوامل غیر زنده

-هاي زایشی و رویشی و دیگـر انـدام  ها بعلت بروز سرماي شدید در زمستان، شاخه، تنه، جوانهدیگر در برخی سال
هاي گیاهان دچار سرمازدگی شده و سبب کاهش تشکیل گـل و میـوه گـاهی حتـی مـرگ شـاخه یـا کـل گیـاه          

  . رود محصول خسارت دیده و از بین می% 90-95در بعضی از سالها گاهی تا . گردد می
  

  دامنه تحمل سرما در انگور
افتد که دماي هوا بسته به نوع محصول بـه دماهـاي آسـتانه پـایین آن گیـاه      پدیده سرمازدگی زمانی اتفاق می

ایـین  پهـاي ناشـی از دمـاي     مات و آسیبمقاومت به سرما به مفهوم توان مقابله با یک رشته وسیع انواع صد. برسد
مقاومت به سرمایک صفت ژنتیکی مهم بـوده و در اثـر خصوصـیات مورفولـوژیکی و فیزیولـوژیکی      . گردداطالق می

انگور بومی مناطق معتدله نیمه گرمسیري است و ارقـام آن از منـاطق سردسـیر کشـور تـا      . شودمتعدد حاصل می
 170تـا   157ماه در سال و در بیشتر ارقـام بـین    6تا  5طول دوره رشد بین  .آیدمعتدل نیمه گرمسیر به عمل می

هاي آن حساسـیت نسـبت   باشد که از ویژگیدر حال حاضر گونه غالب انگور مورد استفاده وینیفرا می. باشدروز می
ه خسـارت وارد  گراد به این گیادرجه سانتی 42درجه و گرماي بیش از  -17تا  -15سرماي کمتر از . به سرما است

  .باشددرجه می 30تا  10سازد با این حال دماي مطلوب در بهار و تابستان بین حداقل می
  هاي انگورخسارت سرما در اندام

  هاخسارت جوانه -1
  هاي یکسالهخسارت به شاخه -2
  هاي اصلیخسارت شاخه -3
  خسارت تنه -4

  نکات مهم
سـانتی متـر رشـد طـولی صـورت       30هایی با رشد حداقل بیش از هاي خشکیده از باالي شاخههرس قسمت .1

 . گیرد و از کف بر کردن بوته آنها خودداري شود

 .اندهاي که اصال سبز نشدهکف بر کردن بوته .2
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هـاي سـبز   ها براي ایجاد تاج جدید استفاده شود و تا زمانیکه تاج کامل ایجاد نشده است، از بخـش از پاجوش .3
 . دهی استفاده نماییداندن براي مدتی جهت محصولباالیی به شرط زنده م

زیـرا  . گـردد پاجوش مناسب و قوي، حتی در مواردي که تـاج سـبز شـده باشـد توصـیه مـی       5حفظ حداقل  .4
 . هاي سبز شده در تابستان وجود دارداحتمال خشک شدن اینگونه تاج

 .ز عناصر پر مصرف و ریز مغذيتغذیه و آبیاري در باغات سرمازده باید به طور منظم و با استفاده ا .5

هـا از  هاي هرز در باغات آسیب دیده از سرما با توجـه بـه ضـعیف شـدن بوتـه     ها و علفکنترل آفات، بیماري .6
 . اي برخوردار استاهمیت ویژه

هایی که آلودگی شدید به سرطان طوقه و پوسیدگی سفید ریشه دارند، بطـور کامـل حـذف    هاي موستانبوته .7
 .شوند

  
  رمازدگیگ -10-4

گرمازدگی از جمله عوامل غیر زنـده اي اسـت کـه سـالیانه خسـارت عمـده بـه کیفیـت و کمیـت محصـوالت           
-سازد که باغداران زیادي را متحمل پرداخت هزینه هاي بسیار قابل تـوجهی مـی  کشاورزي از جمله انگور وارد می

هاي علمی راهکارهایی بـراي کـاهش   بررسینماید که در کل، باري است سنگین بر صنعت باغداري و الزم است با 
این موضوع به ویژه از این نظر حائز اهمیت است که خسارت مربوطه سالیانه هزینه هاي هنگفتـی را  . آن ارائه شود
هـاي ناشـی از گرمـا در محصـوالت از     بطوریکه هر ساله خسـارت . کند و سطح آن کامالً اقتصادي استتحمیل می

هاي انگور ونیفرا بنابراین در گیاهان زراعی و باغی، مخصوصاً بوته. شودو مناطق گزارش میها جمله انگور در استان
شوند، تحمل در برابر گرما از نظر جلوگیري از کاهش عملکرد بسـیار  که دچار شرایط نامطلوب تنشهاي گرمایی می

  . مهم خواهد بود
متـر   1400درجه و ارتفاع صـفر تـا   51تا  16هاي جغرافیایی  دامنه اکولوژیکی مو بسیار وسیع بوده و بین عرض

باشد بـه شـرطی    درجه می 39تا  34ترین عرض جغرافیایی براي کشت مو  ولی مناسب. شود از سطح دریا دیده می
و رطوبـت زیـاد مـانع از تولیـد انگـور      هاي آب و هوایی از جمله سرماي زیـاد و گرمـاي شـدید     که سایر محدودیت

  : تعدادي از عالئم خسارت گرمازدگی به قرار زیر می باشد. نباشند
 هاریزش میوه  
 هاتنک شدن خوشه  
 هاي تازهتوقف رشد جوانه  
 هاي تازه روییدهسوختگی برگ  

طریق اخـتالل در گـرده    ها، گلدهی، تشکیل میوه و رشد سریع میوه ازافزایش شدید دما در زمان ظهور خوشه
افشانی، لقاح، تقسیم سلولی و سقط جنین باعث کاهش تشکیل میوه و در نهایت در زمان برداشت کـاهش میـزان   

  . شودعملکرد کمی و کیفی در گیاه و در واحد سطح می
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اتی هرچـه گـرده افشـ   . باشـد ترین عامل در تشکیل میوه میگرده افشانی در تمام محصوالت ازجمله انگور مهم

در نتیجه هرگونه اختالل گرده افشانی کاهش تشکیل میـوه  . گیردمطلوبتر انجام شود تشکیل میوه بهتر صورت می
  .و کاهش میزان تولید در واحد سطح را به همراه خواهد داشت

، زنی و رشد لوله گرده و باروري، تقسیم سلولی و رشـد جنـین  گرماي زیاد محیط به هنگام تولید، انتقال، جوانه
بطـور کلـی محـدوده درجـه حـرارت      . باشدهاي ایجاد اختالل فرایند در لقاح و تولید میوه میاز مهمترین استرس

گراد میباشـد و در  درجه سانتی 18-21هاي و رشد میوه انگور بین ها تا تلقیح گلبهینه جهت مراحل ظهور خوشه
هاي جوانه زنی و رشد لولـه گـرده و لقـاح دچـار     درجه سانتیگراد فعالیت 35و بیش از  10دماهاي کمتر از حدود 

الزم به ذکر است که وزش بادهاي خشک از طریق خشک و چروکیده کردن دانـه گـرده   . گردداختالالت شدید می
  . گرددو سطح کالله موجب افزایش اثرات مخرب هواي گرم می

  

  دهعوامل زنده خسارتزاو مدیریت آنها به منظور تولید محصول گواهی ش -11
  هاي کنترل آنهافون آفات محصول در ایران و شیوه  

  Planococcus ficus (Hemiptera: Pseudococcidae)آلود انگور  شپشک آرد
 Planococcus ficus Signoret  آردآلود یکی از آفاتی که در اکثر مناطق کشت انگور ایران انتشار دارد، شپشک

خسارت ناشی از تغذیه پیوسته از شیره گیاه، موجب بدشکلی، توقف رشد،کوتولکی و زردي شاخه و . باشد می 
وجود عسلک، ترشحات چسبنده آفت و عدم تبدیل به کشمش در اثر . شود برگ در محل تغذیه میزبان می

اي، توري سبز و قهوه حضور دشمنان طبیعی آفات مانند بال. شود پوسیدگی منجر به کاهش بازار محصول می
شکارگر در صورت حفظ پوشش سبز باغ در کاهش جمعیت و خسارت شپشک هاي مختلف کفشدوزك  گونه

هاي کند اثر کشرعایت اصول فنی باغبانی در قبل و بعد از کاشت، استفاده از آفت. آردآلود مو نقش مهمی دارند
هاي آلوده در عملیات هرس در طول  یز، حذف سرشاخهها در فصل بهار و پای در تهیه طعمه مسموم علیه مورچه

کش ها، مراحل ترین مرحله رشدي آفت نسبت به آفتحساس. سال مانع از آلودگی و انتشار این آفت خواهد شد
هاي با طیف وسیع  کشدر صورت نیاز به کنترل شیمیایی نباید از آفت. باشند می 2و  1نوزادي و پوره هاي سنین 

  . شود از سمومی که خطرات زیست محیطی کمتري دارند استفاده شود و توصیه میاستفاده نمود 
 ها به دلیل افزایش فعالیت دشمنان طبیعی، شرایط نامناسب رشدي آفت و شپشک آرد آلو مودر برخی سال* 

این  شود، بر این اساس کنترل سایر آفات کلیدي، ها تبدیل می تاکستان 2کاهش جمعیت مورچه ها، به آفت درجه
  .آفت را نیز کنترل خواهد نمود

حضور . باشندهمیشه دشمنان طبیعی منابع مهمی براي ایجاد تلفات در جمعیت آفات در سرتاسر دنیا می* 
ها در صورت حفظ پوشش هاي متعدد کفشدوزك اي و گونهعمومی مانند بال توري سبز و قهوهدشمنان طبیعی 

با توجه به کارایی خوب الرو و . سبز بستر باغ در کاهش جمعیت و خسارت شپشک آرد آلود مو نقش مهمی دارند
هاي آردآلود، این  در کنترل شپشک  Cryptolaemus montrouzieri Mulsantشکارگرحشرات کامل کفشدوزك 

هاي شکارگر مانند کفشدوزك سایر کفشدوزك. رد شده استحشره از استرالیا به سایر کشورها از جمله ایران وا
ها از مراحل رشدي مختلف شپشک  در تاکستانHyppodamia و  ,Scymnus, Coccinella  Nephusهاي جنس
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هاي آردآلود، زنبورهاي پارازیتوئید داخلی، به ویژه  گروه دیگر از دشمنان طبیعی شپشک. نمایند تغذیه می
  Leptomastix dactylopiiو  Anagyrus pseudococci (Girault)هاي مانند گونه Encyrtidaeزنبورهاي خانواده 

Howard از تمام   این زنبورها پس از قرار گرفتن تخم خود در داخل بدن آفت تفریخ شده و الرو آن. باشند می
  . شودیره میکند و در نهایت داخل بدن شپشک تبدیل به شف محتویات بدن شپشک آردآلود تغذیه می

 از پاییز فصل در را ها کفشدوزك کریپتولموس در باغ، باید کفشدوزك مختلف در صورت استقرار مراحل* 
 کدوهاي هاي سیب زمینی و ثانویه مانند غده گیاهی هاي میزبان روي انسکتاریوم در و نمود آوريجمع هاتاکستان

-می حساس بسیار سرماي پاییز و زمستان کریپتولموس بهکرد، زیرا کفشدوزك  نگهداري آردآلود شپشک به آلوده
  . باشد

از طرفی . ها یکی از عوامل اصلی در انتشار آلودگی درختان انگور به آفت شپشک آردآلود هستندمورچه*
گیاهان، بازیافت مواد، بهبود خاك و زندگی همزیستی با سایر  عملکردهاي اکولوژیک مهم مانند گرده افشانی

ترویج کاشت و حفظ گیاهان گلدار و زینتی در داخل و . هاي آنها استر طبیعت بخشی از فعالیتبندپایان د
ها توسط  اطراف باغ به منظور تامین منابع غذایی، نکتار و دانه گرده مورد نیاز دشمنان طبیعی و استقرار آن

  . کاهد ها  از خسارت آفت می برداران در تاکستان بهره
  .ایاي گیاهی آلوده به طور مستمر انجام شودآوري بقعملیات جمع* 
  .ها خودداري شود هاي درختان آلوده به سایر مکاناز انتقال اندام* 
 5به مدت  درجه سلسیوس 52ها قبل از کاشت با غوطه ور کردن آنها در آب گرم با دماي ضدعفونی قلمه* 

  .دقیقه سبب تلفات سنین مختلف رشدي شپشک می شود
ات هرس سبز در بهار براي تهویه تاج درخت به منظور جلوگیري از شیوع و توسعه سفیدك ساله عملیهر* 

هاي آلوده به شپشک و حذف آنها در این شود، بر این اساس تمرکز بر شاخه ها انجام میسطحی انگور در تاکستان
  . آلودگی شپشک، خواهد کاست زمان به میزان قابل مالحظه اي از انتشار

هاي هرز به طور عمومی در باغات انگور از طرق غیر شیمیایی همچون کاربرد ادوات کشاورزي کنترل علف * 
  . هاي علف زن در باغات سنتی صورت پذیرد در باغات ایستاده و استفاده حداکثري از دستگاه

  .تقویت درختان با کودهاي آلی و معدنی، همراه با آبیاري مناسب طبق توصیه کارشناس انجام شود* 
هاي انگور با یک الیه گذران به سرشاخههاي زمستانآغشته نمودن دور تنه درختان قبل از مهاجرت فرم *

هاي در حال حرکت را به دام  شود، قادر است مورچه و شپشکنازك با چسبی که در مجاورت هوا خشک نمی
  .اندازد و از آلودگی اول فصل بکاهد

باشد، کاربرد هاي ناحیه طوقه و ریشه انگور میدر زیر پوستکگذرانی آفت که با توجه به محل زمستان* 
ها و سپردارهاي نباتی که  بنابراین بر خالف سایر شپشک. روغن زمستانه سبب تلفات بر جمعیت آفت نخواهد شد

  . هاي کنترل آنها می باشد در خصوص این آفت اثربخش نخواهد بودروغن پاشی زمستانه یکی از روش
هاي کاهش خسارت، کنترل جمعیت مورچه  زندگی همزیست مورچه و شپشک آرد آلود، یکی از راهبا توجه به * 

روز بعد از آبیاري و در آخر تابستان قبل از خزان  2به این منظور در فصل بهار بعد از هر بارندگی یا . باشدمی
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اثر در تهیه طعمه  هاي کندکش تباید توجه شود که آف. درختان استفاده از طعمه مسموم علیه مورچه ترجیح دارد

استفاده شود تا مورچه هاي کارگر زمان کافی براي پخش کردن غذاي مسموم را در کلنی بین ملکه و نوزادان داشته 
. هاي آنها پخش شودها بیشترین فعالیت را دارند در نزدیک النهطعمه در اوایل صبح یا عصر که مورچه. باشند

مسموم از محلول شکر براي تهیه طعمه . ر ده مترروي سطح خاك در سایه نصب شودهاي طعمه حداقل هایستگاه
 )Regent 0.2% G جنت با نام تجاري ري(درصد یا فیپرونیل  5/0درصد به همراه مواد کنداثر مانند اسیدبوریک  25

نتیجه . شودفاده میدرصد است 01/0) با نام تجاري تریسر(درصد یا اسپینوساد  5/0کارپ  درصد یا فنوکسی 0001/0
ن فصل ملکه و نوزادان مورچه نیاز به موادي باشد زیرا در ایگذاري در بهار و پاییز بیشتر از سایر مواقع میتاثیر طعمه

ت، بنابر این طعمه مسموم بمشابه عسلک شپشک دارند اما در اوایل بهار و پاییز آفت قادر به ترشح عسلک نس
  . باشد تغذیه کارگران مورچه در این فصل میکنداثر، جایگزین مناسبی براي 

شیمیایی یا شیمیایی نتیجه  هاي تلفیقی غیر باید سعی نمود کنترل جمعیت و خسارت آفت در بهار به روش* 
کش به دلیل احتمال وجود باقیمانده   هاي آبدار، مصرف آفتبخش باشد زیرا در تابستان به دلیل وجود غوره و حبه

  .هاي آن با محدودیت مواجه خواهد شد فرآوردهسموم در محصول و 
هاي با طیف وسیع تاثیر، مانند گروه پایروتیروئیدها به دلیل تاثیر منفی بر دشمنان  کشاستفاده از حشره* 

ها، کشهمچنین عدم رعایت تناوب در استفاده از حشره. شود طبیعی و محیط زیست، علیه این آفت توصیه نمی
بر این اساس در صورت نیاز به مصرف حشره . دنبال دارد ده و گاهی طغیان آفت را بهموجب ایجاد مقاومت ش

و  1ها، باید سعی شود زمان مصرف آن همزمان با ظهور نوزادان و سنین )IGR(هاي رشد کنندهکش، بویژه تنظیم
به طور مجدد  3و  2ین هاي سنپاشی علیه نوزادان یا پورهروز پس از سم 10شود توصیه می. پورگی آفت باشد 2

  .محلول پاشی تکرار شود
هاي هوایی انگور متحرکند و هاي سنین پایین آفت تا قبل از بلوغ، بر روي تمام اندامبا توجه به اینکه پوره* 

کش  پاش روي درجه پرفشار تنظیم شود تا عالوه برنفوذ و تاثیر آفتباشند، از این رو باید فشار سم سرگردان می
  .شدن آنها از گیاه نیز شودسبب جدا 

هاي گیاهپزشکی، کارشناسان پهنه، کارشناسان  کلینیک(براي کنترل آفت، ابتدا نظر کارشناس منطقه * 
آگاهی، باید رکن اصلی کنترل تلفیقی قرار گیرد و سپس زمان  و توجه به موازین پیش) ها حفظ نباتات مدیریت

پاشی و غیره با توجه به شرایط خاص محیطی و شرایط ه سمپاش، نحوکش، نوع سم کنترل، میزان مصرف آفت
  . هاي کنترل حاصل گردد زیستی آفت در منطقه، مشخص شود تا نتیجه رضایت بخش و مطلوب از اعمال روش

خوار هایی که آفت کلیدي خوشهدر صورت لزوم کنترل شیمیایی علیه آفات شپشک آرد آلود، در تاکستان* 
هاي پاشیها به طور همزمان انجام شود و از سمپاشینماید، باید سعی نمود سم می انگور هم خسارت ایجاد

پاشی پاشی در ساعات اولیه صبح و یا غروب انجام شود و در ساعات گرم روز از سمسم. داري شود جداگانه خود
  .خودداري  شود

-در سال. به ثبت نرسیده استکش خاصی علیه این آفت تاکنون از سوي سازمان حفظ نباتات کشور، حشره* 
اند، بر این اساس توصیه هاي جدید و کم خطري در کشور علیه سایر آفات به ثبت رسیدهکشهاي اخیر حشره

با توجه به تغذیه شپشک آرد آلود مو از . محیطی کمتري دارند استفاده شودشود از سمومی که خطرات زیست می
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باشند، در  هاي نباتی موثر می ات مشابه مانند شته و سایر شپشکهایی که بر روي حشر کش شیره گیاهی، آفت
  .حال حاضر براي کنترل شپشک آرد آلود قابل توصیه هستند

  

      
 تخم آفت: شپشک آردآلود جنس ماده غیر متحرك و جنس نر بالدار؛ چپ: راست -18 شکل

  

      
ها در کنار جوانه  استقرار شپشک: طوقه و ریشه انگور؛ چپهاي ناحیه  گذران زیر پوستکماده زمستان: راست - 19 شکل

  انگور در فصل بهار

  

       
  خسارت آفت روي خوشه: کلنی شپشک آردآلود؛ چپ: راست -20 شکل
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  خسارت شدید شپشک آردآلود روي خوشه انگور - 21 شکل

       
  Scymnusکفشدوزك شکارگر : ؛ چپChrysoperla carneaبالتوري سبز  3الرو سن : راست  -22 شکل

  

      
  الرو کفشدوزك شکارکر کریپتولموس: چپ Cryptolaemus montrouzieri کفشدوزك شکارگر : راست - 23 شکل

  
 

   زنجره مـو
خسارت . باشدهاي انگور کشور میترین مشکالت باغیکی از مهم ،Kol Psalmocharias alhageus.، موزنجره 

در  گذاريها و همچنین ایجاد شکاف و تخممکیدن شیره گیاهی در منطقه ریشه توسط پورهاین آفت از طریق 
). 28الی  24هاي شکل( گیردهاي یکساله و به ندرت دو ساله توسط حشرات ماده بالغ صورت میداخل شاخه

ت موجبات ضعف و ها، باعث قطع یا ایجاد اختالل در آوندهاي آبکش شده و در نهایگذاري آفت روي سرشاخهتخم
رسد درصد می 90خسارت آن در برخی از مناطق موکاري به . کندسستی و باالخره مرگ درختان مو را فراهم می

  .که این میزان از نظر اقتصادي و اجتماعی بسیار مهم است
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 حشره کامل زنجره مو -24شکل 

 

 
 تخم زنجره مو -25شکل 

  

 
 پوره زنجره مو -26شکل 

 

 
 پوسته شفیره زنجره مو -27شکل 
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 ریزي زنجره موخسارت تخم - 28شکل 

  

در موستان و اطراف آن، انتخاب زمین ) هاي هرزعلف(هاي آلوده به تخم، از بین بردن میزبان وحشی قطع شاخه
زدن پاي درخت در عملیات زراعی از جمله بیل .هاي مبارزه دانسته شده استسبک و ارقام مقاوم از موثرترین راه

هاي وسیله کودهاي حیوانی و شیمیایی از دیگر روشهاي حاوي تخم حشره، تقویت درخت بهزمستان، هرس شاخه
  .شده براي مبارزه با آفت استتوصیه

 :گردددستورالعمل زیر جهت مدیریت کنترل زنجره مو در باغات انگور به منظور تولید محصول سالم پیشنهاد می

  . در طی فصل بهار و اوایل تابستان هاي آلوده به تخمسوزاندن شاخههرس و  -1
گرم به ازاي هر درخت، ایمیداکلوپرایـد   50به مقدار ) جنتري(هاي گرانول فیپرونیل کشاستفاده از حشره -2

بـا  ) راآکتـا (لیتر آب بـه ازاي هـر درخـت، و یـا تیامتوکسـام       20میلی لیتر در  20تا  15با غلظت هاي ) کنفیدور(
کامـل   انداز درخت مو قبـل از آغـاز پـرواز حشـرات    گرم، به صورت کاربرد از طریق خاك در سطح سایه 20غلظت 

  .زنجره در اواخر بهار
و پـس از  ) 29شـکل  (متر برداشـته شـده   سانتی 30تا  20جهت مصرف، ابتدا خاك سایه انداز درخت به عمق 

روز پـس از تیمـار    3تـا   2و حـداکثر  ) 31شـکل  (ردانده شـده  ، خاك برگ)30شکل (ریختن محلول یا گرانول سم 
ضمنا با توجه به پایداري طوالنی . صورت پذیرد) روش آبیاري معمولی یا روش آبیاري تحت فشار(درختان، آبیاري 

کـش  از مصرف غوره و برگ درختـان مـو پـس از کـاربرد حشـره     ) روز 60تا  40حدود (ها در خاك کشاین حشره
پس از برداشـت  ) مانند استان قم(شود در مناطق با برداشت زودرس لذا توصیه می. ید، خودداري گرددایمیداکلوپر

  .محصول و در سایر مناطق قبل از ظهور حشرات کامل در اواخر بهار سموم مصرف شود
  

 
 برداشتن خاك سایه انداز درخت -29شکل 
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 ریختن محلول سم در پاي درخت - 30شکل 

  

 

 انداز درختبرگرداندن خاك سایه -31شکل 
  

کـش ایمیداکلوپرایـد، غلظـت توصـیه شـده جهـت       همچنین در صورت کاربرد فرموالسیون تولید داخل حشره
  .باشدلیتر آب به ازاي هر درخت می 20میلی لیتر در  25تا  20مصرف، 

درصـد، حـداکثر در دو    5، بـا غلظـت   )WP سـپیدان (پاشی درختان انگور با کائولین فـرآوري شـده   محلول -3
پاشـی، قبـل از   بهترین زمان شـروع محلـول  ). 32شکل (گذاري آفت ماه، جهت ممانعت از تخممرحله به فاصله یک

در ضمن با توجه بـه  . باشدظهور حشرات کامل و فعالیت آنها است که حدودا مصادف با اواخر خرداد الی تیرماه می
خوري و یا تولیـد  هایی که انگور آن براي مصرف تازهآن فقط براي تاکستانها، مصرف ماندن کائولین روي میوهباقی

هایی که انگور آن جهت تولید کشمش بـه  شود، توصیه شده و از کاربرد آن در تاکستانکشمش تیزابی استفاده می
  .شود، خودداري گرددآفتاب استفاده میروش آفتابی و یا سایه

  

    

  گور با کائولینپاشی درخت انمحلول - 32شکل 
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هـاي  تواند با ایجاد ممانعـت در عبـور پـوره   انداز درخت مو میکاربرد الیه خاك دیاتومه در عمق خاك سایه -4

بدین منظـور مقـدار   ). 33شکل (زنجره و تلفات آنها، موجب کاهش جمعیت آفت در خاك پاي درختان انگور شود 
الـی   5/0متري و به ضخامت سانتی 30الی  25درخت، در عمق گرم خاك دیاتومه به ازاي هر  200تا  100حدود 

  .مصرف گردد 2انداز و به روش مذکور در بند متر، در خاك سایهسانتی 1
  

 

 ریختن خاك دیاتومه در پاي درخت -33شکل 

  
کیلوهرتز جهت ایجاد اختالل در فراخـوانی جـنس نـر و     8تا  4پخش سیگنال صوتی در محدوده فرکانسی  -5

با توجه به فعالیت حشره در روز، لـذا پخـش   . هاي درختان انگورریزي آفت روي شاخهدر نتیجه کاهش میزان تخم
  .گیردصداي اختالل فقط در ساعات روشنایی صورت می

-شامل رعایت فواصل آبیاري و تغذیه، هرس و تربیت مناسـب براسـاس دسـتورالعمل   (رعایت اصول باغبانی  -6
  )هاي تخصصی

هاي مختلف در قالب برنامه مدیریت تلفیقی آفت در طی ورت تراکم باالي جمعیت آفت، کاربرد روشدر ص - 7
   .گرددصورت همگانی در منطقه توصیه میسال و به 4مدت حداقل 

 
  هاي کنترل آنها در ایران به تفکیک مناطق  مختلف هاي مهم محصول و شیوهفهرست بیماري
   سفیدك پودري
و در ) Oidium tuckeri: فرم غیر جنسی( Uncinula (Erysiphe) necator قارچی با نام علمی عامل بیماري

 .هاي کشور به این بیماري مبتال هستند درصد تاکستان 60تا  55اغلب نواحی موکاري کشور وجود دارد و حدود 
غالباً . شود چک، گل و میوه ظاهر میهاي هوایی جوان درخت اعم از برگ، سـاقه، پیـ عالیم بیماري روي تمام اندام

شود و سپس پوشش  ي سفید رنگ در سطح فوقانی برگ ظاهر می ابتدا به صورت لکهعالیم سفیـدك پودري، 
هاي قارچ بیمارگر  برها و هاگ ها، هاگ حاوي میسلیوم این پوشش). a34شکل (پوشاند  آردي شکلی روي آن را می

شود  و خشک قسمت زیریـن برگ به طرف باال لوله می اگر بیماري تشـدید شـود، در شرایـط گرم. باشد می
  .ریزند هاي آلوده زودتر از موعد می برگ). b34شکل (

b 
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ترین  ترین و مخرب ایعیا سفیدك سطحی مو نیز معروف است، ش که به سفیدك حقیقی 1سفیدك پودري
بیماري سفیدك پودري تقریباً در تمام نقاط  .دهد اري از ارقام آن را تحت تأثیر قرار مییبیماري انگور است و بس

انگورکاري ایران وجود داشته و در صورت فراهم شدن شرایط محیطی مناسب، بیش از هر بیماري دیگري به انگور 
تواند تمام قسمت هاي سبز مو را مورد حمله قرار دهد، آن را بیماري میقارچ عامل این . کند خسارت وارد می

که ممکن  ضعیف نموده و از رشد مو جلوگیري کند و موجب کاهش شدید وزن محصول تاکستان شود تا جایی
  .است یک خوشه براي خوردن باقی نماند

  

    
برگ در اثر تشدید بیماري اي شدن  لوله -b34شکل   عالیم سفیدك پودري مو روي برگ -a34شکل 

  سفیدك پودري مو

    
  )b(هاي رسیده انگور حبه ،)a(هاي نارس انگور عالیم بیماري سفیدك پودري روي حبه -35شکل 

  
  

. آیند اي مایل به سیاه در می شود که در پاییز به رنگ قهوه هاي سفیدي ظاهر می هاي جوان لکه روي سرشاخه
هاي نـارس را  این قارچ روي حبـه. شوند حمله قرار گیرد، تـرد و شکننـده مـیاگر دمبرگ و دمگل اصلی مورد 

. خورند مانده و ترك می هاي آلوده، ترش و نارس باقی و حبه) a35شکل (پوشاند  در سفید رنگی میپو بـه صـورت
ـالی که سایـر کند، در ح تر آن بخشی از پوست میوه که داراي میسلیوم قارچ است رشد نمی هاي رسیده در حبه
ریزد  دهنـد، در نتیجه حبه ترك برداشتـه و گوشت و دانه آن بیرون می ها بـه رشد طبیعی خود ادامـه می قسمت

در اثر ابتال به این کاشمر، شاخی مشهد و پیرقلی مشهد هاي انگورهاي سیاه مثل ارقام پیچ  حبه). b35شکل(

                                                
1 Powdery mildew 
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به طور کل، این . دار خواهند داشت برداشت، ظاهري مات و لکهدهند و هنگام  بیماري، رنگ خود را از دست می

 . دهد بیماري کیفیت و کمیت محصول را به شدت کاهش می
 

  هاي غیر شیمیایی روش
هنگام احداث تاکستان جدید به خصوص در مناطقی که بیماري سفیدك پودري خسارت بار است، تـا حـد    -

 .ها در معرض تابش خورشید قرار گیرند داشته و بوتهامکان محلی انتخاب شود که هوا به خوبی جریان 

 بـاغ از سیسـتم پـاچراغی یـا روسـیمی      پـذیر اسـت، هنگـام احـداث     در مناطقی که به لحاظ اقلیمی امکان -
یابـد و دریافـت نـور     خـوبی جریـان مـی    هاي هوایی به الي اندام در این صورت هوا در البه. استفاده شود) کوردون(

 . گردد به این ترتیب شرایط براي توسعه بیماري سفیدك پودري نامساعد می .شود خورشید بیشتر می

هــا  هــاي ســال قبــل تــاك جاکــه منــابع آلــودگی اولیــه بیمــاري ســفیدك پــودري در ســطح شــاخه  از آن -
هـاي هـرس شـده     هـا، کلیـه انـدام    کنند لذا الزم است پس از هرس بهاره و حـذف ایـن شـاخه    گذرانی می زمستان

 .  نده و یا به طرق رایج منطقه امحاء شوندآوري و سوزا جمع

 .تعادل در کوددهی، آبیاري و اجتناب از دادن کودهاي ازته بیش از نیاز مانع خسارت باالي این بیماري می شود - 

 .شود هاي هرز براي تهویه مناسب تاکستان توصیه می از بین بردن علف -

کـش در   ث تاکسـتان جدیـد مـانع از مصـرف قـارچ     در صورت امکان، استفاده از ارقام مقاوم در هنگام احدا -
در ایران مطالعات محدودي براي یافتن ارقام مقاوم به این بیمـاري انجـام   . شود مراحل بعد براي کنترل بیماري می

در  شـیره  قره و شانیآغ شانی،ارقام محلی قرههایی که در دو استان کشور انجام شده است،  طی بررسی. شده است
آذربایجان غربی و ارقام خلیلی، الدرق، تبریز کشمشی و کوپک بوغان در مشکین شهر به سـفیدك پـودري مقـاوم    

 .اند تشخیص داده شده
 
 هاي شیمیایی روش

  .استفاده کرد 24هاي توصیه شده در جدول  کش توان از قارچ پاشی، می در صورت نیاز به سم -
کنترل این بیماري است و به علت پایین بودن قیمت، یکی از هاي مؤثر براي  کش گوگرد یکی از قارچ -

مصرف   و هوایی محدودیت البته گوگرد در برخی شرایط آب .باشد ها علیه این بیماري می کش ترین قارچ پرمصرف
درجه  18درجه سلسیوس بیشترین کارایی را داشته و در دماي کمتر از  30تا  25گوگرد در دماي بین . دارد

درجه سلسیوس  30مصرف گوگرد در دماي باالتر از . ر کنترل سفیدك پودري تأثیري کمی داردسلسیوس د
بنابراین در  .شود وجه توصیه نمی درجه سلسیوس یا باالتر نیز به هیچ 35سوزي شده و در  ممکن است باعث گیاه

هاي آلی مثل پنکونازول  کش اول و دوم مصادف با دماي پایین منطقه است الزم است از قارچ  پاشی مناطقی که سم
شود که فرم گَرد آن مناسب  گوگرد معموالً به شکل گَرد یا پودر و تابل استفاده می. و هگزاکونازول استفاده گردد

 .مناطق داراي آب و هواي خشک و فرم پودر وتابل آن مناسب مناطق مرطوب است
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  پودري انگور در ایرانهاي ثبت شده براي کنترل بیماري سفیدك   کش قارچ -24جدول 
  نام قارچ کش

  میزان مصرف  فرموالسیون
  تجارتی  عمومی

  کومولوس اس  سولفور
80-90% WP  3  در هزار 4تا 

 کیلوگرم در هکتار 90تا  60  گوگرد میکرونیزه

  در هزار WP  1 %18.25  کاراتان  دینوکاپ
  در هزار SC 5%  25/0  انویل  هگزاکونازول
  در هزار EW 20%  125/0  توپاس  پنکونازول

  
  

  :شود در سه نوبت به ترتیب زیر انجام می 24هاي مندرج در جدول  کش پاشی با یکی از قارچ سم :پاشی زمان سم
  ها درست قبل از تورم جوانه: نوبت اول
  ها و تشکیل میوه بعد از ریختن گلبرگ: نوبت دوم
  .هاي ترش است با ظاهر شدن غوره پاشی نوبت دوم که مصادف دو تا سه هفته پس از سم: نوبت سوم

هاي فوق به جز گوگرد، احتمال بروز مقاومت  کش باید توجه داشت در صورت مصرف مستمر هر یک از قارچ
طور  بنابراین بهتر است مصرف آنها به. ها باال است کش توسط عامل بیماري سفیدك پودري انگور علیه این قارچ

  .پاشی صورت گیرد متناوب در برنامه سم

  سفیدك کرکی
در  هاي انگور بوده و ترین بیماري یکی از خطرناك داخلی انگور و یا 1یا سفیدك دروغی سفیدك کرکی 

تواند  در صورت مساعد بودن شرایط می بیشتر کشورهاي دنیا بویژه در مناطق مرطوب شیوع دارد و
هاي جوان  ترین مشکل در سفیدك کرکی، پیري زودرس برگ مهم .خسارت زیادي به محصول انگور وارد نماید

شدت . تواند به آسیب زمستانی و مرگ گیاه منجر شود است که باعث کاهش ذخیره انرژي در گیاه شده و می
هایی که هوا  و در سال  هاي متراکم بوده و از تهویه مناسبی بر خوردار نباشند هایی که داراي خوشه بیماري در باغ

در صورتی که در مناطق مستعد، . خورد و مرطوب و بارندگی زیاد باشد، بیشتر به چشم میخنک 
  .درصد محصول از بین برود 75-50حفاظتی صورت نگیرد ممکن است  عملیات

  . می باشد  Plasmopara viticolaقارچی است با نام علمی  عامل بیماري
  

                                                
1  Downy mildew 
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ي  رنگ، نیمه شفاف، روغنی و بدون حاشیه هاي زرد کم هاي جوان، لکه برگدر سطح فوقانی  :عالیم بیماري
ها به تدریج بـه هم پیوستـه و سطح وسیعی از بـرگ، خشک و  این لکـه. )a36 شکل(شـود  مشخص ظاهر می

  . )b36 شکل( شود نـکروزه می
  

  

  
  ها هاي ناشی از سفیدك کرکی روي برگ عالیم و نشانه - 36شکل 

  )b( ، نکروزه شدن بخش وسیعی از برگ)a( هاي ناشی از بیماري در مراحل اولیه لکه
  

  
ها، اسپورانژیـوفور و اسپورانـژهاي قارچ به صورت پوشش کـرکی نرم و خاکستـري  در سطح زیرین همین لکه

  . )37 شکل( شونـد یا سفید تشکیل می
  

  
  

  برگپوشش کرکی سفید رنگ در سطح زیرین  - 37شکل 
  

هاي آلوده متورم و به شکل  در این صورت نوك شاخه. هاي جوان نیز ممکن است آلوده شوند پیچک و شاخه
اي شده و از بین  ها بعداً قهوه این شاخه. پوشاند ها را می هاي سفید رنگ روي آن شود و کرك عصا خمیده می

زا قرار  ممکن است مورد حمـله قارچ بیماري هاي جوان، هنگام تشکیل خوشه یا کمـی بعد از آن، غـوره. روند می
ها به نصف رسیده  ها غوره ولی اگر اندازه. پوشاند ها را می در این صورت پوشش کرکی سفید رنگی روي آن. گیرند

  .شوند اي می باشد، بعد از آلودگی، چرمی، کمی چروکیده و قهوه
  
  
  

a  b 
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  هاي غیر شیمیایی روش
. شود ها به صورت غرقابی است، احداث می جوي پشته که آبیاري در آنهاي کشور به صورت  اغلب تاکستان -

ها به مرور زمان به دلیل آبیاري غرقابی، زمین سفت شده و آب آبیاري یا بارندگی اوایل بهار براي  در این تاکستان
که در اوایل شود تا جایی  ماند در نتیجه میکروکلیماي بسیار مرطوبی ایجاد می ها باقی می مدت زیادي در جوي

به این ترتیب به خصوص در اوایل بهار که هوا خنک . گردد هاي هوایی تشکیل می صبح شبنم فراوانی روي اندام
لذا به منظور جلوگیري از بروز و گسترش . شود است شرایط براي رشد و توسعه بیمارگر سفیدك کرکی فراهم می

 .شود اکیدا توصیه می هایی، زهکشی مناسب تاکستان بیمارگر در چنین تاکستان
هاي بریده شده به منظور کاهش منابع آلودگی و  آوري و سوزاندن قسمت هاي آلوده و جمع هرس سرشاخه -

 .شود جلوگیري از شیوع بیماري توصیه می
ها در انتهاي فصل به منظور کاهش تعداد اووسپورهاي  آوري، سوزاندن و یا زیر خاك کردن برگ جمع -

 .روري استزمستان گذران بسیار ض
داشتن شاخ و  در مناطقی که بیماري سفیدك کرکی شیوع باالیی دارد، به منظور تهویه بهتر و خشک نگه -
 . داربست هدایت شوندها بر روي  ها، در صورت امکان درختچه برگ
گیري دما و میزان بارش،  به کمک اندازه Goidanichکه  1961از سال : آگاهی هاي پیش گیري از روش بهره -

گیري  هاي اتوماتیک بهره مدلی براي پیش آگاهی بروز بیماري سفیدك کرکی ارائه کرد تا به امروز که از دستگاه
شرایط مناسب براي بروز این . گردد شود، از این روش براي پیشگیري از بروز سفیدك کرکی استفاده می می

درجه سلسیوس با هر  27تا  24درصد و یا دماي  80جه سلسیوس به همراه رطوبت در 27تا  10بیماري دماي 
امروزه در کشورهاي پیشرفته با توجه به این دو شرط از دو راهبرد براي پیشگیري از بروز بیماري . رطوبتی است
 .پاش اتوماتیک مهاي س استفاده از دستگاه -ب. استفاده از اسپري باد گرم در تاکستان -الف. شود استفاده می 

درجه  27تا  P. viticola  ،10دماي مناسب براي ایجاد بیماري توسط: استفاده از اسپري باد گرم -الف
جا که  از آن. داشته شود گراد است، بنابراین الزم است دماي تاکستان کمتر و یا بیشتر از این محدوده نگه سانتی

 35هاي اتوماتیک دماي باغ تا  و دستگاه ت، با استفاده از سنسورتر از گرم کردن اس تر و سخت سرد کردن دما گران
  . شود گراد گرم می درجه سانتی

در کشاورزي سنتی براي پیشگیري از بروز بیماري با : کش هاي اتوماتیک پاشش قارچ استفاده از دستگاه -ب
ا کمک سنسورهاي سنجش دما ولی امروزه ب. شود پاشی انجام می طور دستی سم در نظر گرفتن شرایط محیطی، به

درصد و یا  80درجه سلسیوس به همراه رطوبت  24تا  10دماي (و رطوبت وقتی شرایط در ریسک بروز بیماري 
 .شود پاشی می طور اتوماتیک تمام باغ سم گیرد، به قرار می) درجه سلسیوس با هر رطوبتی 27تا  24دماي 

  

  هاي شیمیایی روش
  :25هاي توصیه شده بر اساس جدول  کش استفاده از قارچ
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  هاي ثبت شده یا توصیه شده براي کنترل بیماري سفیدك کرکی انگور در ایران کش قارچ  -25جدول 

  کش نام قارچ
  میزان مصرف  فرموالسیون

  تجارتی  عمومی

  در هزار  5/3تا  WP  50% 3 ارتوساید  )ثبت شده(کاپتان 
  در هزار 3تا  WP 80% 5/2  78 - دیتان زد )شده توصیه(زینب 

  در هزار 5/2تا  WP 80% 2  22 -دیتان ام  )توصیه شده(مانب 

  

، در سه نوبت بسته به شرایط آب و 25هاي مندرج در جدول  کش پاشی با یکی از قارچ سم :پاشی زمان سم
  : شود به شرح زیر انجام می) در صورت امکان(آگاهی  هاي پیش هوایی یا با استفاده از داده

  . دهی در مناطقی که سابقه آلودگی وجود دارد قبل از گل: نوبت اول
  پاشی اول  روز از سم 10تا  7به فاصله : نوبت دوم
روز از نوبت دوم، قابل انجام  10تا  7پزشکی به فاصله  س نظر کارشناس گیاهدر صورت نیاز و بر اسا: نوبت سوم

  .است
جاکه  ولی از آن. کش ثبت شده علیه سفیدك کرکی است کش کاپتان تنها قارچ در حال حاضر قارچ

مناسبی هاي کنترل شیمیایی نشان داده عالوه بر کاپتان، زینب و مانب نیز در کنترل این بیماري اثرات  آزمایش
کش کاپتان، زینب و مانب،  سه قارچ. کش را نیز توصیه کرده است لذا سازمان حفظ نباتات کشور این دو قارچ .دارد

با این وجود . اند ، تا به امروز براي کنترل این بیماري پاسخگو بودهپایین مقاومت بیمارگر علیه آنها به دلیل ریسک
ها براي  هایی مبنی بر وجود عوارض مزمن ناشی از مصرف آن ها و گزارش کش به دلیل تماسی بودن این قارچ

کشی با  اخیراً قارچ. باشد هاي جدید سیستمیک ضروري می کش هاي اخیر، آزمایش و ثبت قارچ انسان در سال
باشد،  می فلوپیکولیدکش فوزتیل آلومینیوم و  که مخلوط دو قارچ) گرانول قابل تعلیق در آب( WGرموالسیون ف

تواند از سال آتی  پس از ثبت در هیات نظارت بر سموم  در حال بررسی است که با توجه به نتایج اولیه می
  .هاي قدیمی مذکور گردد کش جایگزین قارچ

  

  تاك بیماري کپک خاکستري خوشه
هاي مناطق مختلف جهان نیز شیوع داشته و تقریبا در تمامی تاکستان بیماري کپک خاکستري خوشه انگور

عامل بیماري به صورت سختینه، میسلیوم و یا کنیدي زمستان  کندخسارت قابل توجهی به این محصول وارد می
هاي جدید مبارزه با این بیمارگر در تشکیل نژاددر نتیجه به دالیل باال و نیز توانایی باالي آن . نمایدگذرانی می

ها  دیده هاي بهاره به صورت  خشکیدگی سر شاخهاولین عالئم بیماري معموال پس از بارندگی. بسیار دشوار است
عامل بیماري اندام گل آذین را نیز . شوداي متمایل به قرمز ظاهر میهاي قهوههاي آلوده لکهروي برگ. شودمی

ها هایی که حبهها از وسط در محلآلودگی در خوشه. شودها میحمله قرار داده و سبب خشکیدگی شکوفه مورد
- هاي پایین تر گسترش یافته و کل خوشه را آلوده میبه هم فشردگی زیادي دارند، شروع شده وعفونت به قسمت

از میسلیوم و اسپورهاي قارچ عامل  هاي آلوده تولید توده متراکمنماید پس از تشکیل بار قارچی بر روي حبه
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که به نام کپک خاکستري انگور و یا  شودبیماري به رنگ خاکستري بر روي سطح خوشه آلوده تشکیل می
  ). 38شکل (شود خوانده می  (bunch rot)پوسیدگی خوشه

  

  
 عالئم بیماري پوسیدگی روي خوشه -38شکل 

  
هاي ها شده و در نتیجه مواد مغذي را از سلولکشته شدن سلولاین قارچ با ترشح آنزیم به بافت سلولی سبب 

هاي رسیده، مکان هاي و قطعات گل آلوده شده و حبهبافت هاي انگور پوسیده، برگ. کندبافت مرده جذب می
 از سایر عوامل زنده. شوداولین عفونت در اندام گل مشاهده می. مناسبی براي تولید اسپور قارچ عامل بیماري است

،  (grape bitter rot)مولد پوسیدگی تلخ انگور Greenaria uvicola توان به قارچهاي انگور میدخیل در پوسیدگی
اشاره نمودکه معموالً موقع برداشت  (rip rot) هاي رسیدهمولد پوسیدگی انگور  Glomerella cingulataقارچ

عواملی . شوند اي دیده می مایل به قهوهها معموال به رنگ قرمز این پوسیدگی .شوند محصول دیده می
ي مو  نیز باعث پوسیدگی سیاه رنگ برگ، میوه و ساقه Botryosphaeria obtusa و Guignardia bidwelliiچون
نیز  Lasiodiplodia theobromae (Botryosphaeria rhodina)  پوسیدگی خوشه ممکن است براثر. شوند می

  .شود یدگی ابتدا قرمزرنگ و سپس سفید است و نهایتاً میوه مومیایی میلکن در این حالت پوس. بوجود آید
  .شودجهت مبارزه با این بیماري تمهیدات ذیل بکار برده می

یعنی حذف شاخه و (دهی ها در فصل رشد هرس سبز در مرحله گلبه دلیل افزایش حجم شاخه و برگ - 1
ها گردش هوا و کاهش رطوبت در محل حضور خوشه زیرا سبب بهبود. شودتوصیه می) هاهاي اطراف خوشه برگ

گر هرس سبز پوشش مناسب سطوح داخلی تاك با یاز مزایاي د. یابدشده و به تبع آن آلودگی میوه ها کاهش می
    .گیردهاي مهم این محصول صورت میها است که جهت کنترل بیماريکشقارچ

 .قبل از برداشت اجتناب شود از کاربرد بیش از حد کود ازته، به ویژه در بهار و - 2

هاي آلوده سال قبل سبب کاهش مایه تلقیح زمستان آوري بقایاي آلوده نظیر خوشه، برگ و شاخهجمع - 3
 . گذرا نی عامل بیماري در تاکستان خواهد شد

ز آفت پاشی با استفاده ادر صورت وجود حشرات مکنده و نیز کرم خوشه خوار انگور در تاکستان لزوم سم - 4
 .میوه خواهد شد موثر سبب کاهش عفونت کشهاي
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. محل احداث تاکستان بایستی داراي خاك مناسب براي کشت تاك بوده و داراي زهکشی خوب باشد - 5

 . ها در در معرض نور مستقیم خورشید باشندکشت تاك ها باید به صورتی باشد که تاك

 .شودها در تاکستان رعایت در هنگام کاشت نهال، فاصله مناسب بین تاك - 6

براي این منظور استفاده از آبیاري . هاي تاك در تاکستان را بایستی به قدر نیاز آبیاري کرددرختچه  - 7
 .باشداي براي آبیاري تاکستان بسیار مناسب میقطره

ترین زمان براي کنترل شیمیایی با این ها و مناسبکشهاي استان آذربایجان غربی بهترین قارچدر تاکستان
به میزان  ) WP50%(کش حفاظتی کاپتان مرحله اول قارچیل تا اواسط مرحله گلدهی است که در بیماري اوا

به ) WG50%فلینت (کش سیستمیک گرم در صد لیتر آب و در مرحله دوم به هنگام تشکیل غوره با قارچ 300
  .گرم در صد لیتر آب در کنترل عامل بیماري بسیار موثر بوده است 20میزان 

  
  بیماري اسکا یا زوال مو 
پذیر و قابل  اي تحریک بیانگر وسیله) طعمه( Baitکلمه . است(Bait) و طعمه  (Food)غذا اسکا داراي دو معناي 

. نیز به معناي غذا یا طعمه غذایی است Foodشد و کلمه  اشتعال بوده که از آن براي برافروختن آتش استفاده می
نی بیماري فقط با عمل یک بیمارگر همراه نبوده بلکه عوامل و اسکا یک بیماري پیچیده است، یع

اسکا حداقل حاصل . هاي مختلفی همراه با هم یا به دنبال یکدیگر فعالیت کرده تا ایجاد بیماري کنند میکروارگانیسم
همچنین اسکا یک بیماري . باشد اي می از دو بیماري پیچیده شامل پوسیدگی سفید و پوسیدگی قهوه

Hadromycosis واقعی است که توسط یک یا چند گونهPheaoacremonium  و گونهPheaomoniella 

chlamydospora  در انگورهاي مسن با قارچFomitiporia mediterranea درآمیخته شده است.  
عالیم ظاهري اسکا، . ها را کوتاه کند اي عمر سودمند تاکستان تواند به طور قابل مالحظه سندروم اسکا می

تواند در تمام یا  باشد که می هاي کوچک روي میوه می ها و لکه مردگی بین رگبرگی، خشکیدگی شاخه شامل بافت
  .بخشی از درخت ظاهر شود

  
 سندروم مزمن اسکا -الف

  .هاي اصلی است ها و نیز عالیم درون تنه و شاخه ها و جوانه اسکاي مزمن شامل عالیم روي برگ
ها و یا در طول حاشیه  هاي سبز روشن یا کلروتیک بین رگبرگ صورت لکه عالیم اولیه برگی به :عالیم برگی

شوند و  ها به تدریج به هم پیوسته و نکروتیک می این لکه. یابند ها به شکل مدور یا نامنظم گسترش می برگ
هاي  زمانی که بافت). 39 شکل(ماند  سرانجام تنها رگبرگ اصلی به صورت نواري سبز رنگ و غیرآلوده باقی می

 Tiger(هاي بیمار الگوي پوست ببري  یابد، برگ اي تغییر می قهوه -تا قرمزاي  قهوه -کلروتیک برگ رنگ آن از زرد

stripe( گیرند  بخود می) شوند و حاشیه  گاهی اوقات نواحی نکروتیک سطح برگ خشک شده و جدا می).40شکل
سایر عالیم، مانند روشن شدن، چروکیدگی و پیچیدگی سطح ). 39شکل ( ماند برگ به صورت نامنظم باقی می

  .برگ کمتر متداول است
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  عالیم شاخص بیماري اسکاي مو - 39شکل 

  

  
  هاي آلوده به بیماري اسکا عالیم پوست ببري برگ -40شکل 

  
 ها ها و خوشه عالیم روي حبه

یابد که در  ها توسعه می نی به تعداد کم یا زیاد روي پوست حبهاي تیره، بنفش یا ارغوا نقاط ریز به رنگ قهوه
هاي زیاد، پوست ترك  هاي داراي لکه در حبه). 41شکل (گویند  می) 1سرخجه سیاه(کالیفرنیا به آن خال سیاه 

. ریزند میهایی، چروکیده و خشکیده شده و نهایتاً  چنین میوه. دارد هاي عرضی یا طولی برمی خورده و حتی شکاف
 .شود عالیم روي میوه لزوما هر ساله به همراه عالیم برگی ظاهر نمی

  

 
  عالیم روي میوه انگور مبتال به اسکا -41شکل 

  
                                                
1 Black measles 
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 هاي اصلی عالیم اسکا درون تنه و شاخه

تدریج چوب سخت را به  عالیم درونی شامل پوسیدگی سفید است که به) باالي هشت سال(روي گیاهان بالغ 
هاي بزرگ هرس شروع شده، تا  پوسیدگی اغلب از زخم). 42شکل (کند  اي نرم، شکننده و اسفنجی تبدیل می توده

ي مرکزي  چنین ممکن است در امتداد استوانههم. ماند تر می هاي قدیمی بافت چوبی امتداد یافته و یا محدود به بافت
گاهی اوقات به هم پیوستن یا رسیدن پوسیدگی به سطح، سبب ایجاد ترك در ). 43شکل (گسترش یابد ) آوندها(

  . خوردگی گویند طول تنه شده که آن را ترك
 

      
  )اي در اطراف قهوهپوسیدگی سفید در مرکز و پوسیدگی (مقطع عرضی تنه مبتال به اسکا  -42شکل 

  

  
  برش طولی تنه اصلی انگور مبتال به پوسیدگی سفید -43شکل 

  
 

 :اي تنه انگور عبارتند از هاي قهوه هاي مهم پوسیدگی سایر تیپ

در برش . اي تیره در برش طولی هاي سیاه تا قهوه اي تیره یا سیاه چوب در برش عرضی، یا رگه نقاط قهوه -
صورت پراکنده یا منظم در اطراف حلقه رشد سالیانه یا بافت چوبی نزدیک به مغز قرار دارند  عرضی، نقاطی به

  ).44شکل (
اي که اغلب از نقاط سیاه در مغز تنه یا روي حاشیه  قهوه اي یا قرمز تیره مایل به نواحی صورتی مایل به قهوه -

 .یابند هاي مرده و پوسیده توسعه می با بافت
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  اي رنگ مقطع طولی تنه اصلی انگور و مشاهده نوار قهوه: باال - 44شکل 

  اي مقطع عرضی سرشاخه انگور و نقاط تیره و روشن پوسیدگی قهوه: پایین
  

ي تعدادي از تغییرات فیزیولوژیکی و ساختاري  تغییر رنگ چوب در نتیجههاي مهم پوسیدگی و  تیپ
 :است

شود و واکنش میزبان به چنین  تغییرات فیزیکی و شیمیایی که سبب ورود آب و هوا به داخل زخم می -الف
  .هائی به صورت تخریب، اکسیدشدن و تیرگی مواد بافت است زخم

به وجود ) 2یا لیگنینولیتیک 1سلولولیتیک(کننده سلولوز یا چوب  تجزیههاي  تغییرات ایجاد شده توسط آنزیم -ب
  .هاي همراه با اسکا آمده از قارچ

هاي  هاي ترشح شده از سلول هاي رشد و انسداد آوندها که ناشی از صمغ کننده ایجادشده توسط تنظیم 3تیلوز -ج
  .باشد توسط بیمارگر، میپارانشیمی چوب آلوده یا مواد با وزن مولکولی باال، تولید شده 

) فیتوآلکسین(هاي بیمارگر در واکنش با میزبان  پخش توکسین  هاي پارانشیمی چوب، در نتیجه نکروز سلول -د
  .باشد و یا هر دو می

  ها عالیم روي ریشه
باشد، اما به ندرت خطوط سیاه رنگی نیز در سراسر طول ریشه  عالیم بیشتر به صورت تغییر رنگ ریشه می

  .هر چند عالیم روي ریشه در انگورهاي آلوده همیشه وجود ندارد. شود می دیده
  ها عالیم روي جوانه

  .تواند شروع شود ها می عالیم در بهار با تأخیر و ضعف رشد جوانه
 )مرگ ناگهانی مو(سندروم حاد اسکا 

ها آشکار  تمامی سرشاخه ها و گاهی سکته مو به طور ناگهانی در اواسط تابستان با پژمردگی برخی از سر شاخه
شکل (شوند  هاي سبز به ظاهر سالم، سبز کم رنگ شده و سریعاً پژمرده و در چند روز کامالً خشک می برگ. شود می
این موضوع . دهد به ویژه زمانی که بارندگی با خشکی هواي گرم ادامه یابد هاي گرم رخ می سکته در تابستان). 45
  .هاي سمی در زمان تعرق مرتبط باشد و فعالیت متابولیت تواند با افزایش سریع غلظت می

                                                
1  Cellulolytic 
2  Ligninolytic 
3 Tylosis 
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  مرگ ناگهانی انگور یا آپوپلکسی -45شکل 

  
 :ترین عوامل قارچی که در ارتباط با بیماري اسکا هستند شاملمهم

باعث  Trametes hirsutaو  Stereum hirsutumو تا اندازه کمتري   Fomitiporia mediterraneaهاي     بازیدیومیست
و چندین گونه از  Phaeomoniella chlamydosporaهاي میتوسپوري  همچنین قارچ. شوند پوسیدگی سفید چوب می

اي تیره  هاي قهوه باعث ایجاد لکه  P. aleophilum،P. parasiticum  ،P. iranianumشامل  Phaeoacremonium جنس 
 Phaeomoniella و Phaeoacremoniumهاي  گونه. شوند اي در بافت چوب می هاي قهوه تا سیاه و پوسیدگی

chlamydospora کنندگان چوب  اولین کلونیزه)Pioneer fungi (عنوان بسترسازان قارچ  و بهFomitiporia 

mediterranea روند به شمار می.  
  

  )اینوکولوم(آلودگی منابع 
برگ، شامل چندین  هاي درختان پهن هاي خود را روي تعدادي از گونه بازیدیوکارپ F. mediterraneaقارچ 

اما گاهی روي . شود این ساختارها به ندرت روي تنه ي انگور آلوده به اسکا تولید می. کند درخت جنگلی تولید می
بازیدیوسپورهاي آزاد شده توسط جریان هوا . اند ه از هرس دیده شدههاي به جا ماند تنه انگورهاي مرده یا شاخه

هاي درختان انگور، به  ها و پشته با مشاهده و گسترش بیماري اسکا در طول ردیف. شوند باعث گسترش اسکا می
هاي  اسپور گونه. زنی و هرس نیز منتقل شود تواند توسط وسایل قلمه رسد که اینوکولوم قارچ می نظر می

Phaeoacremonium  وPhaeomoniella chlamydospora بنابراین حضور . شود از طریق هوا منتشر می
هاي گسترش  از دیگر راه. رود هاي هرس به شمار می ها یک منبع مهم آلودگی در زخم اینوکولوم هوازاد این قارچ

ها و  قلمه(در مواد تکثیري Phaeomoniella chlamydospora و  Phaeoacremoniumهاي             اسکا، حضور گونه
داري که در  هاي ریشه ها و قلمه استکه این آلودگی نهفته یا از گیاهان مادري و یا از نهال) هاي زیرزمینی ساقه

هاي  توانند در تماس با گونه ها، می خوار و کنه حشرات قارچ. اند، حاصل شده است هنگام تکثیر آلوده شده
Phaeoacremonium وPhaeomoniella chlamydospora حضور پریتسیوم  . باعث انتشار اسپورها شوند

Togninia minima  روي چوب انگور و آزاد شدن آسکوسپورها با فشار، یک منبع دیگر اینوکولوم در تاکستان
  .شود عنوان یکی دیگر از منابع اینوکولوم محسوب می خاك نیز به. باشد می
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  زههاي مبار روش
شود و هنوز مکانیسم نفوذ و عالیم برگـی ایـن بیمـاري شـناخته      سکا توسط چند گونه قارچ ایجاد میبیماري ا
تاکنون محققـان بـراي مبـارزه بـا ایـن      . از این رو کنترل این بیماري با مشکالت متعددي مواجه است. نشده است

هـاي   تـوان بـه کـاربرد روش    مـی  هـاي مبـارزه بـا ایـن بیمـاري      از روش. انـد  بیماري راهکارهاي مختلفی ارائه داده
 هنـوز . هاي آلوده، خارج نمودن بقایاي آلوده از تاکستان و نابود کردن آنهـا اشـاره کـرد    مکانیکی مانند هرس شاخه

و حتـی   )هـاي انگـور   دوبـاره بوتـه   احیـاي ( هـا  نشده، به جز قطع بوته پیدا اسکا بیماريبراي کنترل مناسبی  روش
از سـموم قـدیمی و منسـوخ شـده کـه تـاثیر بـه سـزایی در کنتـرل          . باشد میوثر نیز به صورت موقتی م این روش

  .توان ارسنیت سدیم و دي نیتروارتوکرزول را نام برد بیماري اسکا دارند می
  ارسنیت سدیم

هـا، دو هفتـه پـس از هـرس و      گرم در هر لیتر است که به صورت اسپري بر روي تنه و شاخه 5/12مقدار مصرف آن 
   .پاشی باید دو سال متوالی ادامه داشته باشداین سم. شود زنی درختان مو استفاده می از جوانه سه هفته قبل

  دي نیتروارتوکرزول
پاشـی  و سـم ) گـرم در هکتـار   1000(بعد از هـرس   به صورت اسپري حداقل چند روز%  1- 5/1 مصرف میزان

هـاي   خطر که تا انـدازه  از سموم جدید و کم. دباش می )گرم در هکتار 1250( دهی هفته قبل از شکوفه 2نوبت دوم 
  .هاي ذیل اشاره نمود کش توان به قارچ توانسته در کاهش بیماري اسکا نقش داشته باشد می

  نیمیل آلومتیفوز
هـا   بـرگ  هاي هوایی و به ویژه پاشی روي اندامسم. که نتایج مطلوبی به همراه داشته است هایی است کش یکی از قارچ

  .سال متوالی باید انجام پذیرد 3دهی و حداقل در  روز بعد از شکوفه 10نوبت سمپاشی در فواصل  4. شود میانجام 
 Triazoleهاي گروه  کش استفاده از قارچ

برخـی از ایـن گـروه    . ها مـوثر اسـت   و روي طیف وسیعی از قارچ داشته سیستمیک عالی که خاصیت بسیار ترکیبات
 پنکونـازول شـامل مخلـوط    کشـی  هـاي قـارچ   استفاده از کپسـول  .نیز موثرند بسیار پائینها در دزهاي مصرفی  کش قارچ

 .شود می که بعد از هرس استفاده )کاربندازیم + سایپرکونازول(یا ) توپاس(

 کش با مخلوط قارچ آمیزي تنه رنگ

به صورت پوشـش سـطح    دهی از شکوفهقبل  (Flusilazole) فلوسیالزول ، سایپرکونازول،تتراکونازولپنکونازول، 
تـوان گفـت جهـت     بـه طـور کلـی مـی     .گیردقرار  مورد استفاده تواند میهمراه با رنک آگریلیک  هاي آلوده تنه بوته

 :هاي انگور رعایت اصول زیر ضروري است هاي تولید قلمه مدیریت بیماري اسکا در باغها و خزانه

 عملیات زراعی و باغی قبل از بروز عالیم هوایی

اسـتفاده از   ).مسـی، کاربنـدازیم  (هـاي   کـش  هاي عمیق و حفاظت آنها با یکـی از قـارچ   از ایجاد زخمجلوگیري 
  .بیمارگرها از  هاي شدید براي محافظت زخم هاي مسی بعد از یخ زدگی کش قارچ
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تـري  م سـانتی  10تـا   5توانـد از سـطح    هاي آلوده می بوته. ها در فصل زمستان و یا پاییزرعایت نکات بهداشتی باغ

  .شودشانده محل پوسیدگی جدا و با یکی از سموم محافظتی سطح آن پو
 عملیات زراعی و باغی بعد از بروز عالیم 

از سوزاندن بقایا و یا قطعه قطعه کردن بقایاي آلوده در داخل باغ انگـور جـدا خـوداري شـود و جهـت امحـاي       
کنی درختان خشکیده و بیـرون بـردن آنهـا از باغهـاي      ریشهقطع کردن و  .بقایاي آلوده به بیرون از باغ انتقال یابد

پس روي درختـان آلـوده   هرس ابتدا روي درختان انگـور سـالم و سـ    .گذاري شود درختان آلوده به بیماري عالمت .انگور
هاي کوچکی انجام گیرد که بتواند بسـرعت تـرمیم    تربیت و هرس انگور سعی شود با حداقل زخم و یا زخم. صورت گیرد

 هـاي حاصـل از   زمان هرس نیز باید طوري انتخاب گـردد کـه زخـم   . هاي مولد بیماري جلوگیري شود ابد و از نفوذ قارچی
استفاده از ابزارهـاي تمیـز و سـالم جهـت هـرس و ضـدعفونی بـا فرمـالین، محلـول           .هرس در حداقل زمان بهبود یابند

 30گـراد بـه مـدت     درجه سـانتی  51( هاي فاقد آلودگی د قلمهبراي تولی ها استفاده از آب داغ به ویژه در خزانه، سولفیت
هـاي   کـش و یـا پوشـش    ها بـا قـارچ   موقع و مناسب و پوشاندن محل زخم در مجموع مدیریت باغ شامل هرس به .)دقیقه

  .ی در کاهش این بیماري داشته باشدهمتواند نقش م مناسب، کاهش تنش از جمله آبیاري به موقع و تغذیه مناسب می
  

  Xylella fastidiosaیماري باکتري  ب
این بیمارگر باعث کاهش عملکرد . یک بیمارگر محدود به آوندهاي چوبی است Xylella fastidiosaباکتري 

محصول، زوال تدریجی گیاهان میزبان، مستعد کردن گیاهان براي خسارت سایر عوامل زنده و گاهی مرگ گیاه 
غیرمثمر نیز هاي درختان میوه و  بنابراین در نهالستان. کند این باکتري گیاهان جوان و مسن را آلوده می. شود می

هاي رویشی  و اندام) sharpshooter(در طبیعت با زنجرك هاي سر مخروطی  X. fastidiosa. واجد اهمیت است
نسبتاً طوالنی است ممکن است  X. fastidiosaهاي ناشی از  چون دوره کمون بیماري. شود تکثیري آلوده منتقل می

میزان آلودگی و خسارت . ه مناطق غیر آلوده منتقل شودهاي آلوده بدون عالئم ظاهري عامل بیماري ب با نهال
شده  گزارش% 30د درصد تا بیماري بسته به شرایط محیطی، فعالیت ناقل و حساسیت میزبان متفاوت است و از چن

ویژه  ها قبل در برخی از مناطق ایران روي درختان میوه به از سال X. fastidiosaهاي ناشی از  عالئم بیماري .است
هاي، داراي عالئم شبیه به  بر اساس نتایج الیزا از نمونه. شده است دار مشاهده ام، مو و درختان جنگلی و سایهباد

هاي چهارمحال و بختیاري،  شده از مناطق مختلف ایران شامل استان آوري ، جمعX. fastidiosaهاي ناشی از  بیماري
ها  برخی نمونه 1388-93هاي  دان و کرمانشاه طی سالفارس، خراسان رضوي، قزوین، البرز، کرمان، اصفهان، هم

هایی از بادام، پسته، مو، بلوط، چنار، افراي شبه چناري، فندق، گالبی، توت و آلو به  بر این اساس نمونه. آلوده بودند
X. fastidiosa از . و بودهاي پسته، بادام و م ترین درصد آلودگی به ترتیب مربوط به نمونه بیش. آلودگی نشان دادند

دي ان اي . جداسازي شد PD3و  PWهاي  روي محیط کشت X. fastidiosaهاي بادام، مو و پسته باکتري  نمونه
ها در آزمون پی سی آر با جفت آغازگرهاي  هاي جداشده از آن شده از دم برگ بادام، مو و پسته و باکتري استخراج

RST31/RST33، 272-1-int/272-2-int  وDixon454fa/Dixon1261rg  اختصاصیX. fastidiosa  قابل تکثیر
عامل یا همراه با برگ سوختگی برخی درختان میوه و  X. fastidiosaبر این اساس وجود . اندازه هاي موردنظر بود به

  .دار در مناطقی از ایران به اثبات رسید جنگلی و سایه
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در دنیاست و تاکنون مشمول بیمارگرهاي قرنطینه خارجی  از بیمارگرهاي مهم X. fastidiosaنظر به اینکه 
ها در ایران به این بیمارگر  هاي مقدماتی حاکی از عدم آلودگی برخی مناطق و میزبان ایران بود، از طرفی بررسی

منظور ارائه دستاوردهاي تحقیقاتی در  است، لذا ضمن توصیه اعمال قرنطینه داخلی، در این راستا این نوشتار به
هاي ردیابی این بیمارگر براي استفاده محققین و کارشناسان  با تأکید بر روش در ایران X. fastidiosaخصوص 

  .است شده پزشکی و باغبانی تهیه گیاه
 

  X. fastidiosaهاي ناشی از  عالئم بیماري
در مو عالئم ). الف - 46شکل (شود  صورت تک درختچه مشاهده می اند آلودگی به شده هایی که تازه آلوده در باغ

شده معموالً بافت مرده و با یک   هاي خشک قسمت. خشک شدن حاشیه برگ است X. fastidiosaابتدایی آلودگی به 
برگ ریزش کرده و دم برگ متصل به شاخه  گاهی قسمت پهنک). ب -46شکل (شده است   هاله زرد تا قرمز احاطه

و ) ث -46ت و  - 46پ،  - 46هاي  شکل(است  "پیرس"ترین عالئم  ماند که شاخص کبریتی، می صورت چوب باقی، به
ها  هاي بعد زردي برگ تدریج و در سال به "پیرس"در بیماري . کند هاي سالم ریزش می همزمان در پاییز با ریزش برگ

شود  یدار میدرروي ساقه پد) اي صورت جزیره به(اي و سبز  هاي نامنظم قهوه ها چروکیده شده و لکه یافته، خوشه توسعه
  .شود نهایت ممکن است منجر به مرگ درختچه رشدي، کوتولگی و کاهش رشد درختان در کم). ج- 46شکل (

 

    

    

    
. برگ سوختگی مو -ب). قزوین -تاکستان(تک درختچه آلوده در باغ  - الف. روي مو "پیرس"عالئم مختلف  -46شکل 

ها در رقم  ها و نکروز انتهاي آن کبریتی شدن دم برگ چوب -هاي مو و باقی ماندن دم برگ روي تنه ت ریزش برگ - پ
 روي ساقه) green islands(جزایر سبز  -ج. دانه قزوین ها در رقم بی کبریتی شدن دم برگ چوب -ث. آباد پیکامی در خلیل

 ب الف

 پ

  ج ث

 ت
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ممکن است با عالئم مربوط به سمیت نمک، کمبود عناصري مانند بر،  X. fastidiosaناشی از هاي  عالئم بیماري

هاي  در باغ X. fastidiosaطورکلی این عالئم نسبت به عالئم آلودگی به  به. اشتباه شودآبی  و کممس، فسفر و پتاسیم 
درخت  اي و تک لکهصورت  به X. fastidiosaبادام و مو و درختان غیر مثمر بیشتر عمومیت دارد و درختان آلوده به 

 .Xهاي چوبی آلوده به  به خاطر تشکیل تایلوز و وجود صمغ در بافت "پیرس"اگرچه در مو عالئم . شوند مشاهده می

fastidiosa هاي  است، اما اغلب محققین علت اصلی بروز این عالئم را محدودیت در انتقال آب به خاطر وجود پیکره
اي مترادف با کمبود آب در مو  به واژه "پیرس"درواقع بیماري ). Almeida and Purcell 2003(دانند  باکتري می

  .شده است تبدیل
برگ (مردگی حاشیه برگ  در ساقه، بافت) green islands(وجود جزایر سبز  "پیرس"در مو عالئم شاخص بیماري 

هاي مو  در باغ 88- 94هاي  سالهاي میدانی طی  بررسی.دم برگ است) matchsticks(کبریتی  و حالت چوب) سوختگی
مو و میزان  "پیرس"هاي برگ سوختگی بادام و  و بادام مناطق مختلف ایران حاکی از این است که شدت بیماري

آباد کامالً  هاي مو کاشمر و خلیل رود و باغ هاي بادام حاشیه زاینده این وضعیت در باغ. آلودگی روند افزایشی داشته است
هاي اخیر شاید بتوان یکی از دالیل  سالی در سال با توجه به دوره خشک). ر مشاهدات شخصیامانی ف(مشهود است 

 X. fastidiosaآبی در ایجاد بیماري توسط  افزایی تنش کم ها در برخی مناطق کشور را به اثر هم افزایش این بیماري
  .نسبت داد

 
  )اعی ومکانیکیمبارزه زر سموم بیولوژیک، مالچ،(شیوه هاي کنترل علف هاي هرز

این گیاه فاقـد  . شود محسوب میهرز انگل   هاي از جمله مهمترین علف .Cuscuta sppبا نام علمی سس  :سس
به سـایر  ) ها آب، عناصر غذایی و کربوهیدرات(برگ مشخص و کلروفیل و به همین علت، براي تامین نیازهاي خود 

هـرز   هـرز سـس یکـی از ده علـف     با توجه به اینکه علف. است وابسته و در واقع انگل اجباري) میزبان(گیاهان زنده 
عنوان مثال،  به(شناسی و مدیریت آن  هایی در زمینه زیست پژوهش هاي اخیر خطرناك دنیاست، در ایران طی سال

از آنجا که شناسایی دقیق راهکارهاي مدیریت سـس  . انجام شده است) 1390؛ میقانی، 1392نوروزاده و همکاران، 
    .بذر تولید کند 16000تواند تا  سس خودگشن است و هر بوته می. باشد اي برخوردار است، می یت ویژهاز اهم

  

      
  گل آذین و گل سس -49شکل   ساقه گل دهنده سس- 48شکل   گیاهچه سس-47شکل 
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  سس) چپ(و بذر ) راست(میوه رسیده  - 50شکل 

 
  مکانیسم پراکنش بذر سس  -26جدول 
  -  باد
  +  آب
  +  آالت ماشین

  +  حیوانات
  + +  نیروي انسانی

  + + +  گیاه زراعیبذر 
  کم=   متوسط+ +=   زیاد+ + += 

 

البته روش مورد . شود هرز انگل، هدف اصلی کنترل آنها محسوب می هاي پیشگیري از تکثیر و تولیدمثل علف - 4
شوند،  هرز انگل می هاي عملیاتی که مانع تولید مثل علف. هرز و گیاه زراعی دارد استفاده بستگی به گونه علف

این عملیات را . و تغییر در تاریخ کشتورزي، وجین دستی  عبارتند از حذف میزبان، تناوب کشت، آیش، خاك
  ). 27جدول ) (Anonymous 5(توان بطور تلفیقی نیز بکار برد  می

  

  )Anonymous 5( هاي مدیریت تلفیقی سس روش - 27جدول 
  يهاي پیشگیر روش

  قرنطینه
  ملی

  المللی بین
  زراعی

  تناوب کشت با گیاهان زراعی دام و تله
  تاریخ کاشت

  شده مدیریتآیش 
  شیمیایی

  ضد عفونی خاك
  ها کش علف

  فیزیکی
  کردن بذر گیاه زراعی پاك

  وجین دستی
  سوزاندن

  آفتابدهی خاك
  بیولوژیکی
  حشرات
  قارچ

  کنترل تلفیقی
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معموال بـذر سـس توسـط    . باشد ترین راهکار مدیریت آن می ترین و مطمئن پیشگیري از آلودگی مزرعه به سس ارزان

اسـتفاده  . باشـد  می بنابراین، رعایت نکات بهداشتی، مهمترین راهکار مدیریت سس. شود هاي او جابجا می و فعالیتانسان 
آالت کشاورزي و به خصوص دستگاه مـوور برداشـت یونجـه، اسـتفاده از      شده، اطمینان از تمیز بودن ماشین از بذر گواهی

در مزرعه براي کاهش آلـودگی سـال بعـد، از جملـه مهمتـرین       کودهاي دامی کامال پوسیده و ممانعت از تولید بذر سس
شباهت بذر سس با بذر یونجه، زمینـه انتشـار بـذر سـس بـه منـاطق مختلـف را فـراهم         . باشد راهکارهاي پیشگیرانه می

عـالوه بـر ایـن، در    . یابـد  در صورت عدم دقت در خرید بذر یونجه، احتمال آلودگی مزرعه به سس افـزایش مـی  . کند می
  .ارعی با آلودگی شدید سس، نباید در سال بعد اقدام به کاشت گیاه میزبان نمودمز

آالت مـورد   ماشـین . عالوه بر خرید و کاشت بذر خالص، رعایت سایر نکات بهداشـتی نیـز حـائز اهمیـت اسـت          
وه بر این، بـا توجـه   عال. استفاده در مزارع آلوده به سس، باید  ابتدا کامال تمیز و سپس به مزارع دیگر منتقل شوند

راي دام در مـزارع آلـوده بـه سـس یـا ورود دام        هـاي   به بقاي بذر سس در دستگاه گوارش حیوانات، باید مـانع چـ
هرز میزبان سس هستند، کنترل آنهـا   هاي با توجه به اینکه برخی از علف. چراشده در این مزارع به سایر اراضی شد

هرز باید همواره مـورد توجـه مـدیران     هاي علف بنابراین، مدیریت. شد در مزارع مانع گسترش آلودگی سس خواهد
هـاي انتقـال بـذر     اي مناطق آلوده به سس قبل از برداشت محصول اصلی از دیگـر راه  برداشت لکه. مزارع قرار گیرد

به سـس،   هاي آلوده بدین منظور، باید قبل از برداشت محصول، مزرعه مورد بررسی قرار گیرد و لکه. باشد سس می
   .هاي سس خواهد بود شده عاري از اندام  در صورت رعایت این نکته، محصول برداشت. از مزرعه خارج شوند

  
  مدیریت برداشت و پس از برداشت -12
  شاخص هاي مرتبط با زمان رسیدگی فیزیولوژیک -12-1

ست ولی در معرض خطر از انگور یک محصول غیرفرازگرا است که سرعت فعالیت فیزیولوژیک آن نسبتا پایین ا
اي شدن ساقه، ریزش گیرد که این مساله منجر به خشک شدن و قهوهدادن شدید آب پس از برداشت قرار میدست

شده توسط پرندگان و هاي ایجادآسیبهمچنین بایستی به. شودها میدانه حبه و حتی پژمردگی و چروکیدگی
 2و سفیدك پودري 1هایی نظیر بوتریتیسو کنترل بیماري chafingهاي فیزیکی نظیر باد و حشرات و نیز آسیب

رود و به محض مشاهده بایستی با آن شمار میسفیدك پودري یک تهدید براي کاهش کیفیت انگور به. داشت دقت
شود که انگور پیر این بیماري ماندگاري انگور را کاهش داده، سبب خشکیدگی خوشه شده و باعث می. شودمبارزه

). 51شکل (گردد کننده نیز میباشد که منجر به عدم پذیرش توسط مصرفنظر رسیده و ظاهر غیرجذابی داشتهبه
-، بایستی در حین نگهداري و آماده)52شکل (شود کپک خاکستري نیز که توسط قارچ بوتریتیس سینرا ایجاد می

  . گیردبندي شده مورد توجه ویژه قرارسازي محصول بسته
  
  

                                                
1  Botrytis 
2  Powdery mildew 
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  سفیدك پودري انگور -51شکل 
 
 
 
 
 
 
  

  
  فساد خاکستري انگور -52شکل 

  

  مالحظات پیش از برداشت
-دلیل غیرفرازگرا بودن پس از برداشت نمیانگور بایستی در زمانی برداشت شود که آماده خوردن است زیرا به

  .باشد گرفته مناسبی قرارانگور بایستی زمانی برداشت شود که از لحاظ ظاهر، طعم و بافت در مرحله . رسد
  

 نکات و عوامل حین برداشت - 12-2

  منظور تضمین کیفیتعملیات برداشت مناسب به
  گیري قندآزمون اندازه

کننده اي برخوردار است؛ زیرا این میزان قند تعیینکنترل میزان قند انگور پیش از برداشت از اهمیت ویژه
  .توان از یک رفراکتومتر دستی استفاده کردبدین منظور می .باشدشاخص رسیدگی و طعم و مزه انگور می

   

  
  رفراکتومتر دستی -53 شکل

  
قبل از استفاده از رفراکتومتر دستی دستگاه بایستی با قرار دادن یک قطره آب مقطر روي لنز و خواندن عدد  -

  .صفر کالیبره شود
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کوچک براي تنظیم پیچ روي رفراکتومتر به صفر  گوشتیتوان از یک پیچاگر عدد خوانده شده صفر نباشد، می -

  .استفاده کرد
  . ها تمیز شود تا از دقت خواندن اطمینان حاصل گرددلنز رفراکتومتر بایستی بین آزمون -
درجه سلسیوس باشد، تطابق الزم بایستی توسط جدول ارائه شده توسط شرکت  20اگر دماي آب میوه باالي  -

  .گیردسازنده صورت
شده از قسمت پایینی خوشه را هاي انگور چیدهتوان طعم حبهچه رفراکتومتر در دسترس نباشد مینچنا -

رسند و اگر به اندازه کافی شیرین باشند کل طور کامل میهایی هستند که بهها آخرین دانهاین حبه. امتحان کرد
  .خوشه شیرین است

توان قند طور کامل رنگ گرفته باشد میاگر خوشه به. یک شناساگر خوب دیگر براي رسیدگی رنگ حبه است -
  .آن را آزمود

 .میزان حداقل قند میوه بایستی روي برچسب قید شود -
 

  اندازه حبه
هاي انگور است که با استفاده از کولیس روش دیگر براي تشخیص رسیدگی میوه انگور، تعیین اندازه حبه

ها حبه. نوع رقم متفاوت است شود و بسته بهمی انجام) ب -54ل شک(گیري هاي اندازهیا حلقه) الف - 54شکل (
 16هاي درشت، قطر حبه نباید از معموالً براي ارقام صادراتی انگور با حبه. باشند لحاظ اندازه یکنواخت باید از
اندازه میانگین  ها کوچکتر از نصفزمانی که حبه. ها باید از لحاظ اندازه یکنواخت باشندحبه. متر کمتر باشدمیلی
  .)ج -54شکل ( هاي یک خوشه باشند، اندازه حبه نایکنواخت استحبه

  

      
  ج  ب  الف

  هاي غیریکنواختحبه) ج ،گیريهاي اندازهحلقه) بکولیس؛ و ) ها با الفگیري سایز حبهاندازه )الف -54شکل 
  
  رنگ

هاي انگور بایستی خوشه. ها استیکنواختی رنگ میوههاي انگور، اي اطمینان از رسیدگی خوشهروش دیگر بر
براي ارقام قرمز یا سیاه رسیدن به یک ). الف - 55شکل (باشند حسب رقم، رنگ کامل و یکنواخت داشته بر

  ). ب -55شکل (حداقل رنگ الزم است 
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در هر جعبه . باشند حسب رنگ واریته و مشخصات بازار رنگ کامل و یکنواخت داشتههاي انگور بایستی برخوشه
. )ج -55شکل ( گرددبندي میگیرند؛ عدم رعایت این مساله سبب کاهش دقت در بستهرنگ قرارباید انگورهاي یک

  .گرددها سبب مردود شدن محموله میدر صادرات محصول ممتاز و درجه یک، عدم رعایت یکنواختی رنگ خوشه
  

      
  ج  ب  الف

هاي ترکیب نادرست خوشه )ها؛ جعدم یکنواختی رنگ حبه) هاي یکنواخت از لحاظ رنگ؛ بحبه) الف- 55شکل 
  بنديدر بسته رنگغیرهم

        

  برداشت
ها باید با دقت خوشه. بلوغ کافی برسدها به توان برداشت کرد که ازلحاظ قند، رنگ و اندازه حبهانگور را زمانی می

بهتر است .. شوندیکنواخت که بیشترین رسیدگی را دارند باهم برداشت میهاي داراي رنگ خوشه. برداشت شوند
عمل برداشت انگور نبایستی در زمانی که بارندگی . شود انجام) اوایل صبح(ترین ساعات روز عمل برداشت در خنک

ث ایجاد ترك دهد و باع وجود دارد انجام شود زیرا وجود باران در زمان برداشت فشار داخلی حبه را افزایش می
خورده ممکن است  افتد و انگورهاي ترك ترکیدن پوست در انگور اغلب در موقع برداشت میوه اتفاق می. شود می
داشته شود و با قیچی مخصوص  براي جداسازي، خوشه انگور بایستی با دست نگه. شوند  هاي مختلف آلوده قارچ به

چند روز بعد برداشت بعدي و مجددا پس از  ).56شکل (شود آرامی در سبد قرارداده به تمیزي از ساقه جداشده و
  .گیردمی چند روز برداشت نهایی صورت

  

  
  نحوه جداسازي خوشه انگور - 56شکل 

  

چنانچه قیچی مخصوص برداشت انگور . میوه آسیب نرسددر هنگام کار با قیچی، بایستی دقت کرد که به 
دیده انگور به محل صورت، حبه آسیب در غیر این. کرد انگور شود باید آن را از خوشه جداسبب سوراخ شدن حبه 

جا شوند هاي انگور از طریق دم خوشه جابهاالمکان خوشه حتی. شودمناسبی براي رشد قارچ بوتریتیس تبدیل می
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از قیچی تمیز . شودمی رفتن الیه طبیعی کوتین ها خودداري شود زیرا سبب از بینمورد حبهو از تماس بی

  .)57شکل (شود کار استفادهمخصوص براي این

  
  قیچی مخصوص برداشت -57شکل 

  
 شده، که کف آن با مواد نرم نظیر اسفنج پوشیده شده از سبدهاي تمیز آوري محصول برداشتبراي جمع

ها در سبد خودداري شود زیرا گیرد و از انباشتن میوهترجیحاً یک ردیف میوه در سبد قرار . شوداستفاده 
- باید دقت . )58شکل (شود میخوشه ها به قطعه شدن و سست شدن اتصال حبه منجر به آسیب، قطعه

متر باالي انگورها خالی بماند، این کار، از سانتی 5/2طور کامل پر نشوند و حدود ها هرگز بهداشت که جعبه
که عمل برداشت صورت  هنگامی. کندهم ممانعت می ها رويهاي انگور هنگام چیدن جعبهدیدن میوه آسیب

بایستی تا ). 59شکل (بندي در سایه قرار داده شوند ها بایستی تا زمان انتقال به محل بستهگیرد، خوشهمی
 داشته شود و با یکپارچه یا برزنت پوشانده شود تا رطوبت آن حفظ شده خنک نگهحد ممکن میوه برداشت

درجه سلسیوس یا بیشتر برسد، عمل برداشت  28که در اثر گرماي هوا دماي گوشت میوه به  هنگامی. گردد
 ).60شکل ( گیردسنجش دما با استفاده از دماسنج مواد غذایی دیجیتال انجام می .باید متوقف شود

 

    
  چینش نادرست) چینش صحیح؛ ب) الف -58شکل 

  

 
 انگور در باغآوري نحوه جمع -59شکل 

 ب الف
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  گیري دماي میوهدماسنج اندازه -60شکل 

  

  :دهدقرار 2که درکالس درجه هاي با مشخصات زیر را دور انداخته یا آنکننده بایستی خوشهبرداشت
  اندهایی که رنگ کافی نگرفتهخوشه -
  دادتشخیصهاي زیرین آن هاي معیوب را در الیهتوان حبههاي بسیار فشرده که نمیخوشه -
  اندهاي جانبی پر نشدهفی با ساقهااندازه کهایی که بهخوشه -
  هاي رشد نکردههاي پرشده با حبهخوشه -
  هاي بسیار کوچکخوشه -
  هاي با تعداد زیادي حبه معیوبخوشه -
  است؟آیا ذکر مرجع در این جا الزم . شده هاي سوخته، فاسد شده، چروکیده یا سیاههاي با ساقهخوشه -

  
  ها در محصولوضعیت آالینده -12-3

ها تهیه و مورد تجزیه قرار گیري آالیندههاي محصول براي اندازههمزمان با برداشت محصول الزم است تا نمونه
  . آنالیزهاي مورد نیاز آمده است 28در جدول . دنگیر

  

  آنالیزهاي مورد نیاز گیاه براي محصوالت گواهی شده -28جدول 
 توضیحات تواتر اندام زمان نمونه برداري آنالیزنوع  ردیف

1 

  فلزات سنگین
Ni 
Cd 
Pb  
Cr 

  
  هنگام برداشت
  هنگام برداشت
  هنگام برداشت
 هنگام برداشت

  
  دانه اندام خوراکی

 

  
  هرساله
  هرساله
  هرساله
 هرساله

ها با هدف کنترل حد مجاز آالینده
 در محصول

  

محصوالت گواهی ) ... گذاري وانبارداري، برچسببندي، بسته(مدیریت پس از برداشت  - 13
  شده 
  سردکردن محصول انگور پیش

کردن و حذف گرماي حاصل از تنفس و باغ، میزان افت وزن محصول را  سرد هاي پیشاستفاده از تکنیک
-می کردن توسط هوا نیاز دارد زیرا اغلب ارقام در هواي گرم برداشت سرد پیش محصول انگور به. دهدکاهش می

کردن هاي سنتی متداول، خنک کردن تونلی یا خنکتواند از طریق اتاق سرد یا سیستمکردن می سرد پیش. شوند
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. استکننده هاي خنکترین سیستمهاي نگهداري سرد موجود یکی از معمولاستفاده از اتاق. شودفشار انجام  تحت

  .ساعت قرار داده شود 6مدت  س بهدرجه سلسیو 1- 2سردکردن، باید انگور در دماي براي پیش
  بندي در باغبسته

پرکردن صحیح . شود در نهایت دقت انجامبایستی ها آوري خوشهکردن و جمععملیات صحیح برداشت، تمیز
حفظ بهتر محصول و  اي برخوردار است و منجر بههاي وارده به انگور از اهمیت ویژهمنظور کاهش آسیبها بهجعبه

  .گرددمی سودآوري بیشتر
  هاکردن خوشهکوچک 

  .تر شدن سایز انتقال یابندبندي و کوچکهاي انگور بایستی به محل درجهبالفاصله پس از برداشت، خوشه
 61شکل (ها استفاده شود کردن خوشهاز یک قیچی تمیز براي کوچک.( 

  

  
  

  براي کوچک کردن خوشهقیچی  - 61شکل 
  

 دست، یک خوشه را از سبد خارج کرده و با نگهداشتن انتهاي خوشه درکار بایستی فرد مسوول انجام این
وسیله حشرات، آلوده به دیده بهوسیله پرندگان، آسیبشده بهسوخته، فاسد و پوسیده، خورده هاي آفتابحبه

کلی هاي غیریکنواخت و سایر ایراداتی که بر ظاهر وسیله دام، حبهدیده بهسفیدك پودري، مگس میوه یا آسیب
  ).62شکل (سازد گردد را جدامحصول تاثیر گذاشته و سبب ایجاد مشکل در بازار مصرف می

  .پذیرددادن مجدد خوشه بایستی در نهایت مالیمت انجامبرداشتن و جا -
چه حبه انگور با قیچی سوراخ گردد چنان. میوه آسیب نرسددر هنگام کار با قیچی بایستی دقت نمود که به -

  .گرددآلی براي رشد بوتریتیس تبدیل میصورت به محل ایدهخوشه جدا شود در غیر اینحتما از 
ها خودداري شود مورد حبهگیرد و از لمس بیها توسط دم خوشه صورتحتی االمکان عمل جابجایی خوشه -

  .شودکند میرفتن الیه طبیعی کوتین که از حبه محافظت میزیرا سبب از بین
هاي گیرد تا از آسیبدر سایه انجام باید دادن در جعبه یا سبدکردن خوشه و نیز قراربرداشت و کوچکعمل  -

  .شودحرارتی جلوگیري
  
  
  
  
  
  

هاي  سفیدك پودري و حبه مگس میوه، آلوده به سوخته، آلوده به هاي آفتاب ترتیب حبه چپ به از راست به -62شکل 
  خورده ترك
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  بنديبسته
متر باالي انگورها خالی بماند، سانتی 5/2طور کامل پر نشوند و حدود هرگز بهجعبه ها داشت که باید دقت -

ارتفاع قرار دادن . کندشوند؛ ممانعت میها روي هم چیده میدیدن میوه هنگامی که جعبهاین مساله از آسیب
   ).63شکل (محصول صدمه بزند ها نبایستی زیاد باشد که بهمیوه در جعبه

  

  
  .شودانگور میانگور بیش از حد پرشده که باعث آسیب رسیدن به جعبه - 63شکل 

  
  

این . شودهاي سالم پوشاندهد و روي آن، با خوشهنگیر هاي معیوب در ته جعبه قرارهرگز نبایستی خوشه -
  .گرددمساله سبب شکایت مشتري و کاهش قیمت می

کننده، ندارد با موافقت و درخواست تولید کننده، تاجر و دریافتشده و وزن استاها باید انجامتوزین جعبه -
  .گرددها درجو روي بسته مشخص

  .)64شکل ( بازار در سایه نگهداري شوندها بایستی تا زمان انتقال بهجعبه -
  
  
  
  
  
 

  
  هاي انگور در سایهمدت جعبهنگهداري کوتاه -64شکل 

  

  .شود دادهخریدار انتقالبندي بهاز بستهمحصول بایستی در حداقل زمان ممکن پس 
وسیله باد و شوند تا از خشک شدن انگور بههاي انگور بایستی با پارچه پوشاندهبازار، جعبهدر هنگام ارسال به

  ).65شکل (شود در نتیجه کاهش ماندگاري آن جلوگیري
  

  
  
  

  

  
  هاپوشاندن جعبه - 65شکل 
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  بنديها به واحدهاي بستهانتقال میوه

ها بایستی در حداقل زمان ممکن شوند، میوهبنديچه محصول در واحدهاي مخصوص فرآوري، بستهچنان
  .پس از برداشت به این واحدها انتقال یابند

  .بندي منتقل شوندها بایستی درون سبد به واحد بستهمیوه - 
  .ها همیشه باید در نهایت مالیمت جابجا شوندمیوه - 
  . ها وارد نشودآنگونه آسیبی بهشوند تا هیچدر نهایت دقت روي هم قرار دادهسبدها بایستی  - 
زده و عمر محصول را کاهش گیرهاي جاده به محصول آسیباندازها یا سرعتدر هنگام حمل و نقل، دست - 

ردد گکننده نهایی مشاهدهاست که آسیب وارد شده، تنها توسط دریافتاین مساله وقتی خطرناك. دهندمی
  . نشوددادهبندي تشخیصو در واحد بسته

 . ها آسیبی نرساندآنشوند تا گرما بهبندي با پارچه پوشاندهواحد بستهها بایستی در حین انتقال بهمیوه - 

  دریافت محموله انگور
  .آرامی از وسیله نقلیه خارج شودانگور بایستی به - 
  .شوندترل موجودي شمارشمنظور کندقت و بهسبدهاي ورودي بایستی به - 
  . شوندهاي خنک منتقلشده بایستی به محلانگورهاي برداشت - 
بندي و کردن خوشه، درجهباشند، انگور بایستی تا زمان کوچکهاي تبخیري موجوداگر پیش سردکردن - 

  .هاي مجهز به تجهیزات سردکننده نگهداري شودبندي در اتاقبسته
درجه سلسیوس + 1- 16کننده بایستی باالي نقطه شبنم و در دامنه ات خنکآل براي تجهیزدماي ایده - 

  .باشد
  کردن خوشهکوچک -

  .گیردهمان مدل باغ باید انجامکردن خوشه بهکوچک
  بنديدرجه -

ها نظارت شود و اندازه الزم براي طبقات ممتاز، کردن خوشهدر این قسمت بایستی بر کار متصدي کوچک
  .شودو نیز بازار محلی تعیین درجه یک، درجه دو

  .نهایی شود اندازه حبه، رنگ، قند، وزن خوشه و سایر معایب بایستی در این قسمت کنترل - 
  .شونددادههاي چوبی یا کارتن جاها بایستی در جعبهسپس خوشه - 
  .شودها در جعبه باید در نهایت مالیمت و دقت انجامبرداشتن و گذاشتن خوشه - 
 . دقت چک شودها باید بهوزن جعبه. شودچوبی یا کارتن سپس وارد ایستگاه توزین میجعبه  - 

  توزین -
  .دقت کالیبره شوندترازوها بایستی در فواصل زمانی منظم به - 
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شود و وزن ها درجکننده بایستی مطمئن شود که وزن صحیح مورد نیاز بازار روي جعبهشخص توزین - 
گرم انگور اضافی بایستی براي  100- 150معموال . شودریق میوه در نظر گرفتهاضافی نیز براي جبران تع

  . گرددجبران افت وزن حاصل از تعریق اضافه
شود بایستی با وزن محصول درون جعبه صورت برچسب پرینت میشده روي جعبه که معموال بهوزن درج - 
 .یکسان باشد) با تفاوت بسیارکم(

 1دربندي -

  .نمایندهاي انگور، ابتدا باید ارتفاع انگور را در جعبه چکبستن در جعبهافراد مسوول  - 
  .شودشود تا ارتفاع بسته کنترل بندي اطالع دادهمتصدي بستهباشد بایستی بهاگر مشکلی وجود داشته - 
  .گیردیک ورقه کاغذ جاذب نهایتا روي سر انگورها قرار می - 
  .گیردذب قرار مییک ورقه سولفورپد نیز روي کاغذ جا - 
امکان نسبت به هوا شود تا بسته در حدهاي مقابل کیسه پالستیکی حاوي انگور روي هم تا میسپس لبه - 

 .غیرقابل نفوذ گردد
 .شوندهاي تاخورده با نوار چسب در جاي خود محکم میلبه - 
هاي پالستیکی اولین شده روي کیسه درز چسبانده. شودعمل چسباندن باید در نهایت تمیزي انجام - 

 . شودمیموردي است که توسط مشتري پس از بازکردن جعبه مشاهده

  سولفورپد -
-شود نسبت بهداري میدرجه سلسیوس نگه 5/0حتی زمانی که در دماي بهینه  انگور پس از برداشت

که در دماي  هاي قارچی حتی زمانیآلودگی انگور پس از برداشت نسبت به. استهاي قارچی حساسآلودگی
ترین پاتوژنی است که پس از بوتریتیس متداول. استشود نیز حساسداري میدرجه سلسیوس نگه 5/0بهینه 

این ماده شیمیایی با . سدیم استسولفیتیکی از مشتقات فعال گوگرد، متابی. کندبرداشت روي انگور رشد می
این گاز انگورها را ضدعفونی نموده و . کندو آب می سدیماکسیدگوگرد، سولفیتداده و تولید گاز ديآب واکنش

  . دهدمیهایی نظیر بوتریتیس را کاهشسرعت رشد قارچ
  نحوه عمل سولفورپد -

در خالل چند دقیقه پس از بستن کیسه پالستیکی روي انگورها و سپس بستن در جعبه، بخارآب تولید 
در هواي جعبه سبب ایجاد واکنشی در ورقه سولفورپد شده حاصل از تنفس و تعریق انگور و یا بخارآب موجود 

- حداکثر میدرصد میزان آن به 100شود که با افزایش رطوبت نسبی به شده و عمل تدخین گوگرد آغاز می
شود؛ بایستی نسبت به تاثیر دما بسیار وسیله یک واکنش شیمیایی تولید میجایی که گاز گوگرد بهاز آن. رسد

  . حساس بود
. کنداکسیدگوگرد را دو برابر میبندي سرعت تولید گاز ديدرجه سلسیوس افزایش در دماي اتاق بسته 5 -

  .شودام تولید میپیپی 400ام گاز در جعبه، پیپی 200جاي داشتنبنابراین به

                                                
1  closing 
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  .شودتاخیر در سردکردن سبب تولید سطوح غیرقابل پذیرش گاز می -
- میانگورها آسیبشود که نه تنها بهداري سبب تولید قابل توجه گاز مییافته در حین نگهدماي افزایش -

  .مانده باالي سولفیت نیز شودتواند سبب تغییر طعم نامطلوب و باقیزند، بلکه می
  

  گوگرد اکسیدوسیله ديشده به انگور و سایر مشکالت ایجاد آسیب به
این مساله ابتدا در . شودشدن پوست میرنگانگور و بیاکسیدگوگرد سبب آسیب بههاي خیلی باالي ديغلظت

ها، ، بریدگی)کندها گاز نفوذ میدلیل وجود تعداد زیادي منفذ که از طریق آنبه(خوشه  اطراف محل اتصال حبه به
وب ایجاد طعم بسیار نامطلچنین منجر بهاین مساله هم. شودمی ها و سایر نقاط ضعیف پوست دیدهها و زخمسوراخ

گوگرد آن است  هاي آغشته بهمشکل موجود در استفاده از ورقه. شودمرغ گندیده میتخمدر انگور و بوي شبیه به
همان مقداري است اکسیدگوگرد الزم براي کنترل شیوع بوتریتیس در حین نگهداري تقریبا شبیه بهکه مقدار دي
اکسیدگوگرد بر مزه انگور نیز تاثیر طوح باالي ديعالوه سبه). 66شکل (گردد رنگ شدن انگور میکه سبب بی

  .گذاردمی
  .باشدام میپیپی 10سولفیت سدیم در بسیاري از کشورها حد مجاز استفاده از متابی -
شده دالیل مهمی هستند که چرا انگور بایستی در ساعات اولیه روز برداشت شده و تا حد امکان موارد شرح داده -

  .ساعت متغیر است 6تا  1بندي از کردن و بستهآل براي خنکزمان ایده. شود بنديدر هواي خنک بسته
  
  
  
  
 

  
  گوگرداکسیددیدگی با گاز ديعالیم آسیب - 66شکل 

  
ها ممکن است با هواي اطراف واکنش محض بازشدن بسته سولفورپد، این ورقهباید دقت داشت که به :توجه

شوند ممکن است نتوانند ها روي انگور قرار داده مینماید و زمانی که این ورقهآزادشدن  شروع به گاز داده و
 .دنها، کیفیت میوه و ماندگاري را تامین نمایمحافظت الزم براي کنترل قارچ

  گذاريبرچسب
که  موردي استزیرا اولین  ؛شودکامال تمیز انجام صورت به گذاري روي جعبه یا کارتن بایستیبرچسب

  . گذاردها تاثیر میکردن جعبه و دیدن انگور بر نحوه نگرش آنکنند و ناخودآگاه قبل از بازمالحظه می خریداران
ها حاوي اطالعات مرتبط و صحیح نظیر وزن، طبقه، واریته، شماره بارنامه و جزییات شود که برچسببایستی دقت
  .تماس باشند

  



 دستورالعمل تولید انگور گواهی شده                                                                                                                    114

 

  
  کردنخنک

- ها استفادههاي یک در میان یا ضربدري جعبهتوان از چینشه میبندي شدکردن انگورهاي بستهبراي خنک
  .باشد ها را داشتهکرد تا هوا اجازه حرکت بین جعبه

 ها گیرند تا هواي بیشتري بتواند بین آنها قراراین روش بایستی روي پالتبندي شده بههاي بستهکارتن
  . جریان یابد
 ها جریان گیرد تا هوا مستقیما بین جعبهها قرار میوي کارتنبراي تسریع خنک کردن یک پارچه کتانی ر

 ).67شکل (یابد 
 

   
 
 
  
 

  
  هاهاي انگور و  استفاده از پارچه بر روي آننحوه چینش ضربدري کارتن -67شکل 

  
 درصد نگه 85-95درجه سلسیوس و رطوبت نسبی  0-1آل انگور بایستی در دماي ثابت بین صورت ایدهبه-
کردن و حذف گرماي محیط باغ در مرحله  تر از خنکاي در مراحل پس از برداشت انگور مهمهیچ مرحله .شود داري
خنک کردن سرعت تنفس میوه را . بازار نیستسرد کردن و نیز نگهداري در دماي مناسب قبل از ارسال به  پیش

انگور . رساندحداقل می آب محصول را بهتر افت تعویق انداخته و از همه مهمداده، شیوع فساد را به  کاهش
شود که تر از زمانی فاسد میگیرد بسیار سریعدرجه سلسیوس قرار  32ساعت در  1مدت  شده اگر فقط به برداشت

عالوه نگهداري در دماي مناسب از به. شوددرجه یا یک هفته در دماي صفر درجه نگهداري  4یک روز در دماي 
 .کندمیاست؛ جلوگیري قه سبز خوشه که یکی از عالیم کیفیت باالي محصولخشکیدگی و پژمردگی سا

 میزان گرماي مورد نیاز براي  ،داري شوددر سایه نگه و کالً شدهچه محصول صبح زود برداشت چنان
  .حداقل خواهد رسیدکاهش دماي میوه به

 اي حذف گرماي مزرعه از کردن تحت فشار روش سریعی برباشد، خنکاگر محصول دماي باالیی داشته
  .رودشمار میکردن محصول بهباشد و موثرترین روش براي سردانگور می
 کننده تحت فشار متحرك است، یک تونل خنکشدهدر یک اتاق سرد که جداگانه براي این منظور تعبیه

ی از هواي سرد را در میان توان جریانبا ایجاد یک اختالف فشار در دو سمت محموله می. بسیار موثر باشدتواند می
  .خوبی با محصول در تماس باشدها ایجاد نمود که بتواند بهجعبه
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 طریق یکنواخت و کردن به شود تا خنک دقت کنترلاختالف فشار در جریان هوا و اختالف دمایی باید به

 .گیرد موثر صورت
 

  تدارکات
  ):1ممتاز و درجه ( شده براي صادراتبندي شده و گواهیدر مورد انگور بسته

 بندي مدیریتکردن، تجار و نیز واحدهاي بستهنقل بایستی از قبل و با هماهنگی با متصدیان خنکوحمل-
  .شود
 شوددار بارگیريتواند در یک کامیون یا کانتینر یخچالکه دماي انگور در حد مناسب باشد میهنگامی.  
 شودی در بارنامه درجها و انگور بایستدماي کامیون حمل محصول، جعبه.  
 هاي مختلف در قسمت) 68شکل (گیري و ثبت دما در هنگام بارگیري انگور بهتر است یک وسیله اندازه

دهد و درصورت بروز هرگونه مشکل در مسیر حمل و شود تا در کل سفر سابقه تغییرات دما را نشان کار گرفتهبه
 .نقل مستندات کافی وجود داشته باشد

                                                             

  
  
  
  

 گیري و ثبت دماوسیله اندازه -68شکل 
 

 روز از مرحله برداشت تا بارگیري نگه 5انگور نبایستی بیش از منظور جلوگیري از خشکیدگی محصول،  به-
  .شود داشته

  

  هاتضمین کنترل کیفیت و پرداخت منظور بهمستندسازي 
  بارنامهدفترچه 

شده مربوط به عملیات خوب کشاورزي انگور در مرحله پس از برداشت شامل مواردي مستندات و مدارك ثبت
است که به بازبینی محیطی، استفاده از آب بهداشتی تمیز، مدارك آموزش، کنترل آفات و عملیات برداشت و 

. شوندنگهداريثبت و اي درست گونهباید به ها داده، باشد و براي اجراي این استانداردنگهداري محصول مرتبط می
  :اطالعات موجود در این دفترچه شامل

 بندينام و آدرس محل بسته  
 کننده بارشرکت ارسال/نام، آدرس و مشخصات تماس فرد  
 تاریخ و زمان ارسال بار  
 شرکت مقصد/مشخصات فرد  
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 مشخصات بار شامل  
 نام محصول، نام گونه یا برند تجاري  
 هاو وزن جعبه تعداد  
  دما و رطوبت(شرایط نگهداري(  
 مشخصات شرکت حمل و نقل  
 2یا  1ممتاز، درجه (بندي میوه درجه(  
 کننده و کشور مقصدهرگونه اطالعات مرتبط با قوانین کشور تولید 

 
  استفاده از بارکد

 سازداستفاده از بارکد قابلیت ردیابی محصول انگور را فراهم می.  
  شود هر طرف پالت چسبانده تواند جدا شود و بهباشد که یک قسمت آن میگروه رقم می 4بارکد داراي.  
 وسیله اسکنر بارکد خوانده شده و توانند بهشده و خطوط عمودي می گذارياستیکر بارکد شماره

  .اطالعات روي کامپیوتر بارگذاري شود
 شود که میمی صفحه بارنامه چسبانده 5از کردن در استیکر بارکد نیز روي هر کدام  یک نوار قابل جدا -

 ).69شکل (کرد  گیري، ایمنی محصول و سوابق از آن استفادهتوان در صورت لزوم براي ره
 

 
 
 
 
 

 ج        ب                           الف                    

  بارکد خوان) بارکد روي جعبه انگور و ج) هاي بارکد، ببرچسب) الف -69شکل 
 

  بنديهاي بهداشتی، تجهیزات و محل بستهمراقبت
  سبدهاي برداشت

 شوند بندي ضدعفونیسبدهاي برداشت بایستی قبل از استفاده در باغ یا واحد بسته.  
 کننده بوده و سبدها در شود که اولی حاوي مواد ضدعفونیمی براي این منظور از دو وان بزرگ استفاده

  .ها استکشی و جداسازي بقایا و آلودگیي آب تمیز براي آبشوند و دومی حاومی آن شسته
 شودشدن پالستیک میشوند زیرا افزایش دما باعث خراب سبدهاي برداشت نباید زیر نور آفتاب رها.  
 شوند شوند باید در سایه و در یک مکان تمیز نگهداريهنگامی که سبدها استفاده نمی.  
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 کار از آسیبباشند، این هم را داشته شدن رويشود که قابلیت چیده ترجیحا بایستی از سبدهایی استفاده 

  .کندجلوگیري می و نقل دیدن انگور و نیز اشغال فضاي زیاد در حمل
 70شکل (کنند  نرمی روي سیستم تسمه نقاله حرکتبهتر است کف سبدها صاف باشد تا به(. 

 
 

 
  انواع مختلف سبدهاي برداشت -70شکل 

  

  کردن خوشهجداسازي و کوچکهاي قیچی
 شوندبندي ضدعفونیاین ابزارها بایستی قبل از استفاده در باغ و یا واحد بسته.  
 شو استفاده  و کننده و دومی حاوي آب تمیز شستبراي ضدعفونی از دو مخزن یک حاوي مواد ضدعفونی

کننده در محلول ضدعفونی شده و برس زده شوند و سپسباید در آب و صابون شسته هااین ابزار. شودمی
  .شوندکشیور شده و بعد در مخزن دوم آبغوطه

 شود ها استفادهکردن قیچیهاي کاغذي براي خشکاز حوله. 

  بندي و میزهاهاي بستهسیستم
 شوند بندي و میزهاي کار بایستی روزانه ضدعفونیتجهیزات بسته.  
 شود کننده مجاز استفادهاز یک ماده ضدعفونی.  
  شود شده استفادههاي تمیز و ضدعفونیپارچهاز.  

  بنديکف اتاق بسته
 کننده مجاز و لوله آب پرفشار تمیز شودبندي بایستی روزانه با یک ماده ضدعفونیکف واحدهاي بسته.  
 شوندآوريجمع شدن زیر پا سریعاًافتند باید قبل از لههایی که روي زمین میحبه. 

 .دهدمیبندي تمیز را نشانکار و کف واحد بسته اي از میزهاينمونه 71شکل 

 
 
 

  
  
  

  بندي و میزهاي کار بهداشتیواحد بسته - 71شکل 
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  بنديمدیریت واحد بسته
بازار  بهکنندگان براي ارسال محصول مناسب بندي مسوول هماهنگی کلیه موارد با تجار و تولیدمدیر واحد بسته

  :این معیارها عبارتند از. باشدهدف می
 حجم  
 کیفیت  
 استانداردهاي الزم  
 شدهزمان سپري 

  بندينمودار گردش کار ورود انگور به واحد بسته
 بنديورود به واحد بسته  
 بنديکردن سایز و درجه ورود به محل کوچک  
 هاي معیوبحذف حبه  
 بندي بر اساس نیاز بازاردرجه  
 انتقال به میز توزین  
 براساس نیاز بازاربندي و کارتن کردن انتقال به میز بسته  
 کردن تحت فشارسمت اتاق سرد براي خنکانتقال به  
 سمت بازارشدن براي بارگیري به درجه سلسیوس و آماده 0- 1 نگهداري در دماي  
 بازار هدف دار و انتقال بههاي یخچالبارگیري در کامیون 

 .دهدمیشده را نشاننمودار گردش کار تولید انگور گواهی 72شکل 

  

  
  

  شدهنمودار گردش کار تولید انگور گواهی -72شکل 
  

 هاي پس از برداشت انگور بیماري
هایی  آلودگی. افتد می  هاي ایجادکننده فساد اتفاق در نتیجه حمله میکروارگانیسم فساد میوه در مدت نگهداري

هاي  ها، آلودگی شوند ناشی از وجود اسپورهاي روي سطح حبه محصول انگور پس از برداشت می که سبب خسارت به
سازي  آمادهاي هستند که در حین  هاي آلوده اند و یا حبه شده نهفته پیش از برداشت که در خالل فصل رشد ایجاد



 119                                                                                                                    دستورالعمل تولید انگور گواهی شده

 
ترین فساد پس از برداشت انگور بوده و ضررهاي  فساد خاکستري، که مهم .اند بندي جدا نشده محصول و بسته

این قارچ قابلیت تکثیر زیاد و توانایی . شود می  کند، توسط قارچ بوتریتیس سینرا ایجاد اقتصادي فراوانی را ایجاد می
رچ در طی دوره آلودگی به اسپور این قا. درجه سلسیوس را نیز دارد -5/0ها حتی در دماي  گسترش بین حبه

با بارندگی اواخر فصل و افزایش رطوبت نسبی . ماند می  صورت نهفته باقی افتد و در داخل میوه به می  دهی اتفاق گل
هاي  این قارچ در سردخانه نیز حبه. یابد می هوا در زمان رسیدن انگور، پوسیدگی ناشی از این قارچ در باغ افزایش

کند؛ اما مانع  هاي انگور، از رشد سطحی قارچ جلوگیري می ه از سولفورپد در جعبهاستفاد. سازد انگور را آلوده می
. یابد می  هاي سالم گسترش هاي آلوده با حبه قارچ از طریق تماس حبه. شود ها نمی تکثیر قارچ موجود در داخل حبه

  پس از آلودگی، حبه تغییر. شود می هاي آلوده مشاهده خاکستري در سطح حبه حالت میسلیوم سفید مایل به  در این
  . شوند نیز می  داده و در شرایط گرم چروکیده رنگ 

این قارچ . شود می  عنوان یک تهاجم ثانویه محسوب هاي بالغ شایع بوده و معموالً به فساد آسپرژیلوس در حبه
ها را  پوست، حبهو در شرایطی که رطوبت موجود باشد، از طریق ) درجه سلسیوس 20- 30(مستقیما در هواي گرم 

اي  هاي اسپور قهوه اي دارند، اما با پیشرفت بیماري با توده قهوه هاي آلوده در ابتدا رنگ متمایل به حبه. سازد می آلوده
  ).73شکل (شوند  می  یا سیاه پوشانده

  

  
  هاي آلوده با فساد آسپرژیلوس حبه - 73شکل 

  

  تواند کل حبه را پوشش است و می  تشخیص  روي حبه قابلفساد کالدوسپوریوم توسط عالیم حلقوي نرم و سیاه 
عامل این فساد نیز ). 74شکل (شود  می  دیده و در اثر برداشت دیرهنگام ایجاد هاي آسیب این عارضه در حبه. دهد
  .نماید  ها ایجاد آلودگی تواند پس از برداشت در حبه می

  

  
  فساد کالدوسپوریوم -74شکل 

  
نموده و معموال همراه با بوي کهنگی  ها ایجاد اي از اسپورهاي سبز یا آبی را در روي حبه نیز تودهسیلیوم  قارچ پنی
  .شوند آسانی در حین نگهداري انگور پس از برداشت تکثیر می  اسپورهاي این قارچ به). 75شکل (باشد  یا کپک می
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  سیلیوم فساد پنی - 75شکل 

  
این فساد با بوي شبیه به سرکه و وجود مگس . شود می ها ایجاد ها و باکتريها، مخمر فساد ترش با ترکیبی از قارچ

فساد ترش یک تهاجم . شود ها می گسترش این بیماري به بقیه حبه بوده و الرو حشره سبب  سرکه قابل تشخیص
 ست و آلودهکرده و سبب ایجاد ترك در پو  هاي اطراف سرایت حبه شده از حبه آلوده به ثانویه است، اما آب خارج

  . )76شکل ( شود هاي نیز می شدن بقیه حبه
  

  
  فساد ترش -76شکل 

  
   و کشمش بیماري پس از برداشت در انگور

  و قارچ هاي مولد آن در کشمش  A اکراتوکسین  
و   Aspergillusهايهاست که عمدتا توسط گونه زهرابه قارچی گروهی از قارچA ) (OTAاکراتوکسین 

Penicillium  گوشت حیواناتی که غذاي آلوده به  کشمش، حبوبات، غالت، کاکائو، ودرOTA  در رژیم غذایی آنها
ها است که سبب نارسایی کلیه کلیهA  هاي ناشی از اکراتوکسین محل اصلی اختالل. وجود داشته یافت شده است

در   OTAحد تحمل. گرددسبب نارسایی کبد نیز می A شود، اکراتوکسینشده و نهایتا به سرطان آن منجر می
ترین عامل محدود کننده صادرات مهم. وزن بدن انسان پیشنهاد شده است ng/kg 1-16غذاي روزانه بسیار پایین و 

در   Aبر اساس قوانین کشورهاي اروپایی حد تحمل اکراتوکسین. کشمش در دنیا آلودگی آن به اکراتوکسین است
  .ر گرفته شده استظدر ن g/kgµ 10کشمش 

هاي مختلف فرآوري در آلودگی کشمش نتایج ر مقایسه انواع کشمش در مراحل مختلف و تاثیر روشظز نا
مولد اکراتوکسین، از کشمش نامرغوب غیر خوراکی که  A. carbonariusبررسی نشان داد که بیشترین جدایه هاي 

  ).77شکل ( عمدتا شامل انگورهاي زخمی، آسیب دیده و لهیده بود حاصل شد
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  هاي آسیب دیده  که عموما آلودگی قارچی و مایکوتوکسینی باال دارندکشمش -77شکل 

  

در ایران به منظور تهیه کشمش ابتدا پس از برداشت انگورها با استفاده از امولسیون روغن گیاهی و تیزاب 
هاي جدید با روشسپس . شوندهاي سنتی در آفتاب خشک میو در موارد معدود به روش) کربنات پتاسیم(
شود و در مواردي در همین کشمش تهیه می )آویختن با نخ( یا سنتی و) هاي توري و سیمیاستفاده از بارگاه(

سپس . گردددهی میشود، سپس کشمش به کارخانه منتقل و در آنجا شستشو شده و گوگردمرحله گوگردي می
  ).78 شکل( شودسته هاي بزرگ بسته بندي میمواد همراه حذف و در گرمخانه یا در آفتاب خشک و در ب

  

         
A - بارگاههاي سیمی و سنتی براي خشک نمودن و گوگرد دهی  

  

      
  

       
   - Bهاي معیوب و آسیب دیده روي ریل هاي جداسازي خوشه ها و مواد همراه و شستشوي کشمکش، جدا نمودن کشمشدستگاه

  کشمشدر کارخانه و دستگاه حذف دم 
  مراحل فرآوري کشمش - 78 شکل
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  .گرددجهت مدیریت این بیماري موارد زیر پیشنهاد می
 .استفاده از داربست براي جلوگیري از تماس میوه با خاك به خصوص در فصل رسیدن انگور .1

 هاهساق. شوند دور محیط از آلودگی و فساد ایجاد عوامل .نشود وارد آن به ايصدمه محصول آوريجمع حین در .2
 از پس حتماو  شود توجه آن حرارت درجه به محصول آوريجمع حین در .شوند جدا کشمش از بزرگ هايخوشه و

 .شوند داده قرار ظروف حمل در کافی، شدن سرد

ن بارا یا باد آفتاب، معرض در محصول ماندن از و شود انجام بسرعت بایستمی حمل محصول، عملیات .3
در ا گیري از آلودگی اهمیت دارد، زیرهاي آفتابی در جلونمودن سریع و مناسب کشمشانبار . آید بعمل جلوگیري

 . شودها، انتقال آلودگی قارچی و تولید توکسین میهاي پاییزه سبب بهم چسبیدن کشمشموارد بارانبرخی 

ت از عملیا قبل و آلوده زده،کپک چروکیده، نارس، زده، آفت انگورهاي بایستانگور، می کردن تیزابی حین .4
 .ها نشوندمیوه و آب آلودگی موجب گردند تا دفع شده و جدا میوه از امکان حد تا کردن تیزابی

یک سامانه شناخته شده HACCP  در طی مراحل مختلف فرآوري کشمش رعایت شود، HACCPاصول  .5
در این سامانه باید مضرات . تبین المللی براي کاهش خطر و ایمنی از ابتال به مواد مضر موجود در مواد غذایی اس

  .بالقوه در نقاط خاص، در پروسه تولید شناسایی و کنترل شود
  .کاهددر انواع کشمش می A تامین شرایط فرآوري مطلوب از احتمال تولید اکراتوکسین .6

نمودن روي زمین و خاك و استفاده از بارگاه سیمی از  تسریع در پروسه خشک نمودن کشمکش، عدم خشک .7
 .جمله شرایط مناسب فرآوري است

 متر سانتی 25 حداقل ارتفاع به صیقلی و صاف سطح با بتن جنس از باید سکو کردن، خشک هايمحل کلیه در .8
 خاکی هاي جاده از سکوها باید دور. باشد کردن ضدعفونی و شستشو براي مناسب شیب داراي و زمین سطح از

 و کنندهآلوده منابع از اهلی، دور حیوانات نگهداري و عبور و مرور افراد، دور از محل مرور و عبور محل و رو ماشین
 پس و عملیات شروع از قبل .باشد انگور کردن تیزابی و برداشت محل و تاکستان مجاور سکوها. باشد زباله آوريجمع

 . شود محافظت بادشکن با بادخیز مناطق در. گردد تمیز و شستشو آن خاتمه از

شستشو،  قابل بایستمی هاطبق این شود،می استفاده طبق از کشمش کردن خشک براي که صورتی در .9
ن ای براي قابل شستشو غیر و چوبی هايطبق از استفاده. باشند غذایی صنایع براي مناسب جنس از و توري یا مشبک
  .افزایش بار آلودگی قارچی خواهد شدسبب انتقال آلودگی و  منظور

. ها باید در زمان خشک کردن و مراحل فرآوري رعایت شوداصول بهداشتی و تمیز کردن محوطه و دستگاه .10
 .شود نگهداري خنک و خشک جاي در باید نهایی محصول

  .شود استفاده شده عفونی ضد و شستشو قابل ظروف از بایستمی شده خشک محصول آوريجمع حین در .11

نسبت فشار آب موجود در کشمش به ( aw و فعالیت آب%  13- 16 رطوبت کشمش در هنگام انبار نباید باالي .12
هاي میکروبی در کشمش باشد، در چنین شرایطی فعالیت 6/0نباید بیشتر از ) فشار بخار آب خالص در حالت اشباع

ها خارج رد در اثر رطوبت شیره از کشمشدر مواردي که کشمش رطوبتی بیش از این مقدار دا. پذیر نیستامکان
  .شودهاي قارچی بعدي میشده و سبب آلودگی



 123                                                                                                                    دستورالعمل تولید انگور گواهی شده

 
- هاي چوبی با چهار چوب فلزي با حجم یک متر مکعب بجاي استفاده از گونینگاهداري کشمش در جعبه .13

خروج شیره ها روي یکدیگر در اثر فشار گونی. هاي معمولی در انبار سبب کنترل انتقال آلودگی قارچی خواهد شد
د ح از بیش نباید شده برداشت هايدانه و هامیوه. شودهاي قارچی بعدي میشود و سبب آلودگیمشاهده می

ن آ لهیدگی نتیجه در و یکدیگر روي محصول حد از بیش انباشتگی از. شوند داده قرار حمل ظروف در گنجایش
  .آید بعمل ممانعت بایستمی
 ).79 شکل(دهد ها آلودگی را کاهش میکشمش و زخمی از سایر هاي آسیب دیدهنمودن کشمش جدا  .14

 

     
 هاي معیوب و آسیب دیدهنمودن کشمش جدا -79 شکل

  

 .گردد استفاده کشمش نهایی سورت جهت لیزري سورت دستگاه از است بهتر امکان صورت در .15

 نیز انبار  در 2199 و 830 شماره ایران، ملی نظر استاندارد تجدید آخرین در مندرج شرایط کلیه رعایت  .16
  .است الزامی

  
  ها و مالحظات محیط زیستیتوصیه -14

  دستورالعمل خرید، مصرف، ذخیره سم توسط کشاورزان
 .پیش از خرید سم، نوع آفت محصول خود را شناسایی نمایید -
 .سموم را فقط به میزان مورد نیاز خریداري نمایید -
  . هاي سم درج شده است، توجه نمایید در زمان خرید سم به تاریخ مصرف سموم که بر روي برچسب قوطی -
 .هاي مبارزه تلفیقی آفات استفاده نمایید براي کاهش مصرف سم از روش -

به، هاي خالی نوشا ها به بطري اند را خریداري نمایید و از انتقال آن هایی که در ظروف اصلی پلمپ شده آفت کش
  . ها اجتناب شود ها و بویژه ظروف خالی دیگر آفت کش هاي پالستیکی کوچک، قوطی کیسه

 .هاي سم در زمان خریداري خودداري نمایید از تکان دادن بشکه -
سموم را به میزانی خریداري نمایید که حداکثر در عرض چند هفته مصرف شده تا از انبار نمودن مقادیر قابل  -

 .ري شودمالحظه آن خوددا
 .پاشی در هواي طوفانی و باد خودداري نمایید از سم -
 .پاشی هوایی براي نابودي آفات محصوالت خودداري نمایید از سم -
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هاي الستیکی تا ساق پا براي محافظت پاها در زمان سم پاشی اسـتفاده کنیـد و شـلوار بایـد بیـرون از       از چکمه -
  . ها و روي آنها باشد چکمه

ها از یک ظرف به ظرف دیگر بایـد   کش ها در مقابل ترشحات و ذرات حاصل از انتقال آفت ت از چشمبراي محافظ -
  . از عینک ایمنی و یا محافظ صورت استفاده نمود

هـاي چشـم نیـز بایـد در      ها باید کامالً شسته شده و همچنین یک سري از شـوینده  پس از استفاده از سم چشم -
  .دسترس باشد

هاي سبک یک بار مصرف پوشانده  هاي پودري باید توسط ماسک کش زمان کارکردن با آفت دهان و بینی در -
هاي مخصوص که نیمی از صورت را  سکاهمچنین م. ها پس از استفاده دور انداخته شوند شود و ماسک

  .باشند نیز باید در دسترس باشد پوشانند و داراي صافی بخارات مواد آلی می می
الستیک نیتریل یـا نئـوپرن    PVCها از جنس بندپیش. باشد هاي محافظتی مفید می ز لباسیکی دیگر ا بندپیش -

باید قسمت جلوي بدن از گردن تا زانـو را   بندپیش. باشد شوند و نوع قابل دفع آن از جنس پلی اتیلن می ساخته می
  . نیز باید پس از استفاده کامالً شسته شده و بطور مستمر پارگی یا سوراخ بودن آن بازرسی گردد بندپیش. بپوشاند

در هنگام تخلیه یا انتقال ماده از یک ظرف به ظرف دیگر باید از دستکش مقاوم در برابر مواد شیمیایی اسـتفاده   -
نعطاف خوبی براي برداشـتن ظـروف برخـودار    ها باید کامالً اندازه دست و راحت باشد و همچنین از ا دستکش. کرد

  .ها باید به اندازه کافی بلند بوده تا حداقل مچ دست را بپوشاند آن. باشد
ها خارج و سـپس داخـل و بیـرون دسـتکش      آنرا از دست بعد از پایان کار، ابتدا بیرون دستکش را با آب شسته و -

  .بین انگشتان باید کامالً مورد توجه قرار گیرد ها بخصوص در نفوذ آب و پارگی آن. گردد شسته و خشک می
از قسمت پارگی و آلوده نمـودن پوسـت بـدن      کش لباس محافظ نباید داراي پارگی باشند زیرا موجب ورود آفت -

  .شوند می
ها در محلول آب و صابون و یا هر  ها باید بطور جداگانه از سایر لباس ها و چکمه کاري، لباسپس از پایان روز -

  . شوینده دیگري شسته شوند
 .هاي سم خودداري نمایید از ریختن مواد غذایی، آب و سوخت در ظروف و قوطی -
 .سموم را پیش از پایان عمر مفید آن استفاده نمایید -
هاي آلوده به سم به همراه سایر البسه منزل خودداري نموده و از مواد شوینده، دستکش و  از شستشوي لباس -

 .شستشوي آنها استفاده نمایید آب گرم براي
 .در صورت مسمومیت با سم بالفاصله به پزشک مراجعه نمایید -
 .از تماس مستقیم با سم خودداري کنید -
 .پاشی از خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات بپرهیزید در زمان سم -
جلوگیري ابل استفاده و کهنه شوند، موجود در انبار که احتمال دارد قبل از تاریخ انقضاء غیر قاز مصرف سموم  -

 .نمایید
 .در صورت مسمومیت با سم بالفاصله به پزشک مراجعه نمایید  -
  .پس از مصرف سم بدن خود را با مقدار زیادي آب و صابون شستشو دهید -
 .شستشو باید دقیق انجام گیرد -
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 .هاي دیگر شسته شود هاي آلوده به سم نباید به همراه لباس لباس -
 .و آبگرم استفاده شود  در هنگام شستشو حتما از دستکش -
 .هاي شسته شده باید در مقابل نور آفتاب خشک شوند لباس -
هاي غلیظ است و امکان رفع آلودگی آن به سادگی وجود ندارد،  کش ها، آلوده به آفت اگر مقدار زیادي از لباس -

 .باشد  هاي آلوده می ترین شیوه سوزاندن لباس مناسب
 .هاي حاوي سم در مقابل نور آفتاب خودداري نمایید از قرار دان بشکه -
 .ها را باید در محل امن و دور از دسترس کودکان و حیوانات قرار داد کشآفت -
 .ها بایستی به دور از مواد غذایی نگهداري شود کشآفت -
 . ها بایستی دور از آتش و المپ نگهداري شوند کشآفت -
 .هاي نشیمن و خواب قرار دادرا نباید در محوطه اتاق ها کشآفت -
نسبت به محصوالت جدید را توانند قابل استفاده باشند  تر که می محصوالت قدیمیدر انبارهاي نگهداري سم  -

 .نماییدبندي  اولویت
  حداقل جابجایی ظروف به منظور جلوگیري از نشت و یا ریخت و پاش احتمالی -
  .سرپوشیده جهت جلوگیري از تابش مستقیم نور خورشید نگهداري در محوطه -
  

  امحاء ظروف سم و کود  
 .هاي خالی سم وکود خودداري نمایید از دفن کردن قوطی -
 .هاي خالی سموم  وکود خودداري نمایید از آتش زدن قوطی -
 .شستشو گردد بایستی کامالً ظرف آن می و کود کش پس از تمام شدن آفت -
 .خشک را باید در حدامکان کامالً خالی نمود و کود هاي کشظروف آفت  -
تا در دسترس  نماییددر جاي امن نگهداري و آوري شده  جمعسموم و کود تمامی مواد باقیمانده و ظروف خالی  -

 .افراد غیرمجاز و حیوانات قرار نگیرند
 .تحویل دهید ن سم و کودظروف خالی سم و کود را پس از شستشو به توزیع کنندگان و یا فروشندگا -
هاي دفن زباله و  ها در محل ظروف خالی و اشیاي آلوده به آفت کش ي سموم و کود،ها خالی کردن باقیماندهاز  -

 .خودداري شودآوري ضایعات  هاي جمع سایر مکان
ها و یا عرضه  اهآوري و به فروشگ  باید با نفت، پارافین یا گازوئیل شسته، جمع مایع و کود  کش ظروف حاوي آفت -

 .تحویل داده شود کنندگان سم و کود
کش فنوکسی اسید خودداري نمایید، زیرا مواد حاصل از احتراق آن در  هاي کاغذي حاوي علف از سوزاندن جعبه -

 .دراز مدت بر روي محصوالت کشاورزي اثرات سویی خواهد داشت
 .خ شوند و سپس ارسال شونداي، فلزي و پالستیکی ابتدا باید خرد و سورا ظروف شیشه -
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 هاپیوست

  برخی تعاریف مورد نیاز  - 1پیوست 
ماحصل فرایندهایی است که در اثر گذشت زمان معین بر حسب نوع محصول در باغ،  :اورزيشمحصول ک

  آید که شامل انواع محصوالت زراعی، محصوالت باغی، محصوالت مزرعه، گلخانه و یا مکان خاص تولید بدست می
هاي اي، میوهمحصوالت باغی شامل انواع سبزیجات و صیفی جات گلخانه .باشداي و قارچ خوراکی میگلخانه

اي و قارچ هاي معتدله، سردسیري و خشک، دانه ریزها، گیاهان دارویی، گلخانهگرمسیري و نیمه گرمسیري، میوه
اي، هاي روغنی، گیاهان علوفههاي غالت، حبوبات، دانهمحصوالت زراعی شامل گیاهانی در گروه. باشدکی میخورا

  . باشداي، گیاهان قندي میاي، گیاهان لیفی، گیاهان غدهگیاهان ریشه
شود که اجازه استفاده از آن، توسط به نشانی گفته می :ها در محصوالت کشاورزينشان حد مجاز آالینده 

بر اساس فرایندهاي تعریف شده در دستورالعمل و استانداردهاي ملی دستورالعمل استاندارد ملی ایران سازمان 
ها در محصوالت کشاورزي به متقاضی داده یندهصدور، تجدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز آاال

  .شودمی
شود که عدم مطابقت آنها با حدود مجاز تعیین شده در اي از مواد گفته میستهبه د :هاآالینده

ها، نیترات، فلزات باقیمانده آفت کش: این مواد شامل. ملی مربوط، براي مصرف کننده مضر است) هاي(استاندارد
- حیطی استفاده میهاي مو موادي که براي مقابله با تنش) هاي قارچیسموم و زهرآبه(ها سنگین، مایکوتوکسین

  .باشندشود و برخی تنظیم کننده می
شود که براي کنترل جمعیت و کاهش زیان ناشی از به ترکیبات شیمیایی و بیوشیمیایی گفته می :هاآفت کش

  ).قارچ کش، علف کش، حشره کش و غیره: مانند(شود، زاي زنده استفاده میعوامل خسارت
غذایی مورد نیاز گیاهان و افزایش  شود که براي تأمین عناصرفته میبه ترکیبات شیمیایی گ :کود شیمیایی

  ).مانند کودهاي ازته، فسفاته و پتاسه(رود، راندمان تولید محصوالت کشاورزي در واحد سطح به کار می
اتمی شود که براي سالمتی انسان و دام زیان بار بوده و اکثراً داراي جرم به عناصري گفته می :فلزات سنگین 

مانند سرب، قلع، (ذکر شده است  12968باشند و حد مجاز آنها در استاندارد ملی ایران شماره باالیی می
  ).   کادمیوم، آرسنیک و جیوه

ها است و در شرایط شود که حاصل فعالیت بیولوژیکی برخی از قارچبه سمومی گفته می :هامایکوتوکسین
ها، اکراتوکسین، زیرالنون، مانند آفالتوکسین(باشد، دام زیان بار می ویژه ایجاد شده و براي سالمت انسان و

 ...).داکسی نی والنول و

هاي هاي گیاهی که بر اساس دستورالعملهاي تشخیص آفات و بیماريبه آزمایشگاه :گیاهپزشکیکلینیک 
شده و از سازمان نظام  صادره از سوي سازمان حفظ نباتات، توسط سازمان جهاد کشاورزي استان تأیید صالحیت

  .شودمهندسی کشاورزي و منابع طبیعی، پروانه دریافت کرده باشند، گفته می
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سیس أشود که مطابق با قانون اجازه تبه آزمایشگاهی گفته می :آزمایشگاه خاکشناسی و تجزیه خاك و گیاه

خاك، آب و گیاه و تعیین مقدار کود ایجاد شده و وظیفه تجزیه  1371هاي تجزیه خاك و گیاه در سال آزمایشگاه
  . عهده دارد هاي وزارت جهاد کشاورزي را برمورد نیاز بر اساس دستورالعمل

واحدي است مورد تأیید وزارت جهاد کشاورزي که بر  :شرکت خدمات مشاوره فنی و مهندسی کشاورزي
هاي الزم  در زمینه کارشناسی، توصیه هاي میدانی و یا با استفاده از تجاربها و یا بررسیاساس نتایج آزمایش

هاي گیاهپزشکی، فهرست کلینیک. مدیریت و نحوه بهره برداري از خاك و آب و مواد کودي را ارائه دهد
هاي خدمات مشاوره فنی و مهندسی کشاورزي مورد اي خاکشناسی و تجزیه خاك و گیاه و شرکتهآزمایشگاه

 . شوده نحو مقتضی، توسط وزارتخانه مذکور، اعالم میید وزارت جهاد کشاورزي، همه ساله بأیت

شخصیت حقیقی است که از طرف متقاضی معرفی و مسئولیت کنترل کیفیت فرآیند و  :مدیر کنترل کیفیت
باشد و طبق آیین نامه تأیید صالحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت دار میمحصول کشاورزي را عهده

  مدیر کنترل کیفیت . باشدمی داراي پروانه فعالیتید صالحیت شده و أیایران، ت مصوب سازمان ملی استاندارد
یدیه صالحیت فنی در حوزه أیفرد معرفی شده باید ت.  تواند شخص متقاضی باشد و یا توسط او معرفی شودمی

. اداره کل ارائه نمایدها را از سازمان جهاد کشاورزي استان اخذ و به محصوالت کشاورزي داراي حد مجاز آالینده
ضمناً نحوه احراز صالحیت فنی ذیربط، توسط دفتر محیط زیست و سالمت غذا وزارت جهاد کشاورزي، ابالغ 

  .خواهد شد
/ مدیر آزمایشگاه خاکشناسی و تجزیه خاك و گیاه/ پزشکی تواند، مدیر کلینیک گیاه مدیر کنترل کیفیت می

  . مدیر شرکت خدمات مشاوره فنی، باشد
شخصیت حقوقی است که داراي گواهی نامه بازرسی از سازمان و یا مرکز ملی تأیید  :رکت بازرسی کنندهش

  .صالحیت، باشد
آزمایشگاهی است که داراي تأییدیه از سازمان و یا گواهی نامه تأیید  :آزمایشگاه تأیید صالحیت شده

  .صالحیت از مرکز ملی تأیید صالحیت، باشد
وانه صادره از سوي سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی استان و سایر مراجع به پر :پروانه فعالیت

  . شودگفته می ذیصالح مورد تایید وزارت جهاد کشاورزي براي فعالیت متقاضی،
هاي  رویکردي جامع نگر در کشاورزي با هدف توازن و تعادل تولید با جنبه :ICM(1(محصول مدیریت تلفیقی 

اقتصادي و محیط زیستی، توسط ترکیبی از اقدامات ازجمله تناوب گیاهی، کشت و کار، ارقام مناسب، استفاده 
  .  باشد می... ) سموم، کود و سوخت و (ها  درست از نهاده

دي و محصول کشاورزي است که توسط سازمان جهاد کد شناسایی واحد تولی :کد شناسایی محصول
 أکننده، محصول، کلینیک، آزمایشگاه، شرکت، مبد شود و بر اساس آن مشخصات تولیدکشاورزي استان صادر می

و به منزله تأییدیه سازمان جهاد کشاورزي  تولید در سطح دهستان، بخش، شهرستان و استان قابل ردیابی است
  .باشداستان می
  .باشدکشاورز می/واحد تولیدي/ شامل بهره بردار :یمتقاض

                                                
1 Integrated Crop Management (ICM) 
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ها در محصوالت کشاورزي طبق استانداردهاي ملی ایران حداکثر مجاز غلظت آالینده :هاحد مجاز آالینده
  ها در محصوالت کشاورزي، فقط باقیمانده خود آن آالینده بوده و منظور از حد مجاز آالینده. باشدذیربط می

  .    شودآن را شامل نمیهاي متابولیت
شود و این حصار قادر طبق تعریف مؤسسه بین المللی بسته بندي، پوشش محصول تلقی می :بسته بندي

ظرف باشد، از کاال محافظت و نگهداري نماید، با خریدار ارتباط : ها به شرح ذیل را ایجاد نمایداست تا مطلوبیت
  .   کاال را نمایش و سودمندي آن را نشان دهد د،برقرار کند و اطالعات را به او منتقل نمای

  . باشدکلیه محصوالت کشاورزي، قبل از مرحله فرآوري در صنایع وابسته می :محصول خام کشاورزي
  است، این عبارت به نحوي در کلیه تعاریف تولید، دیده فرآیند تولید عبارت از یک جریان یا  :تولید محصول

هاي تولید به کاالها و خدماتی است که براي مصرف یا گفت تولید، عمل تبدیل نهادهتوان بطور کلی می. شودمی
ها شود که عوامل تولید یا نهادهبه عبارت دیگر تولید محصول به جریانی اطالق می. سرمایه گذاري، مورد نیاز است

به هر فعالیتی که باعث ایجاد  تربه تعبیر کلی. شوندها، تبدیل میبه کاالهاي دیگري به نام محصوالت یا ستاده
هایی مثل زمین، کود، آب و بنابراین عمل تبدیل نهاده. شودمطلوبیت در زمان حال یا آینده شود، تولید گفته می

  .  سرمایه به محصوالتی مانند گندم یا جو را، تولید محصول گویند
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  ها حد مجاز آالینده گردش کار دریافت نشان -2پیوست 

هاي شگرفی هاي اخیر شاهد پیشرفتکننده اصلی غذاي مورد نیاز انسان در دههعنوان تأمینکشاورزي به 
اطمینان از . بوده و توانسته است با افزایش کمیت تولیدات، سهم بسزایی را در افزایش امنیت غذایی ایفا نماید

خیر به جد مورد توجه هاي اهاي مختلف در سالکیفیت و سالمت محصوالت بویژه با توجه به مصرف نهاده
کیفیت و سالمت . گرفته است کنندگان این محصوالت قرارریزان بخش کشاورزي و مصرفمسئولین و برنامه

ها و عملیات زراعی مناسب و مدیریت صحیح و محصوالت کشاورزي به عنوان برآیندي از کیفیت خاك، آب، نهاده
به عنوان  (crops certified) تولید محصوالت گواهی شده تواند باباشد و این مهم میعلمی قابل دستیابی می

دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز «. گامی مهم در این عرصه محقق شود
به عنوان راهنمایی براي اخذ استاندارد تشویقی و راهکاري براي تولید  »ینده ها در محصوالت کشاورزيآال

ها هاي جهاد کشاورزي استانهاي تخصصی، سازمانبا اخذ نظرات معاونت 1397محصوالت گواهی شده، در سال 
و سازي فرآیندها هاي نوین، سادهمندي از سامانهو تشکیل جلسات متعدد کارشناسی و با هدف تسریع و بهره

وري بخش کشاورزي مورد قانون افزایش بهره 2هاي تخصصی موضوع ماده ها و شرکترسان استفاده از خدمات
  . ها ذکر شده استدر بخش زیر گردش کار اخذ نشان حد مجاز آالینده. بازنگري مجدد قرار گرفت

نام از طریق لینک بایست براي ثبت محصوالت کشاورزي می ها درمتقاضی اخذ نشان حدمجاز آالینده) 1
 رسانی محصوالت گواهی شده و ارگانیک به آدرسواقع در پایگاه اطالع »محصوالت گواهی شده درخواست تولید«

cerganic.maj.ir  مراجعه نموده و شناسه و رمز عبور خود را از سامانه پنجره واحد خدمات الکترونیکی وزارت
  .جهادکشاورزي دریافت نماید

  .بایست انجام گیردشناسه و رمز عبور از سامانه توسط متقاضی مراحل زیر میپس از دریافت ) 2
تصویر پروانه فعالیت، تصویر آگهی ثبت نام یا (متقاضی، درخواست صدور پروانه کاربرد و مدارك مورد نیاز ) 3

تکمیل و بارگذاري را در سامانه ) هاي مربوطه، شناسنامه واحد تولیدي و فرم)در صورت دارا بودن(عالمت تجارتی 
  .نماید
  پس از ثبت مدارك، متقاضی نسبت به انتخاب مدیر کنترل کیفیت از بین اسامی مندرج در سامانه اقدام ) 4

  .نمایدمی
کشاورزي، ضمن بررسی مدارك و مستندات دریافت شده، نسبت به تأیید و یا  رئیس مرکز خدمات جهاد) 5

  .نمایدمتقاضی براي طی مراحل بعدي ارسال میعدم تأیید مدارك، اقدام و نتیجه را به 
در صورت تأیید مدارك توسط مرکز خدمات جهاد کشاورزي، متقاضی نسبت به عقد قرارداد با مدیر کنترل ) 6

  .نمایدکیفیت معرفی شده در سامانه اقدام می
  . دام نمایدمدیر کنترل کیفیت می بایست نسبت به ثبت اطالعات و بارگذاري مدارك مورد نیاز اق) 7
  .نمایدهاي بازرسی ذیصالح معرفی شده در سامانه اقدام میمتقاضی نسبت به عقد قرارداد با یکی از شرکت) 8
بایست نسبت به بارگذاري قرارداد، جمع آوري و تکمیل شرکت بازرسی کننده پس از عقد قرارداد می) 9

مشخصات بسته بندي،  -و نمونه برداري از محصول ب فرم گزارش بازرسی - الف. مدارك زیر در سامانه اقدام نماید
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هاي تکمیل شده پایش و کنترل آفات و مدیریت تلفیقی فرم -انبارش، ترابري و عرضه نهایی محصول ج
ارائه حداقل  - ـفرم تاییدیه روند تولید محصول ه -حاصلخیزي خاك و تغذیه گیاه توسط مدیر کنترل کیفیت د

   ).هاها، فلزات سنگین، نیترات و مایکوتوکسینشامل باقیمانده آفت کش(ها آالیندهیک سري نتایج آزمون قبولی 
شامل باقیمانده آفت ( هاکننده پس از دریافت حداقل یک سري نتایج آزمون قبولی آالیندهشرکت بازرسی) 10

ملی به همراه مستندات در صورت انطباق آنها با استانداردهاي  )هاها، فلزات سنگین، نیترات و مایکوتوکسینکش
  .نمایدمربوطه نسبت به درخواست کد شناسایی از سازمان جهاد کشاورزي استان اقدام می

بایست نسبت به بررسی مدارك و مستندات اقدام و در سالمت غذاي استان می مسئول محیط زیست و) 11
  .ارسال نمایدیید، جهت تخصیص کد شناسایی به رئیس سازمان جهاد کشاورزي استان أصورت ت
کد شناسایی تخصیصی، توسط مسئول محیط زیست و سالمت غذا با امضاي رئیس سازمان جهاد ) 12

  .گرددکشاورزي استان به شرکت بازرسی و متقاضی جهت ارائه به کمیته صدور عالیم استاندارد اعالم می
رزي استان، مدارك و شرکت بازرسی کننده پس از اخذ کد شناسایی محصول از سازمان جهاد کشاو) 13

  .نمایدمستندات مرتبط را جهت طرح در کمیته عالئم، به اداره کل استاندارد استان ارسال می
بررسی مقدماتی مدارك توسط اداره کل استاندارد استان انجام و در صورت وجود نقص، موارد به شرکت ) 14

رکت بازرسی کننده موظف است پس از ش. بازرسی کننده و سازمان جهاد کشاورزي استان اعالم خواهد شد
، اقدام و پس از تکمیل آن، )ها(دریافت نظرات اداره کل استاندارد استان، نسبت به بررسی و پیگیري رفع نقص

  . براي طرح در کمیته عالئم، به اداره کل استاندارد و سازمان جهاد کشاورزي استان ارسال نماید
ها توسط نماینده مطلع و تام االختیار سازمان جهاد کشاورزي در صورت عدم تأیید مکتوب رفع نقص) 15

محصوالت کشاورزي، توسط اداره کل  ها دراستان در جلسه کمیته عالئم، پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده
  .استاندارد، صادر نخواهد شد

الئم و طرح موضوع در درصورت کامل بودن مدارك، اداره کل استاندارد استان نسبت به تشکیل کمیته ع) 16
  .کمیته اقدام می نماید

بایست نسبت به عقد قرارداد درصورت تأیید مستندات و موافقت با اعطاي پروانه کاربرد، متقاضی می) 17
  .ها درمحصوالت کشاورزي با اداره کل استاندارد استان اقدام نمایدصدور پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده

ستندات و موافقت با اعطاي پروانه کاربرد در کمیته امور عالئم، اداره کل استاندارد، درصورت تأیید م) 18
  .نمایداي از آن را براي سازمان جهاد کشاورزي استان ارسال میپروانه کاربرد را به متقاضی تحویل و نسخه

  .شودرسانی میدر هر مرحله از فرآیند نتیجه از طریق ارسال پیام تلفن همراه به ذینفع اطالع ) 19
 ها درنشان حد مجاز آالینده«رقمی را در ذیل  10دارنده پروانه کاربرد مکلف است شماره پروانه ) 20

بندي و نیز کد شناسایی اخذ شده از سازمان جهاد کشاورزي استان را بر روي بسته »محصوالت کشاورزي
  .محصول درج نماید

ها و یا تغییر در صورت ایجاد هرگونه تغییرات در اطالعات فرممتقاضی داراي پروانه کاربرد موظف است ) 21
  .کشت، مراتب را به سازمان جهاد کشاورزي و اداره کل استاندارد استان اعالم نماید



 137                                                                                                                    دستورالعمل تولید انگور گواهی شده

 
ماه قبل از پایان اعتبار پروانه کاربرد، متقاضی باید درخواست تجدید پروانه را به همراه مدارك  دوحداقل ) 22

  .ارد و سازمان جهاد کشاورزي استان ارائه نمایدبه اداره کل استاند
ها در در صورت انقضاي مدت اعتبار پروانه کاربرد، متقاضی مجاز به استفاده از نشان حد مجاز آالینده) 23

  .باشدزمینه مرتبط با دامنه کاربرد نمی
 48حداکثر ظرف مدت  متقاضی پس از وصول ابالغ اداره کل، مبنی بر ابطال پروانه کاربرد، موظف است) 24

ها در محصول کشاورزي براي همان ساعت نسبت به توقف تبلیغات و عدم استفاده از نشان حد مجاز آالینده
اداره کل استاندارد استان مراتب را جهت . محصول و تحویل پروانه ابطال شده به اداره کل استاندارد اقدام نماید

  .نمایدتان اعالم میدرج در سامانه به سازمان جهاد کشاورزي اس
در خصوص نتایج آزمون و یا گزارش  )کنندهف بین متقاضی و شرکت بازرسیالدر صورت بروز اخت) 25
متشکل از رئیس سازمان جهاد کشاورزي استان و یا معاون  )موضوع در کمیته مشترك حل اختالف( بازرسی

یابی انطباق ایشان و نیز کارشناسان مطلع از آن ذیربط ایشان و مدیر کل اداره استاندارد استان و یا معاون ارز
ضمناً این کمیته موظف است حداکثر . گیردمطرح و مورد بررسی و اتخاذ تصمیم، قرار می( سازمان و آن اداره کل

روز کاري نسبت به تعیین تکلیف موضوع، اقدام و نتیجه را به متقاضی و شرکت بازرسی، اعالم  پنجظرف مدت 
ف، بر عهده اداره کل استاندارد استان بوده و نظر کمیته تشکیل کمیته مشترك حل اختال مسئولیت. نماید

  . مشترك حل اختالف، قطعی و الزم االجراست
ارغ ف: باشدتوجه به دستورالعمل مذکور نحوه احراز صالحیت فنی مدیران کنترل کیفیت بشرح زیر می با) 26

هاي آموزش فنی و توانند در دورهمدرك کارشناسی و باالتر می هاي کشاورزي واجد شرایط باالتحصیالن رشته
این افراد پس از . شود شرکت نمایندتخصصی که توسط دفتر محیط زیست و سالمت غذا وزارت متبوع اعالم می

عنوان افراد منتخب جهت معرفی به اداره کل استاندارد استان ه هاي آموزشی و احراز صالحیت فنی بطی دوره
ها از طریق سازمان جهاد زمان، مکان و نحوه برگزاري دوره. شوندخذ پروانه مدیر کنترل کیفیت معرفی میبراي ا

  .کشاورزي هر استان اعالم خواهد شد
بایست نسبت به اند، میافراد داراي پروانه مدیریت کنترل کیفیت که قبال موفق به اخذ پروانه شده) 27

  .شود شرکت نماینددفتر محیط زیست و سالمت غذا وزارت متبوع اعالم میهاي فنی که توسط گذراندن دوره
هاي تجزیه خاك و آب و گیاه در صورت احراز شرایط و آزمایشگاه هاي گیاهپزشکی،مدیران کلینیک )28

توانند به عنوان مدیر هاي فنی اعالمی از طرف دفتر محیط زیست و سالمت غذا وزارت متبوع، میگذراندن دوره
 .کنترل کیفیت به سازمان ملی استاندارد معرفی شوند
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با تأکید بر تولید محصوالت گواهی  (ICM) هاي مدیریت تلفیقی محصوالتروش -3پیوست 
 شده

در شرایط کنونی تولید محصوالت کشاورزي و با در نظر گرفتن تغییرات آب و هوایی، کاهش منابع، امنیت و 
دو مرحله مهم و  باید به  سه مرحله کاشت، داشت و برداشت در عملیات مرسوم کشاورزي عالوه بر  سالمت غذا 

در این پنج ) ICM1(طرح مدیریت تلفیقی محصول توجه داشت، تأثیرگذار قبل از کاشت و پس از برداشت نیز 
ترل آفات، مجموع نیازهاي محصول شامل آب و هوا، خاك، تغذیه و آبیاري مناسب، کن. شودمیمرحله خالصه 

نحوه کاشت و برداشت، زمان درست شروع عملیات، میزان دقیق نیازها، مکانیزاسیون، نوع محصول مورد نیاز در 
کشور و خارج از  بازارهاي داخلی و خارجی، نحوه حمل و نقل، نگهداري و انبارداري، توزیع محصول در سطح شهر،

  . شود حصول خوانده میم) تلفیقی(کشور، نحوه عرضه و مصرف آن مدیریت جامع 
خیزي عنوان تنها روش قابل اطمینان براي افزایش حاصل هاي شیمیایی به مدت چند دهه به کش کودها و آفت

ي کاربرد این مواد نسبت به درآمد  هزینه  خاك و کنترل آفات و در نهایت افزایش عملکرد مورد توجه بودند، زیرا
هاي تولید و با گذشت زمان و به دلیل افزایش هزینه اما .بودحاصل از فروش محصوالت کشاورزي بسیار کم 

کیفیت، توسعه پایدار و کاهش آلودگی منابع خاك  روزافزون مصرف کنندگان براي مواد غذایی سالم و با تقاضاي
  اجراي .به عنوان یک روش مدیریتی تاثیرگذار مدنظر قرار گرفت ) ICM( و آب، مدیریت تلفیقی محصول

باشد، با که تضمین کننده توسعه پایدار و تولید محصول سالم می عالوه بر آن) ICM( فیقی محصولمدیریت تل
ها و انرژي  کاهش مصرف کود و سم منجر به افزایش درآمد کشاورز و  با توجه به سایر ابعاد کاهش مصرف نهاده

   .تواند درآمد واقعی کشاورز را بهبود دهد نیز می  مصرفی
  

  مفاهیم و تعاریف
در این نوع مدیریت، . روشی مناسب براي تولید محصوالت کشاورزي است) ICM( مدیریت تلفیقی محصول

هاي مدرن و مناسب ترکیب شده و تولید اقتصادي محصوالت زراعی را با هاي سنتی با تکنولوژيبهترین روش
ادل پیچیده بین محیط این نوع مدیریت بر مبناي درك تع. رساندمحیطی مثبت به تعادل میمدیریت زیست

 .باشدزیست و کشاورزي است و یک رویکرد کل مزرعه در دستیابی به تعادل و توسعه پایدار می

مدیریت اراضی، مدیریت محصول، مدیریت مواد : عبارتند از) ICM( اجزاي اصلی مدیریت تلفیقی محصول
با ) ICM( مدیریت تلفیقی محصول هايهر یک از این مولفه. باشدمغذي، مدیریت آفات و مدیریت مالی می

 . پوشانی وجود داردکشاورزي مرتبط بوده و بین اجزاي آن هم) BMP2(هاي مدیریت بهترین روش

تواند براي کاهش فرسایش خاك و تحرك مواد مغذي، جلوگیري از افزایش به عنوان مثال، تناوب در کشت می
 .از گیاهان تثبیت کننده نیتروژن استفاده شود تر شدن مواد غذایی از طریق استفادهآفات و متعادل

تري را ، کشاورزان از منابع موجود در مزرعه استفاده بهتر و مناسب)ICM( از طریق مدیریت تلفیقی محصول
هاي کشاورزي خواهند داشت و در نهایت، سپس بهبود استفاده از منابع در مزرعه و کاهش وابستگی به نهاده

                                                
1 Integrated Crop Management  
2 Best Management Practices 
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هاي مدیریتی به ها از طریق ادغام اجزاي مدیریت مزرعه و  اعمال بهترین شیوهکشو علف هاکشمانند کود، آفت

وري و به حداقل رساندن آلودگی است که در نهایت منجر به دستیابی به یک استراتژي منظور افزایش بهره
 .بلندمدت و پایدار براي کل مزرعه خواهد شد

کاهش و . هاي مزرعه استکاهش یا جایگزینی ورودي) ICM( یکی از اهداف اصلی مدیریت تلفیقی محصول
یا جایگزینی ورودي مزرعه بدون کاهش قابل مالحظه در عملکرد امکان پذیر نخواهد بود، اما این امر منجر به 

 .کاهش هزینه تولید و کاهش ضایعات زیست محیطی و تنوع زیستی خواهد شد

وان روشی براي تولید محصوالت کشاورزي در نظر گرفت که توان به عنرا می) ICM( مدیریت تلفیقی محصول
)  ICM( بنابراین، مفهوم مدیریت تلفیقی محصول. گیردواسط بین تولید متعارف و تولید آلی محصوالت قرار می

یک نگرش . تواند در نهایت به عنوان یک روش سازگار بین دو نوع نگرش متفاوت در تولید محصول قرار گیردمی
اکثري محصوالت کشاورزي با استفاده بیشتر از منابع طبیعی و زیست محیطی در مقابل نگرش تولید تولید حد

 .  مقرون به صرفه، اقتصادي و با امنیت کافی براي محصوالت کشاورزي خواهد بود

کند را دشوارتر می)  ICM(رسد ولی تعریف دقیق مدیریت تلفیقی محصولاین تعریف گرچه آسان به نظر می
، )IFS2(هاي یکپارچه کشاورزي ، سیستم)IP1(ین موضوع در زمان استفاده از اصطالحاتی مانند تولید یکپارچه و ا

) IWM5(هاي هرز ، مدیریت یکپارچه علف)IDM4(ها ، مدیریت یکپارچه بیماري)IPM3(مدیریت یکپارچه آفات 
رابطه . دشوارتر نیز خواهد شد) IWRM7(منابع آب  و مدیریت یکپارچه) INM6(مدیریت یکپارچه حاصلخیزي 

 .در شکل زیر نشان داده شده است) ICM( بین این اصطالحات و مدیریت تلفیقی محصول

 
 و اصطالحات مرتبط)  ICM( ارتباط بین مدیریت تلفیقی محصول -80 شکل

 
IPM / IDM / IWM / INM هاي مدیریت تلفیقی محصوللفهؤتوانند به عنوان ممی )ICM ( گرفته در نظر

هاي مدیریتی مواد مغذي و آبیاري، هاي هرز و جنبهها، علفشوند که به طور خاص بر روي مدیریت آفات، بیماري
 IFS / IPرا پوشش داده و به نوبه خود توسط  IPMبسته ) ICM( بنابراین مدیریت تلفیقی محصول. تمرکز دارند

                                                
1 Integrated Production 
2 Integrated Farming systems 
3 Integrated Pest Management 
4 Integrated Diseases Management 
5 Integrated Weeds Management 
6 Integrated Nutrient Management 
7 Integrated Water Resource Management 
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از لحاظ فنی، اگر دام وجود . شوددر نظر گرفته می اشتباه ICMاغلب با  IFSبا این توضیح، . محصور شده است
 باید استفاده شود، ولی بدون در نظر گرفتن وجود دام در مزرعه، مدیریت تلفیقی محصول IPیا  IFSداشته باشد، 

)ICM (تري خواهد بوداصطالح مناسب. 

 
 )ICM( راهکارهایی اجرایی مدیریت تلفیقی محصول

معموال به معناي تمرکز یک محصول مشخص و واحد در یک منطقه محدود کشت و توسعه محصوالت کشاورزي 
به جاي آن که عملیات مدیریتی براي یک محصول انجام شود، ) ICM( در مدیریت مدیریت تلفیقی محصول. است

شود مانند هاي کشاورزي و مدیریتی براي کل مزرعه به عنوان یک جمعیت واحد به کار برده میکلیه عملیات
در نظر گرفتن موارد زیر یک شروع مناسب براي مدیریت یکپارچه تولید محصوالت  .ت کاشت و برداشتعملیا

  :باشدکشاورزي می
  .باشدریزي مناسب شامل بازاریابی، انتخاب نوع محصول و مدیریت پس از برداشت محصول میبرنامه -
مدیریت آفات، از جمله نوع خاك و زهکشی،  هاي تولید وهاي تولید با توجه به تمام جنبهانتخاب مناسب محل -

  .مشکالت آفات گذشته، مواد مغذي خاك و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك
شناسایی مشکالت تولید محصول شامل فعالیت آفات، نیازهاي آبیاري و مشکالت زهکشی و همچنین سالمت  -

  .عمومی محصول در هر مرحله از تولید
در خصوص تاریخچه زمین مورد نظر از جمله مشخصات زمین، نوع و میزان کاربرد آوري آمار و اطالعات جمع -
 .کش و کود، و آفات اصلی موجود در منطقهآفت

 .پیگیري و بررسی تصمیمات مدیریتی پس از فصل تولید براي بهبود سودآوري :تجزیه و تحلیل سود و هزینه

- هاي کاهش مصرف مواد شیمیایی میاستراتژي :تولیدهاي هاي مدیریتی براي کاهش ورودي  به محلگزینه
وري در استفاده از نوع، میزان افزایش بهره. وري گرددتواند موجب تغییر در مدیریت یکپارچه تولید و افزایش بهره

  ها ها و طراحی مجدد سیستم کاشت و برداشت براي کاهش وابستگی به وروديو زمان مصرف صحیح ورودي
  .باشدمی

ها شامل کاهش شخم؛ وري از وروديهاي مناسب براي به حداکثر رساندن بهرهاستراتژي :های وروديکارای
هاي تحمل آفات، شناخت آستانه اقتصادي براي هر ها، استفاده مناسب از آستانهکاهش مصرف کود و  آفت کش

اك و حداکثرسازي تعامالت بینی وقوع آفت و قدرت عرضه مواد مغذي خها براي پیشورودي، استفاده از مدل
- اي در هزینهجویی قابل مالحظه کاهش کشت تک محصولی باعث صرفه. باشدبین خاك و مدیریت محصول می

در ابتدا به عنوان ابزاري براي مدیریت آفات کشاورزي توسعه ) ET(هاي اقتصادي شود، آستانههاي ورودي می
ها، کود و آبیاري نیز اعمال شده هاي هرز و بیماريمانند علف هاي تولیدلفهؤیافته است و پس از آن به سایر م

  .است
  
  



 141                                                                                                                    دستورالعمل تولید انگور گواهی شده

 
براي استفاده در محصوالت گواهی ) کود، بذر و سم(فهرست مواد ونهاده هاي مجاز -4پیوست 

  شده
  فهرست کودهاي مجاز -الف

از نظر تطابق ) کودهاي شیمایی، آلی، زیستی، مواد بهساز خاك(براي اطمینان از کیفیت انواع مواد کودي 
ها هر ماده کودي مورد استفاده حتما بایستی از داراي شماره ثبت محتوي با برچسب و نیز از نظر غلظت آالینده

براي اطمینان از اصالت مواد کودي مورد . باشدباشند و استفاده از مواد کودي بدون شماره ثبت ممنوع می
راجعه به سایت پایگاه جامع اطالعات مواد کودي کشو مؤسسه توان اقدام نمود اول با مطریق می استفاده به دو

روش . و درج نام یا شماره ثبت اصالت ماده کودي را جستجو نمود www.swri.irتحقیقات خاك و آب به نشانی 
رچسب روي بسته کود مورد نظر خریداران می توانند  شماره ثبت مندرج ب دوم استفاده از سامانه پیامکی است که

 .پیامک کنند 3000646424را به شماره 
  

  مجاز سمومفهرست  -ب
 هاي انگور به نشریههاي هرز و سموم مجاز براي مصرف در باغها، علفبیماري جهت دریافت فهرست آفات،

توصیه شده جهت هاي هاي هرز مهم محصوالت عمده کشاورزي، سموم و روشها و علففهرست آفات و بیماري"
  https://ppo.irکشور به نشانی الکترونیکی  سازمان حفظ نباتاتمندرج در پایگاه الکترونیکی  "کنترل آنها

  . مراجعه شود
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 ها کشهاي تجزیه خاك، آب، گیاه، کود و آفت روش -5پیوست 

  هاي تجزیه خاك، آب گیاه و کودروش -الف
هاي ارائه شده توسط موسسه تحقیقات خاك و آب در نشریات زیر کود از روشبراي تجزیه خاك، آب، گیاه و 

  . مراجعه گردد www.swri.irبه پایگاه الکترونیکی به نشانی 
  هاي تجزیه گیاهروش - 1
  هاي تجزیه شیمیایی خاك و آبشرح روش - 2
  هاي تجزیه کودروش - 3

  

  ها براي ارزیابی محصوالت گواهی شدهکشآنالیز باقیمانده آفتهاي استخراج و روش -ب
به  1392ها در محصوالت کشاورزي در سال کشگیري باقیمانده آفتهاي اندازهاستاندارد ملی براي روش

ها به روش کشگیري میزان باقیمانده آفتاندازه - مواد غذایی با منشا گیاهی«با عنوان  17026شماره 
 /سنجی جرمی متوالی پس از استخراجطیف -یا کروماتوگرافی مایع/سنجی جرمی وطیف -گازي کروماتوگرافی

تهیه و »  روش آزمون-روش کچرز -(dispersive SPE)جداسازي استونیتریلی و پاکسازي با فاز جامد پخشی 
 -BS- EN15662 "نوان لذا این استاندارد که بر اساس استاندارد معرفی شده اتحادیه اروپا با ع. تدوین شده است

2008-Foods of plant origin: Determination of pesticide residues using GC-MS and/or LC-MS/MS 
following acetonitrile extraction/partitioning and cleanup by dispersive SPE— QuEChERS-

method"  ها از کشسازي روش استخراج باقیمانده آفتترجمه و تدوین شده است به عنوان بهترین مرجع یکسان
هاي آبی و خاك نیز قابل شود بعالوه این استاندارد با کمی تغییرات براي نمونهمحصوالت کشاورزي محسوب می

  :لینک دسترسی به این استاندارد عبارت است از. باشدکاربرد می
  http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=44946( 

 
  آنالیزهاي مورد نیاز گیاه براي اراضی تحت کشت محصوالت گواهی شده - 29جدول 

 توضیحات تواتر اندام برداريزمان نمونه نوع آنالیز ردیف

1 

  فلزات سنگین
Ni 
Cd 
Pb  
Cr 

  
  هنگام برداشت
  هنگام برداشت
  هنگام برداشت
 هنگام برداشت

  
  اندام خوراکی
  اندام خوراکی
  اندام خوراکی
 اندام خوراکی

  
  هرساله
  هرساله
  هرساله
 هرساله

ها با هدف کنترل حد مجاز  آالینده
 در محصول

2 

  عناصر  غذایی ضروري
N 
P 
K 
Ca 
Mg 
Fe 
Zn 
Mn 
Cu 
B 

زمان توصیه شده براي 
 زدن گیاه

 برگ
بسته  نیاز بر اساس 
درخواست کارشناس 

 توصیه کودي
 با هدف مدیریت تغذیه گیاهی
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  فهرست اسامی هماهنگ کنندگان کارگروه اصلی

  آقاي دکتر کامبیز بازرگان  سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزي
  آقاي دکتر سعید سعادت  دفتر محیط زیست وسالمت غذا
  کریمیآقاي مهندس محمد حسین   دفتر محیط زیست وسالمت غذا

  

  هماهنگ کنندگان و دبیران تخصصی موسسات مادري
  آقاي دکتر حامد رضایی  موسسه تحقیقات خاك و آب 

  آقاي مهندس یوسف رضا باقري
  خانم مهندس تبسم قطبی  موسسه تحقیقات گیاهپزشکی

  آقاي دکتر عبداالمیر راهنما   موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
  سنجانیخانم دکتر سارا 

  آقاي دکتر عبدالحمید محبی  موسسه تحقیقات علوم باغبانی 
  ، آقاي دکتر ابوالفضل گلشن تفتیآقاي مهندس رضا فامیل مومن   موسسه تحقیقات فنی و مهندسی 

   

  عنوان نگارندگان
 )پیشگفتار(مقدمه   حامد رضایی 

   هاگردش کار دریافت نشان حد مجاز آالینده   سعید سعادت
 مدیرت تلفیقی محصول   امیدواري شهرام

 معرفی محصول و شرایط عمومی و اختصاصی تولید آن  عبدالحمید محبی

میر علی زین الدینی، سیدعلیرضا سید جاللی و  مهرزاد مستشاري، 
  ولی اله رسولی، حسن محمودزاده، ، ناصر نویدي

 قبل از کاشت  مدیریت

  گواهی شدهویژگی هاي مهم در انتخاب محل تولید محصول 
  اقلیم مناسب
  انتخاب زمین

 ، حامد رضایی، یوسف رضا باقريمهرزاد مستشاري

  مدیریت حاصلخیزي خاك قبل از کشت
  روش نمونه برداري خاك

  روش نمونه برداري آب
  آنالیزهاي خاك،آب و گیاه مورد نیاز در نظام محصوالت گواهی شده

دولتی، محمد علی  ولی اله رسولی، حسن محمودزاده، حامد 
 نجاتیان

  انگورمدیریت آماده سازي و کاشت 
  تهیه بستر مناسب و احداث باغ

خصوصیات مختلف ارقام در محصول و پیشنهاد ارقام سازگار براي توسعه 
 محصول گواهی شده

  روش هاي کاشت انگور
 تراکم کاشت

بصیرت، مهرزاد مستشاري، اعظم خسروي نژاد، احمد بایبوردي، مجید  
عبدالحمید محبی  احمد اخیانی، محمد حسین سدري، عزیز مجیدي،

 ،فرهاد رجالی

  مدیریت داشت باغ انگور
  مدیریت حاصلخیزي خاك و تغذیه گیاه

 نمونه برداري گیاه و تجزیه آن
  و راهکارهاي مدیریت آن انگورعالئم بیش بود و کمبود عناصر غذایی در 

کودي بر اساس آزمون خاك و گیاه با تاکید بر تفسیر نتایج و توصیه 
  محصوالت گواهی شده
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 حامد رضایی، یوسف رضا باقري
در محصوالت گواهی ) نیترات و عناصر سنگین(ها مدیریت کاهش آالینده

  شده
فر و سمانه رقیه رضوي، علی اکبر عزیزي زهان، مهدي شهابی

  پورمنصور
  

  گواهی شدهمدیریت آب وآبیاري براي تولید محصول 

مهرزاد مستشاري، اعظم خسروي نژاد، احمد بایبوردي، مجید  
،سعید بصیرت، احمد اخیانی، محمد حسین سدري، عزیز مجیدي 

 سعادت

معرفی عوامل محیطی و تنشهاي موثر غیرزنده محیطی بر محصول و 
  چگونگی مقابله با آنها

  شوري خاك و آب
  کم آبی یا خشکی

  سرمازدگی
  گرمازدگی

و مدیریت آنها به منظور تولید زنده محیطی  زامعرفی عوامل زنده خسارت  بتول صمدانی حسین خباز جلفایی، حسین خباز جلفایی،
  محصول گواهی شده

  آزاد ندا مفتون

  مدیریت برداشت و پس از برداشت
  شاخص هاي مرتبط با زمان رسیدگی فیزیولوژیک

  نکات و عوامل حین برداشت
  محصول در ها ندهیآال تیوضع

 )..گذاري و بسته بندي، انبارداري، برچسب(مدیریت پس از برداشت   آزاد ندا مفتون
  محصوالت گواهی شده

  توصیه ها و مالحظات زیست محیطی  محسن مروتی 
موسسه تحقیقات خاك و آب،موسسه تحقیقات گیاهپزشکی،موسسه 

اصالح و تهیه نهال و بذر تحقیقات علوم باغبانی، موسسه تحقیقات 
  و موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزي

  منابع مورد استفاده

  پیوست ها  

  برخی تعاریف مورد نیاز-1پیوست  سعید سعادت، محمد حسین کریمی
  گردش کار دریافت نشان حدمجاز -2پیوست

تولیدات با تاکید بر ) ICM(روشهاي مدیریت تلفیقی محصوالت-3پیوست  شهرام امیدواري
  محصوالت گواهی شده

براي استفاده در ) کود،بذر و سم(فهرست مواد ونهاده هاي مجاز  -4پیوست  موسسه تحقیقات خاك و آب،موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
  محصوالت گواهی شده

  روشهاي تجزیه خاك،آب،گیاه،کود و آفت کش -5پیوست  وحیده مهدوي، حامد رضایی
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