َكاتي دستاسِ پشٔسػ اَگٕس (يٕ)
مو تيشِvitaceae :
َاو التيٍvitis vinifera L :
َاو اَگهيغيgrape vine :
َاو فاسعي :دسخت انگور-مو
انگور يکي اص ييِٕ ْايي اعت کّ اص صيآَاي تغياس لذيى يٕسد اعتفادِ لشاس يي گشفتّ اعت .تّ عٕس کهي
َ 2ظشيّ يتفأت دس يٕسد انگور ٔخٕد داسد،ػذِ اي يؼتمذَذ کّ زتي پيؼ اص پيذايؼ غالت يٕسد اعتفادِ تؾش لشاس
گشفتّ اعت .ػذِ اي ديگش ديشيُگي انگور سا دس زذٔد 6تا ْ 7ضاسعال تخًيٍ يي صَُذ.
انگور دسختچّ اي تاالسَٔذِ کّ تّ کًک پيچک ْاي خٕد تّ عٕٓنت اص يٕاَغ ٔ دسختاٌ يدأس تاال يي سٔد ٔ دساصاي
اٌ تّ  10اني  15يتش يي سعذ عالّ آٌ گشِ داس ٔ تشگٓايؼ يتُأب داساي ديثشگ دساص ؽايم  5نٕب دَذاَّ داستّ
سَگ عثض تيشِ دس عغر فٕلاَي تشگ پُٓک کشک داس ٔ يايم تّ عفيذ دس عغر تستاَي پُٓک اعت.گم

ْاي

کٕچک ٔ يدتًغ تّ فٕست خٕؽّ يشکة داسد کاعّ گم آٌ  5دَذاَّ خاو آٌ يشکة اص 5گهثشگ اصاد ٔ  5پشچى اعت.
ييِٕ آ ٌ عتّ ٔ گٕؽتذاس اعت ٔ پظ اص سعيذٌ داساي عؼى ؽيشيٍ ياليى ٔ سَگٓاي يتفأت تّ تُاعة َژادْاي
يختهف يي گشددَ .ياص تّ آ ب ٔ ْٕاي گشو ٔ يؼتذل داسد،عيغتى سيؾّ اي ػًيك داسد ٔ َياص آتي يتٕعظ اعت
تّ خؾکي يمأيت داسد يخقٕفا اگش دس خاکٓاي ػًيك اعتمشاس ياتذ،تّ سعٕتت يمأيت پاييُي داسد ٔ َغثت تّ
تاد اگش سٔي داستغت تاؽذ يمأيت يتٕعظ تا خٕتي داسد .گشدِ افؾاَي تا تاد اَداو يي ؽٕد ٔ َياسي تّ زؾشِ
َيغت ؽشايظ گشو ٔ خؾک گشدِ افؾاَي ٔ ييِٕ دْي سا تٓثٕد ييتخؾذ.
اصدياد مو :
اصدياد مو تّ دٔ فٕست اَداو يي ؽٕد:
انف)اصدياد غيشخُغي/۱:لهًّ صدٌ تشاي ايٍ کاس ْشگاِ دس پاييض خٕاعتيى لهًّ تضَيى اص ؽاخّ ْاي عال خاسي
کّ يمذاسي ْى ؽاخّ  ۲عانّ داؽتّ تاؽذ اعتفادِ ييکُُذ لغًت  ۲عانّ سا دس اگٕس کاسي کهيذ يي

َايُذ.

عٕل لهًّ ْا سا  ۶۰تا  ۸۰عاَتيًتش يي گيشَذ .تؼذ اص تشيذٌ دس پاييض آَا سا دس صيش ياعّ َشو يشعٕب ٔ َغثتاً عشد
تا تٓاس َگّ يي داسَذ .دس تٓاس ٔ صياٌ دسخت کاسي آَا سا اتتذا يذت  ۴۸عاػت دس داخم آب يي خٕاتاَُذ تّ عٕسي
کّ کايالً دس اب غشق تاؽُذ اَگاِ آَا سا يي کاسَذ .لهًّ ْا سا يي تٕاٌ دس ارس يا دي ياِ ْى گشفتّ ٔ دس عشياي
 ۴دسخّ ٔ ْٕاي يشعٕب تا تٓاس َگّ داؽت تا گشو ؽذٌ ْٕا اص عشدخاَّ دسأسدِ ؽپؼ آَا سا کاؽت.اگش تخٕاُْذ
دس تٓاس لهًّ تگيشَذ تايذ اص ؽاخّ ْاي يک عانّ اعتفادِ ؽٕد کّ ًْشاِ چُذ عاَتيًتش اص ؽاخّ چُذ
عانّ(کهيذ) اعت.
/۲خٕاتاَيذٌ :ؽاخّ ْاي دساص يکغانّ يا ايغال سا دس پايض صيش خاک يي کُُذ ٔ تّ گياِ فشفت يي دُْذ کّ سيؾّ
تذْذ  .زتي ْش خٕاَّ اػ تّ گياِ تاصِ اي تثذيم ؽٕد.
سٔػ خٕاتاَيذٌ تٓتشيٍ َتيدّ سا يي

ًْيؾّ لٕيتشيٍ ؽاخّ يکغانّ سا اَتخاب يي کُُذ.

دْذ ٔ ًْچُيٍ گياِ تٕنيذ ؽذِ صٔدتش تّ تاس يي

َؾيُذ.

/۳پيَٕذ:دس دسخت انگور اص پيَٕذ اعکُّ اعتفادِ يي ؽٕد صياٌ پيَٕذ فقم پاييض اعت ٔ دسخت پايّ فشتٕت سا اص
َضديکي خاک تشيذِ دس يمغغ اٌ ؽکافي ايداد کشدِ ٔ خٕاَّ يا پيَٕذک سا دس ؽُاف لشاس يي

دُْذ.

/۴اصدياد تّ ٔعيهّ خٕاَّ :يک خٕاَّ سا کّ خٕب سؽذ کشدِ تا يکي دٔ عاَتي يتش چٕب دس عًت ساعت ٔ چپ اٌ

تشيذِ ٔ دس داخم يک خاک گهذاٌ افمي گزاؽتّ ٔ فؾاس يي دُْذ تّ عٕسيکّ داخم خاک فشٔ سفتّ تُٓا خٕاَّ اص
خاک تيشٌٔ تاؽذ.

گهذاٌ سا تايذ دس اعاق گشو گزاؽت چٌٕ خٕاَّ تشاي سؽذ تّ خاک گشو ازتياج داسد.

خاد ٔاسيتّ ْاي تاصِ انگور
ب)اصدياد خُغي :اصدياد تّ ٔعيهّ تزس ايٍ سٔػ صياٌ يغ يٕ ل َيغت ٔ تيؾتش تشاي ا ی
اعتفادِ يي ؽٕد.
تُک کشدٌ اَگٕس (مو) :
تُک کشدٌ ػثاستغت اص کى کشدٌ تؼذاد خٕؽّ ْاي گم يا ييِٕ.

ايٍ ػًم اثش زتًي تش تاال تشدٌ کيفيت انگور

داسد .تا ْشط ياليى يؼُي تالي گزاؽتٍ تؼذاد صيادتشي خٕاَّ يشکة تش سٔي تٕتّ دس فقم صيغتاٌ ٔعپظ تُک
کشدٌ تؼذادي اص خٕؽّ ْاي گم دس فقم تٓاس ػًال َغثت تشگ تّ گم تاال يي

سٔد يؼُي تشاي ْش خٕؽّ تؼذاد

صيادتشي تشگ سٔي تٕتّ تالي يي ياَذ کّ اص عشيك يمذاس تيؾتشي يٕاد لُذي تّ زثّ ْا سعيذِ ٔ دسؽت تش يي
ؽٕد .تالي گزاؽتٍ تؼذاد صيادتشي تشگ سٔي تٕتّ َّ تُٓا تاػث تغزيّ تٓتش خٕؽّ يي ؽٕد تهکّ خٕد گياِ َيض تّ
عٕس کهي اص يٕاد غزايي تيؾتشي تشخٕسداس خٕاْذ ؽذ .اص اَدا کّ تُک کشدٌ ػثاستغت لغغ تؼضي اص لغًت
ْاي صَذِ ٔ فؼال گياِ داساي اثشي يؾاتّ ْشط داسد يؼُي ٔاکُؼ گياِ دس تشاتش تُک کشدٌ ػثاست خٕاْذ تٕد اص
تًشکض تيؾتش يٕاد تّ لغًتٓاي تالي ياَذِ .دسػيٍ زال عي تُک کشدٌ اص عغر تشگ کى ًَي ؽٕد ايٍ ػًم َّ
تُٓا تاػث تضؼيف گياِ ًَي ؽٕد تهکّ تاػث تمٕيت گياِ يي ؽٕد .تُاتشايٍ تُک تّ يشاتة تٓتش ٔ تيؾتش اص ْشط
کشدٌ کيفيت ييِٕ سا تاال يي تشد .تا تُک کشدٌ فسير ػًال يي تٕاٌ ظشفيت ييِٕ دْي تٕتّ سا افضايؼ داد صيشا
عغر تشگ تيؾتش تاػث تمٕيت تذسيدي آٌ ؽذِ ٔ تّ تذسيح يي تٕاٌ خٕؽّ ْاي تيؾتشي سا سٔي تٕتّ تالي
گزاؽت.
خٕؽّ ْاي تٕتّ ْاي تُک ؽذِ کًتش دچاس پٕعيذگي ٔ لاسچ صدگي يي ؽَٕذ ٔ يغيٕ ال ْضيُّ تشداؽت تّ دنيم
ًْضياٌ سعيذٌ پاييٍ يي آيذ.
تُک کشدٌ گم:
تُک کشدٌ خٕؽّ گم يغ يٕ ال دس صياَي تيٍ ظٕٓس تشگ تا تاص ؽذٌ گهٓا اَداو يي

گيشدَ .غثت تؼذاد تشگ تّ

خٕؽّ افضايؼ يي ياتذ .تّ ُْگايي کّ پشچى ٔ يادگي دس زال تؾکيم تاؽُذ افضايؼ تؼذاد تشگ تاػث يي ؽٕد
کّ يٕ اد لُذي تيؾتشي تّ خٕؽّ تاليًاَذِ تشعذ ٔ تؼذاد زثّ ْاي عانى دس خٕؽّ تاال سفتّ ٔ خٕؽّ ْا
پشپؾت يي ؽٕد .تُک کشدٌ خٕؽّ گم دس أايم تٓاس ٔ تّ يسض ظٕٓس گهٓا اَداو پزيشد .تشتشي ايٍ سٔػ تش ديگش
تُک کشدٌ ْا ايٍ اعت کّ خٕؽّ ْاي گم تاليًاَذِ يذت عٕالَي تشي اص تاال سفتٍ َغثت تشگ تّ خٕؽّ
اعتفادِ يي کُُذ.
تُک کشدٌ خٕؽّ ييِٕ:
دس ايٍ َٕع تُک کشدٌ خٕؽّ ْا پظ اص تؾکيم زثّ اص ؽاخّ خذا يي

ؽَٕذ .ايٍ سٔػ تش سٔي تؼذاد زثّ ٔ يا

عٕل اٌ اثش يغتميًي َذاسد .دس ٔالغ خٕؽّ ْاي کٕچک يا تغياس تضسگ ٔ خٕؽّ ْاي کّ ؽکم يُاعثي َذاسَذ
خذا يي ؽٕد .تذيٓي اعت کّ خٕؽّ ْاي تالي ياَذِ اص يٕتذ غزايي تيؾتشي تشخٕسداس ؽذِ ٔ زثّ ْاي اٌ
دسؽت تش يي ؽٕد .ايٍ سٔػ تشاي تُظيى ييضاٌ يسقٕل اسلايي تّ کاس يي

سٔد کّ تيؼ اص زذ يسقٕل يي

دُْذ.
تُک کشدٌ زثّ :يمذاسي اص اَتٓاي خٕؽّ تغٕسي کّ تؼذاد دنخٕاْي اص زثّ ْا تالي تًاَذ لغغ يي

ؽٕد .تا

اخشاي ايٍ سٔػ دس فٕستي کّ تالفافهّ پظ اص تؾکيم زثّ ْا ػًم تُک کشدٌ اَداو ؽٕد زثّ ْاي تاليًاَذِ

 ۳۰٪اضافّ ٔصٌ پيذا يي کُُذ .تاخيش دس اَداو تُک کشدٌ تاػث يي ؽٕد اص ييضاٌ اضافّ ٔصٌ کاعتّ ؽٕد ٔ تّ ۱۰
تا  ۲۰٪تشعذ .يغيٕ ال دس تيؾتش اسلاو خٕؽّ ْا سا تّ گَّٕ اي کٕتاِ يي کُُذ کّ زذٔد  ۸۰تا ۱۰۰زثّ تالي تًاَذ
پيؼ سط کشدٌ انگور:
دس تؼضي اص يُاعك گشو تٕنيذ سَگ دس پٕعت تّ دنيم گشياي صياد تّ اَذاصِ عثيؼي ٔ و ٔسد َظش ًَي سعذ .تشاي
سفغ ايٍ يؾکم يي تٕاٌ اص اتفٍ يا اتيهٍ(کّ تاػث آصاد ؽذٌ تذسيدي اتيهٍ دس گياِ يي ؽٕد) تاغهظت  ۲۰۰تا
اؽي ۱يا ْ ۲فتّ پظ اص ؽشٔع تغييش سَگ دس پٕعت
 ۲۰۰۰لغًت دس ييهيٌٕ اعتفادِ کشد تٓتشيٍ صياٌ ْٕسيٌٕ پ
ط اص تشداؽت ايکاٌ پزيش تٕدِ ٔ
زثّ اعت .اتيهٍ تّ فٕست گاصي اعت ٔ يقشف آٌ دس يسيظ عشتغتّ ٔ اَثاسْا پ
تشاي اعتفادِ اص ايٍ گاص دس يضاسع اص اتفٌ اعتفادِ يي ؽٕد.
تّ تؼٕيك اَذاختٍ سعيذگي:
اييٍ تّ فشٔػ يي سعذ تّ کاسگيشي اص تؼضي
تّ دنيم ًْضياٌ سعيذٌ اَگٕسْاي يُاعك يختهف يغيٕ ال تا ليًت پ
ْٕسيَٕٓا سعيذٌ ييِٕ سا تّ تؼٕيك يي اَذاصد.

يکي اص ْٕس يَٕٓا اکغيٍ اعت يا غهظت ۵/۲تا ۲۵لغًت دس

ييهيٌٕ سعيذٌ اسلاو تيذاَّ سا تا زذٔد ۱تاْ ۳فتّ تّ تاخيش يي اَذاصد .صياٌ ْٕسيٌٕ پاؽي پظ اص تؾکيم ييِٕ دس
أايم فقم سؽذ اعت .اصديـــــــاد زدــــــــى زثــــــــّ ْاي اَگــــــــٕس تؼضي اص ْٕس يٌٕ ْاي گياْي دس فٕستي
کّ تا غهظت يُاعة ٔ دس صياٌ يُاعة سٔي خٕؽّ ْا پاؽيذِ ؽَٕذ اثشي يؾاتّ زهمّ تشداسي (اصدياد زدى
زثّ ْا) داسَذ .اگش ْٕسيٌٕ پاؽي تا زهمّ تشداسي تاؽذ اثش اٌ تؾذيذ خٕاْذ ؽذ .ژيثشنيٍ يکي اص ْٕسيٌٕ ْايي
اعت کّ دس تضسگ ؽذٌ زثّ ْا َمؼ داسد.ژيثشنيٍ تّ فٕست لشؿ ْايي عفيذسَگ تا َاو تداسي تشنکظ يٕخٕد
اعت ْش لشؿ زأي ۱گشو يادِ يٕثش خٕاْذ تٕد ايٍ لشؿ ْا لاتم زم دس اب تٕدِ ٔ تّ دٔ عشيك دس اختياس گياِ
لشاس يي گيشد:يکي فشٔتشدٌ خٕؽّ انگور دس يسهٕل ٔ ديگشي پاؽيذٌ يسهٕل تشسٔي تٕتّ .سٔػ دٔو اعاَتش تٕدِ
ايا اخشاي اٌ ييضاٌ يقشف ْٕس يٌٕ سا تاال تشدِ.ايٍ يادِ تغياس عشيغ االَتمال دس گياِ تٕدِ ٔ تّ ْش َمغّ اي
پاؽيذِ ؽٕد تّ خٕؽّ يي سعذ .يسهٕل پاؽي سعيذٌ انگور سا تا ْ ۱فتّ تّ تاخيش يي اَذاصد ٔ تا زذٔدي اص
ييضاٌ يٕاد خايذ يسهٕل دس زثّ(لُذ)يي کاْذ .دس تيؾتش کؾٕسْا اسلاو تيذاَّ سا  ۲تاس يسهٕل پاؽي يي کُُذ :تاس
أل دس اتتذاي ظٕٓس گهٓا تاغهظت  ۵/۲تا  ۲۰لغًت دس ييهيٌٕ تّ يُظٕس تُک کشدٌ خٕؽّ ٔ تاس دٔو پظ اص نماذ
تمشيثا دٔ ْفتّ پظ اص ْٕس يٌٕ پاؽي أل تا غهظت  ۲۰تا ۴۰لغًت دس ييهيٌٕ تّ يُظٕس اصدياد زدى زثّ.تّ ايٍ
تشتية تؼذاد زثّ دس خٕؽّ کى ؽذِ ايا زثّ ْاي تاليًاَذِ تغياس دسؽت يي
انگور تشاي خهٕگيشي اص سيضػ گم ۳تا ۶سٔص پظ اص تاص ؽذٌ گهٓا يسهٕل

ؽَٕذ .خهٕگيشي اص سيضػ گم

 ۲تا  ۱۰لغًت دس ييهيٌٕ اکغيٍ

اعتفادِ کشد .تشاي دعتياتي تّ َتيدّ يغهٕب تش تايغتي خٕؽّ ْا سا کايم تّ ايٍ يسهٕل

آغؾتّ کشد َتيدّ

َاؽي اص يسهٕل پاؽي يغأي دس پاسِ اي اص ألات تٓتش اص زهمّ تشداسي اعت .يسهٕل پاؽي دس صياَي کّ گم
ْا تاص ؽذِ اَذ تاػي تؾکيم ديٕاسِ تزس دس اسلاو تيذاَّ ؽذِ ٔ تزسْايي پٕک تٕنيذ يي

کُذ .يسهٕل پاؽي تا

غهظت تيؾتش اص  ۱۰لغًت دس ييهيٌٕ تاػث ايداد عٕختگي دس تشگ يي ؽٕد .اص اکغيٍ ْاي ديگش ياَُذ اعيذ
َفتٕکغي اعتيک يي تٕاٌ اعتفادِ کشد .تشاي خهٕگيشي اص تزسْاي پٕک ييتٕاٌ اص ژيثشنيٍ اعتفادِ کشد .ژيثشنيٍ
اثش دٔخاَثّ اي سٔي سؽذ ييِٕ داسد .اگش پيؼ اص تاص ؽذٌ گهٓا ٔ تهمير يادگي تش سٔي گم پاؽيذِ ؽٕد يادگي اص
تيٍ سفتّ ٔ تاػث سيضػ ييِٕ يي ؽٕد ايا اگش تهمير ؽذِ تاؽذ ديگش اثشي سٔي يادگي َذاسد ٔ تاػث اصدياد زدى
ياختّ يي ؽٕد کّ دس َتيدّ زثّ ْا دسؽت تش يي

ؽٕد .تاثـــــــيش يـــــــــٕاد تُـــــــظيى کُُذِ سؽذ تش

اَگـــــــــــٕس اعتفادِ اص ْٕس يٌٕ ْاي گياْي تّ يُظٕس تاال تشدٌ ييضاٌ يسقٕل ٔ کيفيت انگور اص  ۲۰عال پيؼ
اغاص ؽذِ اعتْٕ۴.سيٌٕ يٕثش تش انگور اص تيٍ ْٕسيٌٕ ْاي آصيايؼ ؽذِ:

انف) ايٍ گشِٔ دس فٕستي کّ تا غهظت يؼيٍ ٔ دس صياٌ يؾخـ تّ کاس سَٔذ اثشي ؽثيّ زهمّ تشداسي داسَذ ٔ اگش
ًْضياٌ تا زهمّ تشداسي فٕست گيشد اثش آٌ تؾذيذ يي ؽٕد کّ ؽايم اص گشِٔ اکغيٍ ْا اعيذکهشٔفتٕکغي
اعتيک اص گشِٔ تاصداسَذِ ْا کهشٔاتيم تشي يتيم اييُيٕو کهشايذ اص گشِٔ ژيثشيهيٍ اعيذ ژيثشيهيک
ؽٕد

ب)اص گشِٔ اتيهٍ اتفٍ کّ تاػث تغشيغ دس سعيذٌ زثّ ْا ٔ ايداد سَگ دس زثّ يي

زهـــــــــمّ تــــــــشداسي اَـــــــگٕس ػثاستغت اص تشداؽتٍ يک اليّ پٕعت دسخت ٔ يا صخى کشدٌ اٌ تاػث تاالتشدٌ
تاسدْي ٔ کيفيت انگور ييؾٕد.لغش ايٍ اليّ زذٔد  ۲ييهيًتش ٔ کهفتي اٌ تّ ضخايت پٕعت تذٌٔ فذيّ صدٌ تّ
چٕب ييثاؽذ .زهمّ تشداسي تش سٔي ؽاخّ َاصکتش تّ ػهت تاخيش دس تشييى صخى ٔ يؾکم تٕدٌ ػًم تٕفيّ ًَي
ؽٕد .اثش زهمّ تشداسي تش سٔي تُّ دس تًاو گياِ ظاْش يي

ؽٕد ايا اگش تش سٔي تاصٔ اَداو ؽٕد فمظ ًْاٌ تاصٔ

تست تاثيش لشاس يي گيشد .دس زهمّ تشداسي پٕعت تُّ تايذ تّ عٕس کايم تشداؽتّ ؽٕد تّ عٕسي کّ ساتغّ پٕعت
تاال تا پاييٍ تّ عٕس کايم لغغ ؽٕد.اثش اَي زهمّ تشداسي ايٍ اعت کّ ياَغ خشياٌ ؽيشِ پشٔسدِ اص پاييٍ تّ تاال
ييؾٕد  .يٕاد خايي کّ تٕعظ سيؾّ خزب يي ؽٕد ٔ اص عشيك أَذ چٕتي تاال ييشٔد دس تشگ تّ ؽيشِ پشٔسدِ
تثذيم ؽذِ ٔ دس يغيش تشگؾت کّ اص عشيك أَذ اتکؼ فٕست ييگيشد تّ ياَغ تشخٕسد کشدِ ٔ دس تاالي يسم صخى
اَثاؽتّ يي ؽٕد.دس اثش ايٍ فشايُذ لُذ ٔ ْٕس يٌٕ ْاي گياْي ٔ َؾاعتّ تيؾتشي تّ لغًت تاالي صخى يي
سعذ.
صخى سا تّ گَّٕ اي تايذ ايداد کشد تا عشيغ انتياو پزيشد يؼُي لغش زهمّ َثايذ صيادتش اص

۲تا ۳ييهًتش تاؽذ دس غيش

ايُقٕست يذت صيادي تشاي تٓثٕدي صخى الصو اعت ٔ يًکٍ اعت دسخت ضؼيف يا خؾک ؽٕد.تّ عٕس يغيٕ ل ۱يا
 ۲ياِ تؼذ صخى تٕعظ اليّ صايُذِ انتياو پزيشد.
اْــــــــــــــذاف زـــــــهمــــــــّ تشداسي:
 /۱تاال تشدٌ دسفذ تّ ييِٕ َؾغتٍ گياِ تّ ػثاستي خهٕگيشي اص سيضػ گم :صياٌ اَداو چُذ سٔص پيؼ اص ظٕٓس گهٓا
يا پظ اص دٔساٌ گهذْي .پظ اص اَکّ سيضػ عثيؼي ؽشٔع ؽذ اثشي َذاسد.
/۲تضسگ ؽذٌ خثّ:صياٌ اَداو تايذ تا تضسگ ؽذٌ زثّ ْا ًْضياٌ تاؽذ ايٍ صياٌ ًَي پظ اص سيضػ عثيؼي
گهٓاعت.
/۳تغشيغ دس سعيذٌ ييِٕ:دس أايم دٔسِ سعيذٌ زثّ ْا يؼُي ُْگايي کّ اَثاؽت

يٕاد لُذي اغاص ؽذِ

اص چالٕي دٔنثّ گَٕاگَٕي اعتفادِ يي ؽٕد .تشاي اَداو زهمّ تشداسي چالٕ دٔنثّ سا دس پٕعت تُّ فشٔ کشدِ ٔ
زهمّ ٔاس تّ دٔس تُّ يي کؾُذ تّ عٕسي کّ اليّ اص پٕعت تّ عٕس يکُٕاخت اص تُّ خذا ؽٕد.

تشاي ؽاخّ ْاي

َاصکتش َٕػي ليچي تّ ؽکم گاص اَثش کّ تا لشاس دادٌ ؽاخّ تيٍ نثّ ْاي اٌ ٔ ٔاسد أسدٌ فؾاس ٔ چشخاَذٌ اٌ
پٕعت اص ؽاخّ خذا ييؾٕد لغش پٕعت َثايذ تيؼ اص  ۲تا  ۳ييهيًتش تاؽذ ٔ تايذ تّ عٕس کايم پٕعت خذا ؽٕد
تّ عٕسي کّ ساتغّ تاال تا پاييٍ لغغ ؽٕد ٔ َثايذ چٕب تُّ خذا ؽٕد چشا کّ تاػث اص تيٍ سفتٍ أَذ چٕتي ؽذِ ٔ
اب ٔ يٕاد يؼذَي اص سيؾّ تاال يُتمم ًَي ؽٕد.
ْشط:
ٔلتي کّ عٕل ؽاخّ ْاي دسخت انگور تيؼ اص زذ تاؽذ اص لذست سيؾّ ْا تشاي سعاَيذٌ يٕاد غزايي کاعتّ
يي ؽٕد نزا ْشط عانياَّ تشاي خهٕگيشي اص عٕيم ؽذٌ تيؼ اص اَذاصِ دسخت ضشٔست داسد.
يًٓتشيٍ ْشط ْاي دسخت انگور ػثاستُذ اص:

ْ /۱شط پاييضي:يغتميًا پظ اص تشداؽت ييِٕ ْا فٕست ييگشد ٔ دس اٌ ؽاخّ ْاي کّ ييِٕ دادِ اَذ دس پاييض
کٕتاِ يي کُُذ.
ْ/۲شط افهي:يًٓتشيٍ ْشط تشاي تًاو دسخت انگور تٕيژِ تشاي ؽاخّ افهي کّ ادايّ دُْذِ تُّ دسخت اعت
دس ايٍ ْشط اص اٌ يمذاسي کّ تُّ ايغال دس سٔي ؽاخّ افهي سؽذ کشدِ  ۵تا  ۶خٕاَّ ٔ زذاکثش  ۸خٕاَّ سا تالي
گزاؽتّ تميّ سا تشيذِ ٔ ززف يي کُُذ .دس يٕسد ؽاخّ ْاي خاَثي کّ خٕب سؽذ کشدِ اَذ ْى تاص تشاي اٌ يمذاس
کّ ايغال سؽذ کشدِ  ۲يا  ۳خٕاَّ تشاي ْش ؽاخّ تالي گزاؽتّ ٔ تميّ سا ْشط ييکُُذ تُٓا ًْيٍ خٕاَّ ْاي
تالي ياَذِ سٔي تُّ افهي ٔ ؽاخّ ْاي فشػي ْغتُذ کّ دس تٓاس ايُذِ سؽذ کشدِ ٔ ييِٕ يي
صياٌ ْشط افهي ارس دي ٔ تًٍٓ اعت يؾشٔط تش ايُکّ صياٌ اَداو اٌ ْٕاي يُغمّ اص

دُْذ .تٓتشيٍ

 ۸دسخّ صيش ففش گشيتش

تاؽذ.ايٍ ْشط َثايذ ديشتش اَداو گيشد .دس ْشط صيغتاَي دسخت انگور تشخالف ْشط عايش ييِٕ ْا ؽاخّ ْا سا
تالفافهّ اص تاالي خٕاَّ ًَي تشَذ تهکّ زذٔد  ۲عاَتيًتش تاالي خٕاَّ سا ْى تالي يي گزاسَذ دس غيش ايٍ فٕست
تاالتشيٍ خٕاَّ خؾک يي ؽٕد.
ْ/۳شط فشو دادٌ :تُٓا دس َٓانٓايي کّ تاصِ کؾت ؽذِ اَذ دس عانٓاي أل ٔ دٔو اَداو ييگيشد .نزا دس تٓاس تشاي
َٓال تُٓا  ۳خٕاَّ تالي ييگزاسَذ پظ اص ايُکّ خٕاَّ ْا سؽذ کشدَذ ٔ عٕل يکي اص ؽاخّ ْا تّ
سعيذ اٌ سا تّ ػُٕاٌ تُّ افهي پزيشفتّ ٔ ؽاخّ ْاي ديگش سا اص تّ يي

 ۲۰عاَتيًتش

تشَذ .دس فٕست نضٔو عال تؼذ َيض تّ

ؽاخّ افهي اخاصِ سؽذ دادِ ٔ ؽاخّ ْاي خاَثي سا کّ دس استفاع ًَتش اص  ۵۰عاَتيًتش سؽذ کشدِ اَذ لغغ يي
کُُذ.تذيٍ ٔعيهّ دسختاٌ انگور تّ استفاع ۵/۱تا ۲يتش ايداد يي کُُذ.
ْ/۴شط تشگ:ايٍ ْشط فمظ دس دسختاٌ انگور کٕتاِ لذ( ۵/۱تا۲يتش)ٔ دس أاخش تٓاس فٕست ييگيشد .دس ايٍ ْشط
تُٓا تشگٓاي صيادي کّ ياَغ تاتؼ يغتفيى َٕس خٕسؽيذ تّ خٕؽّ ْاي انگور لغًت يياَي تاج دسخت ييؾَٕذ
تا دعت چيذِ ٔ دٔس يي اَذاصَذ.
تيًاسيٓا ٔ آفات:
تيًاسي ْاي دسخت انگور تّ  ۳دعتّ زيٕاَي لاسچي ٔ ٔيشٔعي تمغيى يي ؽَٕذ.اَگهٓاي زيٕاَي کّ يٓى
تشيٍ آٌ ؽپؾک مو اعت کّ ْى سيؾّ ٔ ْى تشگ ْا سا

آنٕدِ ييکُذ کّ تشاي يثاسصِ تا اٌ تيؾتش اص ط يٕ و

عيغتيک اعتفادِ يي کُُذ .اَگهٓاي لاسچي کّ ييتٕاٌ اس کپک خاکغتشي َاو تشد کّ دس دسخّ أل تّ زثّ ْاي
انگور ٔ عپظ تّ تشگ ٔ چٕب انگور زًهّ ييکُذ.اعپٕس اٌ سٔي چٕب دسخت انگور تًاو عال صَذِ ياَذِ ٔ تّ
يسض يغاػذ ؽذٌ يسيظ فؼانيت يدذد خٕد سا اص عش ييگيشد ــــ عفيذک دسٔغي کّ سٔي تشگمو تّ فٕست نکّ
عفيذ کٕچکي تّ لغش تمشيثي  ۱عاَتي يتش ظاْش ؽذِ ٔ کى کى صسد ٔ يثم سٔغٍ يا ؽيؾّ لاتم ػثٕس َٕس يي
ؽٕد .ــــ عفيذک زميمي کّ تّ يسض عش أسدٌ گياِ اص خاک يي

تٕاَذ آٌ سا آنٕدِ کُذ تّ فٕست پٕدسي

عفيذسَگ دس عغر تشگٓاي خٕاٌ ظاْش ؽذِ ٔ ياَغ سؽذ اٌ ييؾٕد ٔ اَذکي تؼذ گياِ تّ دٔس خٕدػ يي پيچذ.
تش ضذ ًّْ تيًاسي ْاي لاسچي ييتٕاٌ تا لاسچکؼ ْاي گٕگشدداس يثاسصِ ٌ يٕ د .کًثٕد ػُاؿ کافي انثتّ کًثٕد
تشخي ػُافش يؼذَي َيض ظاْشي ؽثيّ تّ تيًاسي تّ تشگ ييذْذ کّ تا زم کشدٌ ػُافش
اعتفادِ تّ ػُٕاٌ کٕد تشگي سٔي دسختاٌ ٔ تشگٓايؾاٌ ػالئى فٕق سا اص تيٍ تشد.
کاؽت انگور

يٕسد َظش دس اب ٔ

دس پاييض ٔ پيؼ اص کاؽتٍ َٓال ْاي انگور َخغت سٔي صييٍ کٕدْاي يؼذَي ٔ آنی سا تّ يمذاس الصو سيختّ آَگاِ
تا يک ؽخى ػًيك آَا سا تّ صيش خاک يي فشعتُذ.عپظ صييٍ سا تّ فٕست خٕي پؾتّ دس يي آٔسَذ َٓانٓا سا
سٔي پؾتّ ٔ کُاس خٕي کاؽتّ ييؾٕدُْ.گاو کاؽت چانّ ْا سا تّ ػًك زذٔد  cm۵۰کُذِ َٓانٓا سا دس آَا يي
کاسَذ چانّ کّ دس آَا َٓال کاؽتّ ييؾٕد تّ فٕست  ۵۰*۵۰کُذِ ٔ داخم آَا يمذاسي کًپٕعت کُّٓ ٔ فغفش ٔ
اْک ييشيضَذ ايٍ يٕاد تشاي سؽذ َٓانٓا يفيذَذ ٔني َثايذ صيادِ سٔي ٌيٕ د کّ َٓانٓا فذيّ ديذِ ٔ سيؾّ ْايؾاٌ
تغٕصد دس تاغٓاي تضسگ َٓانٓا سا تا فافهّ  ۱۲۰تا  ۱۵۰عاَتي يتش اص يکذيگش ييکاسَذ ٔ تش سٔي عيى يي تُذَذ.
تٓتشيٍ صياٌ تشاي کاؽت َٓال أايم تٓاس يؼُي پيؼ اص تاص ؽذٌ خٕاَّ ْاعتَٓ .ال سا عٕسي ييکاسَذ کّ زذالم
 ۲خٕاَّ اػ داخم خاک ياَذِ ٔني عشؽاٌ زذٔد  ۵عاَتيًتش خاسج اص خاک تاؽذ ٔ عپظ چانّ ْا سا تا يخهٕعي
اص خاک ٔ کٕد پش کشدِ عش َٓانٓا سا زذٔد ۱عاَتيًتش يي تشَذ.پظ اص اتًاو خاک سيضي خاکٓاي اعشاف َٓال سا تّ
ؽذت فؾاس يي دُْذ ٔ تّ دَثال اٌ تّ ؽذت اتياسي يي کُُذ.کٕدْا سا ًّْ عانّ تايذ تّ َٓال داد ٔني َّ دس
کُاس گياِ يا دس عغر چانّ ْاي لثهي تهکّ دس فافهّ اي يتُاعة تا سؽذ سيؾّ ْايؾاٌ ٔ دٔس اص تُّ.
تؼذ اص سفغ خغش عشياي تٓاس ٔ کًي پيؼ اص تاص ؽذٌ خٕاَّ ْا تذٌٔ تٕخّ تّ استفاػي کّ َٓال سعيذِ اَشا اص
تاالي خٕاَّ عٕو يي تشَذ تّ عٕسي کّ تشاي َٓال  ۳خٕاَّ تالي تًاَذ دس تٓاس يا تاتغتاٌ پظ اص اَکّ خٕاَّ ْا
سؽذ کشدَذ تّ يسض ايُکّ يکي اص آَا تّ  ۲۰عاَتيًتش سعيذ دٔ خٕاَّ ديگش سا اص تّ ْشط يي کُُذ ٔ خٕاَّ ۲۰
عاَتي يتشي سا يّ ػُٕاٌ ؽاخّ افهي تسغاب أسدِ ٔ تّ ليى و
خٕاَّ ييشعاَُذ ٔ ؽاخّ ْاي ديگش سا ْشکذاو تّ

ی بَذَذ.دس أاخش پاييض ؽاخّ افهي سا تّ ۶

 ۲خٕاَّ يسذٔد ييکُُذ.ايٍ ْشط تايذ ًّْ عانّ تّ ًْيٍ

تشتية تکشاس ؽٕد تا ؽاخّ افهي دساصاي يٕسد َظش تشعذْ.شگاِ َٓال اص تاصاس خشيذاسي ؽذِ تاؽذ اَشا تا  ۲۴عاػت
داخم اب ييخٕاتاَُذ تّ عٕسيکّ اب آَا سا خٕب تپٕؽاَذ .عپظ اٌ سا تيشٌٔ أسدِ يکغاػت دس ْٕاي اصاد گزاؽتّ
عپظ فٕسا آَا سا دس يسم افهي تّ سٔػ تاال کاؽتّ ٔ اب فشأاٌ يي دُْذ.
کـــــــــــــــٕدْاي يٕسد َــــــــياص اَــــــــــــگٕس:
انف)کٕدْاي يؼذَي:اصت تشاي کٕددْي تاغٓاي انگور اعتفادِ ييؾٕد کّ ييتٕاٌ تّ ػُٕاٌ کٕدتشگي تا غهغت
 ۱دسفذ ْى داد.صيادِ سٔي دس دادٌ کٕدْاي اصتّ اثشات يُفي دس سؽذ داسد کّ يٓى تشيٍ آَا ػثاستُذ اص سؽذ تيؼ
اص زذ ٔ تٓى صدٌ سؽذ عثيؼي گهٓا ٔدس َتيدّ کى ؽذٌ يسقٕل ٔ زغاعيت گياِ دس يماتم عشياي صيغتاٌ.
فغفش تّ ػُٕاٌ کٕد فغفشِ اص عٕپش فغفات اعتفادِ يي

ؽٕد کّ دس

آب يسهٕل اعت.

پتاعيى :تشاي عاختٍ عاختًاٌ تشگٓا ٔ چٕتي ٔ عخت ؽذٌ ؽاخّ تٕيژِ عالّ ْا ٔ ًْچُيٍ تشاي سعيذٌ
ؽاخّ ْاي انگور ٔخٕدػ الصو اعت.
يُيضيى:يکي اص کٕدْاي افهي يٕسد َياص اعت ٔخٕدػ دس تشگٓا تشاي عاختٍ کهشٔفيم ٔ دس َتيدّ خزب
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ْٕا ٔتثذيم اٌ تّ لُذ ضشٔسي اعت ٔ يغيٕ ال تّ فٕست عٕنفات يُيضيى تّ صييٍ دادِ ؽذِ کّ تشازتي دس اب زم
يي ؽٕد.
کهغيى:اص کٕدْايي اعت کّ انگور ؽذيذا تّ اٌ ٔاتغتّ اعت ٔ تايذ ًّْ عانّ تّ يمذاس الصو تّ تاغٓاي انگور
داد
ب)کٕدْاي آني:اس نساػ يٕاد غزايي دس دسخّ دٔو اًْيت لشاس داسَذ يًٓتشيٍ تاثيش آَا تش سٔي خاک تٓتش کشدٌ
خٕاؿ فيضيکي اعت کّ اص ساْاي صيش اَداو يي

ؽٕد/۱:تٓتش کشدٌ عاختًاٌ تافت خاک

ييکشٔاسگاَيغى خاک /۳تُظيى َغثت آب تّ ْٕا دس داخم خهم ٔ فشج خاک.

/۲فؼال کشدٌ

يمذاس کٕد يٕسد َياص خٓت دسختاٌ

تاسدِ تّ لشاس صيش اعت :أسِ ۵۰۰کيهٕگشو دس ْکتاس عٕپش فغفات  ۵۰۰کيهٕگشو دس ْکتاس کٕد زيٕاَي ۳۰تٍ دس ْکتاس

تشاي دسختاَي کّ دس زال زذاکثش ييِٕ دادٌ ْغتُذ  ۲۵۰کيهٕ عٕنفات پتاعيى دس عال يي تاؽذ .کٕد آني سا
يغيٕ ال دس پاييض يا صيغتاٌ يکثاسِ ييذُْذ کٕدْاي يؼذَي سا َثايذ يکثاسِ داد.

آ َٓا سا ييتٕاٌ دس  ۳تاس ْش دفؼّ تّ

فافهّ ۲ياِ تّ صييٍ داد .کٕد اصتّ سا اص أل ؽٓشيٕس َثايذ تّ تاکغتآَا داد چٌٕ تاػث ادايّ سؽذ ٔ دس َتيدّ َاسط
ياَذٌ چٕب دسختٓا يي ؽٕد.

