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مقدمه 
سایت	های	جامع	الگویی	به	عنوان	بستری	برای	انتقال	مجموعه	ای	
از	یافته	ها	ی	تحقیقاتی	و	دانش	نوین	کشاورزی	به	عرصه	های	تولیدی،	
	نقش	مهمی	در	توسعه	و	پیشرفت	کشاورزی	در	هر	منطقه	دارند	و
زمینه	مناسبی	برای	آموزش	علمی	و	عملی	بهره	برداران	و	ارائه	
خدمات	علمی	به	صورت	هماهنگ	و	نظام	مند	به	آن	ها	فراهم	می	کنند.	
دستورالعملی	که	در	پیش	رو	دارید	مجموعه	ای	تلفیقی	از	
یافته	های	قابل		ترویج	حاصل	از	پروژه	های	تحقیقاتی	و	تجارب	و	
	دانش	بومی	در	زمینه	انگور	دیم	است	که	بر	اساس	وضعیت	موجود	
غرب	کشور	 در	مناطق	 واقع	 دیم	 انگور	 سایت	های	الگویی	 در	
نگاشته	شده	است.	سعی	شده	است	عملیات	اجرایی	مربوط	به	
توصیه	های	فنی	با	جزئیات	کامل	آورده	شود	تا	مروجان	و	بهره	برداران	

عزیز	بتوانند	از	این	دستورالعمل	به	خوبی	بهره	مند	شوند.
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هدف ایجاد سایت های الگویی انگور دیم
از دیگر اهدافی که در سایت های الگویی مدنظر برنامه ریزان 
اشاره کرد:  موارد  این  به  می توان  قرار دارد   بخش کشاورزی 
اجرایی کردن تمام یافته های تحقیقاتی کارآمد و تجارب سازگار 
سیاست های حمایتی  از  بهره گیری  جامع،  سایت  یک  قالب  در 
زیربخش های اجرایی، و تسهیل ارائه فعالیت های ترویجی و آموزشی.
با	ایجاد	سایت	های		الگویی	موفق	در	اراضی	کشاورزان،	زمینه	
اشاعه	و	گسترش	یافته	های	نوین	کشاورزی	به	خوبی	فراهم		می	شود	و	
که	 تمام	توصیه	های	کاربردی	 جامع،	 و	 منظم	 برنامه	ریزی	 با	
هم		اینک	به	کار	گرفته	نمی	شوند،	در	مقطع	زمانی	معینی	به	اکثر	
بهره	برداران	منتقل	خواهند	شد.	از	دیگر	پیامدهای	مورد	انتظار	
سایت	های	الگویی	موفق	می	توان	به	این	موارد	اشاره	کرد:	افزایش	
دانش	فنی	و	مهارت	تولیدکنندگان،	افزایش	بهره	وری	و	پایداری	
تولید،	افزایش	درآمد	کشاورزان	و	کاهش	هزینه	های	تولید	و	نیز	

استفاده	بهینه	از	قابلیت	های	موجود.
در	سایت	های	الگویی	انگور	دیم	هدف	این	نیست	که	به	تاکستانی	
آرمانی	برسیم	که	به		لحاظ	سرمایه	گذاری	و	امكانات،	فاصله	زیادی	
با	واحدهای	تولیدی	هم	جوار	خود	دارد	و	از	بازدهی	تولید	باالیی	
برخوردار	است؛	بلكه	می	خواهیم	بر	اساس	تحلیل	شرایط	فنی	و	
اقلیمی	موجود	و	شناسایی	شاخص	های	تأثیرگذار	بر	تولید	پایداِر	
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محصول	باکیفیت	و	سالم	و	اصالح	این	شاخص	ها	با	همان	امكانات	و	
شرایط	موجود،	به	هدف	مورد	نظر	دست	یابیم.	بدین	ترتیب،	ارتقاء	
تاکستان	های	دیم	 را	در	 بتواند	جریانی	اصالحی	 باید	 الگو	 سایت	

منطقه	راه	اندازی	کند.

انتخاب محل تاکستان دیم
در	مناطقی	از	کشور	که	دارای	اقلیم	مناسب	و	بافت	خاک	لومی	با	
عمق	بیش	از	یک		و	نیم	متر	هستند،	شرایط	برای	احداث	تاکستان	دیم	
مهیاست.	همه	صاحب	نظران	در	این	مسئله	اتفاق		نظر	دارند	که	عمق	
کاشت	نهال	در	انگور	دیم	مسئله	ای	بسیار	حیاتی	است	و	یكی	از	
شروط	موفقیت	این	سیستم	در	تاکداری	به	حساب	می	آید.	احداث	
تاکستان	دیم	در	دامنه	های	شمالی	و	شمال	غربی	بر	دامنه	های	جنوبی	
ارجحیت	دارند.	از	طرفی،	در	دامنه	های	روبه		جنوب	خطر	سرمازدگی	
بهاره	بیش	تر	است.	اما	در	مناطق	مرتفع	با	فصل	رشد	کوتاه،	کشت	
ارقام	زودرس	در	دامنه	های	جنوبی	توصیه	می	شود.	در	مناطقی	با	
زمستان	های	بسیار	سرد	که	حداقل	دما	از	25-	درجه	سانتی	گراد	

کم	تر	باشد،	احداث	تاکستان	دیم	توصیه	نمی	شود.	
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احداث تاکستان دیم
قبل	از	احداث	تاکستان	بهتر	است	آزمون	خاک	بر	اساس	
و	 نیاز	 صورت	 در	 سپس،	 گیرد؛	 انجام	 مرتبط	 دستورالعمل	
با	شرایط	دیم	هنگام	 نتایج	آزمون	خاک	و	متناسب	 بر	اساس	
غرس	نهال	کود	دامی	پوسیده	و	کودهای	شیمیایی	به	خاک	
باالی	 بارندگی	 با	 مناطقی	 برای	 بانكت	 ایجاد	 شوند.	 اضافه	
700	میلی	متر	و	ایجاد	سامانه	آبگیر	برای	مناطقی	با	بارندگی	
ایجاد	 مناطق	 این	 در	 توصیه	می	شود.	 از	700	میلی	متر	 کم	تر	
سامانه	آبگیر	شرایط	مناسبی	را	برای	ذخیره	آب	قابل	دسترس	
بوته	ها	فراهم	می	کند،	به	طوری	که	رواناب	حاصل	از	بارندگی	ها	

به	چاله	ای	هدایت	می	شود	که	نهال	در	آن	غرس	شده	است.

ایجاد بانکت
پس	از	تهیه	نقشه	کاشت،	بانكت	هایی	با	مشخصات	ذکرشده	
در	جدول	۱	بر	روی	خطوط	تراز	حفر	خواهد	شد.	هنگام	چاله	کنی	
باید	خاک	چاله	روی	لبه	بانكت	و	عمود	بر	شیب	قرار	گیرد	تا	
	در	آینده	موجب	هدایت	و	ذخیره	بیش	تر	آب	در	چاله	ها	شود	و
از	فرسایش	خاک	و	بیرون		افتادن	ریشه	مو	در	سال	های	بعد	

جلوگیری	شود	)شكل	۱(.
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جدول 1- مشخصات بانکت ها برای تهیه نقشه

عرض بانکت 
برحسب سانتی متر

80 سانتی متر

 قطر چاله های کاشت
برحسب سانتی متر

70 سانتی متر

 عمق چاله های کاشت
برحسب سانتی متر

1-0/8 متر

	

 شکل 1- نمایی از ایجاد بانکت در اراضی شیب دار و موقعیت چاله ها
روی بانکت و مالچ پالستیکی در داخل چاله
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احداث سامانه آبگیر
ایجاد	سامانه	آبگیر	در	مناطق	کم		باران	نقش	مهمی	در	جمع	آوری	
نزوالت	آسمانی	و	هدایت	آن	ها	به	سمت	بوته	ها	دارد.	سامانه	
آبگیر	می	تواند	تلفیقی	از	دو	یا	چند	راهكار	استحصال،	هدایت	و	
نفوذ	رواناب	به	منطقه	فعال	ریشه	باشد.	به		طور	خالصه	می	توان	
از	راهكارهای	زیر	برای	ایجاد	سامانه	آبگیر	در	تاکستان	های	دیم	

استفاده	کرد:
هنگام غرس نهال قسمت کمی از کف چاله و جداره . 1

پایین  دست چاله را که به سطح شیب نزدیک تر است با پوشش 
پالستیکی می پوشانیم. این کار موجب جلوگیری از خروج آب 

چاله به پایین دست می شود.
پس از ریختن مخلوط خاک سطحی و کود های آلی در . 2

کف چاله، همراه با غرس نهال، یک یا دو لوله پلی اتیلنی به 
قطر 10 سانتی متر و طول 1 متر در دو طرف نهال به فاصله 
پرکردن چاله  از  نهال نصب می شود و پس  از  30 سانتی متر 
کاشت، داخل لوله ها با شن درشت پر می شود. سپس لوله ها 
شوند.  استفاده  بعدی  چاله  برای  تا  می شوند  کشیده  بیرون 

فیلتر شنی موجب نفوذ سریع رواناب به عمق چاله می شود.
 استفاده از کود حیوانی پوسیده یا کود آلی ورمی کمپوست و. 3

کاه و کلش در داخل چاله ها به منظور افزایش جذب و نگهداری 
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رطوبت و بهبود وضعیت فیزیکی و شیمیایی خاک در محیط 
اطراف ریشه حائز اهمیت است.

با غلتک زنی در سطح سامانه آبگیر می توان حجم زیادی . 4
از رواناب را به سمت چاله های کاشت هدایت کرد.

نکته مهم در ایجاد سامانه آبگیر، ایجاد شیارهای هاللی . 5
به عمق 15 سانتی متر در دو طرف چاله برای هدایت رواناب 
حاصل از نزوالت جوی به درون چاله های کاشت است )شکل 2(. 
هر سال پس از اولین باران پاییزی الزم است عملیات ترمیم 

سامانه آبگیر انجام گیرد.
مساحت سامانه آبگیر بر اساس میزان بارندگی منطقه، . 6

نیاز آبی گونه و ضریب بارش مؤثر محاسبه می شود. در جدول 2 
میانگین  اساس  بر  بوته ها  کاشت  فاصله  و  سامانه  مساحت 

بارندگی آمده است.
	

 شکل 2- تصویری از موقعیت چاله های کاشت
 در سیستم لوزی و شیارهای هاللی سامانه آبگیر
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 جدول 2- مساحت سامانه آبگیر و
 فاصله کاشت بوته های انگور بر اساس میانگین بارندگی منطقه

میزان بارندگی 
منطقه )برحسب 

میلی متر(

مساحت هر 
سامانه )برحسب 

مترمربع(

 تعداد بوته
 در هکتار

فاصله کاشت 
)برحسب متر(

3 × 61.6672/5 متر مربع1,000

3 × 7/51.3053 مترمربع900

4 × 10/59743 مترمربع800

4 × 147003/5 مترمربع700

5 × 214694 مترمربع600

6 × 362785 مترمربعکم تر از 500

به	منظور	ذخیره	بهینه	نزوالت	آسمانی	و	نیز	جلوگیری	از	
خطر	سرمازدگی	زمستان	توصیه	می	شود	چاله	های	کاشت	در	
اوایل	پاییز	و	پس	از	اولین	بارندگی	مؤثر	ایجاد	شوند،	اما	عملیات	
فرصت	 اولین	 در	 بهار	 اوایل	 یا	 زمستان	 اواخر	 در	 نهال	 غرس	
ممكن	انجام	شود.	عمق	چاله	کاشت	متناسب	با	میزان	بارندگی	
منطقه	خواهد	بود	و	هرچه	میانگین	بارندگی	منطقه	کم	تر	باشد،	
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بهتر	است	چاله	های	کاشت	عمیق	تر	حفر	شوند.	در	مناطقی	که	
بارندگی	بیش	از	600		سانتی	متر	دارند،	عمق	چاله	در	حد	70	تا	

80	سانتی	متر	کفایت	می	کند.

ویژگی های نهال مناسب انگور دیم
بوته	 از	 برای	کشت	دیم	می	بایست	 قلمه	ریشه	دار	مناسب	
پُربار	و	سالم	ارقام	متحمل	به	خشكی	مانند	ارقام	زیر	گرفته	شود:

رشه؛ _
خوشناو؛ _
چفته؛ _
لرکش؛  _
کالهداری؛ _
فخری؛ یا _
سایر ارقام انگور دیم.  _

قطر	قلمه	ها	حداقل	۱	سانتی	متر	باشد	و	طول	قلمه	کم	تر	از	
80	سانتی	متر	نباشد	)شكل	۳(.	به	محض	اینكه	قلمه	های	ریشه	دار	
از	خاک	نهالستان	بیرون	آورده	می	شوند،	ریشه	های	آن	ها	باید	با	
ریدومیل	 مانند	 ضدعفونی	کننده	 مواد	 حاوی	 پرالیناژ	 محلول	
	)متاالکسیل(	ضدعفونی	شوند	و	بالفاصله	قلمه	ها	غرس	شوند	و
آبیاری	اولیه	انجام	گیرد.	استفاده	از	کود	دامی	پوسیده	در	



اصول احداث و مدیریت تاکستان دیم ...16

ترکیب	با	خاک	سطحی	در	اطراف	ریشه	قلمه	های	کشت	شده	
توصیه	می	شود.	

شکل 3- تصاویری از مراحل تهیه قلمه و ریشه دارکردن قلمه های انگور



17 اصول احداث و مدیریت تاکستان دیم ...

خصوصیات ارقام مناسب انگور دیم در استان کردستان
مناطق در	 انگور	 تعداد	59	رقم	 پژوهش	ها،	 اساس	 	بر	
مختلف	استان	کردستان	شناسایی	شده	است	که	بیش	از	۳0	رقم	
آن	به	صورت	دیم	پرورش	می	یابد.	ارقامی	که	در	سطح	استان	
از	خوشناو،	رشه،	 پرورش	می	یابند،	عبارت		اند	 	به	صورت	دیم	
عسكری	سیاه،	فرخی،	ساهانی	)سادانی(،	سرقوله،	زرکه،	دوریوی،	
مام	برایمه،	سوراو،	طایفی،	لعل،	گون	کله	باب،	گزنه	ای،	دره	بول،	
شارباژیر،	بول	مسكه،	بزمارکوت،	چاوگا،	بول	مازو،	کاژاو،	مره	ای،	
بكره	ای،	عسكری،	بی	دانه	سفید	)کشمشی(،	ریش	بابا،	شله	فرخی،	
از	 ارقام	 بعضی	 یاقوتی.	 و	 خرمه	 ریویله،	 زردک،	 سفید	محلی،	
در	 که	 همان	گونه	 برخوردارند.	 متعددی	 نام	های	 و	 شكل	 تنوع	
شكل	4	مشاهده	می	شود،	تنوع	بسیار	زیادی	از	نظر	خصوصیات	

مورفولوژیكی	بین	ارقام	انگور	دیم	وجود	دارد.
دیم	 انگور	 ارقام	 مهم	ترین	 »خوشناو«	 و	 »رشه«	 ارقام	
استان	کردستان	هستند	که	بر	اساس	نتایج	تحقیقاتی	کلون	های	برتر	
این	ارقام	با	کم	ترین	هزینه	داشت،	قابلیت	تولید	بیش	از	40	تن	
شرایط	 با	 ویژه	ای	 سازگاری	 ارقام	 این	 هستند.	 دارا	 را	 هكتار	 در	
به	 حبه	هایی	 با	 بزرگ	 خوشه	هایی	 دارای	 دارند،	 استان	 اقلیمی	
با	 تیره	هستند	)شكل	5(	و	برگ	های	نسبتاً	کوچک	 رنگ	قرمز	
تولید	 برای	 بسیار	مطلوبی	 کیفیت	 از	 دارند.	 	بریدگی	های	عمیق	
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آب	میوه	برخوردارند	و	عالوه	بر	تازه	خوری	و	تولید	آب	میوه،	قابلیت	
	فراوری	به	صورت	کنسانتره،	استخراج	رنگ	دانه	طبیعی،	روغن	بذر	انگور	و
تولید	مویز	را	نیز	دارند.	وجود	مقادیر	زیاد	آنتوسیانین۱	و	رسوراترول2	

در	این	ارقام	موجب	ارزش	غذایی	فوق	العاده	آن	ها	شده	است.		

	

انگور دیم خوشناو

1. آنتوسیانین ممکن است میزان خطر ابتال به عوارض قلبی و چاقی مفرط را کاهش دهد.

2. رسوراترول آنتی اکسیدانی است که به مبارزه با سرطان و جلوگیری از بیماری های 
قلبی کمک می کند.

 شکل 4- خصوصیات برگ و میوه برخی از
 ارقام مهم انگور دیم استان کردستان 



19 اصول احداث و مدیریت تاکستان دیم ...

انگور دیم رشه

انگور دیم رقم سرقوله
 ادامه شکل 4- خصوصیات برگ و میوه برخی از

 ارقام مهم انگور دیم استان کردستان 
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انگور دیم رقم زرکه

انگور دیم رقم لعل

 ادامه شکل 4- خصوصیات برگ و میوه برخی از
 ارقام مهم انگور دیم استان کردستان 
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انگور دیم رقم گون کله باب

انگور دیم رقم دله اوزوم

 ادامه شکل 4- خصوصیات برگ و میوه برخی از
 ارقام مهم انگور دیم استان کردستان 
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انگور دیم رقم بول مسکه

انگور دیم رقم سوراو

 ادامه شکل 4- خصوصیات برگ و میوه برخی از
 ارقام مهم انگور دیم استان کردستان 
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انگور دیم رقم ریش بابا

انگور دیم رقم ساهانی

 ادامه شکل 4- خصوصیات برگ و میوه برخی از
 ارقام مهم انگور دیم استان کردستان 
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انگور دیم رقم طایفی

انگور دیم رقم زردک

 ادامه شکل 4- خصوصیات برگ و میوه برخی از
 ارقام مهم انگور دیم استان کردستان 
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انگور دیم رقم سپیکه

 )K-29( شکل 5- کلون برتر انگور دیم خوشناو 
با ظرفیت عملکرد 46/8 تن در هکتار

 ادامه شکل 4- خصوصیات برگ و میوه برخی از
 ارقام مهم انگور دیم استان کردستان 
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مراقبت های پس از کاشت 
در	مناطقی	که	پراکنش	مناسب	بارندگی	در	فصل	بهار	وجود	

ندارد،	الزم	است	آبیاری	به	صورت	زیر	انجام	شود:
آبیاری سال اول: در سال اول پس از کاشت 2 تا 3 مرحله  _

آبیاری تکمیلی بسته به شرایط اقلیمی موجود1 انجام شود. 
آبیاری سال دوم: در سال دوم نیز یک بار آبیاری تکمیلی  _

در اواخر تیر انجام شود. بسته به رشد ریشه ها در سال دوم، 
آبیاری تکمیلی نباید سطحی انجام شود و مقدار آب باید به 
اندازه ای باشد که در دسترس ریشه های پایین دست قرار گیرد 

)تا حد امکان 100 تا 150 لیتر برای هر بوته(. 
	همچنین	کنترل	علف	های	هرز	به	ویژه	در	سال	اول	از	اهمیت	زیادی
به	ُگل		رفتن	علف	های	هرز،	 از	 برخوردار	است.	توصیه	می	شود	قبل	
عملیات	جمع	آوری	علف	های	هرز	و	استفاده	از	آن	ها	به	عنوان	
مالچ	گیاهی	در	پای	بوته	ها	انجام	شود.	در	سال	های	بعد	حذف	
ریشه	های	سطحی	در	اول	بهار	همراه	با	کنترل	علف	های	هرز	
می	تواند	به	توسعه	رشد	ریشه	های	موجود	در	عمق	خاک	منجر	شود.

1. در شرایط اقلیمی استان کردستان، اولین آبیاری تکمیلی در هفته چهارم خرداد، آبیاری 
مرحله دوم در هفته سوم تیر، و آبیاری مرحله سوم در هفته دوم مرداد توصیه می شود.
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هرس انگور دیم
تحقیقات	و	تألیفات	زیادی	درباره	هرس	انگور	وجود	دارد؛	
اما	نكته	حائز	اهمیت	تفاوت	اصول	و	روش	های	هرس	انگور	دیم	
در	مقایسه	با	انگور	آبی	است	که	کم	تر	به	آن	پرداخته	شده	است.	

برخی	از	این	تفاوت	ها	در	سه	مبحث	زیر	خالصه	می	شود:

هرس فرم و تربیت مو
در	شرایط	دیم	به	سبب	آبیاری	نكردن	گیاه،	معموالً	بوته	های	مو	
به	فرم	خزنده	یا	پاچراغی	پاکوتاه	هرس	می	شوند	)شكل	6(.	این	
عمل	موجب	سایه	اندازی	بیش	تر	در	محدوده	بوته	در	مقایسه	با	
فرم	های	روسیمی	و	جلوگیری	از	تبخیر	رطوبت	خاک	می	شود.	
از	طرفی،	در	فرم	های	خزنده	و	پاچراغی	پاکوتاه،	مسیر	انتقال	آب	
به	اندام	های	بارده	کوتاه	تر	از	فرم	های	روسیمی	است	و	در	مجموع	

سازگاری	بیش	تری	با	شرایط	دیم	دارد.
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 شکل 6- فرم های تربیت رایج در باغ انگور دیم: 
فرم خزنده )باال(، پاچراغی پاکوتاه )پایین(
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هرس باردهی
در	شرایط	دیم،	عالوه	بر	دستیابی	به	عملكرد	مطلوب،	حفظ	
قدرت	رشد	بوته	و	توسعه	هرچه		بیش	تر	ریشه	به	اعماق	خاک	
نیز	از	اهمیت	ویژه	ای	برخوردار	است	)شكل	7(.	لذا	الزم	است	با	
انجام	هرس	تعادلی،	ضمن	دستیابی	به	عملكرد	مطلوب	و	پایدار،	
قدرت	رشد	رویشی	بوته	نیز	در	نظر	گرفته	شود	و	هنگام	هرس	
زمستانه	تعداد	جوانه	ای	که	روی	بوته	باقی	می	ماند،	با	قدرت	رشد	
بوته	متناسب	باشد.	نتایج	تحقیقات	نشان	داد	در	انگور	دیم	ارقام	
رشه	و	خوشناو،	بهترین	شیوه	هرس	باردهی	انجام	هرس	تعادلی	
با	فرمول	۱5+40	است؛	یعنی	به	ازای	نیم	کیلو	شاخه	یک	ساله	
هرس	شده،	تعداد	40	جوانه	و	به	ازای	هر	نیم	کیلو	اضافه	وزن	شاخه	
یک	ساله	هرس	شده،	تعداد	۱5	جوانه	بیش	تر	روی	بوته	باقی	بماند.	
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شکل 7- هرس باردهی: قبل از هرس )باال( و بعد از هرس )پایین(  
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هرس سبز 
هرس	سبز	را	می	توان	مكمل	هرس	خشک	دانست،	زیرا	این	
عمل	باعث	توزیع	صحیح	و	منظم	مواد	غذایی	در	اندام	های	گیاه	
می	شود.	این	هرس	هنگامی	روی	بوته	مو	انجام	می	گیرد	که	جوانه	ها	
شروع	به	رشد	کرده	باشند،	و	در	تمام	فصل	رشد	می	توان	آن	را	

ادامه	داد.	
هرس	سبز	یا	تابستانه	در	مراحل	مختلف	رشد	بوته	و	به	

روش	های	ذکرشده	در	جدول	۳	قابل		انجام	است.

جدول 3- روش های هرس سبز یا تابستانه در مراحل مختلف رشد بوته

نام فارسی 
روش

نام انگلیسی 
توضیحات روشروش

Toppingسربرداری
حذف 30 تا 60 سانتی متر از 
انتهای شاخه، یک تا سه بار 

در طول فصل رشد

حذف شاخه های ناخواسته Suckeringپاجوش زنی
روی تنه

حذف جوانه های متورم پایین Disbuddingجوانه گیری
بوته یا تنه
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نام فارسی 
روش

نام انگلیسی 
توضیحات روشروش

قطع نوک شاخه با انگشت Pinchingپانسمان

Defoliationبرگ چینی
حذف برگ ها در مراحل 

مختلف و به منظور دستیابی به 
اهداف مختلف

Thinningتنک خوشه
حذف خوشه های مازاد در 
مراحل اولیه رشد یا حذف 

قسمت انتهایی خوشه

در	شرایط	دیم،	رشد	و	توسعه	عمیق	ریشه	از	اولویت	خاصی	
آبی،	 انگور	 ارقام	 در	 سبز	 هرس	 برخالف	 لذا	 است؛	 برخوردار	
شاخه	های	بدون	بار	و	زائد	و	همچنین	برگ	های	اضافی	تا	زمانی	
که	شرایط	محیطی	مناسب	است	و	بوته	ها	تحت	تنش	خشكی	
قرار	نگرفته	اند،	حفظ	خواهند	شد.	به	عبارتی،	هرس	سبز	در	
فصل	بهار	به	قطع	ریشه	های	سطحی،	حذف	جوانه	های	نابجا	روی	
تنه	و	بازوهای	چند	ساله،	و	باقی	گذاشتن	تنها	یک	شاخسار	در	
هر	جوانه	محدود	است	و	شاخه	های	بدون	بار	و	برگ	های	اضافی	
تولید	غذا	 حذف	نخواهند	شد؛	زیرا	برگ	ها	مراکز	فتوسنتزی	

ادامه جدول 3- روش های هرس سبز یا تابستانه در مراحل مختلف رشد بوته
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رطوبتی	 ذخایر	 که	خاک	 مادامی	 و	 هستند	 ریشه	 رشد	 برای	
کافی	دارد،	اندام	های	رویشی	مازاد	به	منظور	تقویت	رشد	ریشه	

حفظ	خواهند	شد.
پس	از	مرحله	تشكیل	میوه،	اگر	تعداد	خوشه	ها	در	هر	بوته	بیش	
از	اندازه	باشد	)بسته	به	سن	بوته	و	قدرت	رشد	رویشی	آن	ها(،	الزم	
است	تعدادی	از	خوشه	ها	حذف	شوند.	برای	مثال،	با	باقی	گذاشتن	
۳0	خوشه	در	هر	بوته	و	با	احتساب	وزن	400	گرم	به	طور	میانگین	
حدود	 تاکستان	دیم	 عملكرد	 »رشه«،	 رقم	 در	 خوشه	 هر	 برای	
20	تن	در	هكتار	خواهد	بود	که	عملكردی	اقتصادی	و	مطلوب	
	است.	لذا	در	بوته	هایی	که	تعداد	خوشه	بیش	از	حد	معمول	است،	
	حذف	خوشه	هایی	که	در	موقعیت	مناسبی	قرار	ندارند	)مانند	
خوشه	های	تشكیل	شده	روی	شاخه	های	جانشین	و	خوشه	هایی	
که	بسیار	نزدیک	به	یكدیگر	یا	در	تماس	با	سطح	خاک	قرار	دارند(	
تعداد	خوشه	تشكیل	شده	در	 اگر	 اما	 اولویت	حذف	هستند.	 در	
بوته	کم	تر	از	حد	انتظار	باشد،	تمام	خوشه	ها	باقی	خواهند	ماند.	
)به	استثنای	 بار	 شاخه	های	بدون	 تمام	 تیرماه،	 نیمه	دوم	 در	
و	 )شكل	8(	 دستک	ها	 یا	 شاخه	های	ثانویه	 شاخه	های	جانشین(،	
قسمت	انتهای	شاخه	های	بارده	)از	7	گره	باالتر	از	آخرین	خوشه(	
حذف	خواهند	شد.	در	شاخه	های	جانشین	نیز	تنها	2	شاخه	قوی	

باقی	خواهند	ماند	و	سایر	شاخساره	ها	حذف	می	شوند.
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 شکل 8- یکی از عملیات های مهم هرس سبز در انگور،
حذف شاخه های ثانویه است.
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مدیریت تغذیه در تاکستان دیم
انگور	گونه	ای	کم	توقع	است	و	معموالً	نیازهای	تغذیه	ای	آن	از	
عناصر	غذایی	موجود	در	خاک	مرتفع	می	شود؛	اما	به	منظور	تولید	
مطلوب	و	پایدار،	جایگزینی	عناصر	غذایی	تخلیه		شده	از	خاک	و	
	تولید	محصول	باکیفیت،	الزم	است	بر	اساس	نتایج	آزمون	خاک	و
برگ،	اقدامات	الزم	در	خصوص	حاصلخیزی	خاک	و	تغذیه	

متعادل	تاکستان	انجام	گیرد.
نتایج	تحقیقات	نشان	می	دهد	که	انگور	به	کودهای	مختلف	

نیازهای	متفاوتی	دارد:
انگور »نیاز فراوانی« به کودهای ازته، پتاسیم، روی و بور  _

دارد و حساسیت خاصی به کمبود این عناصر دارد.
انگور	»نیاز	متوسطی«	به	عناصر	منیزیم،	آهن،	گوگرد	و		_

منگنز	دارد.
انگور	»نیاز	کمی«	به	عناصر	فسفر	و	کلسیم	دارد.		_

نیاز	پتاسیم	در	درختان	انگور	تقریباً	معادل	نیازشان	به	
	ازت	است.	عنصر	پتاسیم	در	بسیاری	از	فعالیت	های	آنزیمی	و
کاتالیزوری	گیاه	نقش	دارد	و	از	این	طریق	تأثیر	بسیار	مهمی	
	بر	عملكرد	و	کیفیت	محصول	و	افزایش	مقاومت	انگور	به
	سرما،	بیماری	ها	و	تنش	خشكی	دارد.	آزمایش	های	متعددی	
کیفی	 و	 کّمی	 افزایش	 در	 کودهای	پتاسیمی	 مثبت	 تأثیرات	
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انگور	را	نشان	داده	است.	سوختگی	حاشیه	برگ	و	خشک	شدن	
انگور	 در	 پتاسیم	 بارزترین	مشخصه	کمبود	 انتهای	خوشه	ها،	
است.	مصرف	شدید	پتاسیم	در	خاک	موجب	کاهش	غلظت	
کلسیم،	منیزیم،	ازت	و	فسفر	در	برگ	ها	می	شود.	منیزیم	نیز	
تأثیرات	مثبتی	بر	کیفیت	انگور	دارد	و	باتوجه		به	اثر	متقابل	
آن	با	پتاسیم	الزم	است	بر	اساس	آزمون	برگ،	تغذیه	متعادل	
به	گونه	ای	انجام	شود	که	نسبت	پتاسیم	به	منیزیم	در	برگ	ها	

در	حد	5	باقی	بماند.
ماده	آلی	خاک	از	دیگر	شاخص	های	مهم	کیفیت	و	حاصلخیزی	
خاک	است	که	متأسفانه	در	اکثر	خاک	های	تحت	کشت	کشور	
مقدار	آن	کم	تر	از	۱	درصد	است.	کاهش	جزئی	در	ماده	آلی	خاک	
به	کاهش	چشمگیر	ظرفیت	نگهداری	آب	و	عناصر	غذایی	در	
با	بهبود	شرایط	خاکدانه	سازی،	 خاک	منجر	می	شود.	مواد	آلی	
	نفوذپذیری	خاک	را	بهبود	می	بخشند	و	ظرفیت	نگهداری	آب	و
عناصر	غذایی	در	خاک	را	افزایش	می	دهند.	افزایش	ظرفیت	
تبادل	کاتیونی	خاک	و	بهبود	تغذیه	متعادل	و	افزایش	قابلیت	
دسترسی	گیاه	به	عناصر	غذایی	موجود	در	خاک	از	دیگر	اثرات	

مفید	مواد	آلی	در	خاک	است.
	یكی	از	راهكارهای	افزایش	ماده	آلی	خاک،	افزودن	کودهای	دامی	
افزایش	 پوسیده	به	خاک	است.	کود	دامی	پوسیده	عالوه	بر	
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ماده	آلی	خاک،	نقش	تغذیه	ای	نیز	دارد.	برای	پوساندن	کود	دامی	
به	ازای	هر	تن	کود	دامی	نپوسیده	حدود	250	کیلوگرم	کاه	و	
کلش	و	50	کیلوگرم	سولفات	آمونیوم	به	آن	اضافه	کنید	و	به	طور	
یكنواخت	مخلوط	کنید	و	پس	از	آب	پاشی،	روی	آن	را	با	نایلون	
بپوشانید.	بعد	از	۳	تا	4	ماه	کود	دامی	به	کلی	پوسیده	و	آماده	

استفاده	می	شود.	
به	سبب	آبیاری	نكردن	الزم	است	مصرف	هر	نوع	کود	شیمیایی	
در	تاکستان	های	دیم	با	دقت	و	حساسیت	خاصی	انجام	گیرد؛	زیرا	
هرنوع	مصرف	بی	رویه،	آسیب	های	جبران	ناپذیری	به	تاکستان	دیم	
وارد	می	کند.	در	شرایط	دیم	امكان	کودآبیاری	که	یكی	از	بهترین	
شیوه	های	تغذیه	باغ	هاست،	وجود	ندارد؛	لذا	مصرف	کود	در	
تاکستان	های	دیم	می	تواند	به	صورت	چالكود	پاییزه	یا	محلول	پاشی	

انجام	شود.
عملیات	چالكود	هر	۳	سال	یک		بار	و	برای	تاکستان	هایی	که	
در	سن	باردهی	هستند	)باالی	5	سال(	توصیه	می	شود.	همچنین	
از	خزان	برگ	ها	 بالفاصله	پس	 پاییز	 بهتر	است	چالكود	در	
انجام	شود	تا	بارندگی	های	پاییز	و	زمستان	عناصر	غذایی	را	در	
دسترس	ریشه	های	پایین	تر	قرار	دهند.	مجدداً	تأکید	می	شود	
	هر	نوع	کوددهی	بهتر	است	بر	اساس	نتایج	آزمون	خاک	و	برگ	
انجام	گیرد.	نمونه	خاک	بهتر	است	از	محدوده	سایه	انداز	درخت	و	



اصول احداث و مدیریت تاکستان دیم ...38

از	دو	عمق	0	تا	۳0	سانتی	متر	و	۳0	تا	60	سانتی	متر	در	اوایل	بهار	
گرفته	شود.	از	هر	قطعه	باغ	که	از	لحاظ	شیب	و	بافت	خاک	شرایط	
اساس	حرکت	 بر	 تا	۱5	نمونه	خاک	 تعداد	۱0	 دارد،	 مشابهی	
	زیگزاگی	تهیه	شود	و	سپس	نمونه	ها	با	یكدیگر	مخلوط	شوند	و
یک	نمونه	2	کیلوگرمی	از	هر	عمق	به	آزمایشگاه	ارسال	شود.	
بنابراین	برای	هر	قطعه	زمین	مشابه	دو	نمونه	خاک	به	آزمایشگاه	
ارسال	خواهد	شد.	برای	آزمون	برگ،	تعداد	۱00	نمونه	ُدم	برگ	
در	اواسط	مرداد	از	برگ	های	جوان	توسعه	یافته	روی	شاخه	های	
مناسب	هفتمین	برگ	از	نوک	شاخه	و	از	هر	بوته	حداکثر	دو	
نمونه	دم	برگ	داخل	پاکت	کاغذی	گذاشته	شود	و	به	آزمایشگاه	

ارسال	شود.
توصیه	عمومی	برای	عملیات	چالكود	در	تاکستان	های	دیم	
این	است	که	چاله	ای	به	عمق	حداقل	50	سانتی	متر	داخل	سامانه	
آبگیر	و	به	فاصله	نیم	متر	باالتر	از	تنه	انگور	حفر	شود	و	در	کف	
هر	چاله	مقداری	کود	دامی	پوسیده	با	موارد	ذکرشده	در	جدول	4	
مخلوط	شود	و	سپس	چاله	با	کود	دامی	پوسیده	پر	شود.	اگر	امكان	
تهیه	کودهای	فوق	مهیا	نبود،	می	توان	از	کود	کامل	به	مقدار	
نیم	کیلوگرم	برای	هر	بوته	استفاده	کرد.	همچنین	توصیه	می	شود	
20	کیلو	 حدود	 مو	 هر	بوته	 برای	 پاییزه	 بارندگی	های	 از	 قبل	

کود	دامی	پوسیده	با	خاک	پای	بوته	ها	مخلوط	شود.
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جدول 4- مواد الزم برای مخلوط کردن با کود دامی پوسیده

موادی که باید با کود دامی 
مقدار مورد نظر برحسب گرمپوسیده مخلوط شود

 نیترات آمونیوم
 یا سولفات آمونیوم

120 گرم

+90 گرمسوپرفسفات تریپل

+200 گرمسولفات پتاسیم
+100 گرمسولفات منیزیم
+70 گرمسولفات روی
+70 گرمسولفات آهن
+40 گرمسولفات منگنز

کوددهی	به	روش	محلول	پاشی	به	سبب	سهولت	و	سرعت	جذب	
مواد	غذایی،	به	خصوص	برای	تأمین	ریزمغذی	ها	که	به	مقادیر	کم	
تغذیه	تاکستان	 برای	 مناسبی	 بسیار	 نیاز	هستند،	روش	 مورد	
است.	بهترین	زمان	محلول	پاشی	در	تاکستان	دیم،	مرحله	قبل	از	
تورم	کامل	جوانه	ها،	حدود	۱0	روز	پس	از	پایان	مرحله	گل	دهی	
بهتر	است	 از	برداشت	محصول	است.	 پاییز	پس	 اوایل	 یا	در	
محلول	پاشی	صبح	زود	یا	هنگام	عصر	انجام	گیرد.	در	صورت	
اطالع	از	پیش	بینی	هواشناسی	بهتر	است	محلول	پاشی	غذایی	

حدود	24	ساعت	قبل	از	بارندگی	انجام	گیرد.	
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به	محلول	کودی	تهیه		شده	مقداری	مایع	ظرف	شویی	به	
میزان	200	سی	سی	در	۱,000	لیتر	آب	اضافه	شود.	این	کار	باعث	
افزایش	سطح	تماس	برگ	با	ذرات	کود	می	شود	و	در	نتیجه	میزان	
جذب	برگی	افزایش	می	یابد.	رعایت	موارد	زیر	نیز	توصیه	می		شود:

هنگام محلول پاشی سرعت وزش باد حداقل باشد. _
حرارت محیط در هنگام محلول پاشی کم تر از 29 درجه  _

سانتی گراد باشد. 
برای اطمینان از صحت عملیات محلول پاشی پیشنهاد  _

می شود کود مدنظر را با غلظت الزم تهیه کنید و در قطعه 
کوچکی از تاکستان برگ پاشی انجام گیرد. اگر پس از سه روز 
عالئم برگ سوزی در گیاه ظهور نکرد، در تمام سطح تاکستان 

محلول پاشی انجام شود.
توصیه	عمومی	برای	محلول	پاشی	عناصر	غذایی	در	تاکستان	دیم	

به	شرح	زیر	است:
محلول پاشی پس از هرس خشک و قبل از تورم کامل جوانه:  _

	+ در	هزار	 	2 سولوپتاس	 	+ در	هزار	 	۳ آمونیوم	 نیترات	
سولفات	روی	2	در	هزار؛

از  _ پس  )10 روز  میوه  تشکیل  مرحله  در  محلول پاشی 
پایان گل دهی(:

سولفات	آمونیوم	۱/5	در	هزار	+	نیترات	پتاسیم	2	در	هزار؛
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مهر  _ دوم  )نیمه  برداشت محصول  از  محلول پاشی پس 
ترجیحاً 24 ساعت قبل یا بعد از بارندگی(: 

	+ در	هزار	 	2 فسفات	 مونوپتاسیم	 	+ در	هزار	 	۳ اوره	
سولفات	روی	۳	در	هزار.

مدیریت تلفیقی آفات و بیماری ها
آفات	و	بیماری	های	مختلفی	در	مناطق	مختلف	وجود	دارد.	
برای	تشخیص	و	 بیماری،	 یا	 در	صورت	مشاهده	هرگونه	آفت	
کنترل	آن	با	کارشناس	حفظ	نباتات	مشاوره	کنید.	در	اینجا	به	
نحوه	کنترل	برخی	آفات	و	بیماری	های	شایع	در	تاکستان	های	دیم	

اشاره	می	شود.

کرم خوشه خوار انگور
در	 نسل	 سه	 معمول	 به	طور	 معتدل	 مناطق	 در	 آفت	 این	
زیاد	 آفت	 اقتصادی	 خسارت	 که	 مناطقی	 در	 لذا	 دارد؛	 سال	
است	توصیه	می	شود	مبارزه	علیه	آفت	در	۳	مرحله	انجام	شود	
)شكل	9(.	بیش	ترین	خسارت	مربوط	به	نسل	سوم	آفت	است.	
جمع	آوری	و	سوزاندن	شاخه	های	هرس		شده،	علف	های	هرز	و	
سایر	بقایای	گیاهی	در	سطح	تاکستان	به	منظور	جلوگیری	از	
زمستان	گذرانی	این	آفت	در	البه	الی	بقایای	گیاهی	و	همچنین	
زمان	 تعیین	 و	 آفت	 ردیابی	 برای	 فرمونی	 تله	های	 از	 استفاده	

مبارزه	توصیه	می	شود.	



اصول احداث و مدیریت تاکستان دیم ...42

جدول	5	 در	 ذکرشده	 سموم	 با	 می	تواند	 شیمیایی	 مبارزه	
انجام	گیرد.	

 جدول 5- سموم مناسب برای استفاده در مبارزه شیمیایی
 با کرم خوشه خوار گندم

میزان استفاده از سمومنام سموم

 EC 60% 1/5 در هزاردیازینون

1/5 در هزارفوزالون

1/5-1 در هزارتری کلروفن

 SC 24% 0/25 در هزاراسپینوساد

مرحله	اول	سم	پاشی	علیه	کرم	خوشه	خوار	قبل	از	گل	دهی	و	
زمانی	است	که	خوشه	ها	تازه	نمایان	شده	اند؛	نوبت	دوم	سم	پاشی	
در	مرحله	ای	است	که	غوره	ها	به	اندازه	عدس	یا	حداکثر	به	اندازه	
نخود	شده	اند؛	نوبت	سوم	سم	پاشی	هم	هنگام	تغییر	رنگ	حبه	ها	و	
شروع	آبدارشدن	حبه	یا	مرحله	ترش	و	شیرین	شدن	حبه	هاست.	
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شکل 9- تصویری از نحوه خسارت آفت کرم خوشه خوار انگور

به	منظور	کسب	نتیجه	مطلوب	تر	و	استفاده	کم	تر	از	سموم	شیمیایی	
رعایت	دو	نكته	بسیار	ضروری	است:

برابر . 1 حساس ترین مرحله زندگی کرم خوشه خوار در 
سموم، مرحله الروی آن است؛ لذا تعیین زمان دقیق سم پاشی 
به منظور کنترل مؤثر آفت که بر اساس تله های فرمونی و به وسیله 

اداره حفظ نباتات اطالع  رسانی می شود، بسیار مهم است.
به سبب عوارض سموم شیمیایی، رویکرد جدید در مدیریت . 2

تلفیقی آفات حتی المقدور کاهش استفاده از سموم شیمیایی و 
مبارزه با آفات از طریق کنترل فرمونی و بیولوژیکی است. در این 

خصوص به چند مورد اشاره می شود:
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الف(	استفاده	از	تكنیک	اختالل	در	جفت	گیری:	با	جلوگیری	از	
جفت	گیری	حشرات	نر	و	ماده	به	وسیله	فرمون	های	سنتزی	می	توان	
از	تشكیل	تخم	های	بارور	و	افزایش	جمعیت	آفت	جلوگیری	کرد.	
فرمون	های	سنتزی	که	با	استفاده	از	موزع	ها	یا	محلول	پاشی	فرمون	
در	محیط	رهاسازی	می	شوند،	به	دلیل	پخش	فرمون	جنسی	
حشره	ماده	موجب	سردرگمی	حشرات	نر	می	شوند	و	بدین	ترتیب	
از	جفت	گیری	آفت	جلوگیری	می	شود	و	با	گذشت	زمان	جمعیت	

آفت	به	طور	مؤثری	کاهش	خواهد	یافت.
	:)BT( تورینجنسیس	 باسیلوس	 باکتری	 از	 استفاده	 ب(	
که	 است	 کرم	خوشه	خوار	 آفت	 میكروبی	 کنترل	 عامل	 یک	
می	تواند	کریستال	های	پروتئینی	تولید	کند.	این	کریستال	ها	
برای	الرو	حشرات	سه	راسته	بال	پولک	داران،	سخت	بال	پوشان	و	
دوباالن	سمی	و	کشنده	است.	زیستگاه	این	باکتری	در	خاک،	
سطح	برگ	گیاهان	و	بدن	حشرات	مرده	است.	با	بلعیده	شدن	اسپور	یا	
کریستال	های	پروتئینی	باکتری	به	وسیله	الروها،	کریستال	پروتئینی	
در	معده	الرو	حل	می	شود	و	سبب	تخریب	غشاهای	سلولی	و	خونریزی	
شدید	معده	الروها	و	در	نتیجه	مرگ	آن	ها	می	شود.	فرموالسیون	های	
موجود	در	بازار	این	حشره	کش	بیولوژیک	شامل	پودرهای	خیس	شونده،	
گرانول	های	قابل	پخش	در	آب	و	سوسپانسیون	های	کپسولی	است	که	
تحت	عناوین	تجاری	مانند	باکتوسپین،	دایپل،	توریساید	و	باکتایموس	
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الروهای	 کنترل	 برای	 باکتری	 این	 از	 استفاده	 می	رسند.	 فروش	 به	
کم	سن	آفت	و	در	تلفیق	با	سایر	عوامل	بیولوژیک	توصیه	می	شود.

ج(	حشره	کش	بیولوژیک	اسپینوساد:	اسپینوساد	حشره	کشی	
طبیعی	است	که	از	نوعی	قارچ	استخراج	می	شود	و	نحوه	تأثیر	
به	سیستم	 فعال	آن	 به	صورت	گوارشی	تماسی	است.	ماده	 آن	
عصبی	حشره	حمله	می	کند	و	باعث	رعشه،	فلجی	و	در	نهایت	
به	 ایمن	 و	 بیولوژیک	 حشره	کش	 این	 می	شود.	 مرگ	حشره	
فرم	های	سوسپانسیون،	محلول،	پودر	و	ترکیبات	گرانوله	در	بازار	
موجود	است.	مصرف	آن	به	صورت	محلول	پاشی	)0/25	در	هزار(	

برای	باغ	ها	و	درختان	میوه	است.	

زنجره مو
حشره	کامل	این	آفت	معروف	به	جیرجیرک	یا	برزه	جره	به	
رنگ	سبز	روشن	و	به	طول	۳	تا	4	سانتی	متر	است.	پوره	های	این	
آفت	دارای	پاهای	قوی	در	جلو	بدن	هستند	و	معموالً	به	مدت	
انگور	تغذیه	می	کنند؛	 از	شیره	ریشه	 ۳	تا	4	سال	در	خاک	و	
لذا	به	تدریج	سبب	ضعیف	شدن	بوته	ها	و	کاهش	شدید	عملكرد	
تاکستان	می	شوند.	از	نشانه	های	بارز	بوته	هایی	که	توسط	این	
آفت	مورد	حمله	قرار	می	گیرند،	دیر	سبزشدن	جوانه	ها	در	بهار	
در	مقایسه	با	بوته	های	سالم	است	که	ناشی	از	ضعیف	شدن	بوته	
به	دلیل	مكیدن	شیره	ریشه	مو	توسط	پوره	های	این	آفت	است.	
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شفیره	ها	برای	تبدیل	شدن	به	حشره	کامل	معموالً	از	اواسط	
خرداد	به	بعد	از	خاک	خارج	می	شوند	و	پس	از	پوست	اندازی	به	
حشره	بالغ	تبدیل	می	شوند.	حشرات	ماده	روی	شاخه	های	جوان	
به	صورت	خط	چین	سفیدرنگ	تخم	ریزی	می	کنند	و	الروها	پس	
بوته	 پای	 خاک	 وارد	 پاییز	 اوایل	 در	 مجدداً	 تخم	ها	 تفریخ	 از	
	می	شوند.	در	بوته	های	آلوده،	رشد	در	بهار	با	تأخیر	شروع	می	شود	و
رشد	شاخه	های	جوان	ُکند	یا	متوقف	می	شود	و	برگ	ها	زودتر	از	

موعد	زرد	می	شوند.	
جمعیت	آفت	در	خاک	های	رسی	و	سنگین	بیش	تر	از	خاک	های	
سبک	شنی	است.	در	خاک	های	کم	عمق	و	تراکم	سطحی	ریشه	ها،	

فعالیت	پوره	ها	بیش	تر	و	شدت	خسارت	نیز	بیش	تر	است.
روش	های	مؤثر	و	کارآمد	در	مدیریت	تلفیقی	مبارزه	با	این	آفت	
عبارت	اند	از	یخ		آب	زمستانه،	هرس	سرشاخه	های	تخم	ریزی	شده	
	در	مرحله	غوره	و	مرحله	آبدارشدن	و	انهدام	آن	ها،	مدیریت	تغذیه	و
دادن	کود	حیوانی	پوسیده	به	جز	کود	مرغی	در	پاییز	و	زمستان	و	
پابیل	پای	بوته		ها	در	تابستان	در	مرحله	خروج	شفیره	ها	از	خاک.
انجام	مبارزه	شیمیایی	به	تنهایی	و	بدون	انجام	روش	های	
غیرشیمیایی	به	هیچ		وجه	توصیه	نمی	شود.	بهترین	موقع	مبارزه		شیمیایی	
در	دو	نوبت	است:	اواخر	فروردین	در	زمان	فعالیت	پوره	ها	در	الیه	

سطحی	خاک،	و	در	شهریور	بالفاصله	پس	از	برداشت	مو.
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درحال	حاضر	سموم	مجاز	و	توصیه	شده	عبارت	اند	از:
فیپرونیل G 0.2% به میزان 50 گرم برای هر درخت،  _

به صورت مصرف خاکی در سطح سایه انداز؛ 
ایمیداکلوپراید SC35% به مقدار 15 میلی لیتر به ازای هر  _

درخت، به صورت مصرف خاکی در سطح سایه انداز. 

سفیدک پنهان مو 
بیولوژی	و	عالئم	خسارت	این	آفت	عبارت	اند	از:

	برگ	ها:	قسمت	هایی	که	رنگشان	تغییر	یافته	است	و	متمایل	به	
زرد	تقریباً	دایره	ای		شكل	درآمده	اند،	»لكه		روغنی«	نامیده	می	شوند	
)شكل	۱0(.	قارچ	سفیدرنگی	به	ویژه	در	سطح	زیرین	برگ	ها	رشد	
می	کند،	لكه	ها	با	گذشت	زمان	قهوه	ای	می	شوند	و	برگ	های	شدیداً	

آلوده	ممكن	است	بریزند.
شاخه	ها:	انتهای	شاخه	های	آلوده	پیچ	خورده	است	و	پوشش	

سفید	قارچ	روی	ساقه	ها	دیده	می	شود.	
خوشه	ها:	خوشه	ها	بسیار	حساس	اند	و	در	طی	آلودگی	های	شدید	
حالت	 می	شوند.	 خشک	 کامل	 به	طور	 نهایتاً	 و	 قهوه	ای	 زرد،	

چوب	پنبه	ای	ممكن	است	در	شاخه	های	آلوده	دیده	شود.	
تولیدمثل	 اگر	 می	شود.	 دیده	 قارچ	 سفید	 پوشش	 حبه	ها:	
قارچ	در	هنگامی	اتفاق	بیفتد	که	حبه	ها	به	اندازه	یک	ساچمه	

هستند،	حبه	ها	چروکیده	می	شوند	و	می	ریزند.
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شکل 10- عالئم سفیدک پنهان روی برگ 

مدیریت	تلفیقی	و	زمان	مبارزه	بدین	شرح	است:
هرس	سبز	برای	تهویه	درخت	و	حذف	انتهای	سرشاخه	های	
آلوده	انجام	شود؛	همچنین	سم	پاشی	با	سمومی	مانند	کاپتان	
)2/5	در	هزار(	 فلوپیكولید	 	+ آلومینیوم	 فوزتیل	 یا	 )۳	در	هزار(	
گل	دهی،	 از	 قبل	 اول	 نوبت	 می	شود:	 توصیه	 ترتیب	 بدین	
از	ریزش	گلبرگ	ها،	و	در	صورت	لزوم	تكرار	 نوبت	دوم	پس	

سم	پاشی	هر	7	تا	۱0	روز	یک	بار	بر	اساس	پیش	آگاهی.	
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سفیدک حقیقی مو 
بیولوژی	و	عالئم	خسارت	این	آفت	عبارت	اند	از:

برگ	ها:	زخم	ها	و	پوشش	سفیدرنگ	ابتدا	در	سطح	زیرین	
برگ	ها	یافت	می	شوند،	ولی	با	پیشرفت	آلودگی،	در	سطح	باالیی	
برگ	نیز	دیده	می	شوند	)شكل	۱۱(.	اگر	بیماری	کنترل	نشود،	
اندازه	و	تعداد	این	زخم	ها	افزایش	می	یابد.	برگ	های	شدیداً	آلوده	

شكننده	می	شوند	و	ممكن	است	بریزند.
شاخه	ها:	لكه	های	سوخته	نامنظم	به	رنگ	قهوه	ای	تا	سیاه	به	

طول	چند	سانتی	متر	در	طول	فصل	ایجاد	می	شوند.
	خوشه	ها	و	محور	گل	آذین:	سفیدک	پودری	روی	خوشه	ها	و
	محور	گل	آذین	معموالً	ظاهر	خاکستری	تا	متمایل	به	سفید	دارد.
آلودگی	شدید	روی	محور	باعث	می	شود	که	خوشه	ها	بریزند،	
به	خصوص	اگر	در	زمان	برداشت	آسیب	مكانیكی	به	آن	ها	وارد	شود.	

عالئم	روی	محور	شبیه	عالئم	روی	شاخه	است.
محور	گل	آذین:	ساقه	های	یک	ساله	گل	دهنده.

از	شكوفه	دهی	 حبه	ها:	حبه	ها	ممكن	است	بالفاصله	بعد	
از	آن	آلوده	شوند.	رنگ	آن	ها	خاکستری	 تا	چهار	هفته	بعد	
	می	شود	و	سریعاً	از	اندام	های	تولیدمثلی	قارچ	پوشیده	می	شوند	و
ظاهر	آردی	پیدا	می	کنند	)شكل	۱۱(.	حبه	های	آلوده	خشک	
می	شوند	و	می	ریزند.	حبه	هایی	که	در	ادامه	فصل	آلوده	شوند،	
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آماده	ترک		برداشتن	هستند	و	نسبت	به	بیماری	کپک	خاکستری	
حساس	اند.	

		

شکل 11- عالئم سفیدک پنهان روی برگ و خوشه انگور
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مدیریت تلفیقی

احداث تاکستان در مکان هایی که هوا به خوبی جریان  _
دارد و بوته ها در معرض تابش آفتاب قرار می گیرند.

حذف	بقایای	گیاهی	و	هرس	شاخه	های	آلوده	و	سوزاندن		_
آن	ها،	کاهش	تراکم	کاشت	و	ایجاد	تهویه	و	نوردهی	مناسب.

ازبین	بردن		_ و	 آبیاری،	هرس	سبز	 و	 در	کوددهی	 تعادل	
علف	های	هرز	برای	تهویه	باغ	توصیه	می	شود.	

کنترل شیمیایی 

کنترل	شیمیایی	سفید	به	شرح	زیر	انجام	می	شود:
با  _ 7 برگی  تا   6 مرحله  در  شیمیایی  مبارزه  اول  نوبت 

استفاده از دینوکاپ 1 در هزار.
با		_ میوه	 تشكیل	 و	 گلبرگ	ها	 ریختن	 از	 بعد	 دوم	 نوبت	

استفاده	از	سولفور	)گوگرد	میكرونیزه(	به	میزان	۳0	کیلوگرم	
در	هكتار.
نوبت	سوم	۱5	تا	20	روز	بعد،	به	میزان	50	کیلوگرم	در	هكتار.		_

	سایر	سموم	قابل	توصیه	عبارت	اند	از	پنكونازول	0/۱25	در	هزار،	و
هگزاکونازول	0/25	در	هزار.
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سرطان طوقه مو
بیولوژی	و	عالئم	خسارت	این	آفت	عبارت	اند	از:	

کل	بوته:	برگ	ها	و	شاخه	ها	پژمرده	می	شوند	و	تمام	بوته	یا	
فقط	برخی	پایه	ها	می	میرند.

طوقه	و	تنه:	گال	های	کم	وبیش	کروی	ایجاد	می	شوند.	در	ابتدا،	
	گال	ها	سفیدرنگ	و	اسفنجی	هستند	که	به	تدریج	سفت،	شكننده	و
تیره	رنگ	می	شوند.	اندازه	گال	ها	متغیر	است	)شكل	۱2(.	سطح	

گال	ها	ناهموار	است	و	ساقه	ها	پوست	اندازی	دارند.
شاخه	ها	و	برگ	ها	به	ویژه	در	دوره	های	با	نیاز	آبی	باال	رفته	رفته	

پژمرده	می	شوند.	
	 		

شکل 12- عالئم سرطان یا گال باکتریایی روی شاخه و تنه انگور
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ادامه شکل 12- عالئم سرطان یا گال باکتریایی روی شاخه و تنه انگور

مدیریت تلفیقی

هرس	شاخه	های	آلوده	و	ضدعفونی	ابزار	هرس،	خودداری	از	
احداث	تاکستان	در	خاک	های	دارای	سابقه	آلودگی،	جلوگیری	
از	زخمی	شدن	شاخ	و	برگ	و	ریشه	و	طوقه	در	مراحل	مختلف	

رشد	و	استفاده	از	قلمه	های	سالم	توصیه	می	شود.

برداشت و عملیات پس از برداشت
اقلیمی	منطقه	 نوع	رقم	و	شرایط	 به	 انگور	 برداشت	 زمان	
بستگی	دارد.	خشبی	شدن	و	تغییر	رنگ	دم	خوشه،	افزایش	میزان	
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	قند	حبه	و	رنگ	گیری	کامل	حبه	ها	از	عالئم	رسیدن	محصول	و
در	 انگور	 برداشت	 است	 بهتر	 است.	 برداشت	 زمان	 فرارسیدن	
هوای	خنک	انجام	شود.	از	برداشت	انگور	در	روزهای	بارانی	یا	

خیلی	گرم	خودداری	شود.
به	همراه	حداکثر	 تیز	و	 یا	قیچی	 با	چاقو	 برداشت	 عملیات	
با	 از	تماس	دست	 انجام	گیرد.	حتی	االمكان	 طول	دم	خوشه	
حبه	ها	خودداری	شود	و	هرگونه	جابه	جایی	خوشه	با	گرفتن	
دم	خوشه	انجام	گیرد.	خوشه	ها	درجه	بندی	و	در	جعبه	های	مناسب	

بسته	بندی	شوند	و	از	لهیدگی	و	ریزش	حبه	ها	جلوگیری	شود.
قرارگرفتن	میوه	ها	در	دماهای	باالی	بعد	از	برداشت،	مهم	ترین	
عامل	خشكیدگی	چوب	خوشه	ها،	ریزش	و	قهوه	ای	شدن	حبه	ها،	
ترکیدگی،	چروکیدگی	و	آلودگی	آن	ها	به	بیماری	های	قارچی	
سرد	شوند.	 برداشت	سریعاً	 از	 میوه	ها	پس	 بایستی	 لذا	 است.	
بهتر	است	فقط	۱	تا	2	ردیف	خوشه	در	جعبه	قرار	گیرد،	وگرنه	
به	خوشه	های	زیرین	صدمات	مكانیكی	وارد	می	شود.	بهتر	
است	از	جعبه	های	پالستیكی	استفاده	شود؛	زیرا	شست	وشو	و	
ضدعفونی	آن	ها	آسان	تر	است	و	چون	جاذب	رطوبت	نیستند،	
قارچ	ها	روی	آن	ها	رشد	نمی	کنند	و	به	دلیل	وجود	منافذ	کافی،	
در	 قابل	نگهداری	 انگور	 ارقام	 همه	 می	یابد.	 جریان	 بهتر	 هوا	
سردخانه	نیستند.	ارقام	دیررس،	با	پوست	ضخیم	و	بافت	سفت	
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قابلیت	نگهداری	بیش	تری	دارند.	بهترین	شرایط	برای	نگهداری	
انگور،	دمای	صفر	تا	۱-	درجه	سانتی	گراد	و	رطوبت	نسبی	87	

تا	92	درصد	است.	
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