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  یمحلیی جوامع افزاتوانبر  دیتأکبا  انگور شدهیگواهتولید محصول 

 استان قزوینویژه زنان روستایی( در )

 5محبوبه باطبیو  4هاشمالسادات بنی، فروغ3، فاطمه قاسمی 2بابک قرالی، 1نژاداعظم خسروی
 

 چكيده

های مؤثر در سالمت جامعه شده کشاورزی یکی از گامگواهیتولید محصوالت  در زنان روستایی افزاییاجرای طرح مهارت

های باغ در کیفیت و عملکرد میزانبودن  نیینظیر پا مشکالتیهای انگور خیز کشور است اما یکی از استاناستان قزوین  باشد.می

نوع و این مشکل در . باشدمی انگور هایای عناصر غذایی در باغعدم وجود تعادل تغذیه ،امر این دالیل از یکیانگور وجود دارد 

حیاتی نقش زنان در کمک به امنیت  اهمیت .وجود دارد هاآنمصرف  هایروشمقدار کودهای مورد مصرف و هم در زمـان و 

 ویژه) محلی جوامع در استاندارد و سالم محصول مصرف و تولید فرهنگ ترویج منظوربهاست.  شدهشناختهغذایی به میزان وسیعی 

سایت اصلی انتخاب  عنوانبا مدیریت زن روستایی به شهرستان تاکستان روستای کهک در واقع درباغ انگوری  ،(روستایی زنان

ان گردید. در این طرح ضمن تحلیل وضعیت باغ و شناسایی نقاط بحرانی و حساس و ارائه توصیه و راهکار مناسب توسط کارشناس

ی که برای دستیابی به هدف یفیزیکی، شیمیا هایآالینده، تمام عملیات مربوط به مدیریت تولید محصوالت برای کاهش متخصص

و همچنین کشمش یک تن عملکرد  که منجر به افزایش ؛ی الزم است، در سایت مذکور اعمال گردیدیجیره غذای در زنیامنیت غذا

 .شده انگور شدتولید محصول گواهی

 زنان روستایی انگور، مصرف بهینه کود، مبارزه بیولوژیک، قزوین،کلیدی:  یهاواژه
 

 

 مقدمه

 ترینمهم( یکی از Vitis viniferaانگور )

 استان قزوین دارای .محصوالت باغی استان قزوین است

هکتار و سطح زیر  32640سطح زیر کشت انگور آبی 

باشد. متوسط عملکرد هکتار می 440کشت انگور دیم 

 6090 کیلوگرم در هکتار و انگور دیم 10600انگور آبی 

 .(1396آمارنامه کشاورزی،) باشدکیلوگرم در هکتار می

و تغذیه  باغی ،زراعی هایخاکپایین بودن کیفیت 

ه متأسفانه کودها ــنامتعادل ک مصرف ،نامتعادل گیاهی

 اورزی کشور شده است، ــبخش کش شــچالروزه ــام
                                                           

غیرهیئت علمی بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج محقق  1

 کشاورزی، قزوین. ایران.
آموزش و ترویج  سازمان تحقیقات، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، ، بخش تحقیقات گیاهپزشکی،یپژوهش دانشیار 2

 .ایران ن.قزوی کشاورزی،

 ایران. قزوین. کارشناس ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، 3

 .ایران تهران. ،کشاورزی و ترویج کشاورزی آموزشسازمان تحقیقات،  ،عشایری های کشاورزی زنان روستایی وتوسعه فعالیت ارشد دفتر انکارشناس  5و 4

 

 دالیل از یکی .منجر به سوءتغذیه انسانی گردیده است

 نامناسب تغذیه به مربوط محصول این عملکرد کاهش

متعادل، یکی از تغذیه  است. غذایی عناصر توازن عدم و

مسائل مهم در افزایش کیفیت و عملکرد درختان میوه 

درکـوددهی متعـادل، اطالع از میزان عناصر  است.

ارزیابی  یعنیگیـاه در خاک،  استفادهقابلغـذایی 

. (2009)طــاهری، استخاک ضروری  حاصلخیزی

 هایروشبرای تعیین نیـاز گیاه به عناصر غذایی از 

خـاک  آزمـونکمبود،  عالئممشاهده  ازجملهمختلفـی 
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)مستشاری و رد ک استفاده توانمی و تجزیـه گیـاه

نشان داد که  شدههای انجامپژوهش (.1395همکاران، 

سالم و انسان سالم  گیاه ،رابطه نزدیکی بین خاک سالم

ر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی ب .وجود دارد

در بین  2007بهداشت سالمت ایران در سال  رتبه

 (.1397 )ملکوتی،بوده است  123کشورهای جهان 

 جامعه در به سوءتغذیه منجر گیاهی، نامتعادل یتغذیه

 بداخالقی، مو، ریزش توان بهمی آن عالئم از و گردیده

 خستگی حوصلگی،کم مزمن، هایسرماخوردگی

 قد، کوتاهی پوسیدگی دندان، استخوان، پوکی مفرط،

 دستگاه سرطان و پایین بدن ایمنی خونی،کم افسردگی،

تأسفانه مصرف نامتعادل کودهای م نمود اشاره گوارش

شیمیایی که مطابقتی با نیاز واقعی گیاه نـدارد در سطح 

 . گیردمیوسیعی صورت 

که از طریق  استیکی از فلزات سنگین  کادمیوم

 باغی و زراعی هایخاک وارد فسفاتِ کودهای مصرف

 ساالنه مقدار مصرف اگر نمونه برای. است شده کشور

 نظر در سال در تن هزار 800 کشور در فسفاتِ کودهای

 فسفات در کودهای نیز کادمیوم غلظت و شود گرفته

 بدین شود، فرض کیلوگرم در گرممیلی 100 وارداتی

 هایخاک کادمیوم وارد تن 800 از متجاوز ساالنه ترتیب

 با. است خطرناکی و باال رقم که شده کشور زراعی

 شدید بر تخلیه عالوه کودها، نامتعادل مصرف استمرار

 هایخاک آلی کربن درصد غذایی، عناصر از برخی

 بیش موجود، در گزارش آخرین نیز طبق کشور زراعی

 است یافتهکاهش درصد 50های خاک درصد 38 از

 (.1379 )ملکوتی،

صرف زیاد سم و کودهای شیمیایی در م

امروزه به یک معضل عمده در محصوالت کشاورزی 

 کهطوریبهاست،  شدهتبدیل سالم توسعه کشاورزی

اکنون سرانه مصرف سم در محصوالت کشاورزی به 

گرم و میزان مصرف کود شیمیایی از  400ازای هر نفر 

میلیون تن در ده سال گذشته افزایش داشته  3/5به  2/5

 8در  نشان داد که هابررسیتیجه ن .(1397ملکوتی ) است

درصد این محصوالت باقیمانده سموم کشاورزی 

 .است یاکنندهنگرانمجاز است که وضعیت  ازحدشیب

تولید محصوالت  درطرح مهارت افزایی  اجرای

های مؤثر در سالمت کشاورزی یکی از گام شدهگواهی

 افزاییتوان و آموزش ها است.معیشت خانواده جامعه و

 کاهش با سالم، محصوالت تولید در زنان روستایی

 کلید تواندمی آب، از بهینه استفاده کود و سم، از استفاده

 .باشد کشاورزی در موفقیت

 

 روش تحقيق

 هدف بابه مدت سه سال  1397از سال تحقیق  این

 ترویج فرهنگ تولید و مصرف محصول سالم و استاندارد

افزایی زنان روستایی در استان قزوین با تأکید بر توان

اقدام به برگزاری  این راستا در صورت پذیرفت.

ی از بردارنمونهی آموزشی با محوریت روش هادوره

مصرف بهینه کودهای پرمصرف و  روش خاک،

جهت و گیاه استفاده از آزمون خاک  ،مصرفکم

از  استفاده ،مصرف بهینه انواع کودهای شیمیایی

 ،خاک خواص فیزیکی ودهای آلی برای احیایک

یی آشنا تجمع عناصر سنگین در گیاه و عواملبا آشنایی 

 اجرای پروژه منظوربه (.1شکل ) دیگردزیستی  با سموم

 یک باغ در روستای کهک در شهرستان تاکستان با

برای باغ مشارکت زن روستایی در نظر گرفته شد. 

با تشکیل شناسنامه شامل: نوع و روش مصرف  موردنظر

دور آبیاری، میزان، حجم و  کودهای شیمیایی و آلی،

ها، زمان کشزمان و نحوه مصرف سموم و آفت

طور دقیق یادداشت برداشت، عملکرد در هکتار و به

 .گردید
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 شدهبرگزاری همایش و کارگاه آموزشی در راستای تولید محصول گواهی -1شکل 
 

 آزمون خاک، آب و گیاه

برداری نمونهبرداری از آب چاه و همچنین نمونه

 30-0خاک از دو عمق  صورت مرکب ازخاک به

ماه صورت در بهمن متریسانتی 30-60متر و سانتی

(. حدود دو تا سه کیلوگرم از نمونه 2شکل ) پذیرفت

پس از نصب برچسب حاوی زمان، مکان  شدهخاک تهیه

 و نام (GPS)یاب جهانی مکان دقیق با استفاده از سامانه

بخش تحقیقات خاک و آب مرکز  ایشگاهباغدار به آزم

تجزیه قرار  تحقیقات کشاورزی استان منتقل شد و مورد

آب،  (. بر اساس نتایج خاک و2و  1ول اجد) گرفت

پاشی و ، محلولچال کودصورت دستورالعمل کودی به

 .انجام شد کودآبیاری

 

 
 نتایج تجزیه خاک باغ انگور-1جدول 

 اسیدیته شوری کلسیم منیزیم سدیم پتاسیم کلر کربنات کربناتبی 

  (ds/m) گرم بر کیلوگرممیلی

8/536 24 9/70 39 75 63 125 31/1 7/7 

 
 رنتایج تجزیه آب باغ انگو-2 جدول

 عمق خاک اسیدیته درصد اشباع شوری بافت آهک کربن آلی نیتروژن فسفر پتاسیم

mgkg-1 % (ds/m) %  cm 

442 12 08/0 81/0 8/16 clay 

loam 
8/0 39 89/7 30-0 

430 6/11 06/0 59/0 6/17 clay 

loam 
2/1 41 88/7 60-30 

 

 
 سمت راست( باغ انگور) آب سمت چپ( و) از خاک بردارینمونه -2شکل 
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 نظر شرایط درختان از برداری ابتدا باغ ازبرای نمونه

 مساوی هایکرتبه ( ..و . درخت، گونه )سن، نوع قبیل

 کرت هر در بوته انگور 10 تا 8شد. سپس تعداد  تقسیم

های بالغ برگشد. سپس از  انتخاب برداریبرای نمونه

در زمان  دارند های انگور قرارروی خوشههروب جدید که

 ها بهنمونه (.3شکل ) شدبرداری انجام گلدهی نمونه

( 3 جدول) تجزیه قرار گرفتند منتقل و موردآزمایشگاه 

اساس نتایج  برکودی  یتوصیه نهایت تفسیر و در

 .گرفتانجام ی برگی، تجزیه

 

 
 نتایج تجزیه برگ باغ انگور -3جدول 

 ازت فسفر پتاسیم کلسیم منیزیم  آهن منگنز روی مس بور
(B) (Cu) (Zn) (Mn) (Fe)  (Mg) (Ca) (K) (P) (N) 

mgkg-1  % 

54 9 41 160 278  41/0 95/1 14/2 18/0 36/2 

5/42 8 5/44 157 275  42/0 96/1 6/2 166/0 1/2 

60 7 51 178 237  44/0 75/1 28/2 173/0 03/2 

57 5/8 50 169 227  41/0 42/1 8/2 164/0 87/1 

 

 
 برداری از برگ درختان انگورنمونه -3شکل 

 
 مدیریت آفات باغ انگور

آفات مهم  جمله کرم خوشه خوار از زنجره مو و

 در گردد.در استان قزوین محسوب می درختان انگور

باغاتی که جمعیت از حد باالیی بیشتر بشود خسارت 

در این تحقیق برخی کند. وارد می هاتاکستانه ی بسنگین

ل در طی فصآفات در جهت کاهش جمعیت از اقدامات 

داده شد ازجمله این اقدامات  آموزش به کشاورز داشت

های علفوجین  هرس پاییزه، آب زمستانه، استفاده از یخ

از  استفادهآبیاری و تقویت درختان باغ،  در بهار، هرز

های نصب تله تغذیه بهینه گیاه، ،کودهای دامی پوسیده

 ان صحیح مبارزه با این آفتزمجهت تعیین  دلتافرمون 

تا اوایل  اسفندماهخاک باغ در اواخر  شخم خوشه خوار

کش خطر حشرهاستفاده از سموم کم ماه وفروردین

 هایکشآفتبرخالف  که (Bt) تیبیولوژیکی بی

شیمیایی تا زمان برداشت نیز روی محصوالت مختلف 

و به  ماندگاری استو فاقد دوره  استفادهقابلخوراکی 

 خطربی جانداران ریزدلیل عملکرد انتخابی، برای سایر 

 .(4شکل ) است
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 های فرمونیآموزش مدیریت آفات و نصب تله -4شکل 

 
 محصول یگواه افتیمحصوالت جهت در گیرینمونه

ادارات سازمان استاندارد،  ندگانیبا حضور نما

نباتات، کارشناس دفتر سالمت  حفظ، یشرکت بازرس

 قاتیاستان، مرکز تحق کشاورزی سازمان جهاد

( و کارشناس مسئول یکشاورز )تابع اصل ،یکشاورز

ی سازمان جهاد کشاورزی فیکنترل ک مدیر وامور زنان 

 صورت تصادفی از سطح باغبهمحصول  گیرینمونه

 استاندارد شگاهیآزماپس از پلمپ به  نمونه. شد انجام

سموم و  میزان باقیمانده ،هاآالینده زانیم نییتع جهت

 .دیارسال گرد ییایمیش یکودها

 نتایج کاربردی
ازنظر اسیدیته جز  خصوصیات این باغ  طورکلیبه

آلی، فسفر و  کربن ازنظر است و های قلیایی بودهخاک

  0-30آهن کمبود داشته و ازنظر پتاسیم )در عمق 

آهک و شوری محدودیت چشمگیری  و متری(سانتی

ای صورت گرفته در منطقه نشان مطالعات تغذیه نداشت.

های متنوعی ازنظر کمبود عناصر غذایی داده محدودیت

 در باغ انگور وجود دارد با مقایسه نتایج آزمایش برگ با

 انی عناصر غذایی برگ انگور مختص استانحدود بحر

پرمصرف  عناصر مشخص گردید که در بین قزوین

بور  مصرف آهن وعناصر کم کلسیم و نیتروژن و از میان

طور عمومی بر به که بیشترین کمبود را دارا هستند؛

که با توصیه و  عملکرد تأثیر منفی گذاشته است؛

ودها جبران این کمب های کودی سعی گردیددستورالعمل

 پایش باغ و مدیریت باغ با استفاده از گردد.

 سبب افزایش عملکردی های کارشناسی،دستورالعمل

 همچنین و تن کشمش نسبت به سال گذشته گردیدیک

ها سرب و بر اساس دستورالعمل حد مجاز آالینده

 12968کادمیوم نیز بر اساس استاندارد ملی ایران نشریه 

 جدول) سنگینفلزات  حد مجاز -دام  - انسان خوراک

نتایج آزمایشگاه شرکت بازرسی استاندارد نشان داد  (.4

 و که محصول باغ ازنظر عناصر سنگین کادمیوم و سرب

تر از حد مجاز قرار دارد و همچنین سموم در حد پایین

 .(5 شکل) است شدهگواهی انگورمحصول 
 

 زیردانهی هاوهیفلزات سنگین در م حد مجاز -4جدول 
محصوالت کشاورزی برحسب  مجاز آالینده در حد کشاورزی محصوالت

 کیلوگرمبر  گرممیلی
 سرب

 
 کادمیوم

 
 (و انواع توت فرنگیتوت)انگور،  ریزدانه هایمیوه

2/0 05/0 
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 نتایج تجزیه میوه انگور توسط شرکت بازرسی-5شکل 

 
 محصول سالم نامهگواهیدریافت اعطای نشان 

بر اساس  و آنالیزهای الزم های دقیقنتایج بررسی

بازرسی  شرکت های تائید محصول سالم توسطپروتکل

 سازمان جهاد به استاندارد انجام و اعالم کتبی آن

 سازمان کشاورزی استان صورت پذیرفت سپس رئیس

 9 شناسایی نسبت به مراحل اعطای کد کشاورزی جهاد

 استان اداره کل استاندارد به نهایت در و اقدام رقمی

 ضمن استاندارد در کمیته عالئم اداره کل گردید. ارجاع

 مجاز حد تشویقی استاندارد گواهی ،بررسی موضوع

 .نمودصادر  محصول کشمش تولیدی برای را آالیندگی

رقمی شناسایی و نشان حد مجاز  9برخورداری از کد 

محصوالت تولید اساسی  هایویژگیاز  هاآالینده

کد شناسایی که توسط  این از طریق که است شدهگواهی

، گیردمیوزارت جهاد کشاورزی به محصول تعلق 

 .(6 شکل) است ردیابیقابلمحصول 

 

 
                

 رقمی )سمت چپ( و  9شده: دریافت کد شناسه تائید محصول گواهی -6شکل 

 ()سمت راست انگور شدهیگواهدریافت پروانه محصول 
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 توصيه ترویجی

یکی از راهکارها  شـــدهگواهیتولید محصـــوالت 

ــالمت  کیفیتبرای افزایش  ــتی و س ــوالتبهداش  محص

با یت و  اســــت.عملکرد افزایش  توأم  نان از کیف اطمی

صوالت  صرف نهاده ویژهبهسالمت مح های با توجه به م

ـــال ـــئوالن  موردتوجههای اخیر به جد مختلف در س مس

 همچنینو وزارت بهداشــت درمان و آموزش پزشــکی 

ندی از کیفیت  عنوانبه کشـــاورزی وزارت جهاد برآی

ب و مدیریت ها و عملیات زراعی مناسخاک، آب، نهاده

 با تواندمی مهم این و است دستیابیقابلصحیح و علمی 

 این در مهم گامی عنوانبه شدهگواهیولید محصوالت ت

 شود. محقق عرصه

ـــتفاده بهینه از کودهای آلی و  کاربرد منطقی و اس

االمکان اســتفاده از مدیریت ســو و حتیشــیمیایی از یک

ـــموم تلفیقی آفــات بــه ـــیمیــایی از جــای کــاربرد س ش

ترین راهکارهای اجرایی در تولید محصول سالم اساسی

زیرا اســاس تشــخیص محصــول ســالم در کاربرد  اســت؛

 پذیرد.منطقی از این دو نهاده صورت می

شنا نمودن بهره  سی به آ ستر برداران به چگونگی د

ــالم در قالب  ــول س ــتانداردهای موردنیاز تولید محص اس

گاه کار ـــی در طول  هایآموزش و برگزاری  آموزش

صول از اهمیت ویژه شد مح ای برخوردار مراحل دوره ر

های تحقیقاتی یافتهســو منجر به انتقالزیرا از یک اســت؛

شی انجام سط بهرهو پژوه سطح اجرا تو برداران شده در 

شتیاق و ترغیب الزم را در  شده و از طرف دیگر باعث ا

ـــالم که در جامعه از جایگاه واال ـــول س یی تولید محص

 گردد.برخوردار است، می
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