
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هک باشد، یم انیرانیا تیموفق شبکه نیبزرگتر ل،یکارن 

 مهفاط برسند، تیموفق به آن با اند توانسته یادیز یافراد

 کنکور 86رتبه نیحس محمد ،یکارشناس کنکور 11 رتبه

 شهمسر و میمر ارشد، کنکور  3 رتبه دهیسپ ،یکارشناس

 فروشگاه یانداز راه ریام مانتو، یدیتول یانداز راه

 الدیم ز،یتبر یساز تراکتور میت به وستنیپ وانی،کینترنتیا

 موارد نیا..... و ا،یتالیا در لیتحص مهسا صبا، میت به وستنیپ

  ند،ا دهیرس تیموفق به لیکارن با که بودند یافراد از گوشه

 .دیکن شروع لیکارن با را خود تیموفق دیتوان یم هم شما

 
 

 ریز نکیل یرو  موفق یها یلیکارن میت به وستنیپ یبرا

 .دیکن کیکل

www.karnil.com 

 

 زیر لینک روی کارنیل تلگرام کانال به ورود برای همچنین

 د.کنی کلیک

https://telegram.me/karnil 
 
 

http://www.karnil.com/


 مسعودساری١
 

 كارآفريني چيست؟

   
نشـات  » متعهـد شـدن  «به معناي  Entreprendre واژه كارآفريني از كلمه فرانسوي: كارآفريني

كارآفرين كسي است كه متعهـد مـي شـود    :دانشگـاهي وبستر  بنابـر تعريف واژنامه . گرفته اسـت
  .مخاطره هـاي يك فعاليت اقتصادي را سازماندهي ، اداره و تقبل كند

اقتصاددانان نخستين كساني بودند كه در نظريه هاي اقتصادي خود به تشريح كارآفرين و كارآفريني 
ژوزف شومپــيتر كارآفرين را نيــروي محركــه اصلي در توسعه اقتصادي مي داند و مي . پرداختند

در فرآينـد  از ديدگاه وي ارائه كااليي جديد، ارائه روشـي جديـد   . نقش كارآفرين نوآوري است: گويد
از ... توليد، گشايش بازاري تازه، يافتن منابع جديد و ايجاد هرگونـه تشـكيالت جديـد در صـنعت و    

  . فعاليت هاي كارآفرينان است
كـرزنر نيز كـه از استــادان اقتصاد دانشگاه نيويورك مي باشد كارآفريني را اين گونه تشـريح مـي   

  ».هماهنگي متقابل بيشتر در عمليات بازارهاكارآفريني يعني ايجاد سازگاري و «: كند
فرآيندي است كه در آن محصوالت يا فرآيندهاي نوآوري شده از طريـق القـاء و   : كارآفريني سازماني

  . ايجاد فرهنگ كارآفرينانه در يك سازمان از قبل تاسيس شده ، به ظهـور مي رسند
ي است كه از منابـع و حمـايت سازماني بـه  فعاليتهـاي كارآفرينانـه فعاليت هاي: به تعريفــي ديگر

  .منظور دستيابي به نتايج نـوآورانه برخـوردار مي باشد
كسي كه تحت حمايت يك شركت، محصـوالت، فعاليتهـا و تكنولـوژي جديـد را     : كارآفرين سازماني

  .كشف و به بهره داري مي رساند
  .يا تقاضاي جديد مي گردد فرآينــدي است كه منجر به ايجــاد رضايتمندي و: كارآفريني

از فرآينـد ايجـاد ارزش از راه تشكيل مجموعه منحصر به فردي از منابع بـه   :كارآفريني عبارتسـت
  .منظور بهره گيري از فرصتها

فردي كه مسوليت اوليه وي جمع آوري منابع الزم براي شروع كسب و كار اسـت  ): مستقل(كارآفرين 
وري و آبسيج مي نمايد و تمركز او بر نو شروع و يا رشد كسب و كاري راو يا كسي كه منابع الزم براي 

به عبارت ديگر، كارآفرين فردي اسـت كـه يـك    . توسعه فرآيند، محصول يا خدمات جديد مي باشد
مشخصـه اصـلي يـك    . شركت را ايجاد و اداره مي كند و هدف اصلي اش سـود آوري و رشـد اسـت   

  .كارآفرين ، نوآوري مي باشد
كارآفريني شركتي به مفهوم تعهد شركت به ايجاد و معرفـي محصـوالت جديـد و    : رين شركتيكارآف

  .نظام هاي سازماني نوين است

www.karnil.com
https://telegram.me/karnil


 مسعودساری٢
 

 »هاروارد آمريكا«ديويد مك كللند از استادان روانشناسي دانشگاه : ويژگيهاي شخصيتي كارآفرينان
قد است كه عامل عقب مانـدگي  را مطرح نمود، معت» نظريه روانشناسي توسعه اقتصادي«كه اولين بار 

اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه مربوط به عدم درك خالقيت فردي است بنابر عقيده ايشان بـا  
يك برنامه صحيح تعليم و تربيت مي توان روحيه كاري الزم را در جوامع تقويت نمود، به گونه اي كـه  

  .شرايط الزم براي صنعتي شدن جوامع فراهم آيد
مكارانش اهم ويژگيهايي را كه در مورد كارآفرينان مورد بررسي واقع و تاييد شده بودنـد،  كارلند و ه

  :جمع آوري نمودند كه اهم آنها عبارتند از
  نياز به توفيق -
  تمايل به مخاطره پذيري -
  نياز به استقالل -
  .كارآفرينان داراي مركز كنترل دروني هستند -
 خالقيت -
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  استراتژي براي داشتن يك شروع خوب 10 
   

Successfully Meeting and Greeting- Ten Strategies For Getting Off To A Good Start  
   

در زندگي هر شخص صاحب كسب وكار، يك روز ، با يك سري از مالقاتها واحترامـات تحـت الفظـي    
وقتي شما اولين برخورد با مشتري يا هم قطار خود را داشته باشيد مي خواهيـد كـه در   .پرشده است 

آسـاني  انجام اين عمل ، اولين برخورد ومالقاتهاي پس از آن را به خوبي و. مسير درستي گام برداريد 
انرژي خود را بـراي بعـد   . قدمهاي نادرست ، تالش سختي جهت جبران احتياج دارد. ميسر مي سازد

  . حفظ كنيد واين استراتژي هاي آسان را جهت يك شروع موفق بكار بريد 
  . هر گاه شخصي را مالقات مي كنيد، بايستيد-1 

با بـاقي مانـدن در   . ابر قرار بگيريداين مورد به شما اجازه مي دهد كه با شخص مخاطب در يك حد بر
تصور نمي كنيد كه شخص مقابل به انـدازه كـافي تـوجيهي     "صندلي خود ، پيغامي با مضمون اينكه 

اگر خود را در موقعيتي مـي بينيـد كـه نمـي     .انتقال مي دهيد  "جهت زحمت ايستادن داشته باشد 
عـذر خـواهي كنيـد    !!) هاي بزرگ هسـتيد  مانند زماني كه پشت گلداني با شاخه ( توانيد بايستيد ، 

برگهاي اين گلدان مانع ديد من . مرا ببخشيد نايستادم : براي مثال مي توانيد بگوييد .وتوضيح دهيد 
  . مي شوند 

  
  . لبخند بزنيد  -2

به نحوي نگاه كنيد كه شما از مالقـات ديگـران ،   . احساسات ظاهري شما گويا تر از كلمات مي باشند 
براي شخصي كه زودتر از شما مي ايستد . به آن چيزي كه در ذهن داريد خرسند هستيد  بدون توجه

  . ، لبخندي روي صورت بياوريد 
  . تماس چشمي داشته باشيد  -3

اگـر نگـاه   . نگاه كردن به اشخاصي كه شما مالقات مي كنيد ، بيانگر توجه وجلب نظر شما به آنهاست 
  . كنيد كه به دنبال شخص ديگري جهت پيشبرد ميل تان هستيد شما در جاي ديگري باشد ، بيان مي 

  . بي درنگ خودرامعرفي نماييد  -4
  . وقتي الزم است ، شرحي شامل اينكه كه هستيد بيان كنيد  -5

سـالم  ":اطالعات بيشتري بدهيـد   ".من ماري جونز هستم .سالم  ": كافي نيست كه به فرض بگوييد
   ".فعاليت مي كنم ... شركت من براي .من ماري جونز هستم 

  . استوار دست بدهيد  -6
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شخصي كه ابتدا دست خود را دراز مي نمايد احساس آسـودگي  . بعنوان احترام دستخود را دراز كنيد
به نحوي دسـت  . مطمئن باشيد كه بخش احترامات فيزيكي شما حرفه اي است . مي نمايد   واطمينان

اگر در دست دادن بـا خانمهـا وآقايـان    . ندهيد كه استخوان مچ خرد شود يا خيلي شل دست ندهيد 
  . دستپاچه شديد از آن صرفه نظر كنيد 

  . ياد بگيريد كه چگونه يك معارفه روان داشته باشيد  -7
روش اين كار به . ب وكار شما هميشه اشخاص با اهميت كم را به اشخاص مهم معرفي مي كنيد در كس

ميل دارم معرفـي كـنم    ":اين ترتيب است كه ابتدانام افراد مهم را ذكر كنيد ، به دنبال آن با كلمات 
ا ديگـران  مطمئن شويد كه مطالبي درباره هر شخص بگوييد ت. وسپس نام افراد ديگر را ذكر كنيد "...

بدانند چرا آنها رامعرفي مي نماييد ومقداري اطالعات خواهيد داشت كه با كـدام شـخص شـروع بـه     
  .گفتگو نماييد 

  . تشخيص دهيد كه كدام شخص مهمتر است  -8
فقط به خشنودي رئيس خود چشم نداشـته  .مشتري يا دورنماي كسب وكار مهمتر از رئيس شماست 

  . باشيد 
  . به اسامي در مالقاتها توجه نماييد  -9

اگـر شـما   . بسيار متعارف است كه فكر كنيد چه چيزي مي خواهيد بگوييد وبه ديگران تمركز نكنيد 
  . تمركزداشته باشيدوهنگامي كه نامي را مي شنويد ، تكرار كنيد شانس باالتري از قبل داريد 

  
  . ي بينيد با اجازه خودشان بكار بريد اسامي كوچك اشخاصي را كه براي دفعه دوم م -10

بهتر است در مسير .همه اشخاص نمي خواهند در جلسات ابتدايي به صورت غير رسمي ناميده شوند 
هدف شمادر بين چنـد دقيقـه ابتـدايي    .رسمي اشتباه كنيد تا اينكه ديگران را با چوب وچماق بزنيد 

  . كه آنها بخواهند با شما كار كنندوسهولتي است مالقات با اشخاص ديگر دادن احساس راحتي به آنها 
وقتي شما براي آن برخوردهاي بحراني ابتدايي قوانين دلگرم كننده اي را رعايـت كنيـد شـما يـك      

   . شروع محكم براي يك ارتباط سود بخش در دراز مدت را خواهيد داشت 
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  :تهيه زمين و بستر سازي
  :كار متفاوت انجام گيرددر اين زمينه، بايستي همزمان دو 

مي بايست نفوذپذيري را افزايش و روان آبي را كاهش داد به اين ) اطراف تنه ( در حوزه نفوذ . 
منظور، بايد اين منطقه را شخم زد از مالچ و از مواد جاذب الرطوبه، كود دامي و مواد آلي نيز در اين 

  .منطقه استفاده كرد
رد كه براي هر درختچه مو يك حوزه آبگير ايجاد شود، سطح زمين را بصورتي شيب بندي ك. 

بطوريكه اين حوزه آبگير در فاصله بين دو بوته مجاور تقسيم شده باشد، با اين كارآبهاي ناشي از 
بارندگي هاي فصلي را به سمت هربوته هدايت نموده و بدين ترتيب استفاده بهينه از نزوالت جوي 

  .بعمل مي آيد
 
  :تامين نهال -

نهال مورد استفاده از ارقام مرغوب تجاري ، اصيل ، سالم و با كيفيت انتخاب شود كه تحت نظارت 
كميته فني نهال استان توليد وداراي گواهي بهداشتي از مديريت حفظ نباتات و مورد تاييد موسسه 

ه داراي حبه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال باشد، از نهال انگور سالم و مناسب براي تازه خوري ك
  .درشت، بازار پسند، بيدانه و خاصيت حمل و نقل باال باشد استفاده شود

 
  :استاندارد نهال انگور
 2سانتيمتر و قطر آن يك سانتيمتر سن نهال از زمان كاشت قلمه حداكثر  30ارتفاع نهال حداقل 

  .سال باشد
 

  :چاله كني
 100×100ابعاد گودال . هاي كاشت حفر شوند مي بايست از اواخر مرداد تا اوايل شهريور ماه چاله

سانتي متر انتخاب مي شود، البته در خاكهاي حاصلخيزتر مي توان ابعاد چاله  120سانتي متر با ارتفاع 
جهت پركردن چاله هاي كاشت، عالوه بر خاك سطحي . ها را كمتر از ميزان فوق الذكر در نظر گرفت

وپرجاذبها و يا مواد ديگري كه نفوذپذيري خاك را افزايش مي مي توان از كود دامي ، پوشال برنج، س
سانتي متر از ته چاله را با مخلوط كودهاي دامي، فسفاته و  20معموالً تا حدود . دهند استفاده كرد

ريخته و ) ترجيحاً خاك سبك ( سانتي متر خاك سطحي  20-30پتاسه پر نموده و سپس بر روي آنها 
 ست داخل گودال مي كاريم سطح چالهر حال گذراندن دوران خواب اسپس قلمه انگور را كه د

بايستي پايين تر از سطوح خاك اطراف بوده بصورتيكه با يك شيب ماليم آب اطراف را به چاله ها 
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هدايت نمايد، پس از سبز شدن قلمه، توصيه مي شود از مالچ پالستيكي روي سطح چاله استفاده 
از خاك بپوشانند، اين كار به منظور كاهش ميزان تبخير و تعرق، انجام مي كرده و آن را با اليه نازكي 

  .شود
 

  :كاشت قلمه
اگر در منطقه مورد كاشت، زمستان با يخبندان شديد توام باشد بايستي در اواخر زمستان اقدام به 

لي كاشت كشت قلمه نمود، ليكن اگر زمستان ماليم باشد مي توان قلمه را در اواسط پاييز در محل اص
قلمه به طول يك . در اين حالت، آب حاصل از بارش باران و برف، باعث استقرار اوليه قلمه مي شود

  ).ت از قلمه پاشنه دار استفاده شودسبهتر ا(متر خواهد بود كه بصورت مورب در چاله قرار مي گيرد
 500با بارندگي بيش از  متر در منطقه5*4فواصل كاشت انگور ديم به ميزان بارندگي بستگي دارد و از 

 200-300در مناطق با بارندگي . ( ميليمتر متغير است 200متر در مناطق با بارندگي  7*7ميليمتر تا 
  ).متر است  6*6ميليمتر فواصل كاشت 

در بسياري از موارد كاشت نهال نتيجه بهتري از قلمه بدنبال خواهد داشت بخصوص اينكه داراي 
  .تلفات كمتري خواهد بود

 
  :انجام هرس فرم دهي -

سانتي متري از سطح خاك قطع مي  50پس از اينكه نهالهاي انگور جديد كشت شدند سر نهال در 
در طول اولين فصل رشد، جوانه برداري بهاره يا تابستانه كه رشد درخت در فصل اول را هدايت . شود

قطع شاخه . عمل ضروري نيستمي كند مي تواند نخستين هرس دوره خواب را تسهيل نمايد اما اين 
به عنوان يك قاعده تا آنجا كه ممكن است بايد . هاي متقاطع، پاجوش و نركها مي تواند موثر باشد

  .سطح برگ را بيشتر كرد تا رشد درخت به حداكثر برسد
حذف . هرس انگور پس از اولين فصل رشد در تعيين شكل نهائي و عملكرد آن سرنوشت ساز است

  .اصلي غالباً نخستين هرس دوره خواب ناميده ميشودشاخه هاي غير
در كاشت ديم بايستي طوري هرس كنيم كه اوالً رشد رويشي بيش از حد نشود و ثانياً نور زياد به 

معموالً هرس شديد زمستانه منجر به رشد رويشي زياد از حد در تابستان خواهد . درون تاج نرسد
اگر چه انجام هرس زمستانه در انگور ضروري است در . شد كه در كشت ديم، نامطلوب مي باشد

  .كشت ديم حتي االمكان از بريدن شاخه هاي اضافي اجتناب مي شود
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  :پوشش و قيم گذاري نهال -
نهال هايي كه واكاري مي شوند مي بايست از قيم براي هدايت رشد و حفاظت نهال در برابر باد 

برگ درختان براي حفاظت آنها در برابر سرمازدگي زمستانه استفاده گردد، پوشانيدن نهالها با شاخ و 
  .امري بسيار مهم مي باشد

 
  :نگهداري باغ قبل از شروع باردهي -

اين عمليات شامل مواردي نظير شخم ساليانه بين رديفها ، تهيه ، حمل و پخش كودهاي دامي 
  .اشدمي ب... وشيميايي، مبارزه با آفات، بيماريها و علفهاي هرز، هرس و

 
  :نياز آبي-

در . هزار متر مكعب براي هر هكتار در سال مي باشد 5-7نياز آبي انگور بر حسب منطقه و رقم 
  هزار متر مكعب براي هر هكتار در سال مي 4- 5آبياري قطره اي نياز آبي حدود 

 
  :تغذيه

يده در چاله گرم كود پتاسه بهمراه كود دامي پوس 150گرم كودفسفاته و  150در زمان كاشت قلمه 
تن در هكتار در زمان كاشت و سپس هر دوسال  10ميزان كود دامي مورد نياز . كاشت قرار مي گيرد

البته به منظور توليد ميوه مطلوب و اقتصادي، تغذيه تكميلي باغ ديم . تن در هكتار مي باشد 20يكبار
ضمناً توصيه مي . جام شودضروري مي باشد كه بهتر است با استفاده از نتايج آزمون برگ و خاك ان

شودكه كود نيتراته و پتاسه را بصورت سرك و ساالنه در اوايل بهار و در صورت امكان بهمراه آبياري 
  .تكميلي، در اختيار گياه قرار دهند

 
  :مراقبت و نگهداري -

مي در سالهاي خشك و كم باران و در موارد حاد، معموالً يك يا چند نوبت آبياري تكميلي انجام 
دهند و همچنين به منظور جلوگيري از آفتاب سوختگي تنه از چسب چوب سفيد يا رنگ پالستيك 

ضمناً در سالهاي كم آب بايستي مبارزه با علفهاي هرز و . سفيد براي پوشش تنه استفاده مي شود
  .كنه ها با جديت و در چند نوبت انجام شود

 
   اجراي سيستم رو سيمي
سيم مورد . ي يا كوردون به شرايط آب و هواي هر منطقه بستگي دارد انتخاب نوع سيستم روسيم
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استفاده مي بايست گالوانيزه از نوع مرغوب باشد و از نظر استحكام و مقاومت توان تحمل بار اضافه 
در صورتي كه از آهن آالت براي پايه هاي استفاده شود زدن ضد زنگ براي . شده را داشته باشد

دن آهن ضروري است و اگر از پايه هاي بتني استفاده شود عيار بتن مورد پيشگيري از خورده ش
استفاده بايد طوري باشد كه بتواند مقاومت كافي را ايجاد كرده و در برابر يخبندانهاي زمستانه دوام 

همچنين استفاده از ميلگرد مناسب در درون بتن پايه ) باشد  250عيار سيمان . ( كافي را داشته باشد
رعايت كليه اصول مربوط به استحكام بتن از جمله دانه بندي و نوع شن و ماسه و . ( لزامي استها ا

متر و از مهار بتني يا  6فواصل پايه ها از يكديگر حداكثر ). ضروري است ... استفاده از ويبره و 
  .مهاركششي براي ثابت نگهداشتن ستونهاي ابتدا و انتهاي خط استفاده شود

ايست طوري در خاك قرار گيرند و مهار شوند كه در اثر بار حاصل از شاخ و برگ و ميوه پايه ها مي ب
  .هاي باغ و همچنين سرعت و قدرت باد منطقه دچار خمش يا جابجايي نشوند

 
  :عمليات ذخيره و حفظ رطوبت-

، به منظور افزايش ظرفيت نگهداري آب خاك در منطقه ريشه از مواد جاذب الرطوبه مثل خاك برگ
پوكه هاي معدني، كود دامي، مالچ و سوپرجاذبها استفاده مي شود كه بويژه سوپرجاذبها قادرند تا 

چندين برابر وزن خود آب جذب كرده و ضمن بهبود نفوذپذيري خاك، در جذب و نگهداري رطوبت و 
بايستي  بطور كلي در كاشت ديم. در اختيار گذاشتن آن براي گياه در مواقع مورد لزوم موثر باشند

طوري عمل كرد تا از يك بارندگي مختصر، حداكثر بهره برداري بعمل آيد و آب در نواحي بين 
هدايت شود، اين كار به ) حوزه نفوذ(و به سمت منطقه ريشه ) نفوذ نكند ( درختان جاري شده 

  :روشهاي مختلفي صورت مي پذيرد كه از جمله مي توان به
، تراسهاي ابرويي، انواع بانكتهاي هاللي، مثلثي و قايقي شكل، ريز نوارهاي كنتوري، تراسهاي كنتوري

 .حوضه مربعي، كرت بندي و نيم بندهاي دايره اي اشاره نمود
 

  آماده سازي زمين و كاشت
انگور مي تواند در اغلب خاكها رشد كرده و محصول بدهد و حساسيت مخصوصي نداشته و اغلب 

همچنين در برابر آهك .را به خوبي تحمل مي كند) قليائيت نسبيشوري و (محدوديتهاي معمول خاك
آهكند به خوبي رشد مي نمايند اما % 50خاك حساس نبوده و حتي در خاك هايي كه حاوي بيش از 

بايستي تا حد امكان از خاك هاي سنگين فاقد زهكشي و خاك هاي همراه با نمك فراوان پرهيز نمود 
  .براي رشد انگور بسيار مناسب هستند  ، خاك هاي عميق با زهكشي خوب
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باشد كه ابتدا در اسفند ماه -روش هاي متداول كاشت انگور به صورت جوي پشته ايي و غرقابي مي

متر تهيه مي كنند  5/1سانتي متر تا  80زمين را شخم زده و با نهركن يا بيل مكانيكي جوي به عمق 
متر از دو طرف پشته جهت غرس نهال آماده  5/1ي  هايي را به فاصله-در روش جوي پشته ايي چاله.

براي كاشت بوته مو ابتدا قلمه هايي از آن را در فصل بهار، قبل از جوانه زدن در جايي به . مي كنند
عنوان مخزن مي كارند،در بهار آينده كه داري ريشه شد از مخزن با احتياط در مي آورند و آن را در 

از كود حيواني و يا ماسه بادي و مقداري كود شيميايي فسفات و گودال هايي كه در آن مخلوطي 
  .پتاس قرار دارد مي كارند

  
   مرحله داشت -2

  .اين مرحله شامل كود دهي، آبياري، مبارزه با علف هاي هرز، هرس كردن و مبارزه با آفات است
  

مرحله  8تا 7له معموالً سا 4تا  1در اين مرحله از كود ازت در فواصل آبياري كه در باغات : كود دهي
  .از كود ازت جهت رشد رويشي انگور استفاده مي شود.مي باشد استفاده مي كنند

  
درخت انگور از خرداد ماه تا آخر شهريور ماه كه ممكن است تا نيمه ي مهرماه هم طول كشد : آبياري

  ب در هفته نياز داردليتر آ100ايي تقريباً -نياز به آبياري دارد هر درخت انگور در روش جوي پشته
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جهت مبارزه با علف هاي هرز ، تاكستان را در فروردين ماه هر سال زماني : مبارزه با علف هاي هرز 
كه علف هاي هرز شروع به جوانه زدن مي كنند بيل مي زنند تا اين علف ها را از بين بروند اين عمل 

  توسط نيروي انساني زيادي انجام مي گيرد 
 

منظور تربيت مناسب بوته ي انگور به طرف پشته از سال سوم به بعد اقدام به هرس به : هرس كردن 
درجه باشد يا در بهار پس از  5بوته ها مي كنند كه اين كار در زمستان زماني كه دماي محيط بيش از 

م انجا) زماني كه بوته ها تازه شروع به جوانه زدن مي كنند ( بيدار شدن بوته ها از خواب زمستاني 
  . مي گيرد

 
   :مبارزه با آفات 

  :آفات مهم انگور به شرح زير مي باشد 
  زنجره مو . 1
  زنجرك مو. 2
  خوشه خوار انگور . 3
 

  : بيماري هاي انگور عبارت اند از 
  بيماري سفيدك دروغين يا داخلي مو. 1
  بيماري پوسيدگي سفيد ريشه ي مو . 2
  بيماري سفيدك سطحي يا حقيقي مو. 3

ن بيماري بوته ي انگور سفيدك سطحي يا حقيقي مو مي باشد كه عامل آن گونه اي از قارچ شايع تري
جهت مبارزه با اين نوع بيماري گوگرد جامد را به شكل پودر روي برگ . ها به نام تر پازول ها است -

ر بار د 3ها مي پاشند همچنين براي اين كار از قارچ كش آبي توپاس استفاده مي كنند اين عمل 
  .ماه انجام مي شود  1تابستان به فاصله ي 
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  مرحله برداشت -3

تابش آفتاب و ميزان مناسب دما باعث . مهم ترين عامل در رسيدن حبه ي انگور مقدار دما مي باشد 
توليد محصول انگور از سال سوم عمر نهال شروع مي شود زمان . باال رفتن كيفيت انگور مي شود 

و تا نيمه ي برداشت انگور بسته به نوع خاك ، دماي هوا ، ميزان آب از نيمه ي دوم شهريور ماه شروع 
شهريور ماه اقدام به بر  15اول مهر ماه ادامه دارد اگر برداشت انگور جهت توليد كشمش باشد از 

در باغ هاي . داشت اين محصول مي كنند برداشت انگور به وسيله ي نيروي انساني انجام مي گيرد 
هر درخت انگور ممكن  تن در هكتار مي باشد كه 50مرغوب و در بهترين شرايط ميزان برداشت انگور 

  . كيلو گرم انگور بدهد  200است تا 
  

  :عمليات قبل از كاشت ) الف
با توجه به شرايط اقليمي استان الزمست باغ انگور ديم در مناطقي احداث گردد كه : انتخاب محل  - 1

  .ميليمتر و از پراكنش مناسبي برخوردار باشد 600ميانگين بارندگي ساالنه بيش از 
  . متر نيز مناسب است 100 - 1000متر بسيار مناسب و بين  1000كمتر از : محل ارتفاع 

درصد نيز مناسب  15- 25درصد بسيار مناسب و شيب  2-15دامنه هاي شمالي با شيب : شيب زمين 
  .است
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خاك حاصلخيز با عمق مناسب، عدم شوري خاك ، بافت خاك متوسط مايل به سبك :  شرايط خاك
  .با زهكش مناسب )لوم يا لوم شني(

 

سانتيمتر و انجام آزمايش خاك قبل از  30-60و  0-30تهيه نمونه خاك از عمق :آزمايش خاك  - 2
  .احداث باغ و مصرف كود بر مبناي آزمايش خاك

 

نوبت آبياري در تابستان الزم  3الي  2تنها در سال اول بمنظور استقرار بوته ها ، : آب مورد نياز  - 3
  . است

 

جمع آوري سنگ ها، حذف علف هاي هرز، ايجاد بانكت در اراضي شيب دار : سازي زمين آماده  -4
متر از يكديگر در داخل  2متر، حفرچالههاي كاشت به فاصله  3روي خطوط تراز به فاصله تقريبي

با ) بر اساس آزمون خاك(سانتيمتر و اختالط كود دامي پوسيده وكودهاي شيميايي 60بانكت به عمق
  .چاله هاخاك كنار 

 

. قلمه ريشه دار و گواهي شده از ارقام مناسب در مرحله خواب تهيه گردد: تهيه قلمه ريشه دار  - 5
 40سانتيمتر وطول قلمه حداقل 1قطرقلمه حداقل.قلمه داراي ريشه سالم و كافي باشد

  .الزمست قلمه هاي تهيه شده سريعاً كاشت گردند.سانتيمترباشد
  
  :مرحله كاشت )ب

بهترين زمان غرس قلمه ريشه دار مو، اواخر پاييز پس از يكبار بارندگي مؤثر مي : كاشت زمان  - 1
بطور كلي هنگام كاشت . كاشت قلمه ريشه دار در اواخرزمستان يا اوايل بهار نيز امكانپذير است.باشد

وقوع بارندگي پس از پايان كاشت مي تواند . مي بايست خاك از رطوبت مناسبي برخوردار باشد
 . دركاهش تلفات و سبز شدن بوته ها بسيار مؤثر باشد

  
ابتدا با قيچي باغباني ضدعفوني شده ، ريشه هاي زخمي و پيچ خورده حذف مي : روش كاشت  - 2

كه مقداري خاك و كود به آن اضافه (فرو بردن ريشه ها درسطل حاوي آب درصورت امكان،. گردند
شه دار به گونه اي غرس گرددكه ريشه ها بر روي كپه قلمه ري. قبل از كاشت توصيه مي گردد) شده
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اي از مخلوط خاك و كود دامي داخل چاله قرار گيرند بطوريكه از پيچ خوردن يا توزيع غيريكنواخت 
سپس بقيه چاله با مخلوط خاك و كود دامي پوسيده پر شود و با پا فشرده . ريشه ها جلوگيري شود

ايجاد چاله در پاي بوته مي تواند در تجميع . برقرار گردد گردد تا تماس كامل بين ريشه و خاك
  . بارندگي ها و حفظ رطوبت ميسر باشد

  
  ) :نگهداري(مرحله داشت )ج
بهتر است سربرداري قلمه هاي كاشته شده پس از پايان خطر يخبندانهاي : هرس پس از كاشت  - 1

انه سالم بر روي قويترين شاخه باقي بهاره انجام گيرد بطوريكه شاخه هاي اضافي حذف و تنها دو جو
 . بماند

  
با توجه به عادت رشد ارقام مهم انگور ديم استان ، هرس فرم بصورت پاچراغي كوتاه : هرس فرم  - 2

به عبارتي بوته مو طي سالهاي اوليه به گونه اي هرس گردد كه فقط يك تنه اصلي داشت . انجام گيرد
 . نشعب شده باشندباشد و بازوها از ارتفاع نيم متري م

  
با ) براي ارقام رشه و خوشناو 40+20فرمول (انجام هرس تعادلي بصورت سبك : هرس باردهي  - 3

 حفظ فرم بوته و باقي گذاشتن شاخه هاي جانشين 

  
وايتكس انجام گيرد تا % 10انجام هرنوع هرس مي بايست بوسيله قيچي ضدعفوني شده با محلول * 

 .جلوگيري شوداز انتقال بيماريهاي مهم 

  
اگر بوته ها زودتر هرس شوند، . بهترين زمان هرس خشك، اوايل بهار قبل از باز شدن جوانه ها ست*

 . بيشتر در معرض خطر يخبندان قرار مي گيرند

  
بر اساس آزمون خاك و آزمون برگ ، مصرف كود دامي پوسيده به همراه كودهاي : كوددهي  -4

در صورتيكه . قبل از بيدار شدن بوته هاي انگور انجام گيرد شيميايي بصورت چالكود ، يك ماه
آزمايش خاك قبل از احداث باغ انجام شده باشد، براي كنترل وضعيت تغذيه الزم است در مرحله 
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پس از ريزش گل از برگهاي روبروي ميوه نمونه برگ به همراه دمبرگ تهيه و ميزان عناصر ازت ، 
 . نتايج آزمون خاك و آزمون برگ توصيه كودي انجام گيرد پتاسيم و فسفر تعيين و بر اساس

  
سانتيمتر از تنه درخت و يا  30-50سانتيمتر و به فاصله  30چاله به عمق  2- 4حفر : روش چالكود * 

 . سانتيمتري اطراف تنه و مدفون نمودن آن با بيل 30- 50توزيع كود در فاصله 

  
محلولپاشي با كودهاي اوره، سولفات روي و اسيد بوريك با به منظور افزايش تشكيل ميوه انجام  -

بالفاصله پس از هرس خشك و قبل از باز شدن جوانه ) به نسبت مساوي از هر كود(در هزار 15غلظت 
 .ها توصيه مي گردد

  
  : كنترل آفات و امراض -5
شاخه هاي تخم  استفاده از سموم تماسي هنگام تخم ريزي حشره بالغ، هرس و انهدام: زنجره مو  -

ريزي شده در اواسط تابستان، مصرف سموم فسفره گرانوله هنگام پابيل و پاشيدن سموم پودري 
 .مانند ليندين ياسوين روي خاك در قسمت سايه انداز بوته در اواخر بهار و اوايل تابستان

  
 15( ل استفاده از حشره كش هاي سيستميك يا سموم فسفره نفوذي در اواسط فص: زنجرك مو  -

  )روز قبل از برداشت ميوه بصورت غوره
يا مصرف . مصرف تركيبات گوگردي عليه سفيدك اين بيماري را نيز كنترل مي كند: كنه نمدي مو-

  كنهكش بعد از تشكيل ميوه
بار بر اساس اطالعيه  2-3استفاده ازحشره كش هاي فسفره نفوذي در فصل رشد : خوشه خوار مو -

  حفظ نباتات
استفاده از قلمه هاي ريشه دار گواهي شده و عاري از بيماري، استفاده از قيچي : تريايي موگال باك -

ضدعفوني شده و جلوگيري از تماس قيچي باغباني آلوده با بوته هاي سالم، سوزاندن بوته هاي آلوده 
رابر حفاظت تنه و شاخه ها در ب.به همراه طوقه و ريشه و ضدعفوني محل استقرار بوته با آب آهك

 .سرماي شديد زمستان
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ايجاد تهويه با انجام هرس مناسب و مصرف كالكسين يا استفاده از سموم حفاظتي : سفيدك پودري -

 30مصرف سموم گوگردي در دماي بيش از (روز  15بار پس از تشكيل ميوه به فاصله  2يا گوگرد 
  ).درجه انجام نگيرد

دار گواهي شده و سالم، انهدام بوته هاي آلوده، كنترل استفاده از قلمه ريشه : بيماريهاي ويروسي -
  .ناقلين و كنترل علفهاي هرز 

  .هرس مناسب، تقويت بوته ها ، ايجاد چاله اطراف تنه جهت افزايش ذخيره رطوبت: آفتابسوختگي  -
پابيل بموقع تاكستان ، استفاده از علف كش هاي قبل از رويش علف هرز، : كنترل علف هاي هرز  -
  .تفاده از علف كش هاي عمومي بصورت هدايت شده بين رديف اس

  
   :مرحله برداشت ) د
بهترين زمان برداشت انگور هنگامي است كه دم خوشه ها شروع به خشبي شدن : زمان برداشت  -

  .كند
خوشه ها بوسيله قيچي باغباني يا چاقوي تيز به گونه اي برداشت شوند كه هيچ : روش برداشت  -

هنگام بسته بندي حبه هاي فاسد و خوشه هاي . يا آسيب مكانيكي به حبه ها وارد نشود نوع فشار
  .آسيب ديده جدا گردند

 :طراحي باغ  -

دراين عمليات مي بايستي مواردي نظيرمكان يابي، تسطيح، آماده سازي زمين و پياده نمودن نقشـه  
 .كاشت در مد نظر قرار گيرد
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  :اصالح ساختار بستر باغ -2
  اصالح فيزيكي و شيميايي خاك -الف

هدف از اصالح فيزيكي خاك بهبود شرايط فيزيكي خاك از نظر ساختمان وبافـت خـاك مـي باشـد،     
  .امكانپذيرميباشد... خاكورزيوياافزودنكودهايدامي،سبزو  اينكار از طريق

بـراي رشـد    هدف از اصالح شيميايي خاك بهبود وضعيت خاك از نظر تامين عناصر غذايي مورد نياز
  .ميباشد)  Ec( وشوريخاك)  pH (گياه و همچنين اصالح اسيديته 

 

 :ايجاد بانكت و تراس -ب

هدف اصلي در حقيقت بهره برداري حداكثر از نزوالت آسماني بويژه در اراضي شيبدار است لـذا مـي   
بـر ايـن اسـاس    . بايست اقداماتي را اعمال كرد تا ناحيه ريشه از بيشترين ذخيره آب برخوردار شود

روش هــاي جمــع آوري آب بــاران بــه انــواع مختلفــي تقســيم بنــدي مــي شــوند كــه در اينجــا  
  :بانكتوتراساشارهميشود  به

متر و در امتداد خطوط عمود بر جهت شيب اصـلي   2با ايجاد چاله هاي هاللي شكل به شعاع : بانكت 
  .دامنه ها مي توان بانكت هاللي را بوجود آورد

روش روي خطوط هم تراز، تراس احداث نموده و براي انجـام آن مـي بايسـتي شـيب     در اين : تراس
  .طبيعي دامنه كوه به چند پله تقسيم شود

  :نهر كشي -ج

نال كشي يـا نهـر   كا  ازمنبعĤبتامحلباغميباشد،چنانچهقبال  شامل ايجا د كانالهاي مخصوص انتقال آب
آنها به منظور استفاده بهينـه از منـابع آبـي     كشي در باغ صورت پذيرفته الزم است تا اصالح ومرمت

 .موجودصورت پذيرد
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  :باغ سطح ناهمواريهاي  حذف  تسطيح و -د
به منظور سهولت در تردد ادوات باغي و امكان انجام بهتر عمليات داشت و برداشـت الزم اسـت كـه    

  .پستي وبلندي ها ي موجود در بين درختان تسطيح گردند

  :قابل نفوذشكستن اليه هاي غير  -ه

تجمع مواد حاوي كلسيم در اليه هاي زيرين خاك در عمق حدودا يك متري از سـطح خـاك باعـث    
ايجاد اليه هاي غير قابل نفوذي مي شود كه از رشد و توسعه ريشه هـاي درخـت بـه اعمـاق خـاك      

  .جلوگيري مي نمايند كه نهايتا منجر به عدم رشد گياه ودر نتيجه خشك شدن آن مي انجامد

بـا اسـتفاده از وسـايلي نظيـر      اي رفع ايـن معضـل وشكسـتن ايـن اليـه، انجـام شـخم عميـق        بر
  .امكانپذيراست  سوسولوز  وريپر

  :تامين نهال -3

نهال مورد استفاده در عمليات واكاري مي بايست از ارقام مرغوب تجاري ، اصيل ، سالم و بـا كيفيـت   
ليد وداراي گواهي بهداشتي از مديريت حفـظ  انتخاب شود كه تحت نظارت كميته فني نهال استان تو

نباتات و مورد تاييد موسسه تحقيقات ثبت وگواهي بذر و نهال باشد، از نهال انگـور سـالم و مناسـب    
براي تازه خوري كه داراي حبه درشت، بازار پسند، بيدانه و خاصيت حمل و نقل بـاال باشـد اسـتفاده    

  .شود

  :انگور نهال  استاندارد
 2سانتيمتر و قطر آن يك سانتيمتر سن نهال از زمان كاشـت قلمـه حـداكثر     30حداقل  ارتفاع نهال
 .سال باشد
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  :پوشش و قيم گذاري نهال -4

نهال هايي كه واكاري مي شوند مي بايست از قيم براي هدايت رشـد و حفاظـت نهـال در برابـر بـاد      
اظت آنها در برابر سرمازدگي زمستانه استفاده گردد، پوشانيدن نهالها با شاخ و برگ درختان براي حف

  .امري بسيار مهم مي باشد

  :گود برداري و غرس نهال -5

گودالها بايستي قبال آماده شده باشند، زمان گوده برداري با زمان درختكاري در ارتباط است ، بـدين  
قـع كاشـت   معني كه اگر موقع كاشت نهال در اواخر پاييز است چاله ها بايستي در تابستان واگـر مو 

  .نهال در زمستان است چاله ها بايستي در پاييز حفر شده باشند

ابعاد گودال بستگي به نوع خاك واندازه ريشه دارد، ابعاد گودال بايستي به نحوي باشد كه ريشـه هـا   
 30-60در موقع كاشت با ديواره تماس پيدا نكنند درخاكهاي مرغوب گودال مي بايستي فضايي بـين  

ر از نوك ريشه ها داشته باشد واين فضا براي خاكهاي نا مرغوب مي بايستي بيشتر مد سانتيمتر بيشت
  .نظر قرار گيرد

سـانتيمتر در نظـر مـي     80*80*80معموال ا گر قبال زمين شخم خورده باشد ابعاد گوده را به صورت 
  .گيرند

  :انجام هرس فرم دهي -6

سانتي متري از سطح خاك قطـع مـي    50در پس از اينكه نهالهاي انگور جديد كشت شدند سر نهال 
در طول اولين فصل رشد، جوانه برداري بهاره يا تابستانه كه رشد درخت در فصل اول را هدايت . شود

قطع شاخه . مي كند مي تواند نخستين هرس دوره خواب را تسهيل نمايد اما اين عمل ضروري نيست
به عنوان يك قاعده تا آنجا كه ممكن اسـت بايـد   . هاي متقاطع، پاجوش و نركها مي تواند موثر باشد

  .سطح برگ را بيشتر كرد تا رشد درخت به حداكثر برسد

حـذف  . هرس انگور پس از اولين فصل رشد در تعيين شكل نهائي و عملكرد آن سرنوشت ساز اسـت 
  .شاخه هاي غيراصلي غالباً نخستين هرس دوره خواب ناميده ميشود
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اين عمليات شامل مواردي نظير شخم ساليانه بين :شروع باردهينگهداري باغ قبل از  - 7
... آفات،بيماريهاوعلفهايهرز،هرسو   وپخشكودهايداميوشيميايي،مبارزهبا   رديفها ، تهيه ، حمل

  .ميباشد

 :اجراي سيستم رو سيمي - 8

  
مـورد  سـيم  . انتخاب نوع سيستم روسيمي يا كوردون به شرايط آب و هواي هر منطقه بستگي دارد 

استفاده مي بايست گالوانيزه از نوع مرغوب باشد و از نظر استحكام و مقاومت توان تحمل بـار اضـافه   
زدن ضـد زنـگ بـراي     ،در صورتي كه از آهن آالت براي پايه هاي استفاده شود. شده را داشته باشد

بـتن مـورد   پيشگيري از خورده شدن آهن ضروري است و اگر از پايه هاي شني استفاده شود عيـار  
دوام  ،نهبسـتا تاهاي حرارت را ايجاد كرده و در برابر استفاده بايد طوري باشد كه بتواند مقاومت كافي 

همچنين استفاده از ميلگرد مناسب در درون بتن پايه ) باشد  250عيار سيمان . ( كافي را داشته باشد
رعايت كليه اصول مربوط به استحكام بتن از جمله دانه بندي و نوع شـن و ماسـه و   . ( ها الزامي است

متـر و از مهـار بتنـي يـا      6فواصل پايه ها از يكديگر حـداكثر  ). ضروري است ... استفاده از ويبره و 
  .مهاركششي براي ثابت نگهداشتن ستونهاي ابتدا و انتهاي خط استفاده شود

پايه ها مي بايست طوري در خاك قرار گيرند و مهار شوند كه در اثر بار حاصل از شاخ و برگ و ميـوه  
   .هاي باغ و همچنين سرعت و قدرت باد منطقه دچار خمش يا جابجايي نشوند

  :آبي انگورنياز  -9

در . هزار متر مكعب براي هر هكتـار در سـال مـي باشـد     5-7 ،نياز آبي انگور بر حسب منطقه و رقم
  هزار متر مكعب براي هر هكتار در سال مي باشد 4-5آبياري قطره اي نياز آبي حدود 
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 بازاررساني تعريف
 ميتوان بازاررساني براي يكه تعريف ترين جامع اما است شده ارايه مختلفي تعاريف بازاررساني براي
 به رسيدن تا برداشت از پس كشاورزي محصوالت روي  يكه عمليات كلية از است عبارت داد ارايه
 بسته بندي،استانداردكردن، درجه .ونقل، حمل( منجمله گيرد مي انجام نهايي كنندة مصرف دست
 ) ...و تحقيق تبليغ، بازاريابي، انباركردن، بندي،
 كشاورزي درتوسعه رساني بازار نقش

 باكمبود مصرفي ومناطق عرضه تورم با توليدي مناطق بازاررساني، مكارايي وعد نقص درصورت
 مي وزيان مشكل دچار كنندگان مصرف هم و كنندگان توليد هم لذا بود، خواهند مواجه محصول
 به .داد خواهد نشان بيشتر را خود رساني بازار وبهبود اهميت كه است مواردي درچنين .شوند

 .كند كمك توسعه به تواند مي ذيل طريق چهار به بازاررساني طورخالصه
  كشاورزي محصوالت ومصرف توليد خصوصيات

 
  كشاورزي محصوالت هاي ويژگي

 
 توليد هاي ويژگي                      محصول هاي ويژگي                           مصرف هاي ويژگي

  كوچك قطعات1                      ارزش    وكم حجيم1                         هميشگي و مستمر1
 پراكندگي2                   فراوان  پذيري فساد2                              خرد و تدريجي2
 بفرد منحصر3                كيفي  و كمي نوسانات3                              كوچك مقياس3
 فصلي توليدات4    ناپذير                 كشش عرضه4                     كشش بدون تقاضاي4
 
 برداشت فصل ماه خرداد آخر تا اول از حداكثر كوتاهي مدت و بوده فصلي محصول اين توليد اما

 مناسب بازار به را ومحصور كرده بازاريابي محدود زمان همين در بايد باغداران كه باشد مي آن عمدة
 .نمايند عرضه
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 كشش بدون محصول زياد عرضه كه باشد مي آن كم قيمت و زياد حجم محصول عمده هاي ازويژگي
 به و  بوده پذير فساد كشاورزي محصوالت بيشتر مثل محصول اين .گذارد مي قيمت روي تأثير و بوده

 صنايع و نگهداري جهت ،سردخانه منطقه در كه اين ضمن گردد مي استفاده قابل غير و فاسد سرعت
 را كشمش توليد توانمندي و نبوده كشمشي ارقام جزو ياقوتي رقم درضمن و ندارد وجود تبديلي
 و محدود زمان يك در محصول كه داشت توجه نكته اين به توان مي مصرف هاي ازويژگي ندارد

 مصرف ميزان طرفي از و باشد مي كشش بدون كننده مصرف تقاضاي و گردد مي بازار وارد مشخص
 نيز ضايعات درصد كم مصرف و باال توليد اثر در اينكه ضمن داشته، منفي تأثير قيمت روي محدود
 كشاورزي محصوالت رساني بازار كه نمود ذكر توان مي فوق نكات گرفتن نظر در با .يابد مي افزايش
 محصوالت ياز كشاورز محصوالت رساني بازار دليل همين به و هستند خاصي هاي ويژگي داراي

  .باشد مي تر پيچيده معموال صنعتي
 –هزينه خريد يك هكتار زمين كشاورزي آبي كه نزديك منبع آب در منطقه اي مانند جاده اهواز 

ميليون ريال  70-60باشد معادل ) ديم(و اگر غير آبي . ميليون ريال مي باشد100حميده تقريبا معادل 
متر مكعب  را احداث كرد 200ليتري معادل 200000براي تامين آب بايد مخزن كه در اين صورت . است

يا چاه حفر كرد كه حفر چاه خيلي بصرفه است ولي معموال دولت اجزه اين كار را نمي دهد ولي مي 
 . توان با رايزني مجوز احداث چاه گرفت

 ميليون ريال است 20نصب پمپ و لوله . ميليمو ريال مي باشد 10هزينه احداث چاه عميق 
 ريال32140000 انگور باغ هكتار يك حداث ا هاي هزينه كل جمع
 ريال62520000 انگور باغ هكتار يك سوم و دوم اول، هاي سال داشت هاي هزينه كل جمع
 مدنظر هاي هزينه معموال .شود مي مستهلك مدت دراز در و بوده ثابت هاي ههزين جزء ها هزينه اين

 و سود كه باشد مي بعد به چهارم هاي ازسال اقتصادي باردهي هاي سال هاي هزينه تحقيق دراين
  ه مي گرددمحاسب ساالنه جاري هاي هزينه براساس كننده توليد زيان

 برداشت و داشت
  .باشد مي انگور باغ هكتار يك اقتصادي باردهي سالهاي در برداشت و داشت هاي هزينه منظور

آبياري منظم و نگهباني از باغ و لوازم , شيب بندي زمين سپس هزينه كارگران جهت تسطيح و 
  .كل سود را بايد به كارگران داد% 20باغداري 

  در باغداري انگور دو محصول براي فروش دارد
 انگور - 1

 )جهت پخت غذاي دلمه(برگ انگور  - 2
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 ريال16680000 ساالنه داشت هاي هزينه كل جمع
 ريال50000000 بار ميادين تا حمل كرايه و برداشت هاي هزينه كل جمع
  ريال5250000ميداندار هاي هزينه كل جمع

  تومان خواهد شد1000تومان شروع و تا آخر فصل ثمر دهي 5000كه انگور نوبار از كيلويي 
 تومان است 4000برگ انگور كيلويي 

 ريال25000بطور مانگين ازقراركيلويي انگور كيلوگرم 20000 و ازفروش حاصل خالص درآمد
 خالص سود ميدانداري و برداشت و داشت هاي هزينه حذف از پس كه باشد مي ريال500000000معادل

 :گردد مي محاسبه زير معادلة طريق از بودكه خواهد ريال400000000 معادل كشاورز
Yh = Q. P - C 

  .باشد مي ها هزينه  Yhباغدار ،درآمدخالص Qمحصول ،مقدار P محصول قيمت Cبرابرمجموع
كرد و  زمين هاي اطراف را خريد يا كرايه الزم بذكر است كه همگام با سود دهي باغ مي توان البته

كم كم با مكانيزه كردن باغ مي . مردم را در اين سود دهي سهيم كرد و باعث ايجاد كار آفريني شد
  .و باعث اشتغال زايي شد. توان بهره وري را باال برد

  .آب صرفه جويي كردبا مكانيزه كردن مي توان در مصرف 
 

 قيمت
 مشكل مانند و است انگور عرضه و توليد اندركاران دست توجه مورد مباحث از يكي هم قيمت مقوله

 اين علت .است بوده كاران انگور هاي نگراني از يكي همواره مناسب، و موقع به بازار به دستيابي
 شهر ميدانداران ها، واسطه را قيمت المعمو و باشد مي انگور قيمت تعيين براي پيشبيني عدم نگراني

 اكثر مورد در كه است اي مسئله موضوع اين و زنند مي رقم بازار فصل استقبال نهايت در و
 مي موجب همواره وضعيت اين  .نيست انگور به منحصر و دارد وجود نيز كشور كشاورزي محصوالت

 گردد
 هنگام نرخ بودن باال انگور، همچنين محصوالت اكثر برداشت فصل در قيمت مهم رويدادهاي از يكي

 در قيمت افزايش مجددا و برداشت زمان اواخر تا اواسط در قيمت كاهش سپس و برداشت شروع
 كاهش موجب گذشته از بيش اخير هاي سال در كه مؤثري عوامل از يكي .باشد مي برداشت پايان

 گاه كه است حمل كرايه بودن باال بوده كننده مصرف براي قيمت افزايش و كننده توليد دريافتي
 در تزلزل ايجاد موجب و ساخته برورو گزاف هاي نرخ با را كننده مصرف و زيان با را كننده توليد
 است شده ها درفروشگاه) مشتري توسط خريد عدم نتيجه در(گير چشم ضايعات بروز حتي و مصرف
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ميليون ريال و نصب  50هزينه اوليه معادل بطوري كه هزينه استخراج كمتر شده فقط با صرف يك 
  .سيستم آبياري تحت فشار مي توان آب كمتر مصرف كرد و توليد بيشتر داشت

  هزينه هاي بعدي شامل 
  ميلون ريال  10نصب تيرها 

  ميليون ريال 2.سيم كشي كه محصول بطور منظم و با نور مناسب توليد شود
ميليون  24تومان كه به عبارتي معادل  3000نهال در يك هكتار الزم است كه هر نهال  8000 :نهال

و جاهاي خالي را سبزي . و مي توان اراف باغ را اقدام به كاشت نخل مرغوب نمود . ريال مي شود
  .كاري كرد

  .با پيشرفت كار حتي مي توان اقدام به احداث گلخانه و انبار محصوالت زد
ر است ؛ اكثر اين هزينه ها فقط در سال اول مي باشد و از سال سوم به بعد سال سود آوري الزم بذك
  .مي باشد

تن مي باشد اما با استفاده از روش جوي و پشته و 20به طور معمول محصول يك هكتار باغ انگور 
  .تن80سيم كشي مي توان محصول را به چهار برابر افزايش داد برابر با 

زمان برداشت انگور بستگي به نوع خاك . انگور از سال سوم عمر نهال شروع مي شودتوليد محصول 
تن  80-50، دماي هوا و ميزان آب استدر باغ هاي مرغوب و در بهترين شرايط ميزان برداشت انگور 

  .كيلوگرم مدهد 200در هكتار مي باشد كه هر درخت انگور تا 
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 بیشتره؟ چاپی های کتاب با یادگیری درصد و مطالعه لذت دونستید می آیا

 ردیف موفقیت های کتاب بهترین( ایران موفقیت شبکه ترین محبوب) کارنیل

 کرده تهیه ایرانیان همه برای رو

 داشت خواهید دسترسی ها کتاب به  زیر لینک طریق از

www.karnil.com 

 هستیم شما منتظر سادست، موفقیت کارنیل با


