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سخن ناشر
امروز آبروی اسالم در گرو آن است که ایران اسالمی به کشوری آباد تبدیل شود، تولید داخلی 

با نیازهای مردم متعادل گردد کشور در صنعت و کشاورزی به خودکفایی برسد دشمن از طریق 

احتیاجات زندگی مردم راهی به اعمال فشار نداشته باشد.

امام خامنه ای 1393/3/10

برقراری امنیت غذایی یکی از اصلی ترین ضرورت های کشور به شمار می رود، به گونه ای 

که برخی از کارشناسان آن را از امنیت ملی نیز برتر دانسته اند. با توجه به وضعیت خاص بوم 

شناختی )اکولوژیک( و جغرافیایی سیاسی)ژئوپلیتیک( کشور، ضروری است تا بیش از هر زمانی 

با اولویت بخشی و ارتقای جایگاه بخش کشاورزی که متولی اصلی تامین امنیت غذایی بوده و 

بر اساس اسناد فرادستی دارای باالترین جایگاه و اولویت های ملی است، به استحکام بیش از 

پیش نظام مقدس جمهوری اسالمی همت گماشته و از بروز یکی از اصلی ترین و زیان بارترین 

چالش های ملی یعنی کمبود مواد غذایی جلوگیری به عمل آید. سازمان بسیج مهندسین کشاورزی 

و منابع طبیعی با همکاری سازمان تحقیقات آموزش و ترویح کشاورزی در راستای معنویات مقام 

معظم رهبری و در جهت نیل به خودکفایی در تولید محصوالت کشاورزی و رسیدن به امنیت 

غذایی اقدام به اجرای طرح )ملی بسیج همگام با کشاورز( کرده است. هدف از اجرای این طرح 

علمی سازی کشاورزی و تالش در جهت کم کردن فاصله عملکردی میان کشاورزان نمونه و 

میانگین کشاورزی است. هم اکنون شمار قابل توجهی از کشاورزان هستند که با رعایت نکات 

که خود  دارند  عملکرد  میانگین کشورزی  برابر  چند  تا  روز کشاورزی  علم  از  استفاده  و  فنی 

نشان دهنده وجود یک ظرفیت باال در افزاش عملکرد در واحد سطح در کشور است.



در این راستا به منظور افزایش بازده تولید، راهنما و دستورالعمل هایی در زمینه محصوالت 

از دستاوردهای  استفاده  این دستورالعمل ها  تهیه شده اند. ویژگی های مهم  مختلف کشاورزی 

و  کارآمد  کشاورزان  و  مروجان  دانشگاه ها،  استادان  متخصصان،  دیدگاه های  و  پژوهشی 

بیانی ساده و در عین حال کاربردی بوده و مورد  نخبه کشور است. این دستورالعمل ها دارای 

این  بیشتر  و  بهتر  ترویج هر چه  با  است  امید  تحقیقاتی کشور هستند.  مراکز  و  تایید موسسه ها 

دستورالعمل ها و با یاری خداوند متعال، نقشی هر چند کوچک در خودکفایی کشور درتولید 

محصوالت کشاورزی داشته باشد.

یاری کرده اند،  را  ما  این دستورالعمل ها  از همه عزیزانی که در تدوین  پایان جا دارد  در 

سپاسگزاری شود.

     دکتر کاظم خاوازی                                  دکتر محمدرضا جهانسور
             وزیر جهاد کشاورزی                          رئیس سازمان بسیج جامعه کشاورزی
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فصل اول - مقدمه و کلیات
1-1- اهمیت انار کاری

آسیاي  بومي  گیاهان  از  و  نیمه گرمسیري  میوه هاي  گروه  محصوالت  از  یکي  انار 

مرکزي و غربي است و مي توان گفت که زادگاه اصلي آن فالت ایران مي باشد. به رغم 

اساس  بر  که  تجاری  و  باغ های یک دست  ایران،  در  انار  کار  و  طوالنی کشت  قدمت 

اصول صحیح علمی و فنی احداث شده باشند، تا دو دهه گذشته بسیار نادر و کمیاب بود 

و باغ های موجود، اغلب به  صورت سنتی و با ارقام مختلف و یا مخلوط با سایر گونه های 

ناشناخته بودن این میوه در دنیا و  به دلیل  باغی احداث شده بودند که بخش عمده آن 

ناچیز بودن کارهای تحقیقاتی بود، ولی با معرفی این میوه به بازارهای جهانی، به خصوص 

کرة جنوبی، ژاپن و کشورهای اروپایی و تقاضای گسترده برای این میوه و با معرفی ارقام 

تجاری و تولید نهال از این ارقام برای توسعه در عرصه های جدید و جایگزینی باغات 

در سطوح  انار  یکپارچة  و  فنی  تجاری،  باغ هاِی   احداث  در  بزرگی  گام  غیِراقتصادي، 
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بزرگ برداشته شده  است.

انار درخت کوچکي است که در اقلیم هاي خشک، نیمه گرمسیري و مدیترانه اي رشد 

و باردهي خوبي دارد و نسبت به عوامل نامساعد اکولوژیکي نیز مقاوم است.

به عنوان درختي زینتي  به صورت خیلي محدود و  اروپایي  اکثر کشورهاي  انار در 

هندوستان،  مدیترانه،  دریاي  اطراف  آفریقا،  شمال  کشورهاي  در  ولي  مي شود  کاشته 

کشورهاي مشترک المنافع، کشورهای آمریکای جنوبی، ایاالت متحده آمریکا و چین و 

بعضي از کشورهاي دیگر به صورت باِغ میوه پرورش داده مي شود.

قسمت هاي وسیعي از ایران که در محدودة کویر مرکزي )دشت کویر و کویر لوت( 

واقع شده است، داراي شرایط آب و هوایي خشک و نیمه خشک بوده و برای پرورش 

انار، عالوه بر  باغ  اقتصادی شدن  به  دلیل  انار مناسب هستند. در دهه ی گذشته  درختان 

توسعه ی باغ های انار در عرصه های جدید، در بعضی مناطق کشور از جمله استان فارس 

به دلیل تداوم خشکسالی، کاهش کیفیّت آب و سرما زدگی باغ های مرّکبات، باغ های 

انار جایگزین آنها شده اند که با ادامه روند خشکسالی در کل کشور باید نسبت به تغییر 

انار و پسته به عنوان جایگزین  انتخاب گونه های باغی مناسب از جمله  الگوی کشت و 

محصوالت زراعی و باغی با مصرف آب باال اقدام شود. هر چند به دلیل کاهش میزان 

صادرات انار پس از سرمازدگی سال ۱۳86 و پایین بودن قیمت میوه انار در چند سال اخیر، 

سرعت توسعه به طور قابل توجهی کاهش و حتی زمزمه جایگزینی باغات انار با پسته به 

گوش می رسید که با سرمازدگی سال ۱۳۹5 و کف بری باغات در بعضی مناطق انارخیز، 

این موضوع تحقق یافت و بخشی از باغات انار کشور به باغات دیگر از جمله پسته و حتی 

مزارع سبزی وصیفی تبدیل شد. البته یکی از مناطق توسعه باغ های انار در دهه ی اخیر 

استان گلستان و بعضی از نواحی شرقی استان مازندران می باشد.

تازه  انارداِن  و  تازه خوري)میوه  مصرف  بر  عالوه  که  است  میوه هایي  جمله  از  انار 

انار،  آب  ُرب،  صورت  به   ،)Fresh cut( بسته بندي شده  قطعات  و  بسته بندي شده 
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شربت، سرکه، ُسس، کنسانتره، مربّا، مارماالد، ژله، لواشک و اناردانه یا ناردانه )دانه انار 

خشک شده( مورد استفاده قرار مي گیرد.

1-2- خواص دارويي و صنعتي انار

با ارزش غذایی  انار از جمله درختاني است که عالوه بر داشتن میوه ی خوشمزه و 

پزشکي  در  قدیم  از  آن  ساقة  پوسِت  و  ریشه  پوسِت  میوه،  پوسِت  ُگل،  به فرد،  منحصر 

به عنوان دارو و در صنایع رنگرزي و دبّاغي مورد استفاده بوده است. کشاورزان کشور 

افغانستان، پوست انار را جوشانده و در معالجه ی اسهال هاي شدید و کرم تنیا )کرم کدو( 

استفاده مي کنند. پوست ریشه ی درخت انار نیز برای معالجه ی بیماري هاي یادشده مفید 

است. کشاورزان در مناطق انارخیز افغانستان، پوست خشک شده ی میوه ی انار را کوبیده 

و پودر آن را براي جلوگیري از عفونت زخم در انسان و یا حیوانات مصرف مي کنند. 

استفاده از پوست میوه ی انار براي خوراک دام به نسبت حجمي ۳0 درصد پوست انار و 

70درصد سیلوي ذرت در استان یزد انجام شده که موجب افزایش چربي شیر به میزان 0/۳ 

تا 0/4 درصد شده است.

1-3- نظام  بهره برداري باغ هاي انار در ايران

سه نوع نظام بهره برداري عمده از باغ انار در ایران مشخص شده است که عبارتند از: 

الف( نظام بهره برداري دهقاني شامل واحدهاي بهره برداري خرد و دهقاني. 

ب( نظام بهره برداري تعاوني شامل تعاوني هاي سنتي، مشاع و شرکت هاي تعاونـي تولید 

روستایي )کشاورزي(.

ج( نظام بهره برداري تجاري شامل واحدهاي شخصیتي - شرکتي غیررسمي،  شرکت هاي 

سهامي زراعي و شرکت هاي کشت و صنعت.

فارس،  استان هاي  در  به خصوص  کشور  انارستان هاي  در  بهره برداري  نظام هاي 
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مناطق  خراسان رضوي، اصفهان، مرکزي، یزد، سمنان و خراسان جنوبي که عمده ترین 

با  مخلوط  یا  و  یک دست  باغ  صورت  به  و  است  خرده مالکي  مي باشند،  انار   تولید 

درختان دیگر کشت شده است. حداقل سطح باغ ها کمتر از 0/5 هکتار و متوسط آن ها 

2-۱ هکتار مي باشد.

1-4- درجه بندي فني باغ ها

درجه بندي فني باغ هاي انار به  طور متوسط 50 درصد درجه یک، ۳0 درصد درجه 

دو و 20 درصد درجه سه مي باشد.

1-4-1- باغ  درجه يک

باغ درجه یک، به باغي گفته مي شود که موارد زیربنایي و جاري به شرح ذیل در آن 

رعایت شده باشد:

الف - عمليات زيربنايي باغ

دو یا سه رقم از ارقام تجاري و مطلوب در آن کشت شده باشد. �
باغ در مکاني مستعد از نظر شرایط اقلیمي، آب و  خاک قرار گرفته باشد. �
حداقل 80 درصد عملیات باغي به  طور مکانیزه انجام شود. �
از سیستم آبیاري تحت فشار مناسب منطقه براي آبیاري باغ استفاده شده باشد. �
درختان در محدوده ی سن اقتصادي باشند. �

ب - عمليات جاري باغ

 حذف به موقع علف هاي هرز، پاجوش ها و تنه جوش ها )نرک ها(. �
 انجام به موقع عملیات هرس. �
اساس   � بر  مناسب  روش هاي  با  گیاهي  بیماري هاي  و  آفت ها  با  به موقع   مبارزه ی 

توصیه هاي فني.
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 آبیاري به موقع و رعایت اصول صحیح آبیاري. �
 انجام به موقع عملیات شخم و بیل زني. �
 انجام آزمون برگ و کود  دهي بر اساس توصیه هاي فني و بر اساس نتایج آزمون. �

تصويــر1-1-باغدرجهيكواقتصادیانار

1-4-2- باغ درجه دو

باغ درجه دو به باغي گفته مي شود که در مناطق مستعد و نیمه مستعد احداث شده و 

قابلیت اصالح داشته باشد. باغ درجه دو به شرطي قابل تبدیل به باغ درجه یک مي باشد 

که در مناطق مستعد احداث شده باشد.

 

تصوير1-2-باغدرجهدوانارکهدرآنعملیاتاصالحیدردســتانجاماســت
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1-4-3- باغ درجه سه

به باغي اطالق مي شود که در مناطق مستعد،  نیمه مستعد و یا غیرمستعد احداث شده 

باشد و هیچ  گونه عملیات زیر بنایي و جاري در آن انجام نشده باشد. درختان این گونه 

با انجام عملیات  باغ ها به  دلیل نا مرغوب بودن ارقام و یا سپري شدن عمر اقتصادي باغ 

اصالح و احیاء به  صورت باِغ اقتصادي در نیامده و باید حذف و جایگزین شوند.

 

تصوير1-3-باغدرجهســهوغیراقتصاديانار

1-5- گسترش و پراکنش انار در ايران

فراواني دیده  به  ایران  به صورت وحشي در جنگل هاي شمال و غرب  انار  درختان 

مي شوند و به صورت اهلي هم با توجه به قدمت کشت و کار در ایران، تنّوع بسیار زیادي 

در میان ژنوتیپ ها وجود دارد که منبع اّولیه مناسبي جهت اصالح و معرفي ارقام بسیار 

مرغوب به جهان مي باشد.

مناطق عمده ی رویش طبیعي انار در اقلیم هاي آب و هوایي ایران به شرح زیر مي باشد:

منطقه هیرکاني )ناحیه رویش خزري(: این ناحیه در جنوب دریاي خزر از آستارا تا 

گرگان ادامه دارد. داراي اقلیم نیمه مرطوب و یا خیلي مرطوب بوده و طول آن از آستارا 
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تا گلي داغ در حدود 800 کیلومتر است. خاک این منطقه بیشتر از خاک هاي قهوه اي 

جنگلي، سرخ و زرد پدزولي تشکیل شده است. میزان بارندگي در این منطقه، زیاد بوده 

)حداکثر در بندر انزلي حدود ۱850 و حداقل در گرگان 588 میلي متر( که میزان آن از 

غرب به شرق کاهش مي یابد. در این مناطق، انار در سرتاسر سواحل دریاي خزر و روي 

تپه هاي ماسه اي رویش دارد و همان طورکه گفته شد یکی از مناطق توسعه باغ های انار 

تجاری در دهه ی اخیر قسمت های شرقی این ناحیه می باشد.

هواي  و  بوده  معتدل  نیمه خشِک  اقلیم  داراي  هوا  و  آب  نظر  از  مدیترانه اي:  ناحیه 

زمستان آن نیز معتدل است. خاک این منطقه به طور عمده داراي فلور گزروفیت )پوشش 

گیاهی خشکی-پسند( بوده و از نوع قهوه اي استپي است که در آن عناصر مدیترانه اي و 

نیمه مدیترانه اي وجود دارند. این خاک ها در شرایط آب و هوایی نیمه  خشک تکامل 

می یابند. مقدار باران در مناطقی که خاک های قهوه ای استپی وجود دارد، 250 تا 400 

میلی متر در سال است. بیشتر این باران در فصول زمستان و بهار می بارد و تابستان این مناطق 

خشک است. خاک های قهوه ای استپی فراوان ترین تیپ خاک موجود در ایران است. 

ناحیه ی رودبار با میزان بارندگي ۳00 میلي متر و کمترین دمای 4/5 درجه سانتي گراد، 

جزء این منطقه است.

ناحیه ایراني و توراني: این ناحیه در حدود 75 % خاک ایران را اشغال نموده است. 

تعداد درختان و درختچه هاي آن از ۳00 گونه متجاوز است و گونه هاي بومي آن زیاد 

نیمه مرطوب،  خشک،  بیاباني،  اقلیم هاي  شامل  هوایي  و  آب  نظر  از  ناحیه  این  است. 

نیمه مرطوب سرد و باالخره اقلیم ارتفاعات باال است. این ناحیه از نظر نوع خاک متفاوت 

بوده و شامل خاک هاي رسوبي، تپه هاي ماسه اي، خاک هاي هیدرومورفي شور و قلیایي، 

انواع خاک هاي بیاباني، قهوه اي استپي و انواع لیتوسل آهکي مي باشد. این منطقه شامل 

دامنه هاي زاگرس در لرستان، کردستان و بختیاري مي باشد.

منطقه ی خلیج فارس و عماني: این منطقه خیلي گرم بوده و فقط در زمستان دارای 
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بارندگي است و تابستان هاي خشک دارد. انارهای وحشي و اهلي در ایرانشهر و خاش 

جزو این مناطق هستند.

همان طور که توضیح داده شد، درخت انار به طور طبیعي در دامنه ی وسیعي از شرایط 

آب و هوایي رشد مي نماید و به انواع خاک ها سازگاري نشان مي دهد و به طور کلي در 

تمامي استان هاي کشور به جز استان همدان )هر چند به صورت تک درخت در منازل و 

فضاهای سبز شهری وجود دارد( کشت و کار مي شود. طبق آخرین آمار منتشرشده ی 

خراسان رضوي،  مرکزي،  فارس،  استان هاي   ،۱۳۹6 سال  در  جهادکشاورزی،  وزارت 

اصفهان، یزد، سمنان، خراسان جنوبي، کرمان، لرستان و قم به ترتیب رتبه های اول تا دهم 

مجموع سطح زیرکشت باغ های بارور و غیربارور را دارا مي باشند.

شهرستان هایي که تولید محصول انار آن ها اقتصادي بوده و بیشتر ین سطح زیرکشت 

را برای مصرف تازه خوري، صادارت و صنایع فرآوري )تولید ُرب و کنسانتره( انار دارا 

مي باشند به تفکیک استان عبارتند از:

اصفهان: کاشان، اردستان، نطنز )بادرود(، شهرضا و اصفهان

تهران: فیروزکوه و دماوند

خراسان جنوبی: فردوس و سرایان

خراسان رضوی: مه والت، بجستان، کاشمر، بردسکن، خلیل آباد و سبزوار 

خوزستان: ایذه، مسجدسلیمان، باغ ملک و اندیمشک

زنجان: طارم

سمنان: گرمسار، سمنان و شاهرود

سیستان و بلوچستان: سراوان و خاش

فارس: ني ریز، شیراز، ارسنجان، کازرون، جهرم، مرودشت، فیروزآباد و استهبان

قم: قم

قزوین: قزوین
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کرمان: کرمان، بافت، راور و سیرجان

کرمانشاه: پاوه

گلستان: گنبدکاووس، مراوه تپه و کالله

گیالن: رودبار 

لرستان: کوهدشت

مازندران: بهشهر

مرکزی: ساوه

یزد: میبد، تفت، یزد، اردکان، صدوق، مهریز و ابرکوه

 





فصل دوم - گیاه شناسی درخت انار

2-1- رده بندی انار در بین گیاهان

و  نهاندانگان  رده  و  پیدازادان  شاخه  از   Punica granatum L. علمی   نام  با  انار 

کوچک ترین تیره گیاهي یعني انارسانان )Punicaceae( مي باشد. این تیره داراي یک 

جنس به نام پونیکا و دو گونه گراناتوم و پروتوپونیکا مي باشد.

گونه گراناتوم بومي ایران و نواحي مدیترانه است و دارای ۳-2 ردیف برچه می باشد 

که واریته هاي زیادي اعم از خوراکي و زینتي در آن وجود دارند:

- واریته انارهاي اهلي و معمولي که خوراکي مي باشند.

P. granatum  var. Sativa

- واریته انارهاي وحشي و پُرخار که میوه هاي ریز و ترش دارند.

P. granatum  var. Spinosa
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- واریته انارهاي زینتي با گل هاي پُر پَر که گل هاي قرمز درشت دارند.
P. granatum  var. Pleniflora

- واریته انارهاي مینیاتوري یا پاکوتاه.
P. granatum  var. Nana racilissima

- واریته انارهاي پُر پَر با گل هاي سفید و ِکِرمي. 
P. granatum   var. Albescens

گونه پروتوپونیکا یا انارهاي غیرخوراکي ).P. protopunica L(، یک ردیف برچه 
دارند که رویشگاه طبیعي آن جزایر سوکوترا در جنوب یمن می باشد.

                                     

تصويــر2-1-انــارپاکوتــاه)زينتــي(

تصوير2-2-میوهوبــرگانارگونهیپروتوپونیكا
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2-2- اعضا و ساختار درخت انار

انار، درختچه اي بزرگ یا درختي کوچک )البته برخی ارقام از جمله رقم رباب در 

شهرستان نی ریز پر رشد بوده و به شکل درخت می باشند( و پُر  از شاخه و برگ است 

که دارای پاجوش هاي فراوان، شاخه هاي نامنظم و کم و بیش خاردار و نیمه برگ ریز 

مي باشد که در اقلیم هاي نیمه گرمسیري و مدیترانه اي بسته به نوع رقم به ارتفاع 5-2 متر 

مي رسد. درختان ارقام ترش انار به طور معمول کوتاه تر و داراي خار بیشتري نسبت به 

ارقام شیرین هستند. تعداد خار در درختان جوان  بیشتر است.

2-2-1- برگ ها

برگ های درخت انار از نوع کامل بوده و با دمبرگ کوتاه، بدون کرک و فاقد گوشواره 

دیده می شوند. برگ هاي جوان و چند روزه ی انار به رنگ قرمز حنایي و برگ هاي کامل 

آن در قسمت فوقاني به رنگ سبز تیره و در قسمت تحتاني به رنگ سبز روشن مي باشند 

که گاهي آثاري از رنگ حنایي نیز در آن دیده مي شود. برگ هاي انار به صورت متقابل 

و گاهي منفرد و تا حدودی به حالت فراهم مي باشند. برگ ها مستطیلي، سرنیزه اي و یا 

خطي – مستطیلي بوده و طول آن ۱ تا 8 سانتي متر و عرض آن 0/5-2 سانتي متر مي باشد. 

تصويــر2-3-بــرگهایجوانوچندروزه،حنايیوعنابیرنگهســتندوبهمرور
میشوند سبز
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و  ساحلي  مناطق  در  ولي  بوده  خزان پذیر  نیمه گرمسیري،  و  معتدل  نواحي  در  انار   

جنوب شرقي  مناطق  و  هندوستان  مانند  مالیم  زمستان هاي  با  مرطوب  و  گرمسیري 

مانند  آن  برگ هاي  ریزش  و  بوده  همیشه سبز  به صورت  چابهار(  )شهرستان  کشورمان 

درختان گرمسیری می باشد.

2-2-2 - شاخه ها

شاخه های درخت انار در جواني دارای مقطع چهار وجهي بوده ولی در رشد کامل، 

تعداد  با  یافته(  تغییر شکل  )برگ هاي  داراي خار  رقم  برحسب  و  داشته  دایره اي  مقطع 

و طول های مختلف مي باشند. پوست شاخه به طور تقریبی خاکستري تا سبز مي باشد. 

درختچه ی انار شاخه هاي نامنظم تولید مي کند و میوه ها در انتهاي شاخه هاي میوه دهنده 

یا به صورت جانبي به صورت تک یا چندتایي یا روي شاخه یک ساله به صورت منفرد یا 

چندتایي تشکیل مي شوند. شاخه هاي میوه دهنده را سیخک، میخچه یا اسپور  مي گویند. 

که  هستند  کوتاه  میان گره هاي  با  و ضخیم  بسیار کوچک  شاخه هاي  واقع  در  اسپورها 

روي آنها جوانه هاي میوه دهنده یا برگ تشکیل مي شود. میخچه هاي میوه دهنده در روي 

شاخه هاي 2 تا ۳ ساله به وجود مي آیند. طول شاخه هاي میوه دهنده بر حسب سن به ۱ 

تا 20 سانتي متر مي رسد و هر میخچه ی میوه دهنده در طول عمر خود ۳ یا 4 مرتبه میوه 

مي دهد. اسپورهاي مفید و میوه دهنده در انار بیشتر در اطراف شاخه ها تشکیل مي شوند.

تصوير2-4-تشــكیلمیوهبهشكلخوشهايياچندتايی
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تصوير2-5-تصويریازگلانارپیشازشــكوفايی

2-2-3- گل ها

گل هاي انار اپي جینوس )همه اعضاي گل روي تخمدان قرار گرفته اند(، بي بو و به 

رنگ هاي قرمز یا قرمز مایل به نارنجي و در برخي از گونه هاي زینتی به رنگ سفید و در 

بعضي دیگر به رنگ زرد مي باشند. انار دارای گل هاي درشت، به قطر ۳ تا 4 سانتي متر، 

به طول ۳/5 تا 7/5 و عرض ۳/8 تا 5 سانتي متر می باشد. 

گل هاي انار داراي شهد نیز مي باشند. گل ها در انتهاي شاخک ها به تعداد 5-۱ )و 

انتهاي ساقه قرار دارند که یکي  بیشتر هم دیده شده اند( و در  یا حتي در بعضي موارد 

انتهایي و بقیه کناري و داراي دم گل کوتاه و یا بدون دم گل هستند. گل ها، 40 تا 60 روز 

بعد از آغاز فصل رشد در چند مرتبه )۳ تا 5 مرتبه به فواصل ۱0 تا ۱5 روز از یکدیگر( 

ظاهر مي شوند. در شهرستان دماوند ترتیب زماني ظهور گل ها را باغداران گل ثور )اوایل 

از  انار حاصل  )تیرماه( مي نامند که  ِچلّه  ماه( و گل  ماه(، گل جوزا )خرداد  اردیبهشت 

گل هاي ِچلّه، ریز)خرمني( می باشند. در بعضي از مناطق مانند شهرستان سرایان در خراسان 

جنوبی به میوه هاي حاصل از گل هاي ظاهرشده در تیر و مرداد، انار ُولگاري مي گویند.

اصطالح  به  که  شده  مشاهده  درختانی  انار،  باغ های  بعضی  در  است  ذکر  به  الزم 

به  نیاز  و  نیست  مشخص  مسأله  این  علت  که  نمی دهند  یعنی گل  شده اند  نَر  باغداران، 

بررسی و تحقیق دارد.
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تصوير2-6-مراحلرشدیگلانار

گل های انار به سه دسته تقسيم مي شوند:

و  بساک ها  بلند،  مادگي  دارای  گل ها  این  زایشي:  یا  بارور  یا  مثمر  ۱-گل هاي 

کالله هاي تا حدودی هم اندازه بوده که کالله ی مادگي، باالي پرچم قرار داشته و فعال 

بیشتر از قطرشان  به ساقه  مي باشد. این گل ها کشیده هستند و قطرشان در محل اتصال 

در گردن گل است، به عبارت دیگر این گل ها به شکل بُطري مي باشند. از تکامل این 

گل ها، میوه تولید مي شود. بر اساس تحقیق انجام شده در مرکز تحقیقات کشاورزي و 

منابع طبیعی استان یزد حدود 4/8 درصد این گل ها تبدیل به میوه شده و ۹5/2 درصد 

ریزش مي کنند که البته مشاهدات میدانی و تجربیات نشان از اغراق آمیزبودِن آن داشته و 

به بررسي بیشتري نیاز دارد. گل هاي مثمر سري اول که روي شاخه هاي سال قبل تشکیل 

مي شوند از اهمیت اقتصادي زیادي برخوردارند؛ زیرا میوه هاي این سري از گل ها دارای 

درشتی و بازارپسندی مطلوب تری هستند.
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تصوير2-7-گلهايمثمرياباروريازايشــيانار

2- گل هاي غیرمثمر یا نازا یا علفي: اندازه ی این گل ها کوچک تر از گل هاي مثمر 

بوده و به همین ترتیب مادگي و کالله ی آنها کوتاه تر است به طوری که کالله ها در زیر 

بساک قرار می گیرند. قطر این گل ها در محل اتصال، کمتر از قطر گردن گل است و 

گل ها قیفي یا شیپوري  شکل مي باشند. این گل ها تکامل نمي یابند و مي ریزند. مادگي 

در گل هاي نازا به صورت غیرفعال است و این گل ها بیشتر براي انجام عمل گرده افشاني 

به کار مي روند )حکم گل نر را دارند(.

تصوير2-8-گلهــايغیرمثمريانازاياعلفي
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تصوير2-9-تشــكیلچنــدگلبهصورتانتهاييدردرختانار

۳- گل های حد واسط: گاهي گل هایي به وجود مي آیند که حد فاصل یا حد واسط  

هستند که ممکن است داراي خامه هایي به بلندي گل هاي خامه بلند یا به کوتاهي گل هاي 

خامه کوتاه داشته باشند. گل هایي که داراي خامه ی بلند هستند گاهي تلقیح مي شوند و 

تولید میوه هم مي کنند ولي این میوه ها به ندرت مي رسند و در صورت رسیدگی میوه 

نیز به احتمال زیاد دچار بدشکلی میوه خواهند شد ولی گل هاي با خامه ی کوتاه هرگز 

تلقیح نشده و به زودي مي ریزند. گلبرگ هاي این قبیل گل ها به رنگ تیره و سرخ هستند 

و دانه هاي گرده ی آنها به صورت ناقص است. به طور معمول، گل هاي خامه بلند روي 

شاخه هاي مسن تر و گل هاي خامه کوتاه روي شاخه هاي جوان ظاهر مي شوند.

تصوير2-10-گلُپرَپرانار
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تصوير2-11-ريــزشگلهايمثمروغیرمثمر

گل انار دارای کاسه ی گل ضخیم و گوشتي است که در امتداد نهنج قرار دارد و داراي 4 
تا 8 لوب )به طور عمده 6 لوب( مي باشد. قطر کاسبرگ ها در حدود ۱ سانتي متر، طول آنها 
0/7 تا ۱/25 سانتي متر و عرض آنها به 0/5 تا ۱/25 سانتي متر مي رسد. پشِت کاسبرگ ها داراي 
غده هاي زرد یا سبزرنگ حاوي نوش بوده و حاشیه ی آنها کرک دار مي باشد. کاسبرگ ها 
پس از تلقیح و تشکیل میوه روي آن باقي مي مانند؛ بنابراین کاسه ی گل به صورت پایا )دائمي( 

بوده و همزمان با میوه به رشد خود ادامه داده و تاج میوه را تشکیل مي دهد.

تصوير2-12-نمايیاز
اجزایيكگلانار
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به تعداد دندانه هاي کاسبرگ ها به حالت یک در  انار به طور معمول  گلبرگ هاي 

میان با آنها و به تعداد 4 تا 8 عدد در قسمت داخلي یک نهنج گلداني  شکِل فرورفته جاي 

گرفته اند. گلبرگ ها خیلی زود دچار ریزش می شوند. گلبرگ ها به صورت نیم دایره اي 

بوده به طوری که قاعده ی آنها به صورت باریک و کناره ی آنها به حالت صاف دیده 

می شود. گلبرگ ها به رنگ قرمز تیره و به ندرت به رنگ زرد و یا سفید دیده می شوند. 

گلبرگ ها داراي 5 رگه ی نیمه پوشیده، نیمه پوشاننده و چین خورده در غنچه بوده که در 

هنگام گرده افشاني، باز شده و یا به حالت مایل درمی آیند که در این حالت طول آنها 

۱/5 تا ۳ سانتي متر و عرض آنها ۱ تا ۳ سانتي متر مي باشد. درنهایت گلبرگ ها بعد از 

گرده افشاني مي ریزند.

و  نامساوي  به صورت خمیده،  روي صفحه اي  زیادي  تعداد  به  انار  پرچم های گل 

مستقیم قرار دارند. طول پرچم های گل انار به 0/5 تا ۱ سانتي متر می رسد. میله ی به رنگ 

قرمز روشن پرچم های گل انار به حالت نخي و خوابیده است.

خامه یا مادگي گل انار به رنگ قرمز مایل به زرد و کالله ی آن تا حدودی کروي 

شکل  و به رنگ سبز مایل به زرد است.

تصويــر2-13-خامهيامادگیگلانار
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تخمدان گل انار به صورت تحتاني و داراي دو چرخه ی منطبق بر هم است که قسمت 

فوقاني، 7-5 برچه با تمکن کناري و قسمت تحتاني داراي ۳-2 برچه با تمکن مرکزي 

رنگ  قرمز  به  مایل  زرد  انتها  در  و  منفرد  خامه  واژگون،  تخمک  شامل  برچه ها  است. 

داخل  در  دانه ها  از  هریک  دارد.  وجود  زیادي  بسیار  دانه هاي  تخمدان،  درون  هستند. 

الیه ی گوشتي آب دار که همان قسمت خوراکي میوه را تشکیل مي دهد قرار گرفته است 

نازکي  یا کیسه  به صورت دسته جمعي در داخل پوست  دانه هاي گوشتي  این  )آریل(. 

بسته بندي شده اند. هردانه ی انار یک شفت چه  است.

نهنج گل انار به شکل فنجان عمیقي است که 8 برچه در انتهای آن در دو ردیف ۳ 

تایی در پایین و 5 تایی در باالی آن قرار گرفته اند. انار در سال چند نوبت گل مي دهد که 

به همین دلیل اندازه هاي متفاوت میوه روي یک درخت مشاهده مي شود.

تصوير2-14-ريزشاجزاءگلوتشــكیلمیوهاولیه

میوه ی انار از نوع سته ی کروي  است. کاسبرگ ها پوشش چرمی میوه را در موقع 

رسیدن، تشکیل مي دهند. پوست میوه با توجه به نوع رقم، به رنگ هاي مختلف از قرمز تا 

سیاه در زمان رسیدن میوه دیده مي شود. در حقیقت میوه ی انار در ردیف میوه هاي کاذب 

قرار مي گیرد که از رشد و نمو نهنج و تخمدان به وجود مي آیند. وزن میوه ی انار کمتر از 
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200 گرم در میوه هاي حاصل از گل هاي ظاهرشده از تیرماه به بعد تا بیش از ۱000 گرم 

در گل هاي سري اول و دوم متغیر است.

تصوير2-15-نحوهتشــكیلدانههایانار

درختان انار به طور معمول سه سال بعد از کاشت قلمه یا دو سال بعد از کاشت قلمه ی 

ریشه دار به بار نشسته و در 5 تا 6 سالگي به تولید اقتصادي مي رسند که میزان میوه ی تولیدي 

هر درخت بستگي زیادي به رقم، روش کاشت و محل باغ دارد. درختان انار سال آوري 

چنداني ندارند و در صورت انجام هرس، دفع علف هاي هرز، آبیاري مرتب، انجام به موقع 

تغذیه و مبارزه با آفت ها و بیماري ها، میوه ی مناسبی را هر ساله تولید خواهند نمود.

پراکندگي ریشه هاي انار به موازات سطح زمین از عمق آن بیشتر است. به طور کلي 

عمق ریشه هاي درخت در زمین هاي مناسب تا ۱/5 متر و میزان پراکندگي آنها در سطح به 

2 تا ۳ متر مي رسند؛ به همین علت در خاک هاي عمیق با بافت سبک و ساختمان مناسب، 

ریشه بهتر پخش مي شود و درخت بیشتر رشد مي کند. پژوهش ها، نشان مي دهد که غالب 

ریشه هاي فعال براي جذب عناصر غذایی در عمق ۳0 سانتي متري خاک متمرکز شده اند و 

جذب عناصر غذایي و آب از این قسمت صورت مي گیرد.
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2-3- تلقیح و گرده افشاني

گل های انار، خودگشن هستند ولي دگرگشني نیز در آنها دیده مي شود. جوانه هاي 

از  بعد  به طور کامل رشد کردند متورم شده و  ماه که برگ ها  از حدود یک  بعد  گل 

۱5 روز گل ها به صورت منفرد یا مجتمع با گل آذین به حالت َگرَزن در انتهاي شاخه 

تشکیل مي شوند. نسبت گل هاي مثمر به غیر مثمر در ارقام مختلف متفاوت است. در ارقام 

خوراکي این نسبت زیاد است ولي تعداد گل هاي غیر مثمر در ارقام زینتي زیاد است که 

همگی ریزش مي کنند و به  ندرت تولید میوه از گل هاي مثمر در آنها دیده می شود.

گل انار به دلیل رنگ زیباي گلبرگ ها و کاسبرگ ها و تعداد زیاد پرچم ها و دانه های 

گرده، مورد توجه تعدادی از حشرات مانند زنبور عسل و به خصوص نوعي زنبور به نام 

آنتیدیوم  مي باشد. این زنبور از نظر اندازه شبیه زنبور عسل است ولی داراي نوارهاي سیاه و 

زرد در سینه و شکم بوده و همچنین فاقد سبد جمع آوري گرده مي باشد. این زنبور تمام بدن 

خود را داخل دسته ی پرچم ها مي کند به طوري که فقط انتهاي بدن آن قابل رویت است.

تجربیات مختلف باغداران در کشورهاي ایران و شیلي نشان مي دهد که استفاده از 

کندوي زنبور عسل در باغ انار، تأثیر خوبي در افزایش کمیّت و کیفیّت محصول داشته 

است و یکي از دالیل توصیه به استفاده از دو یا سه رقم تجاري براي احداث باغ های 

جدید، اثر مثبت آن در گرده افشاني مي باشد.

تصوير2-16-نقشزنبورعســلدرتلقیحوگردهافشــانیانار
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2-4-  باردهی

انار یکی از محصوالت باغی زود بارده است. درخت انار )قلمه ی ریشه دار( از سن 

دو تا سه سالگي شروع به باردهي مي کند و از سن پنج تا شش سالگي شروع به باردهي 

اقتصادي مي کند و این روند به طور تقریبی تا 70 سالگي ادامه مي یابد. برخي عمر این 

و  در سال های ۱۳86  انار  باغ های  تا 200 سال هم ذکر کرده اند. کف بری  را  درخت 

سال  یک  مدت  به  فقط  جوان سازی  در صورت  قدیمی  باغ های  که  کرد  ثابت   ۱۳۹5

محصول ندارند و در سال دّوم پس از کف بری به بار خواهند نشست، هر چند به دلیل عدم 

هم پوشانی درختان، میزان میوه های آفتاب  سوخته بیشتر است.

تصويــر2-17-تكامــلمیوهازگلتابلوغدردورقمانار

میوه های انار به  صورت تک یا چندتایي در انتهاي شاخه هاي میوه دهنده یا اسپورها که 

در واقع شاخه هاي بسیار کوچک و ضخیم با میان  گره هاي کوتاه هستند و یا به  صورت 
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جانبي روي شاخه ی یک ساله تشکیل مي شوند.

 

تصوير2-18-میوهاناربهصورتچندتايیدرانتهایخوشــه





فصل سوم – ارقام انار

3-1- ارقام انار در جهان

یکي از مهم ترین و عمده ترین ارقام تجاري دنیا رقم واندرفول )Wonderful( مي باشد 

که بسیار شبیه ارقام تجاري ایراني از جمله ملس ساوه مي باشد. مبدأ رقم واندرفول، ایالت 

فلوریدای آمریکا بوده که براي اولین بار در سال ۱8۹6 میالدی در ایالت کالیفرنیا تکثیر 

شد. بعضي از مشخصات این رقم عبارتند از: رنگ پوست قرمز پر  رنگ، رنگ دانه قرمز 

تیره، مزه ملس ترش، پوست ضخیم و درصد کم پیه.
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تصوير3-1-میوهیرقمواندرفول

3-2- ارقام انار در ايران

کلکسیون ژنوتیپ های انار در ایران در چند منطقه گردآوری شده ولی در حال حاضر 

منابع طبیعی  حفظ و نگهداري کلکسیون هاي مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و 

استان های یزد و مرکزی )ایستگاه ساوه( در دستور کار مراجع ذیربط قرار دارد و موارد 

زیر در مورد نمونه های موجود در این کلکسیون ها قابل ذکر است: 

صحیح  کلکسیون ها  این  در  موجود  نمونه های  اکثر  برای  رقم  اصطالح  کاربرد 

انار، حتی برای  انتخاب شده برای اکثر نمونه ها برای دست اندرکاران  نمی باشد. اسامی 

باغداران و کارشناسان مناطق جمع آوری شده ناآشنا است و چگونگي انتخاب این اسامي 

نامعلوم است.

در برخي موارد برای یک نمونه )رقم یا ژنوتیپ( اسامی متعددی انتخاب شده است. 

انار کشور در کلکسیون ها موجود  باغ های  در  ژنوتیپ هاي موجود  یا  ارقام  از  بسیاری 

نمی باشند یا آن که ممکن است با نام دیگری نامگذاری شده باشند.

با توجه به موارد یاد شده، نتایج حاصل از انجام طرح ها و پروژه هاي تحقیقاتي روي 

نمونه هاي انتخاب شده از کلکسیون ها و نتایج آن ها قابل استناد نمي باشند. بر همین اساس 

بازنگری مقدماتی در ارقام و ژنوتیپ های موجود در انارستان های کشور به منظور شناسایی 
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بر اساس خصوصیات رنگ و ضخامت پوست، رنگ و مزه ی دانه و زمان رسیدن میوه 

از طریق مطالعه و بررسی منابع، بازدید های متعّدد از مناطق انارکاری کشور و مصاحبه و 

گفتگو با کارشناسان تحقیقات و اجرا و به خصوص باغداران در دو دهه ی اخیر انجام 

شده است.

جدول3-1-نتايجبررسیمقدماتیارقاموژنوتیپهایاناردرباغهایانارکشور

رقماستان

گیلوشاآذربایجان شرقي
شاه بار - ســاوه نار - کربالیي خان کیشياردبیل
نادري- ملس )میخوش( شــهرضا - مخملی شــهرضا - دانه ســیاه شهرضا اصفهان

)شــاه ســیّد علي اکبري( - یاقوت شهرضا - پوست ســفید شیرین - شیرین 
 شــهوار- راوندي - زاغ - پوســت قرمز نجف آباد - خاتونی

ُکلمایالم
گلوباریــک- ملــس  َکن - تقلید - غیاثــي )غیاثین( - قهوه دان )قهوه دانه(- تهران

ســیاه دانه - قُجاق - پوســت  سفید شیرین )شــیرین قمي( - یزدي )کالَکي( 
- عروسک- قاپاق )َدلَک(

جنوبی شیشــه کپ - ســیاه دانه - شهوارُکرُند - شوسف خراسان 
شیشــه کپ - بجســتاني - خزر - اردســتاني - قند )مشکي( - شلغمي - خراسان رضوی

لیلي
ســینه پهن - شــیرین انار - زرده انار - ســورانار )قرمزانار یا انارِقرمز( - َجفتي خوزستان

)اناِر دو رنگ( - شوشــتري - ســبزه ِانار - حیرد انار
دوســتي شــاهوار - پوست کدویي - ســیاه  )پوست سیاه( کبابي - زاغزنجان
گلوباریک  اردســتاني - شــیرین  شــهوار آب دندان  ُسرَخک )عروسک( - سمنان

قرنچــوک  شــیرین - قرنچوک ترش - انار بي دانه - قاپاق
بلوچستان و  گالبي  بزماني - کله گاوي  ســنگاني -  بي هســته ســنگان - ســاوه اي  - سیستان 

الدیــز- تَمینــي - میریحیایي - کیاني

رَبـّـاب )رُبــاب( - بِرِیت - فاروق -  اتابکــي )خاني( - َکدرو )زرده ِانار( قُجاق فارس
ســیاه )پوست ســیاه( - شیرین  شهوار - ترش ســبز - حسین آقایي - رَمي 

-  اَبر عروس - قصرالّدشــتي - کالغي
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رقماستان
ملس  معمولي - شــاه بار - قره گوز - ســفید )پوست ســفید( - ترش  قزوین

ِجنگلــي- کبابي  هوندو - سیاه پُشــت ِگلِّه قرمز )سیاه پُشــت دانه قرمز( - 
سیاه پُشــت ِگلِّه ســفید )سیاه پُشت دانه ســفید( - ِذق شیرین - کاس انار 

- ترش انار
قُجاق - شاه پســند )دختر حمومي( شــیرین - شاه پســند )دختر حمومي( قم

ترش - ســیاه )پوست ســیاه( - منصور بیگي - ســفیدیزدي - ُششي - طوقي 
- بي دانه - کاشــي - ِسنداني

روده اي دانه قرمــز - روده اي دانه ســیاه - دانه قرمــز راور - کیواني )کیموني( کرمان
- شــاهي - ســیاه ملس - شــیرین عقدایي - ملس  معمولي - پوست پیازي 

- شــیرین  شهوار - میخوش  ِســیرجان - ترش  ِسیرجان
ســاوه - قمي - شیرین انارکرمانشاه
قرمز - زرد - ســبز )ســوزه( - خرم آبادي )ُخرمُئي( - بي ِســخو )بي استخوان(لرستان

ُکلباد )کاب دار( - شــکر - ملس - لَمســري )انار ترش جنگلي(مازندران
ملس  ِســاوه )ملس معمولي ســاوه یا ملس ترش ســاوه( - ملس مرکزی

 ِیوســف خاني )ملس گردن ســورایي( - ملس  ِتبریزي - آلک شیرین- 
آلک ترش - آلک یوســف خاني )آلک پاییزي( - آقامحمدعلي - ســیاه 
)پوست ســیاه( - آب دندان - شــیرین  شهوار - اردســتاني شیرین - ملس 

 شــیرین )شــیرین ملس( - ترش ِ تابســتاني - ملس ابلق - َسگي 
)سفید   جنگلي(

میخوش - گلوســرخ - ُخرُس )انارترش(هرمزگان

ملــس )ملــِس یزدي یا ملس  عقدا( - میخــوش )میخوِش یزدي یا میخوِش یزد
عقدا یا مهرماهي( - شــیرین شــهوار )شــیرین  شــهواز یا نباتي یا آب نباتي( 

- زاغ  ِعقدا )زاِغ پوســت قرمز( - زاِغ تفتي)زاِغ پوست ســفید( - ِگل)ِگل 
تفتــي یــا انار تفتي( - ِگل مرتضــوي - طوق گردن )خواجه عّطاري( - ُگرچ 

- سوســکي - َحصیبي )ملِس َســریزدي( - َگبري )خاتوني یا مُل دراز 
= گردن دراز( - ســیاه )پوست ســیاه( - آمنه خاتوني - تب و لرز - 

پوست ســفید شــیرین - تیرماهي )ملس دانه سفید(

نتایج بررسی ارقام و ژنوتیپ های انار در باغ های انار کشور نشان می دهد که:

بعضی ارقام یا ژنوتیپ ها در مناطق مختلف کشور دارای نام های متفاوتی می باشند، 

جدول3-1-نتايجبررسیمقدماتیارقاموژنوتیپهایاناردرباغهایانارکشور
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برای مثال به رقم آلک ِساوه در استان های اردبیل، تهران، خراسان رضوی، سمنان، سیستان 

و بلوچستان، فارس، قم، لرستان و یزد به ترتیب به نام های ساوه نار، عروسک، شلغمی، 

سرخک یا عروسک یا قرنچوک، ساوه ای، اتابکی یا کالغی، شاه پسند یا دختر حمومی، 

خرم آبادی یا ُخرمُئی و گبری یا خاتونی مشهور شده است. رقم آلک ساوه دارای رنگ  

پوست قرمِز درخشان، رنگ صورتی و طعم ترش مزه ی دانه در اوایل برداشت )شهریور 

ماه(، رنگ پوست و دانه ی قرمز تا سیاه و طعم ملس تا شیرین در اواخر مهر می باشد. 

مهمترین خصوصیت رقم آلک ساوه، حساسیت شدید به کرم گلوگاه انار می باشد.

و  نگرفته  قرار  جغرافیایي  شرایط  تحت  تقریبی  طور  به  ارقام  از  بعضی  خصوصیات 

صفات ثابتي در مناطق مختلف دارند که از این ارقام می توان به آلک ساوه، سیاه )پوست 

رنگ  به  و  نازک  نسبتاً  پوست  با  شهوار  شیرین  رقم  کرد.  اشاره  شهوار  شیرین  و  سیاه( 

سفید تا صورتي و دانه ی صورتي رنگ است که مهمترین ویژگي این رقم، نَرمی نسبی 

هسته مي باشد. رقم شیرین شهوار براي مصرف داخلي مناسب بوده و در اکثر مناطق مهم 

انارکاري وجود دارد.
 

 

تصوير3-2-رقمسیاه)پوستسیاه(

پس از معرفی ۹ رقم تجاری )محسنی ۱۳8۳ و ۱۳85( و تکثیر و توزیع آنها در سراسر 

کشور و محصول دهی مناسب آنها در اکثر مناطق، باید نام رقم مادری حفظ شود و از 

نامگذاری محلی اجتناب شود؛ بنابر این ارقام ملس ِساوه، ملِس یوسف خانی، شیشه کپ، 
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رباب، نادری و زاغ عقدا نسبت بسیار زیادی از باغ های انار  احداث و یا اصالح  شده در 

بیش از یک دهه ی گذشته را تشکیل مي دهند که باید به همین نام جزء ارقام آورده شوند 

)الزم به ذکر است به دلیل وجود ارقام ملس و زاغ در مناطق مختلف کشور و تفاوت 

خصوصیات ظاهری میوه ی آنها با یکدیگر باید نام محل تهیه ی قلمه ی مادری )ساوه و 

عقدا( ذکر شود و در مناطق جدید با همان نام های ملس  ساوه و زاغ  عقدا نام برده شوند(.

در بعضي از استان ها، انار منطقه ی خاصي مشهور شده است که باید در نظر داشت 

در  ِشیَوند  انار  مثال  طور  به  مي باشد.  )ژنوتیپ ها(  ارقام  از  مجموعه اي  منطقه،  آن  انار 

شهرستان ایذه مجموعه اي از ارقام )ژنوتیپ هاي( َجفتي، قرمز انار و سبزه انار، انار مُنِگِره 

در شهرستان اندیمشک مجموعه اي از ارقام )ژنوتیپ هاي( سور انار، شیرین انار، زرده انار، 

شوشتري و سبزه انار، انار َسنگان در شهرستان قزوین مجموعه اي از ارقام )ژنوتیپ هاي( 

ملس، معمولي، شاه بار، قره گوز و سفید )پوست سفید( و انار الت در شهرستان قزوین 

ِگلِّه سفید،  سیاه پُشت  ِگلِّه قرمز،  سیاه پُشت  هوندو،  )ژنوتیپ هاي(  ارقام  از  مجموعه اي 

بنابر این رقم )ژنوتیپي( به نام شیوند، منگره،  ِذق شیرین، کاس انار و ترش انار مي باشد؛ 

سنگان و الت وجود خارجی ندارد.

به رغم وجود رقم )ژنوتیپ( فاروق در برخي دیگر از مناطق استان فارس، رقم عمده ی 

رقم  و  مي باشد  شیرین شهوار  مرودشت،  در شهرستان  ِسیدان  بخش  از  فاروق  روستاي 

فاروق در روستای فاروق وجود ندارد.

مهمترین ارقام تجاري که بیش از ۹5 درصد صادرات را شامل مي شود عبارتند از: 

ملِس ساوه یا ملِس معمولي ساوه یا ملِس ترش ساوه، ملِس یوسف خانِی ساوه، شیشه َکپ، 

که  َعقدا  زاِغ  و  قم  قُجاِق  َمه ِوالت،  اَردستانِي  بردسکن،  َخزِر  بَجستاني،  نادري،  َربّاب، 

پوست قرمز و نسبتاً ضخیم، رنگ دانه قرمز تا سیاه، مزه ی ملس و دیر رسی از مهمترین 

خصوصیات این ارقام می باشند.
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تصوير3-3-درختومیوهیاناررقمملسســاوه

 

تصوير3-4-میوهیاناررقمملِسيوســفخانِیساوه

 
تصوير3-5-میوهیاناررقمشیشــهکپ
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تصوير3-6-میوهیاناررقمرّباب

تصوير3-7-میوهیاناررقمنادري

تصوير3-8-میوهیاناررقمبجســتانی
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تصوير3-9-میوهیاناررقمخزربردســكن

تصوير3-10-میوهیاناررقماردســتانيمهوالت

تصويــر3-11-میوهیاناررقمقجاققم
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تصويــر3-12-میوهیاناررقمزاغعقدا



تصوير3-13-میــوهیاناررقمگلوباريكفیروزکوه

تجاري  قابلیت  از  که  نیز  دیگر  ارقام  از  بعضي  تجاري،  دیررس  ارقام  بر  عالوه 

)تازه خوری و مصرف در صنایع فرآوری( خوبي برخوردار بوده و پیشنهاد مي شود که 

فیروزکوه،  گلوباریِک  از:  عبارتند  گردند،  لحاظ  انار  باغ های  توسعه ی  برنامه هاي   در 
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شیرین شهوار، دانه سیاهِ شهرضا، ملِس شهرضا، میخوِش سیر جان، ترِش سیر جان، میخوِش 

یزدی و حصیبی و هم چنین سه رقم زودرس آلِک ساوه، قنِد بردسکن و بِریِت شیراز از 

جمله ارقام مناسب مي باشند ولي در حال حاضر به  دلیل حساسیت شدید این سه رقم به 

آفت کرم گلوگاه انار از توصیه ی این ارقام براي توسعه ی باغ ها خودداري شود.
 

تصوير3-14-میوهیاناررقمآلك

و  سفید  پوست  رنگ  خصوصیات  با  َدلَک  یا  قاپاق  و  جنگلي  سفید  یا  سگي  ارقام 

ضخیم، رنگ دانه سفید و درختان کم بار از ارقام نامرغوب مي باشند.

انجام  برای  ژنوتیپ ها  و  ارقام  انتخاب  می شود  توصیه  یادشده،  موارد  به  توجه  با 

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی از منابع مورد تأیید تأمین شوند تا عالوه بر جلوگیری از 

مشکل جدید، قابل استناد نیز باشند.

3-3- ويژگی های کمی و کیفي ارقام تجاري انار

اندازه و وزن میوه: درشتي میوه یکي از عوامل مهم در بازارپسندي مي باشد که در انتخاب 

ارقام باید مورد توجه باشد. میوه های متوسط انار، حدود 250 الی ۳50 گرم وزن دارند.

بازدارنده ی  عامل  نمی تواند  میوه  پوست  بودن  ضخیم  اگرچه  پوست:  ضخامت 
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ترکیدگي میوه نمي تواند؛ باشد ولي تحمل جابجایی، حمل و نقل و مقاومت در برابر تابش 

معمول ضخامت  به طور  مي یابد.  افزایش  پوست ضخیم تر،  دارای  میوه های  در  آفتاب 

حدود ۱/5 الی 2/5 میلی متر در نازک ترین قسمت پوست برای میوه مناسب می باشد.

رنگ پوست میوه: رنگ پوست میوه ی انار در بازارپسندي میوه، بسیار اثرگذار است. 

رنگ قرمز پوست همراه با شفافیت و یکنواختی آن مورد توجه اکثر مصرف کنندگان این 

میوه مي باشد.

رنگ و درشتي دانه )آریل( انار: رنگ قرمز تا سیاه توأم با درشتي و پُرآبي دانه ها از 

عوامل بازارپسندي این میوه مي باشند. مرغوبیت میوه انار بستگي به درشتي دانه و آب دار 

بودن آن دارد. نتایج تحقیقات نشان می دهد که در هنگام رسیدن کامل میوه ی انار رقم 

ملس ساوه، پوست و پیه ۳2 درصد و آریل 68 درصد وزن میوه را تشکیل داده؛ در حالی 

که 68 درصد وزن آریل را آب میوه تشکیل می دهد. در یک بررسی اجمالی، مقدار وزن 

دانه ها به کل میوه 50 تا 70 درصد می باشد.

بي دانه  ارقام  به  غلط  به  که  نرم  دانه ی  با  انار  ارقام  انار:  هسته ی  )نرمی(  کوچکی 

معروف هستند از نظر اقتصادي داراي اهمیت مي باشند. نرمي دانه در اثر عدم لیگنیني شدِن  

تجاری  ارقام  اغلب  از مشکالت  انار، یکی  بذر مي باشد. سخت بودن هسته ی  پوسته ی 

در کشورمان می باشد که در دهه ی اخیر شاید به دالیل تغییرات اقلیمی، عدم مدیریت 

صحیح در مرحله ی داشت )از جمله آبیاری و تغذیه ی ناکافی(، شدت یافته و در اصطالح 

یافته است. ارقام دارای  بازارپسندی میوه کاهش  انار، کم آب)جویی( شده و  میوه های 

هسته ی نرم مثل رقم شیرین شهوار و سنگان در باغ های انار وجود دارند. الزم به ذکر است 

رقم سنگان که از ارقام رایج استان سیستان و بلوچستان می باشد، به کرم گلوگاه انار بسیار 

حساس می باشد. امروزه در دنیا ارقام دانه قرمز و دانه سیاه با هسته ی نرم مانند رقم ژانر نار 

در کشور ترکیه به ثبت رسیده اند که می توانند رقیب جدی انار ایرانی باشند.

می تواند  میوه  اسیدهاي  به  قند  نسبت  کلی  طور  به  میوه(:  طعم  و  )مزه  قند  درصد 
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الي 20  بین ۱4  ارقام مختلف  قند در  نوسان درصد  باشد.  میوه مي تواند  نمایان گر طعم 

درصد و به طور متوسط ۱7 درصد است.

بر  چند  هر  مي باشد.  آن  عملکرد  رقم،  انتخاب  عوامل  مهمترین  از  یکي  عملکرد: 

در هکتار  تن  از ۱4  بیش  انار کشور  باغ های  میانگین عملکرد  منتشر شده،  آمار   اساس 

رسیده  هکتار  در  تن   ۱00 از  بیش  به  نمونه  باغداران  برداشت  متوسط  ولی  می باشد، 

 است که در استان های مختلف مانند خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سمنان، فارس و 

لرستان تکرار شده است.

زیر  گروه  دو  به  برداشت،  موقع  و  رسیدن  زمان  نظر  از  انار  ارقام  برداشت:   زمان 

تقسیم می شوند:

الف( ارقام زود رس: این ارقام شامل قند )مشکي( بردسکن، بِِریت شیراز، آقا محمد 

علي، آلک ساوه و... مي باشند. با توسعه ی راه هاي ارتباطي و امکان صادرات از طریق 

ناوگان هوایي، ارقام زودرس میوه ی انار مانند، رقم قند بَرَدسکن و بِِریت شیراز که از 

زودرس ترین ارقام مي باشند، به دلیل هم زماني تاریخ برداشت با مراسم سنتي و مذهبي 

بعضي از کشورهاي عالقه مند به این میوه مانند ژاپن و کره  جنوبي، امکان فروش با قیمت 

بسیار مناسب را دارند.

ب( ارقام دیررس: این ارقام شامل ملس ساوه، ملس یوسف خاني، شیشه کپ، رباب 

ني ریز، زاغ عقدا، نادري بادرود، خزر بردسکن، اردستانِي مه والت، بجستاني و قجاق قم 

بازارپسندي، نگهداري، طعم،  از نظر صادرات،  ارقام  بهترین و مرغوب ترین  هستند که 

تهیه ی آب، ُرّب و کنسانتره ی انار محسوب مي شوند. اغلب باغ های انار کشور از نوع 

دیررس هستند. 
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تصوير3-15-میوهیاناررقمقندَبرَدســكن

آفتاب سوختگي: نسبت های متفاوت حساسیت میوه به این عارضه در ارقام مختلف 

انار، باعث تولید تا ۱5 درصد میوه ی نامرغوب شده و کاهش یا عدم بازارپسندي محصول 

را به دنبال خواهد داشت.

ترکیدگي میوه: بیشتِر ارقام انار دچار ترکیدگي مي شوند و میزان ترکیدگی میوه در 

بعضي ارقام تا 60 درصد نیز مي رسد. 

لک زدگي: عامل لک زدگي، کرم گلوگاه انار مي باشد که از سالي به سال دیگر میزان 

خسارت آن تغییر مي کند ولي به طور قطع، عدم انتخاب ارقام بسیار حساس به کرم گلوگاه 

مانند قند بردسکن، آلک ساوه و بریت شیر، یکي از عوامل افزایش عملکرد محصول قابل 

ارائه به بازار خواهد بود. البته باغداران ترجیح می دهند به دلیل پیش رس بودن این ارقام و 

قیمت مناسب آن در اوایل فصل برداشت )شهریور ماه(، تعدادی از درختان باغ خود را از 

این ارقام کشت کنند.

3-4- ارقام زينتي انار 

انار پُرپَر )گِل انار یا گلنار یا نارگل یا نارگِل فارسي(، انار گل سفید پُرپَر و انار پاکوتاه 
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جزو ارقام زینتی انار هستند.

انار پُرپَر یا گِل انار، درختچه ای داراي گل هاي پُرپَر قرمز رنگ بوده و بیشتر براي 

تزیین منازل و پارک ها کشت مي شود.



تصويــر3-16-گلرقمزينتیگلنار

انار گل سفید پُرپَر از حیث شکل شبیه ارقام دیگر انار مي باشد تنها تفاوت بین این نوع 

انار و سایر ارقام، رنگ سفید گلبرگ ها مي باشد که از سفید تا شیري و ِکِرم دیده مي شود.

انار پاکوتاه یا مینیاتوري شبیه انار معمولي ولي از آن کوتاه تر و داراي میوه ی کوچک 

و گاهي خوراکي با گل هاي زیبا مي باشد. ارتفاع آن به نیم متر نمي رسد و مدت طوالني 

به گل مي نشیند. در آزمایشي که توسط جنیک  در مورد انار زینتي پاکوتاه انجام گرفت، 

مشخص شده که طول روز کوتاه باعث بیشتر به گل نشستن انار پاکوتاه شده و طول روز 

بلند باعث افزایش رشد رویشي آن مي شود. امروزه تربیت درختان مینیاتوري یا بُن ساي  

به معني پرورش درخت در گلدان با استفاده از انار زینتي با میوه هاي کوچک و مینیاتوري 

نیز رایج شده است.
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تصوير3-17-بن سایانار
 



فصل چهارم - کاشت

4-1- شرايط آب و هوايي

به منظور احداث باغ انار به  عنوان سرمایه گذاري بلندمدت، شناخت دقیق شرایط آب 

و هوایي مورد نیاز کاشت انار ضروری است تا محصول اقتصادي و با کیفیت مطلوب به 

دست آمده و سوددهی عالوه بر بازگشت تدریجی سرمایه تضمین شود.

درخت انار به  صورت طبیعي در دامنه ی وسیعي از شرایط آب و هوایي رشد مي کند 

به  طوري  که در تمامي استان هاي ایران به استثناي استان همدان به صورت تجاری کشت 

و کار مي شود. مهمترین عامل محدودکننده براي کاشت انار، دماي محیط )به  خصوص 

حداقل مطلق دما( مي باشد.

اگر در یکی از مناطق معروف و در جوار انارستان های انبوه قصد احداث باغ انار دارید 

بر سازگاری  بهترین گواهی  موجود  انبوه  باغات  نباشید.  اقلیمی  نگران سازگاری  خیلی 

در  چندانی  گستره  و  سابقه  که  دارید  قرار  منطقه ای  در  چنانچه  اما  می باشند.  اقلیمی 
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انارکاری ندارد، حتماً قبل از شروع به کار ابتدا از کارشناسان و بومیان منطقه در خصوص 
پدیده سرمای زمستان و مواردی از سرمازدگی جویا شوید.

درجه   +40 تا   -5 دمای  در  و  است  نیمه گرمسیري  مناطق  اختصاصي  میوه ی  انار 
سانتي گراد به خوبی رشد می کند.  درخت انار بهترین محصول را در مناطقي با تابستان هاي 
گرم و طوالني تولید مي کند. پس اگر سابقه بومی سرمازدگی در مورد سایر درختان نیمه 
گرمسیری و نیمه سردسیری، در محل احداث باغ  رؤیت می شود و این سیکل در دوره 
اداره هواشناسی و جمع آوری داده های  به  سی سال و کمتر تکرار شده، زحمت رفتن 

هواشناسی را به خود ندهید؛ زیرا دیدن یعنی باور کردن.
اما اگر شواهد قابل اتکائی از بروز سرمازدگی درختان نیافتید به نزدیک ترین اداره 
هواشناسی رفته و در مورد شرایط اقلیمی و سرمای زمستانه و حداقل دمای ثبت شده در 
دوره سی ساله و زمان و ماندگاری سرما راهنمایی بخواهید و آمارهای الزم را جمع آوری 
کنید. اگر دربین داده های فوق سرمای زمستان کمتر از ۱0- در بیشتر از 48 ساعت ثبت 

نشده بود، مطمئن باشید که از خوان اول عبور کرده اید. 
اقلیم شما دمای حداکثری  به سراغ حداکثر گرمای ثبت شده بروید. اگر  باید  حال 
باالی 40 درجه را بطور ممتد در تابستان را تجربه می کند، باید نگران عوارض ناشی از 

آفتاب سوختگی درخت و محصول آن باشید.
با این توصیف چنانچه در منطقه ای هستید که احتمال سرمازدگی در آن محتمل نیست 
و دمای حداکثر تابستان نیز زیر 40 درجه سانتیگراد بصورت پایدار می باشد، می توانید باغ 
اناری با تراکم معمولی یعنی 750 درخت در هکتار احداث کنید. اما چنانچه دمای حداکثر 
بیش از 40 درجه سانتیگراد را بصورت ممتد در تابستان تجربه می کنید تأکید بر احداث 

باغ با تراکم باال و حدود ۱000  درخت در هکتار می باشد.
 400 تا   200 به  نیمه گرمسیري  مناطق  در  انار  درخت  دوره ی خواب  براي شکستن 
ساعت دمای زیر 7 درجه سانتي گراد نیاز است و میوه براي رسیدن کامل به تابستان هاي 

گرم و طوالني و پاییز خشک و بدون باران احتیاج دارد؛ زیرا بارندگِي فصل پاییز و سرماِي 
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زودرس هوا موجب ترکیدگي میوه مي شود و همچنین هواي خنک و اختالف دمای شب 

و روز به رنگ گیري پوست و دانه ها کمک مي کند. به طور کلی انار تولید شده در مناطق 

مرتفع از کیفیت باالتری در مقایسه با انار تولید شده در مناطق پست، برخوردار است.

4-2 - انتخاب زمین

در انتخاب زمین باید عواملي نظیر بافت و ساختمان مناسب، عمق خاک، شیب زمین 

و... مد نظر قرار گیرند.

4-2-1-  بافت و ساختمان خاک

بافت شني باعث رشد ریشه، سهولت تهویه ی خاک، تسریع در میوه دهي و رسیدن 

میوه خواهد شد ولی مقدار محصول تولیدشده در این خاک کمتر بوده و رنگ میوه ها نیز 

روشن تر خواهند بود. بافت رسي باعث نگهداری بهتر رطوبت خاک می شود ولی رشد 

درخت انار در خاک هاي رسِي سنگین، ُکند بوده و درختان در این نوع خاک ها ضعیف، 

زرد و پژمرده به  نظر رسیده و اکثراً به پوسیدگي طوقه مبتال می شوند که این مسأله در دو 

دهه گذشته با توسعه ی کاشت انار در مناطق مختلف کشور به عنوان یکي از مشکالت 

رو به رشد انارستان ها گزارش شده است. به طور کلی انار در خاک هاي رسي - شني یا 

شني - رسي و لومی داراي عمق و تهویه ی مناسب، به خوبي رشد مي کند.

pH -2-2-4 خاک
بهترین pH خاک برای کاشت انار در محدوده ی 8/5 - 7/5 است. 

4-2-3 - زه کش خاک

این درخت به انواع خاک ها سازگاري نشان مي دهد ولي به خاک هایي که داراي 

تحت االرضي،  آب  باالبودن  صورت  در  و  مي باشد  حساس  باشند،  ضعیف  زه کش 

نمي تواند محصول مناسبی تولید کند.
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4-2-4- شوری خاک

آب  نفوذ پذیری  درجه ی  کاهش  خاک،  در  موجود  آب  کاهش  طبیعی،  طور  به 

با سطوح مسموم کننده در بافت های گیاهی، در  به درون خاک و تجمع برخی عناصر 

درجه های باالی شوری خاک اتفاق می افتد ولی در بعضی از منابع به طور اغراق آمیز 

آمده که درخت انار مقاوم به تنش های محیطی از جمله شوری است؛ در صورتی که برای 

رسیدن به عملکرد و کیفیت باالی محصوِل انار، الزم است خاک و آِب آبیاری از سطوح 

مطلوب شوری )کمتر از 2 دسی زیمنس بر متر( برخوردار بوده و ترکیب مناسبی از امالح 

در خاک وجود داشته باشد.

تا زماني  که مقدار شوري از حّد معیّني )آستانه ی شوري( تجاور نکند، گیاه در عمل 

تحت تأثیر واقع نمي شود و مقدار محصول کاهش نخواهد یافت؛ ولی مقدار محصول با 

افزایش شوري بیش از این آستانه، به  صورت خطي کاهش پیدا مي کند و سرانجام اگر 

 شوري از حّد تحمل گیاه تجاوز کند، تولید محصول به صفر مي رسد.
جدول4-1-پیشبینيکاهشمحصولاناربهسببشوريآبآبیاريدر
بكارگیریروشهايمعمولمانندکرتي،جويپشتهاي،نواريدرآبیاري

سطحي)منتشرشدهبهوسیلهیماسوهوفمان(

درصد کاهش محصول      واحد              شــوری

%0%۱0%25%50%۱00

Ecمتر بر  85/58/4۱4./27۳دسی زیمنس 

Ecمتر بر  ۱/82/6۳/75/6۹/۳دسی زیمنس 

ــراي صفــر درصــد کاهــش  ــال اگــر  مقــدار  ب ــوان مث ــه عن ــاري. ب ــر شــوري آب آبی ــارت اســت از حداکث ــدول:  عب ــح ج توضی
ــا  ــد ت ــتر باش ــانتي متر بیش ــر س ــوس ب ــد از ۱/8 میلي م ــاري نبای ــوري آب آبی ــي ش ــت یعن ــانتي متر اس ــر س ــوس ب ــر ۱/8 میلي م ــار براب ــول ان محص
ــراي  ــارت اســت از متوســط شــوري عصــاره ی اشــباع خــاک در منطقــه ی توســعه ی ریشــه ها ب ــد.  عب ــد محصــول اتفــاق نیفت کاهشــی در تولی
حالتــي کــه اگــر بــا آبــي کــه شــوري آن   اســت آبیــاري شــود در آن بهوجــود مي آیــد. بــه عنــوان مثــال چنانچــه بــاغ انــار بــا آبــي کــه شــوري آن 
۱/8 اســت، آبیــاري شــود متوســط شــوري عصــاره اشــباع خــاک، 2/7 خواهــد شــد. ارقامــي کــه بــراي   نوشــته شــده اســت بــا ایــن فــرض اســت 
کــه متوســط شــوري عصــاره اشــباع خــاک ۱/5 برابــر شــوري آب آبیــاري اســت )  ۱/5 = (. بنابرایــن 2/7 نیــز حاصل ضــرب ۱/5 در ۱/8 مي باشــد 

ds/m=mmhos/cm .) ۱/8  ۱/5 =2/7(
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ریشه ها جذب  منطقه ی  باالیي  نیمه ی  را  گیاه  نیاز  مورد  دو سوم آب  آن جا که  از 

مي کند، تولید محصول، به طور عمده به  وسیله ی مقدار شوري در این ناحیه از منطقه ی 

توسعه ی ریشه ها تعیین مي شود.

انتخاب نوع درخت باید با توجه به مقاومت نسبي آنها به شورِي آب و خاک باشد. 

برنشتاین )۱۹65( درختان مختلف میوه را براساس مقاومت آنها به شوري طبقه بندي کرده 

است که درختان انار، انجیر و زیتون در هدایت الکتریکي عصاره ی اشباِع 6-4 میلي موس 

بر سانتي متر در 25 درجه سانتیگراد موجب کاهش عملکرد به میزان ۱0 درصد مي شود. 

اخیر،  اثر خشکسالی های دو دهه ی  انارخیز در  مناطق  از  بسیاری  میزان شوری آب در 

افزایش یافته و در مواردی به حدود 8 میلي موس بر سانتي متر رسیده است که مهمترین 

دلیل افت عملکرد و کاهش کیفیت محصول می باشد.

4-2-5-کربن آلی خاک

میزان کربن آلی خاک شاید یکی از مهمترین نشانه های توفیق شما جهت احداث یک 

باغ خوب می باشد. خاک های معمولی باید حدود ۱ تا 5 درصد مواد آلی داشته باشند.  

برای سرمایه گذاری  را  این مواد، عالمت خطر جدی  از  از یک درصد  با کمتر  خاکی 

روشن می کند. شاید استفاده از کودهای آلی پاسخ ابتدایی به کمبود این مواد باشد ولی 

وقتی به عوامل بنیادین این کمبود در خاک توجه میکنیم، متوجه اثر گذاری شرائط اقلیمی 

و فرسایش شدید خاکی و بادی در منطقه، شیب اراضی و سایر عوامل دیگر شده، برعدم 

توانایی انسان در کنترل آنها واقف می شویم و در می یابیم که احداث باغ در اراضی با 

مواد آلی کمتر از یک درصد، چه ریسک باالیی دارد.

توجه داشته باشید که بکارگیری کود آلی به شکل موضعی، نمی تواند مشکل را به 

صورت پایدار حل کند. ریشه درختان تمایل به گسترش داشته و در صورت عدم دسترسی 

به مواد آلی، توسعه آنان با محدودیت مواجه شده و عمل ریشه زایی عماًل مختل می گردد. 
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لذا توصیه ما به شما اجتناب از احداث باغ در اراضی با مواد آلی کمتر از یک درصد می باشد.

چنانچه حاضر به پذیرش ریسک احداث باغ در این اراضی هستید، توصیه ما استفاده 

از بیل مکانیکی جهت حفر کانال با عرض و عمق حدود ۱ متر و پرکردن این کانال با 

ترکیبی متعادل از کود حیوانی، خاک رس زراعی و خاک محل می باشد.  به گونه ای که 

در شالوده مذکور درصد خاک رس بیش از 20 درصد نشود.

در خاکی که مواد آلی خاک آن بیش از ۱ درصد می باشد، بهتر است گودالی به عرض 

60 و عمق 80 سانتی متر جهت کاشت نهال حفر نموده و از همان ابتدا شالوده ای از 50 

کیلوگرم کود دامی پوسیده بهمراه خاک گودال، جهت کاشت هر نهال در نظر گرفته شود.

4-2-6- شیب زمین

براي احداث باغ در زمین هاي مسّطح، جابجایي خاک و تسطیح نیاز نیست ولي اگر 

زمین به صورت تپه ماهور بوده و روش آبیاري نیز از نوع نَشتي باشد، باید نهال ها روي 

خطوط تراز با شیب حداکثر 2-۱ درصد کشت شوند؛ البته در صورت انتخاب آبیاری 

قطره اي، مشکل کمتر است و به جابجایي خاک نیاز نیست.

4-3- اصالح زيرساخت های باغی )آماده سازی باغ(

به طور معمول برای انجام هر کار کشاورزی از جمله احداث باغ، همه ی شرایط به 

صورت مطلوب در محل انتخاب شده فراهم نخواهد شد و لذا باید با شناخت وضعیت 

موجود، تا آنجا که مقدور و میسر است نسبت به بهبود و اصالح شرایط برای رسیدن به 

بازدهی مطلوب اقدام شود. تعیین وضعیت موجود خاک و آب، به مثابه یک ابزار علمی، 

عملی و اقتصادی می باشد که دستیابی به مدیریت موفق و دراز مدت مسائل مختلف پیِش 

رو در باغ به خصوص شوری خاک را ممکن می سازد.
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4-3-1- تعیین وضعیت خاک و اصالح آن

به صورت  دارد که خاک  فرصت وجود  مرتبه  زمین، یک  در  نهال  از کاشت  قبل 

عمقی تقویت شده و موانع فیزیکی )الیه های سخت( که در خاک وجود دارند از بین 

بروند. اگر مشخص شود که خاک منطقه ی مورد نظر داراي یک مشکل فیزیکي است، 

باید قبل از احداث باغ به رفع آن اقدام شود چون در غیر این صورت باغ احداث شده در 

چنین مکاني از رشد و عملکرد مناسبي برخوردار نخواهد بود و باید دانست که اصالح 

محدودیت هاي خاک پس از احداث باغ، مشکل و یا غیرممکن است.  الزم به ذکر است 

اصالح گسترده ی خاک براي آماده سازي زمین جهت احداث باغ همواره ضروري نیست 

و همچنین عمق اصالح خاک با توجه به سیستم آبیاری مشخص می شود )به شرط وجود 

نداشتن سایر عوامل بازدارنده از جمله الیه های سخت( یعنی چنانچه سیستم آبیاري باغ، 

سطحي باشد خاکورزي عمیق به منظور آماده سازي زمین ضروري است ولي اگر سیستم 

آبیاري، تحت فشار باشد نیازي به خاک ورزي عمیق نیست.

4-3-1-1- وضعيت فيزيکی خاک

برخي از خاک ها به طور طبیعي داراي عمق کافي بوده و از بافت خوب و یکنواختی 

برخوردار هستند و بنابراین نیاز به خاکورزي عمیق ندارند ولی برخي از خاکها به اصالح 

نیاز دارند. موانع فیزیکي از قبیل الیه هاي سخت، متراکم و فشرده در خاک باعث می شود 

ریشه ی درخت نتواند در حد کافي رشد کند؛ بنابراین انجام این کار قبل از احداث باغ 

به طور  است که آب  ایجاد شرایطي  اینجا،  در  اصالح خاک  از  است. هدف  ضروری 

حجم  و  شده  انجام  درخاک  کافي  تهویه ی  و  کرده  عبور  ریشه  ناحیه ی  از  یکنواخت 

خاک کافي براي رشد ریشه فراهم شود. الزم به ذکر است که هزینه ی انجام این کار 

قبل از احداث باغ و اصالح مشکالت احتمالی در این خصوص به مراتب بسیار کمتر از 
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هزینه های احداث یک باغ در یک شرایط خاکی نامناسب است.

مزایاي ارزیابي فیزیکی خاک و اصالح آن عبارتند از:
 حذف موانع فیزیکي و زهکشي خاک �
 بهبود نفوذپذیري آب در خاک �
 حفظ رطوبت هر چه بهتر و یکنواخت تر در خاک �
 رفع محدودیت هایي که اصالح آنها بعد از احداث باغ بسیار مشکل و یا غیرممکن است. �

محل  در  )گودال(  پروفیل  یک  باید  خاک  فیزیکي  محدودیت هاي  شناسایي  براي 

انواع الیه هاي خاک، عمق  و  تعداد  نشان دهنده ی  پروفیل مي تواند  این  باغ حفر شود. 

الیه های خاک وگوناگوني خاک نیمه سطحی در باغ باشد. این اطالعات مي تواند بهترین 

و اقتصادي ترین روش اصالح خاک، چگونگي استفاده از ماشین های خاکورزي و زمان 

بررسي  براي  پروفیل  باغدار مشخص کند. گاهي حفر یک  براي  را  انجام خاک ورزي 

وضعیت محدودیت هاي فیزیکي خاک در زمیني به مساحت حدود ۱0 هکتار که قرار 

است در آنجا باغ احداث شود کفایت می کند. برای خاک ورزي عمیق با توجه به ارزیابي 

نوع خاک، شدت مشکل آن و توجیه اقتصادی از دستگاه های زیر استفاده می شود:

-  دستگاه زیرشکن

- دستگاه ریپر)شکاف دهنده( 

- دستگاه شیارکن

- بولدوزر دارای تیغه ی برگرداننده

- گاوآهن دیسکی )بشقابی(

- بیل مکانیکي

به طور کلي چهار نوع محدودیت فیزیکي خاک به شرح ذیل مي توانند تشخیص داده 

شوند و بر اساس روش های مطرح شده، اصالح شوند:
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1- الیه الیه بودن خاك

به طور معمول در این حالت، بافت خاِک الیه هاي مستقر در زیر خاک سطحي داراي 

و سبب  نموده  دخالت  یکنواخت آب  زهکشي  در  الیه ها  این  مي باشند.  ناگهاني  تغییر 

ایجاد نواحي با تهویه ی ضعیف شده و مانع رشد ریشه ی درخت مي شوند. براي اصالح 

خاک های الیه الیه باید الیه هاي گوناگون با هم مخلوط شوند.

2- وجود الیه ی سخت رسي در خاك

برخي خاک ها داراي الیه ی رسي فشرده اي هستند که مانع حرکت رو به پایین آب 

شده و بنابراین باعث ایجاد محدودیت تهویه و رشد ریشه در خاک نیمه سطحي می شوند.  

این الیه هاي رسي به طور معمول از عمق ۳0 تا 60 سانتي متري زیر خاک سطحي شروع 

می شوند. در باالي این الیه ها به طور معمول خاک رس متمرکز مي شود ولي در الیه هاي 

با  تا لومي قرار مي گیرند. این گروه از خاک ها  پایین تر آن، خاک هاي رسی - لومی 

مخلوط کردن الیه ی رس با بقیه ی نیمرخ خاک قابل اصالح هستند.

روش های اصالح دو نوع محدودیت مذکور به روش مخلوط کردن عبارتنداز:

حفر گودال کاشت براي هر درخت و اصالح خاک داخل آن: این روش بهترین و 

مؤثرترین روش اصالح خاک هایي است که مشکل الیه الیه بودن و غیریکنواختي را 

دارند ولي هزینه ی آن گرانتر از روش هاي دیگر مثل زیرشکني، ایجاد شیار و کاربرد 

بولدوزر می باشد. حفر گودال باعث رشد بهتر نهال هاي جوان به ویژه در خاک هاي شني 

و در خاک هاي الیه الیه مي شود. براي اصالح خاک، حفر گودال هایي به ابعاد یک متر 

و گاهي عمق بیش از یک متر الزم می باشد.

استفاده می شود.  از دستگاه هاي شیارکن  این کار  برای  )کانال(:  ایجاد شیار کشت 

از روش حفرگودال است ولي در خاک هایي مؤثر است که مشکل  ارزانتر  این روش 

الیه الیه بودن و غیریکنواختي در خاک سطحي و خاک نیمه سطحي تا ارتفاع حداکثر 
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۱۳5سانتی متر دارند و در اعماق پایینتر کاربرد این روش مفید نخواهد بود.

برگرداندن سراسری خاک تا عمق 2 متر: به این منظور از بولدوزرهاي داراي تیغ هاي برگرداننده 

یا زیرشکنها استفاده می شود که گاهي تا عمق 2 متري خاک را تحت تأثیر قرار مي دهند.

3- وجود الیه ی سخت نفوذناپذیر در خاك 

الیه هاي  ایجاد  باعث  خاک  زیرین  الیه هاي  در  رس  و  کلسیم  حاوي  مواد  تجمع 

غیرقابل نفوذ، فشرده، سفت و آهکی در عمق توسعه ی ریشه می شود که حتي با رطوبت 

هم نمي توان آنها را نرم کرد. این الیه ها مانع جدي براي رشد ریشه و نفوذ آب به اعماق 

پایینتر هستند و به همین دلیل در نهایت منجر به عدم رشد گیاه و خشک شدن آن مي شوند 

و باید شکسته شوند. شخم عمیق با استفاده از وسایلي نظیر ریپر و زیرشکن  براي رفع این 

معضل و شکستن این الیه استفاده می شود. اگرچه هزینه ی زیرشکني ممکن است زیاد 

باشد ولي خسارت ناشی از کاهش تولید، هزینه ی جایگزیني درختاني که رشد نمي کنند 

یا خشک می شوند و مشکالت عدیده ي دیگر که در مدیریت باغ در سال هاي بعد بر اثر 

این نوع محدودیت در خاک پیش مي آید در مقایسه با هزینه ی زیرشکني بیشتر بوده و 

بنابراین انجام زیرشکنی برای حذف الیه ی سخت نفوذناپذیر در خاک توجیه پذیر است.

ــور ــطتراکت ــكنیتوس ــرش ــت(،وزي ــاک)راس ــختدرخ ــهس ــودالي ــر4-1-وج تصوي
ــپ( ــی)چ باغ
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روش های اصالح محدودیت مذکور به دو روش زیر می باشد:

زیرشکنی و کوددهی کل سطح زمین: پس از افزودن ۳0 تن کود دامی پوسیده همراه 

با ۱00 کیلوگرم  P2O5)با منبع سوپرفسفات تریپل( و ۱00 کیلوگرم پتاس خالص )با منبع 

سولفات پتاسیم( و 50 کیلوگرم میکروکامل به ازای هر هکتار، براي زیرخاک رفتن کودها 

با استفاده از ریپر، خاک به عمق 0/8 تا ۱ متر شخم زده شود و سپس برای زیرخاک رفتن 

کودها شخم عمیق انجام گردد.

محل های  در  بکهو  بیل  از  استفاده  با  عمقی:  موضعی-  کوددهی  و  زیرشکنی 

متر حفر و مقدار 20 کیلوگرم کود دامی  به عمق ۱/2-۱/5  کاشت درخت، چاله هایی 

پوسیده، 0/۳کیلوگرم سوپرفسفات تریپل، 0/5کیلوگرم سولفات پتاسیم، 200 گرم کود 

میکروکامل و ۱ کیلوگرم گوگرد کشاورزی در ته چاله اضافه شود. سپس چاله ها با خاک 

سطح االرض پُر شوند. زیرشکنی و کوددهی عمقی باید شش ماه قبل از کشت نهال انجام 

شود تا بارندگی امکان نشست خاک را فراهم آورد.

4- وجود اليه ی سخت ناشي از خاک ورزي هاي بي رويه

حرکت  و  پیاپي  خاک ورزی های  و  شخم  انجام  اثر  بر  باغ  خاک  از  قسمت هایی 

ماشین های کشاورزی، در عمق 45-25 سانتي متري، داراي الیه ی سخِت فشرده مي شوند 

که براي اصالح این خاک ها باید این الیه ها شکسته شوند.

به جز شکستن الیه های موجود در عمق خاک باغ، دو عملیات دیگر نیز باید در جهت 

بهبود فیزیک خاک انجام شود که عبارتند از: 

آب  سطح  یا  و  باشد  ضعیف  خاک  زهکشي  چنانچه  بسترکاشت:  خاک  زهکشی 

آن  روي  درختان  که  شوند  تهیه  بلندی  ردیف هاي  یا  پشته ها  باید  باشد،  باال  زیرزمینی 

پشته ها کشت شوند تا ریشه به راحتی در عمق نفوذ کرده، با حجم باالتري از خاک در 

تماس باشد و بتواند از شرایط تهویه ی مناسبی  برخوردار شود.
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 افزودن کود حیوانی: عالوه بر تأمین بخشی از مواد غذایي، به منظور تقویت خاک 

حیواني،  کود  مصرف  برای  باغدار  است  تهویه ی خاک(، ضروری  و  ساختمان  )بهبود 

برنامه ریزی کند که در این خصوص توصیه می شود بعد از اصالح عوامل محدود کننده ی 

خاک و قبل از شخم زدن، به میزان  40-20 تن در هکتار کود دامي به زمین داده شود.

4-3-1-2- وضعيت شيمی خاک

به ویژه  مختلف  عناصر  غلظت  و  آهک  مقدار  نظر  از  خاک  شیمی  وضعیت  تعیین 

کلسیم، منیزیم، پتاسیم و فسفر در خاک مهم است که باید از طریق نمونه گیری از خاک 

برای آزمون خاک در قسمت  نمونه گیری  انجام آزمون خاک مشخص شود. روش  و 

تغذیه، شرح داده شده است.

4-3-1-3-کيفيت آب

برای  است.  میزان شوری آب ضروری  تعیین  منظور  به  آبیاري  از آب  نمونه گیري 

نمونه گیری آب از یک ظرف پلیمری )پالستیکی( به حجم حدود 200 سی سی استفاده 

می شود. برای نمونه برداری در ابتدا الزم است ظرف نمونه برداری از منبع آبي که قرار 

است از آن نمونه برداري شود، پُر و خالي شود و سپس دوباره پُر شده و درِب آن به خوبي 

و محکم بسته شود تا تغییر در ترکیب شیمیایي در دوره ی انبارشدن به حداقل برسد. الزم 

به ذکر است برای تهیه ی نمونه ها در مورد آب های ثابت، باید حداقل ۳0 دقیقه بعد از 

شروع به کار تلمبه اقدام شود و در مورد آب های جاری باید نمونه هاي آب سطحي از 

کانال ها و یا نهرهاي آِب داراي آب جاري تهیه شوند.

در مورد آب های ثابتی که از چاه ها برداشت می شوند ممکن است به نمونه گیري 

نیازمند  نباشند ولی چاه هایي که سطح سفره ی آب تحلیل رونده دارند،  نیازمند  سالیانه 

نمونه بردارِي هر چه بیشتر هستند )مانند اکثر مناطق انارکاری کشور که با آب چاه آبیاری 

می شوند(. یکي از راه هاي کم هزینه براي شناخِت تغییر در کیفیّت آب در اثر کاهش 
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پایه  تا یک خط  است  نمونه آب مصرفي  تجزیه ی یک  زیرزمیني،  عمق سفره هاي آب 

به منظور تعیین شوری اولیه ترسیم و مشخص شود. پس از آن باید در مورد تهیه ی یک 

نقل و یک دستگاه  قابل حمل و  الکتریکي)شوری(  دستگاهِ کم هزینه ی سنجش هدایت 

نمایشگر شوري کل آب چاه سرمایه گذاري شود. پس از این کار هرگاه کل شوري آب 

حدود 20 درصد افزایش یابد، باید نمونه ی جدیدي براي تجزیه ی آب چاه به آزمایشگاه 

داده شود تا مشخص شود که آیا ترکیب شیمیایی آب عوض شده است یا خیر. در مواردي 

که منبع آب سطحي باشد، از یک دستگاه سنجش هدایت الکتریکي سیّار استفاده شود.

در صورت امکان نمونه هاي آب جهت تجزیه در همان روِز نمونه برداري به آزمایشگاه 

تحویل داده شود و در غیر این صورت در یخچال نگهداری شود تا تغییرات شوري آن 

به حداقل برسد؛ چون نگهداري نمونه ها در دماي اتاق، شرایط را برای تبخیر کلسیم و 

توصیه  داد.  خواهد  کاهش  در آب  را  شوري  مقدار  امر  این  و  کرده  ایجاد  بي کربنات 

می شود نمونه ها در بطرِي پُر )بدون هوا( و با درب هاي به خوبي بسته، نگهداري شوند تا 

احتمال تبخیر کمتر شود.

4-4- روش هاي ازدياد درخت انار

)قلمه ی  نهال   قلمه،  پاجوش،  خوابانیدن،  بذر،  به  وسیله ی  مي توان  را  انار  درخت 

ریشه دار(، پیوند و کشت بافت تکثیر نمود که روش تهیه ی نهال از سایر روش ها آسان تر 

و رشدش سریع تر بوده و در حال حاضر بهترین، رایج ترین و اقتصادی ترین روش ازدیاد 

داشتن  انار،  درخت  از  جمله  درختان  تکثیر  براي  اساسي  اصول  از  یکي  مي باشد.  انار 

باغ های مادری و یا منابع اولیه ی اصیل و سالم براي تهیه ی قلمه، پیوندک و. .. مي باشد.

4-4-1- قلمه زدن

برابر  در  مقاوم  و  اصیل، سالم  مادری  پایه هاي  از  قلمه  است که  این روش الزم  در 
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شرایط نامساعد خاک و یا میکروارگانیزم هاي بیماری زای خاک زي گرفته شود. افزایش 

با قلمه همانند هر روش غیرجنسي، استعداد افزایش حساسیت به بیماري ها و آفت ها را 

دارد، چون گیاهان هم گروهي، تفاوت هاي ژنتیکي موجود در گیاهان حاصل از کاشت 

بذر را دارا نمي باشند. به عنوان مثال همان  طور  که در قسمت ارقام آورده شد، رقم آلک 

انتشار گسترده ای در مناطق مختلف انارکاری داشته است که با توجه به حساسیت زیاد 

آن به کرم گلوگاه انار، احتمال دارد یکی از دالیل آن تکثیر با قلمه و افزایش حساسیت 

به این آفت باشد؛ هر چند رقم متحمل یا مقاوم در برابر این آفت تاکنون شناسایی نشده 

است. البته یک احتمال دیگر نیز ممکن است انتخاب و کشت گسترده ی آن در بسیاری از 

مناطق انار کاری باشد چون در گذشته که کشت آن به اندازه ی امروز گسترش نیافته بود 

این رقم حساسیت شدیدی به آفت مذکور نداشته است.

4-4-1-1- تهيه ی قلمه

ویژگی های قلمه ی انار مناسب عبارتند از:

۱- از نوع چوب سخت باشد.

2- باید از گیاهان مادري سالم که زیر نور آفتاِب کامل قرار داشته و رشد متعادلی 

داشته اند.

بلند غیرعادي و شاخه هاي  انبوه، میان گره هاي  نباید از قسمت هاي دارای رشد   -۳

ضعیف درون درخت گرفته شود.

4- چوب هاي دارای رشد و اندازه ي متوسط )دارای طول ۳5-25 و قطر 0/5-2/5 

سانتي متر( برای تهیه ی قلمه، بسیار مطلوب مي باشند.

5- قلمه، پیش از آن که گیاه جدید بتواند غذاي خود را تأمین کند، باید مواد غذایي 

ذخیره ی کافي براي غذادهي ریشه و شاخساره داشته باشد. به  طور معمول قسمت هاي 

انتهایي شاخه ها، مواد غذایي ذخیره ی کمي دارند و باید حذف شوند ولی صرف نظر از 
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بعضی استثناء ها، بخش هاي وسط و پایین شاخه براي قلمه گیري مناسب هستند.

مناطق آفتاب گیر  ُرِخ  بار و  یا  تا ۳ ساله  بارده 2  از شاخه هاي  باید  قلمه  تهیه ی   -6

درخت که موجب باردهي سریع تر نهال هاي حاصله مي شود، انجام شود.

تصويــر4-2-نحوهبرشصحیحقلمهازدرخت

تصوير4-3-آمادهســازیقلمهپیشازکاشت

4-4-1-2- زمان قلمه گيري

بهترین زمان قلمه گیری، اسفند تا اوایل فروردین و از درختان عالمت گذاری شده 



72             /  راهنمای انار)کاشت، داشت، برداشت(  

انتخاب قلمه  از میزان خطا در  باشد،  بیدارشدن درختان نزدیک  به زمان  است که هر چه 

کاسته مي شود. در بین انارکاراِن خراسان رضوي این ضرب المثل معروف است که انار به 

نگار، انجیر به خمار. یعني زمان تهیه ی قلمه ی انار وقتي است که درخت، خواب زمستاني 

را گذرانده است ولي براي انجیر وقتي است که هنوز درخت در دوره ی استراحت مي باشد.

تصوير4-4-يكقلمهمناســبجهتکاشت

4-4-1-3-کاشت قلمه

قلمه ها چه در محل اصلي و چه در خزانه کشت شوند، باید 5-2 سانتي متر از انتهاي 

آنها که داراي ۳-2 جوانه ی قوي می باشند، بیرون خاک و بقیه ی قلمه، داخل خاک قرار 

داده شود. کاشت قلمه ی انار به دو روِش زیر ممکن است:

کشت قلمه در محل اصلی: در این روش بهتر است از شاخه هاي 2 تا ۳  ساله که داراي 

جوانه هاي قوي تر مي باشند استفاده شود.

کشت قلمه در خزانه یا نهالستان به منظور تولید قلمه ی ریشه دار: در این روش، قلمه 

را در خزانه مي کارند و پس از ریشه دارشدن به محل اصلي انتقال مي دهند. این روش از 

روش کاشت مستقیم قلمه در زمین اصلی مناسب تر است؛ زیرا سطح کوچک تري را در 
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برمي گیرد، بهتر مي توان عملیات مربوطه را انجام داد، در هزینه هاي کارگري و آب و 

زمین )از اول کاشت قلمه تا ریشه دارشدن( صرفه جویي مي شود، قلمه ها سریع تر رشد 

خواهند کرد، نهال هاي قوي تری تولید خواهند شد، باغ یکنواخت تری ایجاد می شود و 

از عمل واکاري جلوگیری می شود.

تصوير4-5-کاشــتقلمهدرنهالستان

تصوير4-6-رشــدقلمههایتازهکاشتهشده



74             /  راهنمای انار)کاشت، داشت، برداشت(  

برای احداث نهالستان، خاک هاي شني و رسي با بافت سبک بسیار مناسب هستند. 

براي آماده کردن خاک، الزم است شخم عمیقي در پاییز زده شود و سپس حدود 40 تن 

در هکتار کود دامي پوسیده به آن اضافه شود. در نیمه ی دوم اسفندماه پس از انجام شخم 

دیگري، زمین صاف و هموار شود. به منظور کاشت قلمه، باید جوي و پشته هایی به فاصله ی 

50-40 سانتي متر در زمین آماده شده، ایجاد شود و سپس قلمه ها در دو طرف پشته ها 

در محل داغ آب به فاصله ی ۱0 سانتي متر از یکدیگر به گونه ای کاشته شوند که 2-5 

سانتي متر آنها از خاک بیرون باشد. در بعضي از مناطق انارخیز مانند استان خراسان رضوي 

رعایت جهت سر یا تَه قلمه براي کاشت در خاک مهم نمي باشد و حتي بیشتر نهالستان ها 

به طور نعل اسبي مي باشند؛ بدین معني که شاخه هاي انتخاب شده )تنه جوش و پاجوش( 

به صورت نعل اسب در ته جوي ها قرار گرفته و ابتدا و انتهاي شاخه ها از خاک بیرون قرار 

مي گیرد و هر یک از شاخه ها به دو نهال تبدیل مي شوند و یا قسمت هاي ابتدا و انتهاي 

شاخه ها به صورت نعل اسب در خاک  قرار گرفته و در اردیبهشت تا خرداد قسمت میاني 

قطع مي شود و هر یک، نهال مستقلی را تشکیل مي دهند. خزانه بالفاصله پس از کاشت، 

باید آبیاري شده و از آن پس، به فاصله ی هر 8 تا ۱0 روز یک نوبت آبیاري تکرار شود. 

الزم به ذکر است اگر آبیاري پس از کاشت به تأخیر بیفتد، باعث تبخیر رطوبت و اتالف 

مواد غذایي ذخیره شده ی موجود در قلمه و خشکیدن آن خواهد شد.

از 50  انتقال  قابل  نهال  باید توجه شود که طول  نهال ها  بیرون آوردن  برای کندن و 

سانتي متر کمتر نبوده و قطر آن در منطقه ی یقه نیز از یک سانتي متر کمتر نباشد. قلمه های 

باید داخل کیسه ی کنفی  بیدار شدن جوانه ها  از  قبل  از رفع سرما و  ریشه دارشده پس 

بسته بندي و به محل اصلي حمل شوند. پس از انتقال نهال به محل اصلي، الزم است روی 

ریشه ها با خاک مرطوب پوشانده شده و به تدریج در محل اصلي با فواصل تعیین شده 

 20-۳0 ارتفاع  از  اردیبهشت ماه  در  کاشته شده  نهال های  است  ضروری  شوند.  غرس 

سانتي متري سطح خاک، سربرداري شوند.
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تصوير4-7-کاشــتقلمهیاناردرخزانهورشــدنهالهایاناردرنهالستان

تولید نهال گلداني: در دو دهه ی اخیر با احداث نهالستان هاي متعدد در مناطق عمده ی 

انار کاري و انتقال نهال هاي تولیدي به مناطق مختلف کشور، درصد تلفات در اثر عدم 

رعایت اصول فنّي افزایش یافت؛ لذا تولید نهال گلداني توسط تعدادي از تولیدکنندگان 

عالوه بر رفع مشکل یادشده، محدودیّت زمان انتقال را نیز برطرف کرده است.
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تصويــر4-8-تولیدنهالگلدانيانار

تصوير4-9-سمپاشــیقلمههادرخزانه

4-4-2- پیوند

4-4-2-1 - فصل پيوند

موقع پیوند زدن زمانی است که گیاه در دوره فعالیت، یعنی شیره نباتی در جریان باشد. 

بنابراین از نظر علمی در هر موقع از سال به استثنای موقعی که گیاه در دوره استراحت به 
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سر می برد و شیره نباتی راکد گردیده می توان عمل پیوند را انجام داد. این نظریه در عمل 
با اشکاالتی به شرح ذیل مواجه می گردد که عمال زمان پیوند زدن را محدود می کند: 

۱- مقدار زیاد شیره نباتی مانع ایجاد تماس بین پیوندک و پایه در ناحیه الیه زاینده و جوش 
خوردن آنها با یکدیگر می شود و به اصطالح باغبانان پیوندک در شیره نباتی خفه می گردد.

2 - حرارت زیاد باعث تبخیر فوق¬العاده پیوندک شده و قبل از آنکه سلول های الیه زاینده 
یکی شوند و شیره نباتی کافی به پیوندک برسد، گرما پیوندک را خشک نموده و از بین می برد.

۳ - سرمای زمستان و یخبندان و به طور کلی حرارت کمتر از ۱0 درجه سانتی گراد 
در هوای اطراف پیوندک نیز مانع فعالیت سلول های الیه زاینده گردیده، جوش خوردن 

پیوند را غیرممکن می سازد.
بنابر آنچه گفته شد عماًل در دو فصل به طور حتم می توان گیاهان را پیوند کرد. یکی 
در فصل بهار پس از بیدار شدن پایه و قبل از آنکه شدت جریان شیره نباتی زیاد شود 
و یا آنکه سرمای اول بهار مانع فعالیت سلول های قسمت هوایی گیاه گردد و دیگری 
در اواخر تابستان و یا اوایل پاییز )بنا بر نوع درخت( که جریان شیره نباتی تا اندازه ای 
کند شده و سرمای زمستان هنوز فرا نرسیده است. بدیهی است که هر گاه ممکن شود با 
وسایل مناسبی از اثر سوءگرمای تابستان جلوگیری به عمل آید و یا آنکه گرمای هوای 

محل اجازه دهد می توان عمل پیوند را انجام داد. 

4-4-2-2- انواع پيوند 

پس از انتخاب رقم، باید پایه هاي موجود پیوند شوند که به رایج ترین نوع پیوندها 

اشاره می شود:

4-4-2-2-1-  پيوند شکمی

براي تبدیل ارقام غیر تجاری به تجاری )از جمله ارقام انار ترش به ملس یا شیرین( 

از پیوند شکمی استفاده می شود. پیوند شکمي در دو نوبت از سال یکي در اوایل بهار و 

دیگري اواخر تابستان، یعني موقعي که پوست درخت به راحتي جدا مي شود و امکان 
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انجام عمل پیوند وجود دارد، امکان پذیر است. پیوند شکمی با توجه به سن درخت انار 

به دو شکل انجام می شود:

درخت پیوند شده 4-۳ ساله باشد: پس از گرفتن پیوندک، درخت از قسمت باالي 

محل پیوند که روی تنه اصلی می باشد، قطع شود. این نوع پیوند در باغات جوانی که رقم 

کاشته شده مورد رضایت باغدار نیست، کاربرد دارد.

این حالت  در  انار(:  قدیمی  درختان  )سرشاخه کاری  باشد  مسن  پیوندشده،  درخِت 

پیوند روي شاخه هاي جانبي درخت زده می شود و نه روي تنه ی اصلي؛ به همین دلیل، 

پایه پس از گرفتن پیوندک حفظ می شود تا رشد شاخه هاي پیوندخورده ممکن شود. 

شاخه اي که در اثر این نوع پیوندزدن به وجود مي آید، بعد از 2 تا ۳ سال محصول مي دهد. 

البته اغلب بهتر است به جاي پیونِد سرشاخه هاي مسن، عمل پیوند روي شاخه هاي نازک 

به طور کامل   )به قطر یک مداد( و پاجوش هاي جوان زده شود و سپس قسمت مسن 

حذف شود. این عملیات برای جوان سازي باغ های قدیمی کاربرد دارد.

تصويــر4-10-پیوندلولهايرویپاجوشدرختانار

4-4-2-2-2- پيوند لوله اي

این نوع پیوند کمتر از پیوند شکمي به کار مي رود و مانند پیوند شکمی در دو موقع از سال 
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یعني اوایل بهار و دیگري اواخر تابستان قابل اجرا است. این نوع پیوند به طور معمول  روي 
شاخه هاي دوساله انجام می شود و شرط انجام پیوند، برابری قطر پایه و پیوندک می باشد؛ 

بنابراین در صورت ناهماهنگی قطر پایه و پیوندک باید به یکی از دو حالت زیر عمل شود:
اگر پیوندک قطور تر از پایه باشد: پس از تهیه ی پیوندک، الزم است پیوندک از پشت 
جوانه بُرش طولي داده شده و سپس روي پایه قرار داده شود. سپس قسمت اضافي با دقت 
از پیوندک به گونه اي جدا شود که دو لبه ی آن به طور کامل  روي یکدیگر ُجفت شوند.

اگر پایه از پیوندک قطورتر باشد: الزم است پیوندک پس از برش از پشت جوانه، 
دور پایه قرار داده شود و قسمت بدون پوست و لُخت پایه با کمي از پوست خود پایه یا 

چسب باغباني پوشانده شود.

تصوير4-11-پیونداســكنهدردرختانار
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4-5-کاشت انار

4-5-1- انتخاب تراکم يا فاصله کاشت درخت در باغ

به  باغ  احداث  به علت  زیاد  تراکم  انار،  قدیمي  باغ های  مهمترین مشکالت  از  یکي 

 وسیله ی کاشتن چندین قلمه در یک چاله، استفاده از ارقام متفاوت و عدم هرس صحیح و 

اصولي مي باشد که مناسب ترین فاصله ی کاشت طبق نتایج تحقیقات انجام شده در مرکز 

تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد نشان مي دهد فاصله ی 4×4 متر بهترین فاصله 

در یزد براي رقم تجاري منطقه )ملس یزدي( بوده است. همچنین باغ احداث شده براي 

رقم ملس ترش ساوه در شهرستان ساوه با فواصل 4 × 2/5 متر نتایج خوبي داشته است؛ 

بنابراین فاصله ی کاشت حداقل 4 × 2/5 متر و 4×۳ متر براي ارقام با رشد رویشي متوسط 

و حداکثر4 × 4 متر براي ارقام با رشد رویشي قوي قابل توصیه است.

فاصله ی کاشت برای رقم رباب در استان فارس 5×4 توصیه شده است. ضمن این که 

نوع تربیت درخت انار برحسب تعداد تنه در تعیین فاصله ی کاشت مؤثر است و به همین 

مناطق مختلف کشور رواج دارد.  نیز در  متر  فاصله ی کاشت 4×5 و 4×6 و 5×6  دلیل 

َسربرداري نهال انار پس از جوانه زدن نهال ها در شروع فصل رشد یعني حدود دو ماه پس 

از کاشت باید انجام شود تا نهال ها به صورت یکنواخت رشد کنند.

4-5-2- روشهای کاشت نوين

امروزه با شناخت و استقبال کشورهای مختلف از میوه ی انار، کاشت آن به صورت 

کاماًلً فنّی در برخی کشورها شروع شده است که کاشت با سیستم متراکم با فاصله ی 4 تا 

5 متر بین ردیف ها و ۱ متر روی ردیف ها و کاشت در محیطهای کنترل شده مانند گلخانه 

و کاشت با سیستم داربستی)فراز( از نمونه های آن می باشند.
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تصوير4-12-کاشــتمتراکمانار

تصوير4-13-کاشــتگلخانهیانار



تصوير4-14-کاشــتداربستی)سیستمفراز(انار
)قسمتهایشــفاف،مالچپالستیكیهستند(
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4-5-3- پیاده کردن نقشه باغ انار

برای پیاده کردن نقشه باغ، باید اول محل کشت اولین درخت را تعیین و بر حسب 

آن محل اولین ردیف درختان را توسط ریسمان مشخص ساخت. برای اینکار، در یکی  

ازگوشه های زمین، نقطه ای که به اندازه نصف فاصله کشت، از دو مرز همان گوشه باغ 

)که ممکن است دیوار و جوی آب، جاده و غیره باشد( فاصله داشته باشد، با کوبیدن میخ 

چوبی مشخص گردد، از این نقطه توسط ریسمان، اولین ردیف درختکاری که ترجیح 

داده می شود شمالی و جنوبی باشد، روی زمین ایجاد می شود. مرحله بعد،  ترسیم دو خط 

عمود بر خط اولیه، از دو انتهای آن است.

بهترین روش کشت انار، مستطیلی است و برحسب نیاز در زمین هایی که آب سطحی 

آنها باال هست، از روش مستطیلی با سیستم جوی و پشته اجرا می گردد.

در سطوح بزرگ، برای جلوگیری از اشتباه، این کار بوسیله دوربین نقشه برداری انجام 

می شود ولی در سطوح کوچک می توان به شرح زیر اقدام نمود:

4-5-3-1- گونيا کردن زمين

قبل از تعیین فاصله و کندن چاله های کاشت، باید زمین مورد نظر را گونیا کرد. برای 

این کار ابتدا دو میخ چوبی در دو انتهای زمین می کوبیم )نقاط a( سپس ازهر نقطه a با 

 c به طول 4 متر روی خط اصلی و a و مجددا از نقاط )bمتر، ۳ متر جدا می کنیم ) نقاط

را جدا می کنیم و نهایتا نقاط c,b را طوری به هم وصل می کنیم که طول آن 5 متر باشد؛ 

سپس خط )a ( تا )c ( را به طور مستقیم روی خط اصلی ادامه می دهیم و به همین ترتیب 

چهار گوشه زمین را گونیا می کنیم.
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تصويــر4-15-گونیاکردنزمینباغانار

4-5-3-2- ميخ کوبی و فواصل چاله کنی

بعد از گونیا نمودن زمین و مشخص شدن طول و عرض آن تعیین، محل چاله ها امری 

مهم ولی ساده است. ) فواصل کاشت هر درخت در جدول زیر آورده شده است ( روی 

طول و عرض زمین فاصله ها را با میخ چوبی مشخص و سپس با متر یا ریسمان محل اتصال 

و امتداد مسیرهای طول و عرض را با گچ مشخص می کنیم ) نمونه انجام کار در شکل 

زیر مشخص شده است(.

تصويــر4-16-میخکوبــیوتعیینفواصلچالهکنی
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4-5-4- گودبرداي برای غرس نهال

عملیات کاشت نهال باید بر اساس نقشه انجام شود. توصیه می شود چاله ها در تابستان 

تا قبل از شروع بارندگی های پاییزه حفر شوند، ولی این فرصت وجود دارد که تا یک ماه 

پیش از فرا رسیدن موعد کاشت انار - در مناطق گرمتر از اوایل بهمن تا اواخر اسفند و 

در مناطق سردتر پس از سپری شدن فصل یخبندان در اواخر زمستان تا اوایل بهار - نسبت 

به حفر گودال اقدام شود. حفر گودال با استفاده از مته پشت تراکتوری و یا بیل مکانیکی 

انجام می شود. 

با توجه به مطالب گفته  شده در مورد وضعیت خاک و چگونگی اصالح آن، انتظار آن 

است که در این مرحله بدون نیاز به انجام عملیات اصالحی، خاک مورد نظر برای پرورش 

و رشد درخت انار از وضعیت مناسبی به خصوص از نظر عمق و حاصلخیزی برخوردار 

باشد که در این صورت با حفر چاله هایي به قطر و عمق 50 تا 70   سانتیمتر، عملیات 

گودبرداری انجام می شود و در غیر این صورت الزم است ابتدا گودالي به قطر و عمق 

۱ متر ایجاد شود و سپس خاک مرغوب و مقداري کود دامي کامالً  پوسیده، جایگزین 

خاک برداشته شده از چاله شود.


4-5-5- تهیه و غرس نهال

پس از حفر گودال، نوبت به قراردادن نهال در آن می رسد. البته میتوان بعد از آبیاري 

در  به ویژه  این روش  کرد.  نهال  به غرس  اقدام  گاورو شدن  از  پس  و  نشست خاک  و 

صورت تعویض خاک چاله با مخلوط خاک مناسب و کود دامي پوسیده، کاربرد دارد. 

ریشه نهال ها بـه مـدت5 دقیقـه در محلول پرالیناژ قرار داده مي شوند و بالفاصله در 

چالـه هـا کـشت مـيگردنـد. ایـن محلـول حاوی۳00 گرم قارچکش بنومیل یا توپسین، 

۱0 کیلو خاک رس یا خاکستر، 5کیلو پهن الک کرده خشک و ۱00لیترآب مي باشدکه 
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ضمن ضدعفوني ریشه و محل های زخمي شـده، یـک الیه نازک از مواد غذایي روی 

ریشه ها قرار گرفته که در مراحل اولیه رشد مورد اسـتفاده قـرار مي گیرد.

تصوير4-17-ضدعفونیريشــهنهالها

بر حـسب فـرم تربیـت مـورد نظـر، نهـال بایـد درارتفاع مناسب )80 سانتی متر تا یک 

انجام گیرد. بـه صـورت موّرب  نهـال  برداری شود. توصیه مي شود سربرداری  متر( سر 

ریـشه هـای شکسته وزخمي قیچي شده و کل ریشه آرایش مي شود.

تصوير4-18-ســربردارینهالبالفاصلهپسازکاشت
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تا حد  تا ذرات خاک  لگدکوب شود  باید  نهال  اطراف  نهال، خاک  از غرس  پس 

ممکن به هم چسبیده و ریشه را محکم نگه  دارند و پس از آن آبیاري انجام شود.

 قیم گذاری در هنگام کاشت نهال، کمک مؤثری به استقرار و رشد عمودی نهال می کند. 

داده  اهمیت  کم  یا  و  سپرده  فراموشی  به  این وسیله  از  استفاده  نهال،  کاشت  هنگام  در   غالباً 

می شود. قیم گذاری، نهال را از آسیب های ناشی از وزش باد و شکستگی مصون نگه می دارد. 

فرم و استحکام قیم ها می تواند متناسب با وضعیت نهال یا شرایط خاص هر منطقه انتخاب شود.

تصويــر4-19-نصــبقیــم
جهتنهالتازهکشــتشــده

 به طور طبیعی پس از آبیاری، مقداري از خاک نشست خواهد کرد که الزم است 

دوباره کمي خاک پاي نهال ریخته شود.





فصل پنجم - داشت
5-1- آبیاري

تأمین آب مناسب یکی از مهمترین فاکتورهای احداث باغ انار مي باشد؛ زیرا مناطق عمده ی 

کشت و کار انار دارای اقلیم نیمه خشک و خشک هستند و با توجه به طوالني بودن فصل رشد 

انار، آب یکي از مهمترین عوامل محدود کننده ی توسعه ی کشت آن محسوب مي شود.

تصوير5-1-تفاوتباغآبیاریشــدهومزرعهدرتنشخشــكی
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با آغاز فصل رشد، در شروع آبیاری باغ انار نباید عجله شود؛ زیرا تأخیر در شروع 

آبیاری باغ )تنش خشکی(، باعث ظهور بیشتر تعداد ُگل هاي باردهنده روي درختان شده 

و ریشه هاي جدید به فعالیت بیشتري وادار خواهند شد. به طور معمول، باغ انار تا اواخر 

اردیبهشت ماه )پیش از شکوفا شدن گل( آبیاری نمي شود البته این زمان با توجه به تغییرات 

آب و هوایی دو دهه ی اخیر بسته به شرایط دمایی تغییر یافته است. پس از تعیین زمان 

شروع آبیاری، در آبیاري هاي نوبت اول و دوم باغ، باید سعي شود که درختان به طور 

کامل سیراب شوند تا تعداد میوه روي درخت افزایش یابد.

به طور معمول، نوبت آبیاري در زمین هاي سبک به صورت هفته اي یک نوبت و در 

زمین هاي سنگین به صورت هر ده روز یک نوبت توصیه می شود:

5-1-1- روش هاي آبیاری

روند  ادامه  و  اقلیم  تغییر  از  ناشی  کشور  بر  حاکم  هوایی  و  آب  شرایط  به  توجه  با 

اقدام  استخر ذخیره ی آب  به احداث  نسبت  انار  باغ های  خشکسالی، توصیه می شود در 

شود و آب تا محل استقرار درختان با لوله  منتقل شود. روش هاي رایج آبیاري در باغ هاي 

انار به شرح ذیل مي باشد.

 

تصوير5-2-احداثاســتخرذخیرهیآبدرباغهایقديمي
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تصوير5-3-انتقالآببالولهازاســتخرذخیرهیآب

5-1-1-1- آبياري کرتي

را  باغ  تمام سطح  و  قدیمي، درون کرت ها جریان مي یابد  بسیار  این روِش  آب در 

مي پوشاند. طول کرت ها بسته به جنس خاک متفاوت است. طول کرت ها در خاک هاي 

سبک، کمتر از خاک هاي سنگین است. مصرف زیاد آب )بیش از 50 درصد تلفات آب 

)تلفات عمقي((، رشد علف هاي هرز و تماس مستقیم طوقه درخت با آب از معایب این 

روش آبیاري است. اکثر باغ هاي انار قبل از خشکسالي هاي دو دهه اخیر به این روش، 

آبیاري مي شدند. 

5-1-1-2- آبياري جوي و پشته اي

مصرف آب در این روش کمتر از روش کرتي است ولي باز هم مصرف آب، زیاد 

به دلیل  این روش، آبیاري مي شوند. هر چند  به  انار  باغ هاي  است. در حال حاضر اکثر 

براي مصرف  اصلي  مثل سیماني کردن جوي هاي  تغییراتي  خشکسالي تالش شده است 

بهینه ی آب در این روش داده شود.
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تصوير5-4-آبیاریبهروشجویوپشــته

5-1-1-3- آبياری تشتکی )نشتی حلقوی(

در این روش، اطراف درخت چاله ای با عمق کم به شکل دایره و یا چهار گوش ایجاد 

می کنند  و آب از یک طرف وارد و از طرف دیگر خارج و به چاله ی بعدی می رسد. 

در این روش آبیاری، آب توسط یک جوی تقریباً به عرض سی سانتی متر هدایت و 

در محل سایه انداز درخت به صورت دایره محیط آن را طی کرده و به این ترتیب به پای 

درخت بعدی هدایت می شود. محل حرکت آب، پیوسته عاری از علف هرز نگهداری 
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می شود. این مسیر در شکل ذیل با عدد )۱( نشان داده شده، در بین سایه انداز دو درخت 

با استفاده از روش های مختلف تا آنجا که ممکن است باید جلوی نفوذ آب  گرفته شود. 

قسمت داخلی سایه انداز که با عدد )2( نشان داده شده، به هیچ وجه آبیاری نمی شود و 

خاک این قسمت هرسال به طور سطحی شخم خورده و عاری از علف هرز نگهداری می گردد.

این سیستم از پوسیدگی طوقه درختان میوه و از ایجاد خفگی بخصوص در درختان 

بادام که یکی از علل خشکیدگی آن ها، آبیاری غرقابی و تماس تنه درخت با آب قلمداد 

می گردد، جلوگیری خواهد کرد.

تصوير5-5-نمايیشــماتیكازآبیاریتشــتكی)نشتیحلقوی(
وجريانآبدراطرافدرخت

تصويــر5-6-بــهمحلجريانآبومنطقهایکهنبايدآبیاریشــوددقتگردد
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تصوير5-7-سیســتمآبیاريتشتكیدرباغهایانار

5-1-1-4- آبياری بابلر

مصرف آب در این روش کمتر از روش جوی و پشتهای است ولي باز هم مصرف 

آب، زیاد است. این روش به عنوان جایگزین مناسبی در بعضي از باغ هاي قدیمي انار قابل 

توصیه هست.

تصوير5-8-سیســتمآبیاريبابلردرباغانار



93                                                                            فصل پنجم - داشت / 

5-1-1-5- سامانه های آبياري موضعی )ميکرو(

افزایش  ضرورت  و  کشاورزی  بخش  در  آب  منابع  شدید  محدودیت  به  توجه  با 

بهره وری برای نیل به توسعه ی پایدار کشاورزی، بکارگیری و استفاده از این سامانه ها به 

عنوان راهکار اساسی و بهترین گزینه است. درختان ریشه ی خود را متناسب با محدوده ی 

آبیاری تنظیم کرده و گسترش می دهند لذا اجرای سیستم آبیاری تحت فشار از همان ابتدا 

ارجحیت دارد. باغاتی که پس از سالیان فراوان از احداث آن با تغییر سیستم آبیاری مواجه 

شده اند، در سالهای اولیه تجهیز به سیستم نوین، تنش های زیادی را بصورت ضعف در 

باردهی و پژمردگی موضعی شاهد بوده اند. پس کاری را که چند سال دیگر مجبور به 

انجام آن هستید، از همان ابتدا انجام دهید.

سه نمونه از این سامانهها توضیح داده می شود.

و  آب  مصرف  در  صرفه جویي  ضمن  روش  این  در  قطرهای:  آبیاری   -1-5-1-1-5

نیروي انساني، از رشد بي رویه ی علف هاي هرز نیز جلوگیري مي شود. در دو دهه اخیر با 

احداث باغ های با سطوح باال و یک دست، این روش آبیاري در مناطق مختلف انارکاري 

کشور انجام شده که بهرهوری مناسبی را در مصرف آب به همراه داشته است. 

 
تصوير5-9-سیســتمآبیاريقطرهايدرباغانار
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5-1-1-5-2- آبیاري سفالي: در این روش از لوله هاي سفالي استفاده مي شود که در زیر 

زمین و در اطراف قسمت سایه انداز درخت جایگذاري مي شوند. گفته مي شود میزان آب 

مصرفي در این روش حدود 0/۱ روش غرقابي و یا بسیار کمتر از آبیاري قطره اي مي باشد 

از دست دادن  و  لوله ها، رسوب نمک  دارد. شکننده  بودن  بیشتر  بررسي  به  نیاز  البته  که 

خاصیت تراوایي از معایب این روش هستند.

5-1-1-5-3- آبیاري زیرسطحی: این روش طی چند سال اخیر در برخی باغ های انار 

اجرا شده است. این روش، نوعی آبیاری قطرهای است که در آن با قرار دادن لوله های 

آبده و قطره-چکانها در زیرسطح خاک، آب و عناصر غذایی از طریق خاک ناحیه ریشه 

به طور مستقیم در اختیار گیاه قرار می گیرند و به دلیل اینکه آب و مواد غذایی الزم برای 

گیاه به طور مستقیم در منطقه احاطه شده توسط ریشه گیاه و در فاصلههای زمانی منظم 

و کوتاه قابل دسترس است، تنش روی گیاه به شدت کاهش یافته و باعث رشد مناسب 

گیاه میشود. برخالف آبیاری سطحی، به دلیل خشک بودن سطح خاک، از جوانه زدن 

علفهای هرز جلوگیری کرده و در نتیجه نیاز به علفکشها را کاهش میدهد. این 

روش، باعث افزایش بازدهی تا ۹8 درصد آب مصرفی میشود.


تصوير5-10سیســتمآبیاريزيرسطحيدرباغانار
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5-1-2- نیاز آبی درخت انار

به طور کلي، دور و میزان آبیاري در هر منطقه با توجه به عوامل بافت خاک )رسي، 

شني – رسي و لومي(، میزان کود دامي مصرف شده، عمق خاک، شرایط محیطي )درجه 

حرارت، باد، رطوبت و ...(، سن درخت )نهال یا بارور( و میزان آب موجود تعیین مي شود.

هر درخت انار از ابتدای دوره رشد در اوایل بهار تا اوایل خرداد، روزانه حدود ۳5 

لیتر آب را بصورت تبخیر و تعرق گیاهی مصرف می کند. این میزان در اواسط تابستان به 

حداقل 60 لیتر در روز افزایش می یابد. در انتهای دوره رشد در اوایل پائیز نیز با سرد شدن 

هوا نیاز آبی کاهش و به 40 لیتر در روز کاهش می یابد.

در تحقیقاِت انجام شده در استان یزد میزان آب مصرفي در روش کرتي، 2۱000 و در 

روش جوي و پشته، ۱5000 و در روش قطره اي، 7500 متر مکعب در طول یک فصِل رشد 

مي باشد که هر چه فواصل آبیاري، کوتاه تر باشد میزان آبي که در دسترس درخت قرار 

مي گیرد، بیشتر خواهد بود و به این ترتیب بازدهی آب آبیاري باال خواهد رفت.

فواصل آبیاري نیز از عواملي است که در بین مناطق مختلف، متفاوت مي باشد. دوِر 

آبیاري در شهرستان ساوه بین ۱0 -6 روز متغیر است و تأمین آب آبیاري از منابع آب زیر 

زمیني )چاه( است؛ در حالی که دور آبیاري در استان یزد بیـــن ۱6-8 روز متغییر است و 

آب بیشتر از قنوات تأمین مي شود.
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جــدول5-1-نیــازخالــصآبیــاريبــراســاسطــرحبهینهســازیالگــویمصــرفآبکشــاورزی
ارائهشــدهبــهوســیلهیوزارتجهــادکشــاورزیوســازمانههواشناســیکشــور

طول دوره ی حوضه ی آب ریزدشتاستان
رشد

نیاز خالص آبیاري*
)مترمکعــب در هکتار(

یزد
سیاه کوهیــزد -اردکان - مهریز ۱85۱00۱0رودخانه 

سیاه کوهنائین - عقدا ۱8582۹0رودخانه 

پیشکوه  - سیاه کوهتفت  ۱858۹50رودخانه 

سیاه کوهابرکوه ۱85۹0۱0رودخانه 

246۱2480مرکزی - همدانساوهمرکزی

ــرای محاســبه ی نیــاز آبیــاري در آبیــاري اولیــه )خــاک آب(، الزم اســت بــا توجــه بــه شــرایط خــاک و نــوع محصــول، ۳0  *ب
ــاري افــزوده شــود. ــاز خالــص آبی ــه مقــدار نی ــر ب تــا 50 میلي مت

جــدول5-2-آبخالــصمــوردنیــازونیــازخالــصآبآبیــاري)بــدوناحتســابراندمــان(در
برخــيمناطــقبــرحســبمترمكعــبدرهكتــاردردورهیمحاســبهای240روزه

آب خالص شهرستاناستان
نیاز مورد 

تأمین شده
بارندگي از 

نیاز خالص
آب آبیاري

نیاز خالص
eآب آبیاري

824048077606۱۱0کاشاناصفهان

82502۹07۹606270اردستان

76504۹07۱605640نجف آباد
76۱04207۱۹04660فردوسخراسان جنوبي
855066078۹062۱0سبزوارخراسان رضوي

76۳06406۹۹05500کاشمر

825048077706۱20گناباد
822054076806050سمنانسمنان

7۹705۹07۳8058گرمسار
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آب خالص شهرستاناستان
نیاز مورد 

تأمین شده
بارندگي از 

نیاز خالص
آب آبیاري

نیاز خالص
eآب آبیاري

84804۹07۹۹062۹0فسافارس

7۳۳07۳076005۹80مرودشت

75505۹07۱605640استهبان

8۱۹0۳8078۱06۱50نیریز

۹۳۱06۳0868068۳0کازرون
7۹7052074505870قمقم

8۹505708۳806600کرمانکرمان

8۱602۳07۹۳06240سیرجان

8۹40۳6085806760جیرفت
88006408۱6064۳0کوهدشتلرستان
75۳070068۳05۳80ساوهمرکزي

۹470240۹2۳07270یزدیزد

87۱026084506650ابرکوه

8740۱5085۹06760اردکان

*  نیاز آبي مناطقي که در جدول وجود ندارند با استفاده از تشابه اقلیمي قابل برآورد مي باشند.
S - روش هاي آبیاري که در آنها کل سطح باغ خیس مي شود.

e – روش هاي آبیاري که در آنها قسمتي از سطح باغ خیس مي شود و ارقام با منظور نمودن ضریب کاهش مخصوص 
و درصد پوشش 75 درصد محاسبه شده است.

5-1-3- لزوم ايجاد سیستم زهکش مناسب در باغات انار

زهکشی خاک باغ انار یعنی اینکه شرایطی را برای خاک فراهم آوریم که آب اضافی 

 – بارندگی  باقی نماند. اگر سطح آب سفره زیرزمینی به دالیل مختلف )  درون خاک 

آبیاری غرقابی و … ( باال بیاید و ریشه درخت انار در داخل آب قرار بگیرد، امر تهویه در 

منطقه ریشه با  مشکل مواجه شده و موجب ایجاد عوارض زیر می گردد :

- کاهش تنفس ریشه
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- کاهش نفوذپذیری و حرکت کند امالح در خاک

- تشکیل ترکیبات سمی در خاک )انجام عملیات احیاء به جای اکسیداسیون(

- کاهش تولید مواد غذایی در خاک

- پوسیدگی ریشه درخت انار

- پوسیدگی طوقه درخت انار

تصوير5-11-ايجادزهكشاســتاندارددرمحلباغ

تصوير5-12-عدموجودزهكشمناســبوغرقابشــدنباغ

5-2- دادن کود حیوانی يا مواد آلی به خاک 

مواد آلي در تأمین عناصر غذایي، بهبود ساختمان خاک سطحي، کاهش تبخیر سطحي 
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و جلوگیري از تمرکز نمک در سطح خاک نقش مؤثری دارند. کربن آلي)OC( مطلوب 

انار، بیشتر از ۱ درصد در نظر گرفته میشود و از آن جا که مقدار  خاک برای کشت 

مواد آلی در بیشتر خاک های ایران کمتر از این مقدار میباشد، ضروری است نسبت به 

مصرف صحیِح مواد آلي مثل کود حیوانی کاماًلً پوسیده به  صورت سالیانه برنامه ریزی 

شود تا محصول اقتصادی و با کیفیت مناسب تولید شود. میزان مصرف کود حیواني بسته 

به توانایي و قدرت خرید باغدار، سالیانه تا 50 تن در هکتار توصیه مي شود که در محل 

پراکنش ریشه پخش شده و سپس عمل شخم انجام میگردد.

5-3- عملیات شخم

باغ انار، هر ساله به شخم احتیاج دارد. انجام این عملیات در هرس ریشه های سطحی، 

تسهیل توسعه ی ریشه های عمقی، مبارزه با برخي از آفت ها، بیماري ها و علف هاي هرز از 

جمله نماتد، تأثیر مثبت دارد. زمان مناسب عملیات شخم از اواخر پاییز تا اوایل بهار بوده 

و عمق آن 40-25 سانتي متر است. این عملیات در فاصله ی بین درختان و داخل جوي ها 

در سطوح کوچک به  وسیله ی کارگر و با بیل و در سطوح بزرگ تر به صورت مکانیزه با 

استفاده از تراکتورهاي کوچک باغي انجام می شود.


تصوير5-13-عملیاتشــخميابیلزنیباغانارتوســطکارگر
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5-4- عملیات خاک  دهي

اضافه کردن خاک در سطح باغ در بعضي از مناطق انارکاري از جمله شهرستان هاي 

ساوه و َمه ِوالت براي تولید محصول مرغوب مرسوم است. خاک دهي باعث جوان شدن 

آفت ها،  از  برخي  با  مبارزه  خشکسالي(،  و  زمستانه  )سرمازدگي  محیطي  تنش هاي  کاهش  باغ، 

بیماري ها و علف هاي هرز )مانند دفن کنه های زمستان گذران( و تغذیه ی بهتر مي شود که با توجه به 

این تأثیرهای مثبت در باغ، انجام آن براي کلیه ی مناطق انارکاری توصیه مي شود.

برای خاک دهی، اغلب از خاک رس سیالبي استفاده می شود. انجام این عملیات بر 

حسب توانایي باغدار هر چند سال یک نوبت )به طور معمول هر 5 سال( به ضخامت 40 

تا50 سانتي متر در سطح باغ انار توصیه مي شود که بر این اساس حدود 400 تا 500 کامیون 

خاک در سطح یک هکتار برآورد مي شود. بهترین زمان انجام این عملیات، اواخر زمستان 

است ولي تا اواخر بهار فرصت انجام آن وجود دارد.



تصويــر5-14-آغازعملیاتخاکدهیبــادپویخاکدربینرديفدرختاندرباغانار
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تصويــر15-5-عملیاتخاکدهيدرباغهــایانارباپخشخاکرویرديفهاوبین
درختان رديفهای

5-5- تغذيه)تأمین عناصر غذايی(

به  اولیه ی دستیابي  از اصول  انار یکي  باغ هاي  از جمله  میوه  باغ هاي  تغذیه ی صحیح 

کشاورزي پایدار است. میزان عناصر غذایي به ویژه ریزمغذي ها در خاک هاي آهکِي ایران 

به دلیل وفور کربنات کلسیم،  pHباالي خاک، فراواني بي کربناِت آِب آبیاري )بیشتر از 

۱50 میلي گرم در لیتر( و میزان بسیار پایین مواد آلي، بسیار ناچیز است. از طرف دیگر 

مصرف نامتعادل کودها و جاي گذاري ناصحیح آنها سبب تشدید تغذیه ی نامناسب در 

گیاهان شده است؛ به طوری که مسأله ی تغذیه، یکی از عوامل مهم عملکرد و کیفیت 

پایین تولید باغي در کشور ما نسبت به استاندارد جهاني معرفی شده است. براي مقابله با 

این معضل فراگیر، الزم است مصرف بهینه ی کود همراه با جای گذاری صحیح آن در 

باغ هاي کشور همگاني شود.

5-5-1- ارزيابي شرايط تغذيه اي درخت انار

عناصر غذایی، داراي اثرات مستقیم و غیرمستقیم در افزایش عملکرد و کیفیت انار 

هستند. اولین گام برای دادن هر توصیه ای جهت مصرف عناصر غذایی، ارزیابي وضعیت 



102             /  راهنمای انار)کاشت، داشت، برداشت( 

تغذیه اي یک باغ با توجه به عملکرد و کیفیّت محصول و نتایج تلفیقي آزمون های خاک 

تعیین حد بحراني عناصر  بسیار وسیعي که در زمینه ی  به رغم مطالعات  و برگ مي باشد. 

غذایي در باغ هاي میوه انجام شده، تاکنون پژوهش های معدودی براي تعیین حد بحراني 

این عناصر در خاک مطلوب برای کاشت انار و همچنین برگ درخت انار انجام شده است. 

5-5-1-1- آزمون خاک

احداث  از  پیش  انجام آزمون خاک  مطرح شد،  قبلی  قسمت های  در  همان طور که 

باغ، یکی از کارهای ضروری است؛ ولی الزم است در باغ هاي احداث  شده نیز آزمون 

خاک انجام شود و نتایج آن به صورت مکمل با آزمون تجزیه ی برگ، در تنظیم برنامه ی 

کوددهي مورد استفاده قرار گیرد.

آزمون خاک شامل سه مرحله ی نمونه بردارِي صحیح، تجزیه ی دقیق و تفسیر صحیِح 

نتایج مي باشد. نتایج اکثر پژوهش ها نشان مي دهد که بین آزمون خاک و تجزیه ی برگ 

در باغ ها به دالیل زیر، رابطه ی ناچیزی وجود دارد:

نمونه ی  برداشت  و  پایین خاک  اعماق  در  میوه  ریشه ی درختان  پراکنش عمیق   -۱

خاک به طور غالب از افق سطحي خاک

2- ریشه ی درختان در اکثر مواقع سال فّعال بوده و مواد غذایی را جذب کرده و در 

به  مواد غذایي  رویشي،  در شروع فصل  مي کند؛ مجدداً  مختلف خود ذخیره  اندام هاي 

طرف اندام هاي دیگر حرکت مي نمایند.

۳- مشکل نمونه برداري دقیق از اطراف ریشه ها و کل سطح باغ

و  از خاک  نمونه برداري  در چگونگی  زیادی  دقت  باید  مذکور،  موارد  به  توجه  با 

همچنین چگونگی تفسیر نتایج تجزیه ی خاک مبذول شود. از جمله دقت های الزم در 

چگونگی نمونه برداری از خاک عبارتند از:
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- قطعه بندی باغ: قسمت هایی از باغ که دارای شرایط و نوع خاک یکسان مي باشند 

باید مرزبندي شوند. اگر در یک باغ چندین نوع خاک از نظر بافت، شرایط زهکشي، 

عمق الیه ی سخت زیرین، کوددهي، مقدار آهک یا تاریخ کشت و غیره وجود دارد، 

قطعه ي  هر  مساحت  البته  شود؛  اقدام  آنها  از  نمونه هاي جداگانه  برداشت  به  نسبت  باید 

نمونه برداري نباید از چهار الي پنج هکتار بیشتر شود.

- برداشت جداگانه ی  نمونه هاي افق سطحي خاک )۳0-0 سانتي متري( از الیه هاي 

یا در  افزوده شده  به سطح خاک  اکثر کود ها  از آنجا که  پاییني )60-۳۱ سانتي متري(: 

خاک به کندي حرکت مي کنند یا جذب کلوئید هاي سطحي خاک مي شوند؛ در نتیجه 

نمونه ی خاک سطحي، اغلب حاوي مقادیر زیادي از بعضي عناصر غیرپویا بوده و باروري 

اصلي خاک یا تأثیر کوددهي طوالني مدت، مربوط به الیه هاي پاییني خاک مي باشد.

- عدم استفاده از حدود 2/5 سانتي متری سطح خاک و کنارزدن آن قبل از شروع 

نمونه گیری

داشته  توجه  تهیه شوند.  مته ی خاک شناسي  یا  و  بیل  با  نمونه ها  نمونه گیری:  ابزار   -

باشید، به دلیل اندازه گیري عناصر ریزمغذي در حد میلي گرم بر کیلو  گرم، نباید از بیلچه ی 

زنگ زده و یا از فلزات گالوانیزه برای نمونه گیری استفاه شود؛ زیرا باعث آلودگي خاک 

و درنتیجه خطا در نتایج آزمون خاک مي شود.

تهیه  ی نمونه جهت ارسال به آزمایشگاه خاک: حداقل ۱0 نمونه از هر چهار الي پنج هکتار 

خاک برداشته و با هم مخلوط شده و نمونه ی خاک نهایي از مخلوط مرکب گرفته شود. الزم 

به ذکر است نمونه هاي عمق۳0-0 سانتي متري باید با هم مخلوط شده و یک نمونه ی مرکب 

برداشته شود و در مورد نمونه هاي 60-۳۱ سانتي متري نیز به همین ترتیب عمل شود.

5-5-1-2- تجزيه ی بافت گياهی

براي احداث باِغ میوه، فقط باید با توجه به آزمون خاک اقدام شود ولی تجزیه ی بافت گیاهی 
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براي تشخیص کمبود عناصر غذایي باغ هاي موجود، به دالیل زیر بر آزمون خاک برتری دارد:

وسعت عمق پراکنش ریشه ها در درختان میوه و مشکل بودِن نمونه برداري خاک از 

اعماق پایین: امکان جذب و ذخیره سازی مواد غذایی در اندام هاي مختلف درخت به دلیل 

طوالنی بودِن فصل رشد درختان میوه، موجب می شود حتی با وجود کمبود عناصر غذایی 

در خاک، درخت در سال بعد از مواد غذایِي ذخیره شده استفاده کند و دچار کمبود مواد 

غذایی نشود؛ بنابراین در صورت کمبود عنصري در خاک، ممکن است مقدار آن عنصر 

براي رشد درخت به دلیل تجمع آن در درخت به مرور زمان، کافي بوده باشد که صحت 

این امر، فقط با انجام آزمون برگ ممکن خواهد بود.

نتایج تجزیه ی بافت گیاهی تا حدودي نشان دهنده ی وضعیت مواد غذایي موجود در 

خاک هست ولی عکس این حالت، به ندرت اتفاق می افتد.

متأسفانه  موجود،  باغ های  برای  خاک  آزمون  بر  گیاهی  بافت  تجزیه ی  برتری  وجود  با 

باغداران به دلیل عدم دقت کافي در نمونه برداري و تفسیر نتایج، رغبتی برای انجام تجزیه ی 

جمع آوري،  چگونگي  به  گیاهی  بافت  تجزیه ی  نتایج  تفسیر  در  دقت  ندارند.  گیاهی  بافت 

آماده سازي و تجزیه ی بافت گیاهی بستگی دارد و خطا در هر یک از مراحل، باعث تفسیر و 

توصیه ی اشتباه و درنهایت اتالف هزینه و ایجاد زحمت برای باغداران خواهد شد. براي اینکه 

نتایج تجزیه ی بافت گیاهی از دقت خوبی برخوردار باشد، باید موارد زیر رعایت شوند:

مي دهند؛  نشان  دیگر  اندام هاي  از  بهتر  را  گیاهان  غذایي  عناصر  وضعیت  برگ ها، 

بنابر این از برگ ها براي تجزیه ی بافت گیاهی استفاده شود.

مقدار عناصر غذایي در پهنک برگ و دمبرگ آن در بعضي از گونه ها و براي بعضي 

عناصر غذایي ممکن است متفاوت باشد؛ بنابر این بهتر است که از برگ کامل همراه با 

دمبرگ نمونه برداري شود.

بهترین اندام برای سنجش میزان کلسیم و بور در درختان میوه، میوه ها هستند.

استفاده از نسبت عناصرغذایي به جاي در نظر گرفتن غلظت خود آن عنصر: مشکل ترین 
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مسأله در تفسیر نتایج تجزیه ی بافت گیاهي، تغییرات مقدار عناصر غذایي در مدت کوتاه 

است )مثاًل رقیق شدن مواد غذایي در اثر رشد سریع( که با اندازه گیری نسبت عناصر غذایی 

به جای غلظت آنها، تا حدود زیادی برطرف خواهد شد.

و  بوده  نوک شاخه  از  برگ هشتم  به عقیده ی محققان،  برگی  نمونه ی  مناسب ترین 

بهترین زمان براي تهیه ی نمونه ی برگ، اردیبهشت ماه است. همچنین بعضي از محققان 

ازت،  تغذیه اي  بررسي وضعیت  براي  نمونه ها  بهترین  برگ هاي هفت ماهه،  معتقدند که 

فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیزیم و برگ هاي چهارماهه، بهترین نمونه ها براي بررسي وضعیت 

تغذیه اي آهن و روي در درختان انار به شمار مي روند.

اعداد مربوط به حد مطلوب عناصر غذایی می تواند نسبت به رقم، موقعیت جغرافیایی 

بنابراین تفسیر  محل، نحوه ی مدیریت، نحوه ی نمونه برداری و عملکرد، متفاوت باشند؛ 

نتایج بر عهده ی متخصصان مربوطه است.
جــدول5-3-غلظتبهینهیعناصــرغذاييدربرگدرختاناناردرخاکهايآهكي

نام عنصر
نیتروژن
(N)

فسفر
(P(

پتاسیم
(k)

کلسیم
(ca)

منیزیم
)mg(

آهن
)Fe(

روي
)zn(

مس
)cu(

منگنز
)Mn(

بور
)Br(

 واحد
اندازه گیری

)میلی گرم در کیلوگرم()درصد(

2/250/151/71/90/5110301040700غلظت بهینه 



تولیدي در  میوه هاي  باشد که شاخص هاي کیفي  به گونه اي  باید  تغذیه اي  مدیریت 

حد مقادیر معرفي شده در جدول )5-4( باشد تا میوه هاي تولیدشده ازکیفیت مطلوب تر 

جامعه  غذایي  نیاز  مطلوب  تأمین  بر  عالوه  و  بوده  برخوردار  باالیي  انبارداري  قابلیت  و 

)مصرف میوه هاي غني شده از عناصر معدني(، صادرات آنها با کیفیت برتر نیز تحقق یابد.
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جدول5-4-حدمطلوبغلظتعناصرغذاييبرحسبمیليگرمدر100گرمقسمت
خوراکيمیوهیانار

نام عنصر
نیتروژن

(N)

فسفر

(P(

پتاسیم

(k)

کلسیم

(ca)

منیزیم

)mg(
آهن

)Fe(

روي

)zn(

مس

)cu(

منگنز

)Mn(

بور

)Br(

۱708260۳۳0/۳0/40/۱50/۱20/۱5غلظت بهینه 


5-5-2- توصیه های کودی

همان طور که اشاره شد روش علمي و صحیح جهت تعیین نیاز غذایی درختان انار، 

عمل به توصیه ی کودی استخراج شده از تفسیر نتایج تجزیه ی خاک و برگ مي باشد؛ ولی 

در صورت نبود امکانات تجزیه ی خاک و برگ، چاره ای جز عمل به توصیه های عمومي 

نخواهد بود. برخی از این توصیه های عمومی در این قسمت ارائه خواهند شد. 

5-5-2-1- توصيه ی کودی برای تأمين عناصر غذايي پُرمصرف

عناصر غذایی پُرمصرف شامل نیتروژن، فسفر و پتاسیم می باشد. به  طور عمومي مي توان 

یک سوم کود نیتروژني و تمام کودهای فسفاته و پتاسیمي توصیه شده برای یک سال را 

همراه با کود دامي، حداکثر یک ماه قبل از تورم جوانه ها در اطراف درختان به صورت 

می شود  توصیه  نیتروژنی  باقیمانده ی کود  مورد  در  شیار مصرف کرد.  ایجاد  یا  و  پابیل 

یک سوم پس از ریزش کامل گلبرگ ها و یک سوم آخر به فاصله ی دو ماه پس از تقسیط 

دوم مصرف شود.



107                                                                            فصل پنجم - داشت / 

5-5-2-1-1- نیتروژن

عالئم ظاهری کمبود نيتروژن

یکی از عالئم ظهور کمبود ازت، رنگ پریدگی برگ ها می باشد. در کمبود ازت ، 

برگها کوچک و ساقه و شاخه ها الغر می شوند و معموالً با زاویه  کوچکی نسبت به ساقه 

اصلی می ایستند و شاخه های جانبی کمی تشکیل می شود، زردی در برگهای پیر )پایینی( 

زودتر ظاهر می شود.

تصويــر5-16-عالئمکمبودنیتروژندربرگانار

استفاده از کود سولفات آمونیوم براي تأمین نیتروژن مورد نیاز، مناسب تر است.

جدول5-5-توصیهیکوداورهبراساسدرصدنیتروژنکلخاک)1800اصله(

اوره )کیلوگرم در هكتار(درصد نیتروژن کل

450-400کمتر از 0/45

0/46-0/60۳50-400

0/6-۱250-۳50

250 <بیشتر از ۱
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این که درخت  براي  فیزیولوژیکي،  نظر  از  داد که  قرار  نظر  مد  نیز  را  نکته  این  باید 

انار قادر به تولید گل شود، عالوه بر بلوغ، باید نسبت کربن )مواد قندي( به ازت، درون 

بافت هاي ساقه درخت انار، مساوي یا بزرگتر باشد .

اگر به هر دلیل، نسبت به نفع مقدار کربن )مواد قندی( افزایش یابد، درخت انار گل 

یابد، موجب کاهش  افزایش  نیتروژن  اما در صورتی که مقدار  بیشتری می دهد.  و میوه 

میزان تولید مواد قندي در درخت انار شده و تناسب را به نفع ازت تغییر داده، رشد رویشي 

درخت انار افزایش و گل دهي آن کاهش می یابد.

5-5-2-1-2- فسفر

عالئم ظاهری کمبود فسفر

رشد قسمت هوائی و ریشه، هر دو کند یا متوقف می شود و همچنین برگ ها کوتاه، باریک و 

نازک می شوند و رشد طولی گیاه عمودی بوده و ساقه های جانبی به ندرت ظاهر می شوند.

تصوير5-17-عالئمکمبودفســفردربرگانار
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به دلیل وجود رابطه ی مثبت و معني دار بین میزان مواد آلي و فسفر قابل جذب در 

خاک، الزم است به توصیه های گفته شده در زمینه ی افزودِن مواد آلی عمل شود.

جدول5-6-توصیهیکودفسفاتهبراساسمیزانفسفرقابلجذبخاک)1800اصله(

فسفر قابل جذب

 )میلي گرم در کیلو گرم(
فســفات آمونیوم )کیلو گرم در هكتار( *

۱50-۱00کمتر از 5
5-۱075-۱00
۱0-۱550-75

صفربیشتر از ۱5

* این مقادیر به  صورت توصیه هاي عمومي مصرف کود هستند و میزان آنها بر اساس نوع و بافت خاک، درصد کربن آلي 

در خاک و pH، قابل تغییر است.

5-5-2-1-3- پتاسیم

عالئم ظاهری کمبود  پتاسيم

ایجاد لکه های زرد و قهوه ای سوخته در نوک و

حاشیه برگ ها.

تصوير5-18-عالئمکمبودپتاســیمدربرگانار
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5-5-2-2- توصيه ی کودی برای تأمين عناصر غذايي ميان مصرف

5-5-2-2-1-گوگرد 

عالئم ظاهری کمبود گوگرد

در  کمبود گوگرد  باشد.  می  گیاه  ناقص  رشد  عنصر،  این  کمبود  مهمترین عالمت 

نیتروژن  پاره ای از گیاهان، نشانه هایی شبیه به کلروز و رنگ پریدگی ناشی از کمبود 

ایجاد می کند که مربوط به کمبود پروتئین در گیاه است. با این وجود، در  اثر کمبود 

گوگرد، زرد شدن به صورت یکنواخت در سرتاسر گیاه، حتی در برگ های جوان وجود 

دارد. اغلب، در اثر کمبود این عنصر، سطح پائینی برگها و دمبرگها به رنگ قرمز مایل 

به صورتی در می آید.گاهی در اثر شدت کمبود، عالئم به صورت قهوه ای یا لکه های 

پیچ خورده و  اغلب عمودی،  برگها،  نکروتیک ظاهر می شود و همچنین دمبرگ ها و 

شکننده می شود. ساقه های گیاهان مبتال، کوتاهتر و نازکتر از معمول و چوبی می شوند، 

سطح برگ، کوچک و تعداد برگها نیزکم، و تعداد و وزن میو ه ها کاهش می یابد.

تصويــر5-19-عالئمکمبودگوگرددربرگانار

مصرف کودهای گوگردی همراه با مواد آلي، به دالیل آهکي  بودن و گاهی شور 

بودن خاک هاي زیر  کشت باغ هاي انار، درجه ی شوري باال و وجود بي کربنات فراوان در 

آب آبیاري در بیشتر مناطق انارکاری، ضرورت اصالح pH خاک ها و در نهایت تأمین 

نیاز غذایي درخت انار، از اهمیت زیادی برخوردار است.
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5-5-2-2-2- کلسیم

عالئم ظاهری کمبود کلسيم

عالئم کمبود، در حاشیه برگها بیشتر از نقاط دیگر برگ دیده میشود و در نتیجه باعث 

تغییر شکل برگ به صورت فنجانی رو به پائین می شود.

تصوير5-20-تغییرشــكلوفنجانیشــدنبرگبراثرکمبودکلسیم

تصوير5-21-کمبودکلســیميكــیازعواملمهمترکیدگیانار
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انار است. عنصر کلسیم در  همچنین کمبود کلسیم اصلی ترین عامل ترکیدگی میوه 

استحکام دیواره سلولی نقش به سزایی دارد و انتقال آن از برگ به میوه بسیار محدود است 

. با بزرگ شدن میوه انار و کاهش سطح ویژه میوه به حجم آن، کمبود کلسیم در میوه 

تشدید می شود و ریزش میوه انار و ترک خوردگی پوست میوه انار تشدید می گردد.

با فرم های موثر کلسیم در طول دوره رشد و بزرگ شدن میوه، تأثیر  محلول پاشی 

مطلوبی در کاهش درصد ترک خوردگی میوه انار خواهد داشت.

اثر سدیم  تعدیل  منظور  به  یا گچ،  کلسیم  سولفات  مثل  کلسیمی  مصرف کودهاي 

فراوان )اصالح نسبت هاي کلسیم به سدیم ) Ca( و کلسیم به منیزیم ) C( در خاک مناطق 
Mg                     

     
Na

انارکاری، مؤثر است.                                

5-5-2-2-3- مس

عالئم ظاهری کمبود مس

کمبود مس در درختان میوه با پالسیدگی انتهایی برگها و ریزش آنها مشخص می شود.

تصويــر5-22-عالئــمکمبــودمــسدربــرگانــار

زمان مصرف مس در باغات انار: زمان تورم جوانه ها- قبل از گل دهي – زمان رشد 
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میوه – خزان  ۳0 درصد برگ ها

میزان مصرف مس در باغات انار: نیاز سالیانه هر درخت انار حدود ۱50 تا 200 گرم 

سولفات مس )هر 4سال یکبار( مي باشد.

روش مصرف مس در باغات انار : چالکود )زمان تورم جوانه ها- خزان  ۳0 درصد 

برگها (  – محلولپاشی )قبل از گل دهي – زمان رشد میوه(

5-5-2-2-4- منیزيم

عالئم ظاهری کمبود منيزيم

از نشانه های کمبود آن در گیاه، زردی بین رگبرگ ها می باشد و نشانه های کمبود ابتدا در 

برگ های پیر مشاهده می شود و  در صورت کمبود شدید، برگ ها شروع به ریزش می کنند.

زمان مصرف کود: اوایل دوره رشد هنگام وجود سطح برگ کافی

میزان مصرف کود: به طور معمول ۳ لیتر کود در هر هکتار باغ در هر مقدار آبی که 

برای محلول پاشی یک هکتار الزم است

تصويــر5-23-زردیبینرگبرگیازعالئــمکمبودمنیزيمدربرگانار
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5-5-2-2-5-آهن

عالئم ظاهری کمبود آهن

بین  کمبود آهن در برگ های جوان باالیی دیده می شود و رنگ پریدگی معموالً 

رگبرگ ها بوده و خود  رگبرگ ها سبز باقی می مانند.

زمان مصرف: اوایل فصل رشد هنگام بیدار شدن گیاه )قبل از گل(، نوبت دوم بعد از 

تشکیل میوه )پیشگیری( و یا به محض مشاهده عالیم کمبود آهن )درمان( در صورت نیاز 

به فاصله ۱4- ۱0 روز محلول پاشی تکرار شود.

میزان مصرف: ۱- در محلول پاشی شاخ وبرگ به نسبت یک در هزار ) یک لیتر در 

۱000 لیتر آب ( مصرف شود.2- در آبیاری قطره ای به ازای هر هکتار 4 الی 6 لیتر کود 

مصرف و به فاصله یک هفته تکرار شود. ۳- مصرف 500 تا ۱000 گرم سولفات آهن به 

صورت خاک مصرف به ازای هر درخت بارده هر 4 سال یکبار

تصويــر5-24-عالئمکمبودآهندربرگانار

5-5-2-2-6- روی

عالئم ظاهری کمبود روی

رشد برگ کم می شود و برگ ها قبل از موقع می ریزند  و ممکن است گل ها قبل از 
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باز شدن بریزند و درخت، میوه ریز تا 80% داشته باشد.

زمان مصرف کود به صورت محلول: دو نوبت از زمان تشکیل میوه به فاصله ۱4 روز

میزان مصرف: 5 لیتر کود در هر هکتار باغ در هر مقدار آبی که برای محلول پاشی 

یک هکتار الزم است. و یا  مصرف 500 تا 800 گرم سولفات روی به صورت خاک 

مصرف به ازای هر درخت بارده هر 4 سال یکبار

تصويــر5-25-عالئمکمبودرویدربرگانار

5-5-2-2-7- مولیبدن

عالئم ظاهری کمبود مولیبدن

کمبود این عنصر، با کمترین شکل ظاهری گیاه قابل مشاهده می باشد و تا حدودی 

مشابه عالئم کمبود ازت می باشد.



تصوير5-26-عالئــمکمبودمولیبدندربرگانار
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زمان مصرف مولیبدن در باغات انار: زمان تورم جوانه ها- خزان  ۳0 درصد برگها

میزان مصرف مولیبدن در باغات انار: نیاز سالیانه هر درخت انار به عنصر مولیبدن حدود 

۱0 گرم می باشد که بصورت سولفات مولیبدات سدیم و یا آمونیوم قابل تأمین است .

روش مصرف مولیبدن در باغات انار: چالکود - محلولپاشی

5-5-2-2-8- بور

کمبود و زیادی بور، در حد مسمومیت می تواند برای انار مشکل ایجاد کند. کمبود 

بور عالئم جزئی روی برگها و اندامهای هوایی انار ایجاد می کند. کوتاه شدن میانگره ها، 

رنگ خاکستری، رگبرگ های زرد، شبیه به عالئم ناشی از حلقه بردای، ضخیم شدن 

برگ ها، چوب پنبه ای شدن رگبرگ ها و خم شدن پهنک برگ در طول رگبرگ اصلی، 

بور همیشه آسان  بور می باشد. شناسایی عالئم کمبود  به کمبود  از دیگر عالئم مربوط 

نیست، بخصوص زمانی که هنوز عالئم پیشرفت نکرده است. گل های درخت انار ممکن 

است زیاد باشد؛ اما درخت بخاطر ریزش زیاد گل و میوه های جوان، محصول زیادی 

تولید نمی کند. در بسیاری از خاک ها، بخصوص در نواحی خشک، رطوبت حاصل از 

آب آبیاری، بورکافی یا حتی زیادتر از حد الزم را برای گیاه تأمین می کند. در نواحی 

 گرمسیری و نیمه گرمسیری )مناطق شمال ایران(، بور به راحتی توسط باران زیاد، شسته 

می شود. عموماً مصرف کودهای حاوی بور، به صورت محلولپاشی مفید است. 

زمان مصرف بور در باغات انار: زمان تورم جوانه ها- خزان  ۳0 درصد برگ ها

بور حدود ۱0 گرم  به  انار  نیاز سالیانه هر درخت  انار:  باغات  بور در  میزان مصرف 

مي باشد.

روش مصرف بور در باغات انار: چالکود - محلولپاشی
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تصوير5-27-خمشــدنپهنكبرگازعالئمکمبودبوردرانار

5-5-2-3- توصيه ی کودی برای تأمين عناصر غذايي کم مصرف

عناصر غذایي کم مصرف )ریزمغذي( در افزایش عملکرد و ارتقای کیفیت انار از  جمله 

باغ هاي  بیشتِر  انار، اهمیت زیادي دارند. احداث  از ترکیدگي پوست میوه ی  جلوگیري 

انار در مناطق گرم و خشک باعث می شود مواد آلي به سرعت تجزیه و مصرف شوند؛ 

بنابراین مواد آلی نمي توانند به طور عمومي تمام نیاز درختان انار به عناصر کم مصرف را 

تأمین کنند. با تجزیه ی خاک، تحلیل نتایج و مقایسه ی حدود عناصر کم مصرف با حدود 

مطلوب این عناصر برای کشت انار، مي توان به میزان کمبود و نیاز کود دهي این عناصر 

در باغ انار پي برد. الزم به ذکر است برای دسترسی به حدود مطلوب عناصر کم مصرف 

به جدول )5-۳( مراجعه شود.

برای تأمین عناصر کم مصرف در درختان انار، به موارد زیر توجه شود:

کشت  که  مي دهد  نشان  مصر  مانند  مختلف  کشور هاي  در  انجام شده  مطالعات   -۱

هم زمان یونجه در بین ردیف هاي درختان انار، به طور معني داري در افزایش غلظت آهن 

و منگنز در برگ هاي انار مؤثر بوده است.

از هرس زمستانه در  بعد  با غلظت 2 درصد بالفاصله  2 - مي توان سولفات روي را 

فصل خواب زمستاني، روي شاخه ها و تنه ی درخت محلول پاشي کرد. براي افزایش تأثیر 
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سولفات روِي محلول پاشي شده، توصیه مي شود کود اوره با غلظت 5 در هزار به محلول 

کودي افزوده شود.

۳- اضافه کردن سولفات روي با غلظت 2 در هزار به چسب پیوند و پوشاندن زخم هاي 

ناشي از هرس با این مخلوط، تأثیر به سزایي در کنترل کمبود عنصر روي و بهبود سریع تر 

زخم هاي هرس خواهد داشت.

4- محققان معتقدند افزودن آهک به میزان ۱ الي 2 کیلوگرم به سولفات مس، خطر 

سوختگي را کاهش مي دهد. همچنین این محلول )مخلوط آهک و سولفات مس( به  عنوان 

محلول بوردو شناخته مي شود که یکي از سموم قارچ کش مناسب براي گیاهان است.

5- بررسي رشد و ترکیدگي میوه ارقام انار شهرستان ساوه در شرایط مختلِف مدیریت 

باغ، نشان مي دهد که ترکیدگي میوه در ارقام مختلف، بسیار متغیر و تابع شرایط رشد پوست 

میوه است. در شرایط شوري خاک و کم آبیاری، میزان ترکیدگي میوه افزایش مي یابد. 

میوه مي شود. وزن یک  ترکیدگي  باعث کاهش  اسید جیبرلیک  با  محلول پاشي درخت 

میوه ی انار در شرایط مدیریت محافظت شده در باغ در مقایسه با شرایط مدیریت معمولي، 

حدود 2/5 تا ۳ مرتبه افزایش مي یابد ولی میزان ترکیدگي میوه کاهش پیدا مي کند.

6-  افزایش رشد نسبي پوست میوه در مقایسه با رشد نسبي حبه )دانه(، کاهش میزان 

کلسیم در پوست و کاهش pH الیه ی سطحي پوست میوه در اثر بهبود شرایط تغذیه ای 

)افزایش غلظت عناصر نیتروژن و فسفر و کاهش غلظت عناصر پتاسیم، کلسیم، منیزیم، 

بور و منگنز در پوست میوه( در افزایش رشد میوه و کاهش میزان ترکیدگي آن تأثیر دارد.

5-5-2-4- محلول پاشی فروت ست

فرآیند تشکیل گل و میوه را فروت ست )Fruit set(گویند. در ابتدای فصل رویش، 

بخش هوایي درخت )شامل جوانه هاي زایشي )گل( و جوانه های رویشي )برگ(( فعالیت 

خود را با رشد سریع آغاز مي کنند. ولی ریشه ها هنوز به اندازه کافي شروع به رشد و نمو 
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و جذب عناصر غذایي از خاک نکرده اند تا بتوانند نیاز بخش هوایي درخت را بر طرف نمایند.
لذا عناصر غذایي مورد نیاز باید از ذخیره غذایی درخت که در فصل رشد قبلی جمع 
آوري کرده است، تأمین شود. این عناصر غذایی در جوانه ها و شاخه های درخت ذخیره 
شده اند. اگر این عناصر به مقدار کافی در جوانه ها و شاخه های درخت موجود نباشند، 
درخت قادر به تأمین غذای مورد نیاز جوانه های خود نخواهد بود و برای ادامه حیات به 
ناچار فقط جوانه های رویشي )برگ( را تغذیه نموده و جوانه هاي زایشي )گل( امکان 

رشد را از دست می دهند.

کمک به انجام فرآيند فروت ست در درختان میوه 

محصول  افزایش  در  مهمی  نقش  فروت ست  فرآیند  مدیریت  نوین،  در کشاورزی 
دارد. تأمین عناصر غذایی مورد نیاز درخت، بهترین روش برای انجام سریع این فرآیند 
است.  مطالعات انجام شده نشان داده است که سه عنصر غذایی ازت )N(، روی )ZN( و 
بور )B( نقش بسزایی در انجام فرآیند فروت ست دارند. البته نقش عناصری از قبیل فسفر، 
 )Fruit set( کلسیم، مولیبدن، پتاسیم و اسیدهای آمینه نیز در فرآیند تشکیل گل و میوه

مؤثر تشخیص داده شده است.

5-5-3-زمان مناسب برای تأمین عناصر غذايی مورد نیاز درختان میوه 

عناصر غذایی مورد نیاز درختان میوه را می توان در دو زمان به درختان تزریق نمود:
بعد از برداشت محصول )در مورد گیاهان خزان کننده مانند انار، بعد از برداشت و قبل  �

از خزان برگ (
زمان تورم جوانه ها ) زیرا در این زمان، پوست نازک و قهوه ای روی جوانه ها، قابلیت  �

جذب عناصر را از طریق محلول پاشی دارد.(
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5-5-3-1- محلول پاشی پايیزه درختان انار

در اول فصل رشد )اواخر اسفند و اوایل بهار( بخش هوایی درخت شامل برگها و بعداً 

جوانه های ُگل، فعالیت خود را با رشد سریع آغاز می کنند ولی ریشه  های درخت هنوز 

به اندازه کافی شروع به رشد و نمو و جذب عناصر غذایی از خاک نکرده اند.

لذا در این زمان، درخت عناصر غذایی مورد نیاز خود را از ذخیره خود که در فصل 

بنابراین بهترین زمان برای باالبردن  رشد قبل، جمع آوری کرده است، تأمین می نماید. 

ذخیره غذایی درخت، مرحله بعد از برداشت میوه است که قسمت اعظم عناصر غذایی 

جذب شده از ریشه و محلول پاشی، در جوانه  ها و شاخه ها ذخیره می شوند.

مزایا و دالیل محلول پاشی پاییزه انار:
مقاومت جوانه های گل را نسبت به سرمای زمستانه افزایش می دهد. �
ناصر غذایی موجود در محلول جذب سرشاخه ها و جوانه های ُگل می شوند و غلظت  �

این عناصر را در درخت باال می برند. هر چه میزان عناصر غذایی جوانه ها و سرشاخه ها 
باالتر باشد، مقاومت آنها نسبت به سرما افزایش می یابد.

محلول پاشی پاییزه، در تغذیه اول فصل رشد درخت بسیار موثر است. �
عناصر مورد نیاز درخت انار در محلول پاشی پاییزه: �

در محلول پاشی پاییزه درختان انار، تأمین روی،نیتروژن )ازت( و پتاسیم که مورد نیاز 

درخت برای رشد جوانه ها در فصل بهار می باشند، باید مورد توجه قرار گیرد.

عنصر بور موجب تورم جوانه ها می شود لذا پیشنهاد می گردد این عنصر در محلول 

پاشی پاییزه زیاد مورد استفاده قرار نگیرد و در مرحله دوم محلول پاشی)اواخر اسفندماه  و 

یا اوایل بهار( از این عنصر استفاده شود .

جوانه های گل، در مرحله تورم قبل از باز شدن نیاز مبرمی به عنصر بور  دارند.

اندام های  از سایر  بور  نشان می دهد که در مرحله تورم جوانه ها،  عنصر  مطالعات 

درخت به سمت جوانه ها مهاجرت می کنند و غلظت  عنصر بور در این مرحله در جوانه 
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محلول پاشی  بر  عالوه  می شود  توصیه  بنابراین  می باشد.  معمول  حد  برابر  چندین  ها 

تورم  از  قبل  درختان  محلولپاشی  بهار،  اوایل  یا  و  اسفندماه  اواخر  برداشت  از   پس 

جوانه ها، با همان فرمول تکرار شود.

5-5-3-2- محلول پاشی بهاره درختان انار

در اول فصل رشد )اواخر اسفند و اوایل بهار( بخش هوایی درخت شامل برگ ها و 

بعداً جوانه های ُگل، فعالیت خود را با رشد سریع آغاز می کنند ولی ریشه های درخت 

هنوز به اندازه کافی شروع به رشد و نمو و جذب عناصر غذایی از خاک نکرده اند. لذا 

محلول پاشی فروت ست برای انار، قبل از گل دهي با ترکیبی از عناصر ازت، روی، و بُر، 

و همچنین کلسیم، پتاس و فسفر، مولیبدین ضرورت دارد.

با توجه به موارد فوق، محلول پاشی فروت ست برای انار بعد از بیدار شدن درختان و 

قبل از نمایان شدن شروع گل دهي توصیه می گردد.

برای محلولپاشی فروت ست بهاره درختان انار، پیشنهاد می گردد از ترکیبی استفاده 

بور و درصدی فسفر،  الی 4 درصد  شود که حداقل ۱0درصد ازت، 8 درصد روی، 2 

آمینواسید، کلسیم، پتاس و مولیبدین در آن وجود داشته باشد.

تصوير5-28-محلولپاشــیدرختاناناردربهار
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عناصرغذایی

زمان مصرف

 تورم

جوانه ها

 قبل از

گل دهي

 فندقی شدن

میوه

 گردویی

شدن میوه

 زمان رشد

میوه ها

 زمان رنگ

گیری میوه

 خزان 30

 درصد

برگ ها

ف  )ماکرو(
ی پر مصر

عناصر غذای

N نیتروژن***
P ***فسفر 

K پتاسیم******
Ca کلسیم**
Mg منیزیم**

S گوگرد*

ف  )میكرو(
ی پر مصر

عناصر غذای

Fe آهن*
Zn روی***
Cu مس***

Mn منگنز***
B بر**

Mo مولیبدن**

کمبود عناصر غذايی

تحت هیچ شرایطي نباید اجازه داده شود تا نشانه های کمبود عناصر غذایي در برگ 

و میوه ی گیاهان زراعي و باغي مشاهده شود؛ زیرا با مشاهده ی نشانه های کمبود عناصر، 

حداقل ۳0 الي 50 درصد کاهش عملکرد براي همان سال قطعي خواهد بود. 
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تصوير5-29-نشــانههایکمبودعنصرآهندردرختانار

5-5-4- روش های کود دهی
کود را به روش هاي مختلف مي توان استفاده کرد و انتخاب روش بستگي به نوع کود، 

خصوصیات خاک و  نوع گیاه و سیستم کاشت دارد:

5-5-4-1- پخش کود در تمام سطح زمين 

)با  یا کارگر  ماشین کودپاشي  از  استفاده  با  پاشي است که  از روش هاي کود  یکي 
استفاده از دست(، کود توصیه شده را به طور یکنواخت در تمام سطح زمین پخش مي کنند.

در این روش مصرف کود زیاد است و گیاهان دیگري غیر از گیاه اصلي نیز کودپاشي 
مي شوند. الزم به ذکر است که در این روش، حتماً باید با دیسک یا شخم، کود با خاک 
است.  ضروري  پتاسیمي  و  فسفري  کودهاي  براي  کردن  مخلوط  این  و  شود  مخلوط 
تلفات  و  شده  تصعید  زیاد  گرماي  اثر  بر  نشوند،   مخلوط  با خاک  اگر  ازتي  کودهاي 

آمونیاکي زیادي خواهند داشت.

5-5-4-2- روش نواري و خطي 

 این روش اصطالحاً روش نواري یا شیارکش گفته مي شود. در این روش، کودپاشي با 
استفاده از ماشین شیارکش در شیارها انجام مي شود. مزایاي روش نواري و خطي عبارتند از:

- تثبیت و غیرقابل استفاده شدن کود کمتر است.
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- علف هاي هرز کمتر از کود استفاده مي کنند.

- مواد غذایي در نزدیکي ریشه است.

تصوير5-30-ايجادشــیارســطحيبرايمصرفکودهایشیمیايی

5-5-4-3- روش چالکود 

به همراه سایر  پوسیده  دامي  با کود  و  زیر سایه انداز درخت حفر کرده  گودالي در 
کودهاي توصیه  شده و مقداري گوگرد، پٌر مي شود. جهت رعایت تقارن کوددهی بهتر، 

است در چند نقطه اطراف درخت چالکود انجام شود. 
مقدار نیاز معمول کود حیوانی )پوسیده و تجزیه شده( برای چالکود درختان انار با 

سن  های مختلف، به شرح زیر می باشد:
- به ازای درختان انار یک:  ساله + 2  تا 4  بیل
- به ازای درختان انار2  تا 4  ساله+5  تا۱0  بیل

- به ازای درختان انار 4 سال به باال +۱0  تا  20  بیل

تصويــر5-31-روشچالكوددرباغانار
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5-5-4-4- روش تزريق محلول کودي به داخل تنه ی درختان 

کودآبیاري؛ در این روش، کود همراه با آب آبیاري استفاده مي شود. محلول پاشي؛ 

محلول کودي با استفاده از کودهاي محلول، تهیه و روي گیاه پاشیده مي شود.

اقلیمي و  به اختالف شرایط  با توجه  نوع محلول پاشی  الزم است توجه شود در هر 

کیفیت آب مورد استفاده براي محلول پاشي، ابتدا محلول پاشي روی یک درخت انجام 

شود و در صورت مشاهده  نشدِن نشانه های سوختگی روي برگ و میوه پس از گذشت 

72 ساعت، با اطمینان خاطر محلول پاشي در سطح وسیع انجام شود.

تصوير5-32-محلولپاشــیدرختاندرباغانار

5-6- تربیت، هرس و اصالح درخت انار

هرس یا تربیت درخت انار به کلیه عملیات حذف سرشاخه ها، پاجوش ها، نرک ها 

وشاخه هاي خشک و اضافي به منظور شکل دادن، افزایش کمیت وکیفیت تولید و ایجاد 

تعادل بین قسمت هاي هوایي درخت  و ریشه اطالق مي گردد.

انجام هرس درختان به منظور تولید و حفظ شاخه هاي میوه دهنده، افزایش نفوذ نور 

خورشید به مرکز درخت، کمک به رشد گیاه و تولید میوه با توجه به فواصل و فضاي 

درخت، ایجاد توازن بین تاج و ریشه درخت، حذف شاخه هاي پاییني در تماس با خاک 

انجام مي شود.

هرس در تربیت درختان و نگهداري انارستان اهمیت زیادي دارد؛ زیرا درخت انار، 
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پاچوش هاي فراوان تولید مي کند که اگر هرس نشود، درخت ها و بوته هاي پرپشت  و 

انبوهي باغ را فرا مي گیرد، بدون اینکه بهره اي عاید باغدار گردد. در هرس درختان انار 

رعایت موارد زیر ضروري است :

در هنگام هرس درختان انار باید دقت نمود تا شاخه هاي بارده به طور نرمال در سطح 

جانبي تاج درخت توزیع شود. این کار باعث مي شود تا میوه ها ضمن استفاده از نور و 

هواي مناسب و کافي، از مواد غذایي یکنواخت در اطراف تاج نیز استفاده کنند. مسئله مهم 

دیگر در هرس درختان انار، شناخت شاخه هاي بارده و محل ظهور جوانه ي گل مي باشد. 

گل ها روي شاخه هاي یک ساله و شاخه هاي چند ساله موسوم به اسپور که ۳ یا 4 سال 

متوالي گل تولید مي کنند، تشکیل مي شوند؛ پس حفظ اسپورها و شاخه هاي سال جاري 

به منظور باروري درخت در سال آینده بسیار مهم است. هرس مناسب در کیفیت و کمیت 

محصول و همچنین باردهي زودتر درختان جوان موثر است.

معایب عدم انجام هرس انارستان به ویژه باغ های قدیمي و با مدیریت نادرست عبارتند از:

- پاجوش های فراوانی تولید می گردد.

- کل باغ را درختان بلند و انبوه، فرا خواهند گرفت و بین ردیف ها در اثر هم پوشانی 

آنها در قسمت باالی درخت، منظره ی تونل   مانند پیدا می کند.

- بهره اي از باغ عاید باغدار نمی شود.

- محل مناسبی برای تکثیر آفت ها از جمله شته ی انار ایجاد می شود.

- نسبت چوب به برگ )اندام فتوسنتز کننده( در درختان هرس نشده افزایش می یابد.

-هزینه های کارگری و قیمت تمام شده ی محصول افزایش می یابد.
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تصويــر5-33-منظرهیتونلماننددرباغاناررهاشــده)بدونانجامعملیاتهرس(

تربیت و هرس درخت انار در طول عمر هر درخت، شامل کلیه ی عملیات زیر می باشد 

که در دو بخش هرس فرم و هرس باروري انجام می شود:

سر برداري   -۱

محدودکردن تعداد تنه ها به 4-۱ تنه  -2

حذف شاخه هاي پاییني، خشک و اضافي  -۳

حذف نرک ها، پاجوش ها و تنه جوش ها  -4

ایجاد تعادل بین قسمت هاي هوایي درخت و ریشه  -5

سربرداری

هر چند روش سربرداری انار متناسب با سن درخت و الگوی کشت متفاوت است، 

ولی در هرس زمستانه باید این نکته را مد نظر داشت که ارتفاعی مناسب با سن را برای 

درخت انتخاب و بر اساس آن الگو، درخت را فرم دهی نمود.
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سربرداری درختان انار به دو روش سربرداری جزئی )هرس سبک( و سربرداری کامل 

)هرس سنگین( انجام می شود.

تصوير5-34-ســربرداریدرختانار

و  کهنه  شاخه های  انتهایی  بخش  یا  و  نوک  )هرس سبک(،  سربرداری جزئی  در روش 

ناسالم قطع می شوند. اینکار موجبات رشد جوانه های تازه و جدید را در زیر محل برش فراهم 

 آورده و با گذشت زمان، می تواند سبب رشد انبوه و پُر پشتی شاخه های درخت انار شود.

در سربرداری کامل )هرس سنگین(، شاخه هایی که از نظر فرم و اندازه نامطلوب بوده، 

رشد نامتناسب دارند و با درخت زاویه ای نامناسب تشکیل داده اند، کاماًلً از تنه جدا می 

شوند. از مزایای شیوه سربرداری کامل، می توان به تقویت و بزرگ تر شدن اندازه درخت 

از نظر حجمی و کاهش ارتفاع درخت انار اشاره داشت.

ناگفته نماند که برای سربرداری درختان انار، اغلب از ترکیب دو روش یاد شده در 

باال بهره می برند.
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تصوير5-35-هرسســبك)راســت(وهرسسنگین)چپ(درختانار

مزايای سربرداری شاخه های درخت انار

- کاهش هزینه های اضافی در امر نگهداری و تغذیه درخت انار

- حفظ آراستگی و فرم ایده آل، برای داشتن درختی زیبا، متناسب و بارده

- حفظ سالمت و افزایش طول عمر درخت انار

- دستیابی به تهویه و نورگیری ایده آل و در نتیجه، کاهش بیماری، افزایش باردهی و 

بهبود کیفیت میوه تولیدی

- حفظ تناسب حجمِی مابین ریشه، شاخه ها و برگ ها، به دلیل ایجاد تعادل منطقی در 

ساختار فیزیکی و فرم درخت انار

- حذف شاخه های کم بارده و مزاحم درخت انار

- کنترل ارتفاع و جلوگیری از رشد بی رویه درخت انار

- راحتی در امر برداشت میوه

- جلوگیری از رشد ارتفاعی درخت انار؛ که نه تنها نقشی در افزایش باردهی درخت 

انارهای کم آب و آفتاب سوخته  باردهی و همچنین تولید  بلکه موجب کاهش  ندارد، 

می  شود.
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حذف شاخه هاي پاييني، خشک و اضافي

هرس درخت انار، برای حذف شاخه های اضافی و معیوب و به منظور افزایش رشد، 

افزایش باروری و سالمت درخت انجام می شود. شاخه های درخت انار، عالوه بر اینکه 

محل رویش برگ ها و گل ها هستند، نقش بسیار مهمی در مقاومت گیاه در برابر فشارهای 

بیرونی مانند باد، طوفان و یخبندان و همچنین نگهداری میوه های درخت انار  دارند. 

لذا هنگام هرس باید به نکات مهم زیر توجه داشته و شاخه های درخت را به مقدار الزم 

و با احتیاط کافی قطع نمائید:

اگر می خواهید یک شاخه را بطور کامل حذف کنید، باید از پایین ترین قسمتی که 

شاخه به تنه متصل است، آن را برش دهید و سعی نمائید هیچ قسمتی از شاخه روی تنه 

باقی نماند. حذف کامل شاخه موجب می شود بافت زخم خورده، سریع تر ترمیم شده و 

بیماری به تنه درخت نفوذ نکند. اگر برش بطور ناصحیح انجام شود، زائده ای از شاخه قطع 

شده بر روی درخت باقی خواهد ماند که ناخنک یا مهمیز نامیده می شود و به دلیل فقدان 

رشد، پس از مدتی می میرد و مورد حمله شدید انواع قارچ ها و باکتری های گنده رو، قرار 

می گیرد و دچار پوسیدگی می شود. پوسیدگی به مرور در طول زائده پیشروی کرده به 

درون تنه درخت می رسد و در نتیجه پس از چند سال درخت را پوک و توخالی می کند.

تصوير5-36-ســربرداریدرختانار
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تصوير5-37-نحوهدرســتبرششــاخههایدرختانارجهتهرس

-اگر قطر شاخه قطع شده بیشتر از ۳ سانتی متر باشد، سطح بریده شده باید با چسب 

باغبانی حاوی سم قارچ کش پوشانده شود.

تصوير5-38-پوشــشمحلبرششاخه

- هرچه زاویه شاخه با تنه بیشتر بوده و به ۹0 درجه نزدیک تر باشد، شاخه قوی تر بوده 

و رشد بهتری دارد. لذا زمانی که می خواهید از بین چند شاخه، شاخه ای را از روی درخت 

حذف کنید، سعی کنید ابتدا شاخه هایی را حذف کنید که با تنه زاویه کمتری دارند و 

ضعیف تر هستند.
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شاخه های کج و نافرم و یا بهم چسبیده حتماً باید حذف شوند؛ چون هم سایه انداز 

شاخه های دیگر هستند و هم مزاحم رشد سایر شاخه ها می شوند. در این حالت باید با فکر  

عمل کرد و شاخه ای که بهترین موقعیت مکانی برای درخت پیدا می کند را نگه داشت 

و شاخه نافرم را حذف نمود.

تصوير5-39-انتخابشــاخهبازاويهمناسبدرهرس

ســعی کنیــد شــاخه های شکســته و خشک شــده را پــس از بریــدن بســوزانید؛ زیــرا 

بســیاری از بیماری هــا و آفــات در ایــن شــاخه ها زمســتان گذرانــی مــی کننــد.

تصوير5-40-حذفشــاخههایبههمچســبیدهوبدشكل
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تصوير5-41-خارجنمودنشــاخههایهرسشــدهوخشكازمحلباغ

هنگام هرس، از حذف و صدمه زدن به میخچه های درخت انار خودداری نمائید.

تصوير5-42-عدمآســیببهمیخچههاهنگامهرس

تنه  قطع یکباره شاخه های کلفت و سنگین موجب صدمه رساندن پوست و چوب 

درخت می شود؛ لذا این شاخه ها را در ۳ مرحله از تنه جدا نمائید. در مرحله اول، در فاصله 

حدود ۱0 سانتی متری از تنه درخت، یک سوم تا نصف قطر شاخه را از پایین برش دهید. 

در مرحله دوم، چند سانتی متر عقب تر و یا جلوتر از محل برش پایینی، شاخه را از باال به 

پایین برش داده و شاخه را بطور کامل از درخت جدا نمائید. در مرحله سوم، با یک برش، 
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شاخه را از انتها و محل اتصال آن به تنه، قطع کنید.

تصوير5-43-قطعمرحلهایشــاخههایکلفت)چپ(جهتعدمآســیبشــاخه)راست(

خشکه گیری )حذف شاخه های خشک درخت انار( باعث رشد بهتر  و باردهی بیشتر 

درخت انار می شود  و همچنین از ریز برگی درخت انار جلوگیری می کند. جهت خشکه 

گیری انار باید به نکات زیر توجه داشت: 

به  نسبت  می باشد،  مشخص  زنده  و  شاخه خشک  تفاوت  که  سبزینگی  زمان  در   -

عملیات خشکه گیری و حذف شاخه های خشک درخت انار اقدام کنید.

- خشکه گیری را از دو سانت )دو انگشت( باالی قسمت خشک شده انجام دهید.

- در زمان گل دهي، به هیچ عنوان خشکه گیری در درختان انار انجام نشود.

- بعد از گل دهي و در زمان گردویی شدن میوه انار، خشکه گیری بالمانع می باشد.
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تصوير5-44-حذفشــاخههایخشكیدهدرختان

حذف نرک ها، پاجوش ها و تنه جوش ها

نرک ها شاخه هاي چوبي هستند که بصورت عمود از روي شاخه هاي فرعي رشد 

مي کنند. این شاخه هاي چوبي، فاقد جوانه ُگل بوده و باروري ندارند. از آنجا که جوانه 

ُگل انار بر روي شاخه هاي ۱ تا 4 ساله مي روید، با دقت در شاخه هاي فرعي عمودي 

که فاقد گل مي باشند، مي توان نرکها را شناسایي و حذف نمود. اواسط تابستان و پس از 

تکمیل ُگل دوم، بهترین موقع براي شناسایي نرک ها و حذف آنها میباشد. استفاده از نرک 

براي قلمه گیري نیز منجر به تولید درختي افراشته و با باروري ضعیف خواهد شد. درختان 

نابارور، معروف به درخت نرک انار، محصول همین نوع قلمه ها مي باشد.
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تصوير5-45-حذفشــاخههاینرکازدرختانانار

پاجوش ها شاخه هایی هستند که بصورت عمود از کنار طوقه اصلی درخت انار رشد 

مي کنند. این شاخه ها همانند تنه اصلی درخت، دارای توان جوانه دهی بوده و باروري 

تنه  و  پاجوش ها  دارد.  زدن  جوش  تنه  و  پاجوش  به  زیادی  تمایل  انار  درخت  دارند. 

جوش ها باعث می شوند انرژی گیاه به جای این که صرف تولید میوه شود، صرف رشد 

شاخه فرعی شده و درخت میوه کمتری تولید کند. 

تصويــر5-46-لزومحذفمكرر
پاجوشها

را  باردهی  برای  اصلی شرایط الزم  تنه  هردلیل  به  اگر  انار،  اول کاشت  سالهای  در 

نداشته باشد )فرم نامناسب - پوسیدگی و ... می توان یک یا چند پاجوش را بعنوان تنه 

جدید درخت انتخاب نمود. ولی در سالهای بعد و می توان تنومند شدن تنه های اصلی، 
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پاجوش ها باید حذف شوند. 

اواسط تابستان و پس از تکمیل ُگل دوم، بهترین موقع براي حذف پاجوش ها مي باشد. 

ترجیحاً پاجوش ها را در مرحله  گل دهي از بین نبرید تا گیاه دچار استرس نشود. مسامحه 

در مورد حذف پاجوش ها، بر رشد اسکلت اولیه اثر منفی داشته، فرم و اسکلت درخت 

را بر هم میزند. همراه با بلوغ درخت از سال ششم به بعد، رویش پاجوش ها کمتر شده و 

در نهایت قطع می گردد.

تصويــر5-47-نمايیازيكدرخــتانارقبلازحذفپاجوش)چپ(وپسازحذف
پاجوش)راست(

تنه جوش ها، شاخه هایی هستند که بر روی تنه اصلی درخت رویش کرده و معموالً 

به موازات تنه اصلی درخت شروع به رشد می نمایند. هرچند، تنه جوش مانند تنه اصلی 

دارای توان شاخه دهی و باردهی می باشد ولی، برای حفظ فرم درخت و جلوگیری از 

کاهش رشد تنه اصلی درخت، بایستی تنه جوش ها را از همان ابتدای ظهور، حذف نمود.
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تصويــر5-48-نمايیازيكتنهجوشدردرختانار

5-6-1- هرس فرم

اهداف در هرس فرم درخت انار عبارتند از: 

-کاهش از هزینه تولید و کوتاه نگهداشتن درخت انار 

- مکانیزاسیون در باغ )استفاده از ماشین آالت( و استقامت و پایایي درخت

- افزایش کمیت وکیفیت محصول 

- افزایش راندمان 

انوع هرس فرم عبارت است از:

I - یا تک تنه )تاج آویزان(، V یا دو تنه، W  یا سه تنه، چهار تنه جامي، بادبزني

5-6-1-1- فرم های چند تنه

اگر در رویدادهایی مثل یخ زدگی  این است که  انار،  تنه  از رویکرد چند  مزیت عمده 

یا آفت جوندگان،کرم خراط، کرم به و … بخشی از شاخه ها از بین بروند، شما می توانید 

آن شاخه های آسیب دیده را حذف کنید و بقیه شاخه های سالم مانده را برای پایه گذاری 
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جایگزین کنید. )در صورتی که بخشی از تنه ها و شاخه ها در این موارد سالم مانده باشند(

از معایب فرم دهی درخت چند تنه در مناطق پر باران مثل شمال کشور، این است که 

بعد از خزان پاییزی و تجمع برگ های ریخته شده مابین فضای انتهای چند تنه نزدیک به 

سطح، باعث افزایش عامل قارچ و بیماری می شود.

اگر مایل به استفاده از فرم چند تنه هستید، ابتدا دو یا سه شاخه اصلي را که از زاویه 

مناسب نسبت به هم برخوردار هستند ) مثاًل برای سه تنه زاویه مناسب بین تنه ها باید حداقل 

60 درجه باشد( انتخاب کنید. البته دقت نمائید که این تنه ها از تقارن کامل با درختان هرس 

شده مجاور برخوردار باشند. اکنون می توانید بقیه شاخه ها را از محل طوق، جدا کنید.

  تنه اصلي درخت، تا ارتفاع حدود 70 سانتي متري باید از هر گونه تنه جوش پاک 

شود تا هیچ انشعاب جدیدي پائین تر از محل سه شاخه اصلي درخت، رویش نکند.

تصويــر5-49-نحــوهتربیتدرختبهصورتچندتنهای

تصويــر5-50-يكدرختاناربافرمچندتنهای
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5-6-1-2- فرم تک تنه

رویکرد تک تنه، دارای مزایای زیر است:

- نگهداری آسان تر

- هزینه باغدار، پایین تر

- رسیدگی به تنه، سمپاشی، هرس و پاجوش گیری، آسان تر

- عدم نیاز به قیم

این نوع فرم دهی در کل اروپا و کالیفرنیا، و فلوریدا محبوب است.

اما این سیستم در مناطق انار خیز دنیا که بصورت سنتی کار می کنند، مورد استقبال 

قرار نگرفته است و در مناطقی که رطوبت زیاد است، مثل شمال کشور ایران، این سیستم 

کارآمد ترین روش است.

در هرس تک تنه، تنه های اضافي مي باید از قسمت انتهایي و از محل اتصال به طوق 

ریشه حذف شوند. از این رو ابتدا خاک اطراف درخت را کنار زده و محیط طوق درخت 

را تمیز کنید. سپس شاخه اصلي درخت را با دقت انتخاب کرده و سایر شاخه ها را قطع 

کنید. البته شاخه اي را که قسمت باالي آن حداقل ۳ انشعاب فرعي وجود دارد انتخاب و 

بقیه شاخه ها را حذف کنید.

تصويــر5-51-تربیتدرختاناربهفرمتكتنه
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سپس تنه باقیمانده را از محل طوق ریشه تا محل انشعاب تاج از هرگونه جوانه برگ 

یا چوب تمیز کنید

تصويــر5-52-نحوهصحیحوغلــطتربیتدرختاناربهفرمتكتنه

با توجه به اینکه باردهي انار تقریباً از ۳ تا 5 سالگي شروع مي شود، لذا باید در 5 سال 

اول، اقدام به هرس فرم آن نمود، که مراحل آن به ترتیب زیر است:

سال اول: چون در سال اول بناي اصلي درخت تعیین میگردد، لذا انتخاب نوع هرس 

باید از همین سال شروع شود. پس از کاشت نهال، در فروردین ماه و پس از جوانه زدن 

باید اقدام به سربرداري انار نمود. سپس باید نوع هرس انتخاب گردد. نوع هرس با فاصله 

کاشت نهال ها در باغ، ارتباط دارد و هر چه تعداد درخت در هکتار کمتر شود )تراکم 

کاشت(، تعدادتنه ها از2 به ۳ افزایش مي یابد و با افزایش درخت ها در هر هکتار تعداد 

تنه ها کاهش خواهد یافت .

- در فرم تاج آویزان )I( نهال ها از ارتفاع ۱ متري سربرداري مي گردد.

- در فرم هاي v و w و چهارتنه و جامي، درخت از ارتفاع ۳0 سانتي متري سربرداري مي شود.

- فرم بادبزني بین باغداران انار معمول نبوده و در شرایط آب و هوایي ایران به دلیل 
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در  را  توان درخت  نمي گردد؛ ولي در شرایط خاص؛  توصیه  آفتاب سوختگي  عارضه 

امتداد ردیف پرورش داد و شاخه هاي عرضي را که پشته را فرا مي گیرند، حذف نمود.

سال دوم: در کلیه فرم هاي هرس، فقط به شاخه هاي انتخابي سال قبل اجازه رشد داده مي 

شود و در اوایل فصل، شاخه هاي اضافي، پاجوش ها وتنه جوش ها هرس مي گردد. باید توجه 

داشت که در ماه هاي خرداد، تیر و مرداد به دلیل تابش آفتاب شدید، هرس انجام نمي شود، 

زیرا نهال ها جوان بوده و تابش شدید آفتاب، تنه هاي جوان و شاخه ها را مي سوزاند.

سال سوم : مثل سال قبل، هرس پاجوش ها و تنه جوش ها، تا شاخه هاي بارده ادامه 

منظور  به  اضافي  از رشد  و جلوگیري  زائد روي دستک ها  هاي  مي یابد. حذف شاخه 

الزامي است. حذف تیغ هاي روي شاخه  انتخاب شده،  تقویت شاخه ها و دستک هاي 

هاي انتخاب شده، به تمیز بودن درخت کمک کرده و امکان کار در آینده به باغبان مي 

دهد. این تیغ ها، همیشه مزاحم بوده و فقط کافي است براي یک بار قطع شوند، لذا تا پایان 

هرس فرم، حذف آنها توصیه مي گردد.

ها،  شاخه  و حذف  بارده  و دستک های  ها  شاخه  از  مراقبت   : پنجم  و  سال چهارم 

پاجوش ها، تنه جوش ها و نرک ها ضروري است. با توجه به اینکه از سال چهارم و پنجم 

باید ارتفاع درخت نیز کنترل شود، لذا شاخه هاي اضافي و داراي رشد عمودي حذف 

باید توجه داشت که در فرم هاي مذکور، از خالي کردن تاج درخت  مي گردند، ولي 

اجتناب گردد زیر این عمل باعث افزایش خسارت آفتاب مي شود موضوع مهم دیگر در 

هرس سالهاي چهارم و پنجم، انتخاب دستک هاي بارده بر روي تنه ها در جهات مختلف 

است به نحوي که هیچ یک از دستک ها مزاحم دیگري نباشد.

 در هرس، باید اجازه داد میوه ها در قسمت سایه تاج درخت رشد کنند و با توجه به این که 

تنه درخت انار تیغ دار بوده و با رشد میوه و سنگین شدن آنها، ممکن است هنگام وزش باد، تیغ ها 

با صدمه مکانیکي، کیفیت انار بکاهند، لذا باید فاصله دستک ها مناسب در نظر گرفته شود. تا پایان 

سال پنجم،  درخت فرم اصلي خود را پیدا نموده و هرس فرم به اتمام مي رسد.
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5-6-2- هرس باردهی

هدف از هرس باردهی آنهاست که با تقویت اعضای بارور، تضعیف اعضای خیلی قوی، 

محدود ساختن رشد اندام های رویشی، تبدیل جوانه های چوبی به گل )در بعضی از درختان( 

تولید محصول  به سمت  بارور،  اندام های  و  باردهی درخت کنترل  قبیل،   این  از  اعمالی  و 

نرک ها،  تنه جوش ها،  پاجوش ها،  بر حذف  عالوه  هرس،  این  در  شوند.  هدایت  مرغوب 

انتهایي  بیمار، نسبت به قطع سرشاخه هاي جوبي و حذف جوانه  شاخه هاي خشک شده و 

اقدام مي کنند. برداشتن پوست شاخه یا خم کردن آن و هرس برگ، گل، میوه و ریشه، چون 

به نحوی در باروری درخت تآثیر  دارند، همگی به عنوان هرس باردهی معرفی می شوند.
هرس باردهی به دو نوع کلی تقسیم بندی می شود:

5-6-2-1-هرس سبز يا تابستانه )برای حذف پاجوش ها، شاخه های پر رشد، 
نرک ها و  شاخه های خشک(

 هرس تابستانه یا هرس سبز به منظور هدایت درخت براي تولید جوانه هاي جانبي و 
رویش جوانه گل و برگ برروي آنها، در اواسط تابستان انجام مي شود. این نوع هرس از 
اوائل مرداد ماه و پس از کامل شدن گلهاي دوم انار، آغاز و مي تواند تا اواخر پائیز ادامه 
یابد. در این هرس، عالوه بر حذف پاجوش ها، تنه جوش ها، نرک ها، شاخه هاي خشک 

شده و بیمار، نسبت به قطع سرشاخه هاي چوبي و حذف جوانه انتهایي اقدام مي کنند.

تصوير5-53-هرسســبزياتابستانهدرختانار
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برای انجام هرس باروری می بایست شناخت شاخه هاي بارده و محل ظهور جوانه ی 
انار، روي شاخه هاي یک ساله،  میوه های  یا  قرار گیرد. گل ها  توجه  به دقت مورد  گل 

دو ساله و چند ساله موسوم به میخچه یا اسپور تشکیل می شوند.
دهنده  میوه  های  آن، جوانه  هستند که روی  های کوچکی  واقع شاخه  در  اسپورها 

)جوانه زایشی( یا جوانه برگ )جوانه رویشی( تشکیل میشود.
طول میخچه ها حدود ۱ تا 20 سانتي متر بوده و جوانه هاي ُگل بصورت منفرد، مزدوج 
و یا فراهم بر روي این شاخه هاي باریک رشد مي کنند. هر اسپور، ۳ یا 4 سال متوالي میوه 
تولید می کند؛ بنابراین حفظ آنها به منظور باروري درخت در سال آینده، بسیار مهم است 

و میخچه ها را به هیچ عنوان نباید هرس نمود . 
تاج  جانبي  در سطح  بارده  یکنواخت شاخه هاي  به توزیع  بایست  می  دیگر،  از سویی 

درخت به دلیل بهره مندی میوه ها از نور و هواي مناسب و کافي، دقت کافی داشت. 

تصوير5-54-نمايیازاســپوردرشاخهدرختانار

تصوير5-55-تولیدگلورشــدمیوهبررویيكاســپور
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5-6-2-2- هرس خشک یا زمستانه )برای حذف شاخه های شكسته، خشک، مریض، 

تودرتو و سربرداری(

هرس خشک در زمان خواب درختان انار یعني ماه هاي بهمن و اسفند انجام می شود؛ 

البته بهتر است هرس خشک، کمی قبل از بیدارشدن درختان انجام شود. هرس خشک 

شامل حذف شاخه هاي اضافي، خشک و سرمازده مي باشد. در این هرس، ضمن حذف 

همه موارد قابل حذف از روي درخت، تأکید بر حفظ اسکلت اصلي و مراقبت از ارتفاع 

از  نابجا  تاج و کنده هاي جانبي  نابجای درون  مناسب درخت است. حذف کنده هاي 

موارد اصلي جهت حفظ اسلوب درخت مي باشند.

5-6-3-هرس گل

همانطور که پیش ترگفته شد، عالوه بر گل هاي غیرمثمر انار که به طور طبیعي بعد 

از مدتی مي ریزند، بخش عمده ی گل هاي مثمر نیز به صورت طبیعی و یا در اثر شرایط 

یا عوامل ناخواسته ی محیطي از دست مي روند؛ بنابراین هرس گل هاي سري اّول و دّوم 

از  که  گل هایي  کلیه ی  مي شود  توصیه  اما  ندارند،  جایگاهي  انار،  باغ هاي  مدیریت  در 

اوایل شهریور روي درخت ظاهر مي شوند، حذف شوند؛ چون این گل ها عالوه بر داشتن 

دوره ی رشد کوتاه، به میوه تبدیل نمي شوند و فقط در زمان حضور روی درخت، باعث 

اتالف قسمتي از مواد غذایي و آب می شوند.

باروری  به  باغداران  انار، تمایل  از اشتباهات رایج در پرورش  از سویی دیگر، یکی 

درخت در یکی دو سال اول کاشت نهال ها می باشد .

انار، درختی است با طول عمر بیش از 200 سال و عمر تجاری بین ۳0 تا 50 سال که 

بنابراین توقع بارگیری از این درخت در   . سن بلوغ آن بین 6 الی ۱0 سالگی می باشد 

سالهای اولیه کاشت نهال، توقعی نامعقول است که در بلندمدت به زیان باغدار خواهد 

بود. تولید میوه بر روی شاخه های یکساله یا نهال نوپا، موجب کاهش امکان باروری بهینه 
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روی شاخه های چندساله خواهد شد.

تصوير5-56-بارگیریدرختدرســنینپايینموجبآســیببلندمدتخواهدشد

  اگر گل های ایجادی بر روی نهال انار در سال های اول و دوم حذف نشوند، درخت 

انار عادت به تولید گل روی شاخه های یکساله بجای شاخه های چند ساله خواهد نمود 

و این عادت سبب باردهی نامناسب درخت و در معرض آفتاب قرار گرفتن میوه در طی 

سالیان محصول دهی اقتصادی خواهد شد.

به طورکلی ۳0 درصد گل های انار روی، شاخه های یکساله و 70 درصد روی شاخه 

های 2 یا چند ساله می باشند و اگر حذف گل ها در 2 سال اول انجام نگردد، این نسبت 

50 به 50 شده و در نتیجه شاهد تولید بیشتر میوه روی شاخه های یکساله یا فوقانی درخت 

خواهیم بود که نتیجه آن در معرض آفتاب قرارگرفتن میوه ها و به تبع آن آفتاب سوختگی 

و ترکیدگی میوه ها خواهد بود.
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5-6-4-تنک کردن میوه

تنک کردن میوه هاي انار، در بعضي از کشورها از جمله کشور شیلي مرسوم مي باشد. 

بیشتِر درختان میوه در شرایط مطلوب، میوه ی بیشتر از مورد انتظار یا حد توان درخت تولید 

می کنند که همین امر باعث تولید محصول با کیفیت پایین تر شده و برای خود درخت نیز 

اندازه ی میوه،  افزایش  برای کاهش شکسته شدن شاخه،  مضر می باشد. تنک کردن میوه 

بهبود رنگ و کیفیت میوه و تحریک تشکیل گل برای محصول سال بعد، ضرورت دارد. 

میوه های باقیمانده در اثِر افزایش نسبت برگ به میوه، به  وسیله ی حذف مقداری از میوه ها، 

اندازه ی میوه و عملکرد  بین  ایجاد توازن صحیح  برای  به  طور  کلی  بزرگ تر می شوند. 

روش های  می باشد.  میوه، ضروری  هر  برای  برگ   40 الی   20 میوه، حدود  درختان  در 

تنک کردن میوه عبارتند از:

۱-دستي: به طور ساده شامل جداکردن میوه ها با کمک انگشتان دست مي باشد. در 

گذشته میوه ها را بر  اساس فاصله ی از قبل تعیین شده  بین میوه ها، تنک مي کردند ولي در 

سال هاي اخیر ثابت شده که تنک کردن بر حسب اندازه ی میوه بهتر مي باشد. تنک کردن 

بر حسب اندازه شامل حذف انتخابي میوه هاي کوچک و ضعیف بدون توجه به فاصله ی 

آنها از یکدیگر مي باشد ولی توجه کلي به شدت تنک کردن مي شود. باید دقت شود در 

تنک کردن بر حسب اندازه ی میوه، به ویژه در مورد میوه هایي که به طور طبیعی بزرگ 

بوده و داراي دِم میوه ی کوتاهي هستند، فاصله ی مناسبی بین میوه ها باشد تا در اثر رشد به 

یکدیگر فشار وارد نکرده و همچنین از ایجاد مکان مناسبي براي تجمع شته ی سبز انار در 

اثر تماس میوه ها با یکدیگر جلوگیری شود.

2- مکانیکي

۳- شیمیایي
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تصويــر5-57-تنكکردنمیوههاباعــثافزايشوزنوکیفیتدرمیوههای
مجاورخواهدشد

5-6-5-زخم کردن پوست درخت

باید  بلوغ  بر  ُگل شود، عالوه  تولید  به  قادر  گیاه  این که  براي  فیزیولوژیکي،  نظر  از 

نسبت مواد قندي به مواد ازته ی درون بافت هاي ساقه ی آن، مساوي یا بزرگ تر از مقداري 

مشخص باشد که براي گیاهان مختلف، این حّد متفاوت است. این موضوع را مي توان 

به صورت فرمول زیر نشان داد:

مقدار ثابت ≥  )قند مقدار(/) ازت مقدار(

در فرمول فوق اگر مقدار مواد ازته به دالیلي مانند مصرف بیش از حد کودهای ازته 

باال برود یا میزان تولید مواد قندي به دالیلي مانند پیرایش )هرس( شدید تابستانه و یا از 

بین رفتن شاخساره در اثر آفت ها و بیماري ها و یا ضعف عمومي شاخه هاي واقع در سایه 

دچار کاهش شود، مقدار کسر کوچک مي شود و درخت به دلیل رشد رویشي زیاد، ُگل 

نمي دهد که به این حالت در اصطالح، غرور درخت می گویند. برای جلوگیری از غرور 

درخت اولین اقدام مصرف به اندازه ی کودهای ازته بر اساس میزان نیاز درخت می باشد 
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ولی با زخم کردن پوست درخت نیز می توان از غرور درخت، جلوگیری کرد؛ زیرا این 

عمل باعث مي شود که مواد قندِي ساخته شده در ساقه از آن بیرون نرود و بنابراین عدد 

کسر فوق بزرگ شده و گیاه به بار خواهد نشست.

5-6-6-پیرايش )هرس( ريشه

در این روش بوسیله خیش تراکتور در محل سایه اندازی درختان، اقدام به شخم عمیق 

وجود  یابد.  کاهش  از خاک،  غذایی  مواد  های جذب  اندام  تا  می کنند  ریشه  هرس  و 

تعادل بین ریشه و حجم ریشه؛ حجم ریشه وحجم شاخ و برگ برای رشد و باردهی گیاه 

ضروری است. اگر میزان شاخ و برگ در اثر هرس یا حمله آفات و بیماری ها کم شود، 

ولی حجم ریشه ثابت باقی بماند، در فصل رشد، گیاه تولید شاخ و برگ فراوان می کند. 

این شاخ ها اغلب نرک هستند. برعکس، اگر میزان ریشه از میزان شاخ و برگ کمتر شود،  

رشد رویشی گیاه محدود می شود و گیاه زودتر به بار می نشیند. بدیهی است عمر درخت 

در این حال کوتاه خواهد بود. بنابراین، به هنگام هرس ریشه نیز باید دقت شود تا از هر 

گونه عدم تعادل جلوگیری به عمل آید.






فصل ششم - عوامل خسارتزای درختان و میوه انار
6-1-شرايط نامساعد اقلیمی و عوارض فیزيولوژيکی

6-1-1- سرمازدگي )تنش سرمايی(

همانطور که گفته شد، درخت انار از گیاهان خزان پذیر نیمه گرمسیري است و به طور 

طبیعي در دامنه ی وسیعي از شرایط آب و هوایي رشد مي کند. سرمازدگی در باغ انار به 

اشکال مختلف به درخت یا محصول انار صدمه وارد می کند که در ادامه به این موضوع 

پرداخته خواهد شد.

6-1-1-1- سرماي پاييزه

بیفتد،  اتفاق  باران  ریزش  با  توأم  و  زود  صبح  در  اگر  به خصوص  سرمایي  چنین 
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خطرناک ترین سرما براي میوه ی انار خواهد بود؛ به طوری که بیشتِر میوه ها در این حالت 

دچار ترکید گی شده و خسارت بسیار سنگیني به باغدار وارد می شود.

6-1-1-2-سرماي ديررس بهاره

چنانچه سرماي زیر صفر درجه سانتی گراد در بهار اتفاق بیفتد، باعث آسیب جوانه ها و 

شاخه هاي جوان در حال رشد درختان، خواهد شد. در چنین حالتي به  دلیل آسیب گل هاي 

سري اول، میوه های انار درشت از دست مي روند. این نوع سرمازدگي در مناطق مختلف 

شهرستان  در  سانتي گراد  درجه   -۱ سرمای  مثل  است؛  افتاده  اتفاق  دفعات  به  انارکاري 

سرایان )استان خراسانجنوبی( در تاریخ ۱۳8۱/۱/7 و سرمای ۳- درجه سانتي گراد در 

تاریخ ۱۳84/۱/۱7.



تصوير6-1-درختانانارخســارتديدهازسرمايديررسبهاره

6-1-1-3- سرماي زمستانه

حد مقاومت انار به سرماي زمستانه، در منابع مختلف با توجه به ارقام و شرایط آب و 

هوایي از حدود ۱۱- تا ۱5- درجه سانتي گراد گزارش شده است؛ بنابراین سرماي زمستانه 
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)به خصوص حداقل مطلق(، مهمترین عامل آب و هوایي محدودکننده ی کشت و کار انار 

در کشور است به  طوري  که هر ساله با توجه به میزان سردي هوا، بخشي از باغ های انار 

در اثر سرما خسارت مي بینند و در بعضي از سال ها باغداران مجبورند درختان انار خود را 

به دلیل سرمازدگي شدید، کف بُرکنند. 

تصويــر6-2-تآثیردرجهحــرارتهایپايینبرمیوهدرختانار

تا  که  بود  سرمازدگي هایي  همه ی  از  متفاوت   ۱۳۹5 و   ۱۳86 سالهای  سرمازدگي 

آن تاریخ با آن مواجه بوده ایم؛ زیرا این دو سرمازدگی باعث کف بري قسمت عمده ی 

باغ های تجاري و عدم تولید میوه ی ارقام مرغوب و صادراتي کشور شامل »ملس ساوه«،« 

شیشه کپ فردوس«، »نادري بادرود«، »قجاق قم«، »اردستاني مه والت«، »بجستاني« و »خزر 

بردسکن« در سالهای ۱۳87 و ۱۳۹6 شد و به دلیل کاهش شدید تولید، عالوه بر افزایش 

قیمت انار در بازارهای داخلی، میزان صادرات به شدت کاهش یافت.
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تصوير6-3-ســرمازدگیدرختاناناردراثرســرمایشديدناشیازبارشبرف
سنگیندردیماهسال1386

برای اصالح باغ های انار دچار خسارت سرمازدگی زمستانه، با توجه به شدت یا نوع 

خسارت، به صورت زیر عمل شود:

 سرمازدگی سرشاخه های یک ساله و دوساله: در اثر سرمای شدید، کامبیوم )حد فاصل 

رنگ  به  دوساله  و  اندام های آسیب دیده شامل سرشاخه های یک  ساله  و چوب(  پوست 

قهوه ای درآمده و در نهایت این شاخه ها خشک  و شکننده می شوند.

در صورت بروز این نوع خسارت، باید از فروردین تا اواسط خرداد ماه حداقل در 5 

سانتی متر پایین تر از محل آسیب دیده نسبت به قطع این شاخه ها اقدام شود.

فاصل  )حد  کامبیوم  الیه ی  شدید،  سرمای  اثر  در  بازوهای درخت:  در  سرمازدگی 

پوست و چوب( بازوهای اصلی )شاخه های درجه ۱( به رنگ قهوه ای درآمده و در بعضی 

از مواقع ترک خوردگی پوست و خشک شدن شاخه ها نیز مشاهده می شود.

از  منطقه  هوایی  و  آب  شرایط  به  توجه  با  باید  نوع خسارت،  این  بروز  در صورت 

فروردین تا حداکثر اواسط اردیبهشت  ماه حداقل در 5 سانتی متر پایین تر از این محل نسبت 

به قطع این شاخه ها اقدام شود. در قطع بازوها دقت شود که تمام بازوهای درخت به منظور 
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تعیین حد نهایی برش، الزم است با استفاده از چاقوی پیوندزنی تّکه برداری و آزمایش 

شوند تا از برش قسمت های سالم جلوگیری شود. 

سرمازدگی تنه ی اصلی: در اثر سرمای شدید، تنه ی اصلی از بین رفته و الیه ی کامبیوم 

)حد فاصل پوست و چوب( به رنگ سیاه درآمده و حتی ممکن است با بروز شکاف هایی 

در پوست تنه ی اصلی همراه شود به طوری که پوست به راحتی از تنه جدا شود.

از  منطقه  هوایی  و  آب  شرایط  به  توجه  با  باید  نوع خسارت،  این  بروز  در صورت 

فروردین تا حداکثر اردیبهشت ماه پس از تعیین محل خسارت دیده با آزمایش تّکه برداری، 

نسبت به قطع تنه در 5 سانتی متر پایین تر از حد نهایی خسارت اقدام شود. الزم به ذکر است 

در مواقعی که درختان باید از نزدیک طوقه قطع شوند، بهتر است ابتدا خاک اطراف طوقه 

کنار زده شود و سپس برای سربرداری اقدام شود.

به منظور پیشگیری یا کاهش خسارت سرمازدگي زمستانه به موارد زیر توجه شود:

۱- قطع زود هنگام آبیاري در پاییز

2- برداشت سریع محصول پس از رسیدن میوه

۳- انجام هرس در اواخر فصل زمستان و پس از رفع خطر سرما زدگي

4- کاشت درختان روي پُشته برای جلوگیری از رسیدن رطوبت به طوقه ی درختان 

در هنگام آبیارِي باغ

5- پوشاندن طوقه ی درختان تا فاصله ی نیم متري از سطح زمین با پوشش گیاهي و یا 

گوني در 4-۳ سال اولیه پس از کاشت

کائولین  درصد(   ۱0( غلیظ  محلول  یا  و  )پالستیکي(  خنثي  سفید  رنگ  زدِن   -6

میزان  کاهش  برای  سانتي متري   70 ارتقاع  تا  درخت  تنه ی  قسمت  به  فرآوريشده 

آفتاب سوختگي زمستانه و تابستانه.

- جهت کف بری تنه ی درختان خسارت دیده از سرما به موارد زیر توجه شود:

۱- در صورتی  که تنه ی اصلی درخت پایین تر از محل طوقه قطع شود، تعداد زیادی 
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نسبت  اول  است در سال  بهتر  تولید خواهد شد که  تنه  باقی مانده ی  پاجوش در قسمت 

به  نسبت  بعد  بقیه حذف شوند و در سال های  و  اقدام شده  پاجوش قوی  به حفظ 6-8 

نگهداری 4-۱ پاجوش )تنه( با توجه به روش پرورش درخت، اقدام شود.

به  باغ های کف بُرشده، الزم است  ازبین رفتن قسمت سبز درختان در  به  با توجه   -2

 منظور رشد سریع و ترمیم درخت، نسبت به محلول پاشی با کودهای ماکرو و میکرو اقدام 

شود و به ویژه در صورت بروز نشانه های کمبود نیتروژن، از کود ازته استفاده گردد.

۳- پس از آغشته کردن تنه ی درختانی که پایین تر از سطح خاک قطع شده اند به چسب 

پیوند، الزم است نسبت به برگرداندن خاک اقدام شود. الزم به ذکر است استفاده از چسب 

پیوند در شاخه ها یی با قطر بیش از 2 سانتی متر، ضروری می باشد.

4- مبارزه با علف های هرز، آفات و بیماری ها و آبیاری؛ به  طور منظم انجام شود.

تصوير6-4-تولیدپاجوشفراواندربهار1387درباغانارکفُبرشــده
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تصوير6-5-حذفپاجوشهایرشــدکردهازتنهیدرختانارکفبرشــدهدرزمان
انجامهرسسبزدرسال1387

تصوير6-6-حذفپاجوشهایرشــدکردهازتنهیدرختانارکفبرشــدهدرزمان
انجامهرسخشكدرسال1388

6-1-2- آفتاب سوختگی

چگونگی خسارت و نشانه های عارضه: میوه انار، بر عکس درخت انار، سایه دوست 

می باشد .پوست میوه ی انار در برابر تابش شدید و مداوم نور آفتاب، سوخته شده و شادابي 

خود را از دست مي دهد. دانه هاي انار در قسمت آفتاب سوخته، از رشد طبیعي بازمانده، 

بازارپسندي  این عارضه از کیفیت و  کوچک، کم آب و تا حدودي بي رنگ می شوند. 

میوه ی انار کاسته و موجب خسارت سنگین باغداران مي شود. این عارضه در میوه هایي که 
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صبح ها در معرض آفتاب هستند، کمتر اتفاق مي افتد.

تصوير6-7-میوههایاناردچارعارضهیآفتابســوختگي

اوایل رشد  اگر در  معتقدند  بروز عارضه: بعضي  از  پیشگیری  6-1-2-1- روش های 

میوه، از آفتاب سوختگی جلوگیري شود، میوه در مراحل بعدي رشد نموده و سالم مي ماند. 

روش های زیر تا حدود زیادی خسارت آفتاب سوختگی میوه را کاهش خواهد داد:

الف( مهمترین نکته ی مدیریتی برای جلوگیری از این عارضه، انتخاب فاصله ی کاشت 

مناسب مطابق با اقلیم منطقه در هنگام احداث باغ می باشد.

ــديد ــوختگیش ــابس ــبآفت ــانموج ــندرخت ــادمابی ــهزي ــر6-8-فاصل تصوي
میوههایايندرختشــدهاست
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ب( انتخاب ردیف های کاشت در جهت شمال شرقي - جنوب غربي، به دلیل ایجاد 

حداکثر هم پوشاني، بهترین حالت است.

ج( اجتناب از کاشت ارقام پوست نازک و حساس مانند رقم شهوار دانه سفید

د( انجام هرس مناسب

تصوير6-9-ســايهاندازیطبیعیدرخت،موجبجلوگیریازآفتابســوختگی

ه(یکي از عوامل آفتاب سوختگي، طوالني بودن فاصله بین دوره های آبیاري درختان 

از میوه که در معرض نور  به پوست میوه شده و قسمتي  است که موجب نرسیدن آب 

خورشید )بخصوص در تابستان( قرار دارد، آب خود را از دست داده و قهوه اي یا سیاه 

مي شود .

و( استفاده از کائولین فرآوريشده با غلظت 5 درصد 

ز( پوشش میوه هاي انار  با پاکتهاي کاغذي
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تصوير6-10-اســتفادهازکائولینبرایجلوگیریازعارضهیآفتابســوختگي


تصوير6-11-پوشــشمیوههابرایجلوگیریازعارضهیآفتابســوختگي

انار میوهی

6-1-3- ترکیدگي میوه انار

ترکیدگي میوه انار، مهمترین بیماري فیزیولوژیکي و خسارتزا در تمام مناطق انارکاري 

ایران و دنیا محسوب مي شود و بعد از کرم گلوگاه انار، بیشترین خسارت را به باغداران 

میزان ترکیدگي  البته  تا 40 درصد گزارش شده است.  بعضا  این خسارت  مینماید  وارد 

انار در سالهاي مختلف یکسان نبوده و به عواملي همچون کاهش درجه حرارت، واریته، 

بافت و جنس خاک و هواي موجود در آن، کمي رطوبت هوا،  آبیاري،  بودن  نامنظم 

آلوده بودن باعات به آفات مکنده نظیر شته ها و کنه ها، بادهاي گرم، بادهاي سرد اوائل 



161                                    فصل ششم - عوامل خسارت زای درختان و میوه انار / 

پائیز، کمبود بعضي از عناصر نظیر کلسیم، سرماي شدید پائیزه همراه بارندگي، آفتاب 

سوختگي، تغذیه و اختالالت هورموني، مرتبط مي باشد.

6-1-3-1-عوامل مؤثر در ترکیدگي میوه ی انار

 به ترتیب اهمیت عبارتنداز:

کم آبی، نامنظم  بودن دور یا فواصل آبیاري و هم چنین عدم یكنواختي میزان رطوبت 

نسبي هوا: در اثر آبیاري دیرهنگام باغ، میوه از رشد طبیعي خود باز مانده و پوست میوه 

مقداري از رطوبت طبیعي خود را در اثر خشکي هوا و نرسیدن آب، از دست مي دهد. 

پس از بروز چنین حالتی، در صورت انجام آبیاری، دانه های داخل میوه در اثر جذب آب، 

متورم شده و بر حجم دانه ها افزوده مي شود و این در حالی است که پوست میوه در اثر 

خشکي و بازماندن از رشد طبیعي، قادر به رشد و نمو متوازن با اجزای داخلي میوه نیست 

و در نتیجه فشار، داخلي باعث ایجاد شکاف در پوست میوه مي شود.

نوع رقم: ارقام مختلف نسبت به ترکیدن میوه، حساسیت هاي متفاوتي دارند. گرچه 

کلفتي پوست، عامل بازدارنده از ترکیدگي میوه نمي تواند باشد؛ ولي تاکنون رقم کاماًل 

مقاوم به ترکیدگي در داخل کشور معرفي نشده است.

تغییر درجه حرارت در شبانه روز به خصوص در زمان برداشت میوه:

همچنین مطالعات انجام شده در کشور مصر روي دو رقم مشهور بَناتی و َمنفلوتی، نشان 

داد که غلظت 5 درصد پینولین )نوعی ماده ی ضد تعرق گیاهي( بدون اثرگذاری بر مقدار 

و کیفیت محصول، باعث کاهش ترکیدگي میوه شده است.

تعادل  برهم زدِن  با  عامل،  دو  این  هوا:  ناگهاني  شدن  سرد  یا  و  بي موقع  بارندگي   

رطوبت موجود بین میوه با شاخه و برگ، باعث ترکیدگي میوه مي شود.

بادهاي شدید، گرم و سوزان: در اثر وزش باد، میزان تعرق درختان افزایش یافته و در 

نتیجه آِب،کافي به میوه نمي رسد و به همان دلیل که در مورد نامرتب  بودن فواصل آبیاري 



162             /  راهنمای انار)کاشت، داشت، برداشت( 

گفته شد، این مسأله سبب ترکیدن میوه ی انار مي شود.

کمبود بعضي از عناصر به خصوص کلسیم، روي و بور: با توجه به وفور عنصر بور در 

آب مورِد استفاده در اکثر مناطق انار کاری، بررسی بیشتر درستی این موضوع، ضرورت دارد.

 شوری خاك: میزان ترکیدگی در خاک های شور زیاد است. 



تصويــر6-12-ترکیدگيمیوهیانار

نکته: ترکیدگي میوه انار از اواخر مرداد شروع و در اوایل پائیز به حداکثر شدت خود مي رسد.

در انتهاي دوره رشد، مواجه شدن با میوه هاي ترکیده بر روي درخت، امري اجتناب 

اقتصادي  یا تأخیر در برداشت محصول، مي تواند دامنه خسارت  ناپذیر است. تعجیل و 

کلي  ترکیده، محصول  هاي  میو  افزایش  با  همزمان  باشید  داشته  توجه  دهد.  افزایش  را 

باغ با افزایش وزن میوه هاي سالم و بهبود رنگ و کیفیت آن مواجه است. در شرایطي 

معمول، افزایش 5 درصدي میوه هاي ترکیده، با افزایش ۱0 درصدي وزن کل محصول و 

بازارپسندي آن توأم مي باشد پس مواجه شدن با انارهاي ترکیده بر روي درخت، شما را 

به تعجیل در برداشت وا ندارد و با بازدید کلي باغ، نسبت به رسیدن کل محصول اطمینان 

حاصل کنید. توجه داشته باشید سرماي هوا عامل اصلي بهبود رنگ میوه مي باشد که این 

نیز مي باشد پس قبل از چیدن سراسري محصول، کمي  خود از عوامل ترکیدگي میوه 

تأمل کنید.
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6-1-3-2-روش های کنترل ترکیدگی میوه انار

جهت کنترل ترکیدگي میوه انار، روش هایي پیشنهاد گریده است. بعضي کارشناسان 

اظهار داشته اند مصرف کود ازته که منجر به افزایش میزان اسید هاي آمینه و پروتئین ها و 

بهبود شادابي درخت و برگ ها مي گردد، در کاهش ترکیدگي انار مؤثر بوده و پیشنهاد 

مصرف چند باره این کود در طول دوره رشد و اواخر دوره را دارند. استفاده از خاک 

پوش جهت حفظ رطوبت خاک نیز از عوامل  مؤثر در کاهش ترکیدگي مي باشد همچنین 

جلوگیري از تنش رطوبتي و اجتناب از آبیاري سنگین در زمان رسیدن میوها، در این امر  

مؤثر مي باشد. مضاف بر این موارد موفقیت هایي در استفاده از اسید جبیرلیک به نسبت 

از آن در غلضت هاي  ناشي  البته عوارض  از گل بدست آمده که  بعد  میلیون،  ۱50 در 

باالتر و کاهش گل دهي سال بعد، نیز گزارش شده است. واریته مقاوم مناسب ترین روش 

کاهش این خسارت مي باشد ارقام ملس، از مقاوم ترین نمونه ها در این خصوص مي باشند.

تصويــر6-13-ترکیدگیمیوهانار
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6-1-4- سفیدشدن دانه هاي انار

این عارضه، باعث ازدست رفتِن رنِگ قرمز و سفید شدن دانه ها و حتی قهوه ای  شدن 

بعضی از دانه ها، همراه با کم آبی و سخت شدن هسته ی دانه، به رغم ظاهر سالم میوه و در 

نتیجه باعث کاهش کیفیت و بازارپسندی می شود. در دو دهه اخیر، این عارضه در بسیاری 

از مناطق انارکاری کشور مشاهده شده است و یکی از مشکالت اناِر کشور می باشد.

و  فردوس  شهرستان های  انار  باغ های  در  گسترده  به طور  سال ۱۳85  در  عارضه  این 

سرایان واقع در استان خراسان جنوبی و شهرستان بجستان واقع در استان خراسان رضوی 

ارقام عمده ی  از  مناطق که  این  میوه های  بود که  به حدی  مشاهده شد و شدت عارضه 

صادراتی کشور مانند شیشه کپ در فردوس و سرایان و بجستانی در بجستان بودند، نه تنها 

قابل صادرات نبودند بلکه برای مصرف داخلی و یا صنایع فرآوری )تهیه رب و کنسانتره( 

نیز از کیفیت نامناسبی برخوردار نبودند.

تصوير6-14-نشــانههایعارضهیسفیدشدندانههایمیوهیانار
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بر طبق بررسی های اولیه و بنا به اظهارات خبرگان و کارشناسان محلی، عوامل ذیل 

می توانند در بروز این عارضه مؤثر باشند:

۱- تغییرات شرایط آب وهوایي و اکولوژیکي )تغییرات اقلیمی(، شامل سرمازدگي هاي 

پاییزه و بهاره، خشکسالي و به هم خوردن نظم دور آبیاري و کاهش رطوبت نسبي، گرم شدن 

زودهنگام هوا در اواخر فروردین)دمای باالتر از ۳5 درجه سانتي گراد(، تَف بادهاي گرم 

دمایی  نوسانات  دیگر،  عبارت  به  انار.  برداشِت  زمان  در  هوا  مرداد، گرم بودن  و  تیر  در 

نامنظم و گسترده در کشور و تغییرات pH خاک هاي مناطق انارکاري.

2 - تغذیه ی نادرست باغ انار، شامل کمبود برخي از عناصر ریزمغذي مانند آهن و 

روي و بیش بوِد بعضي از عناصر غذایي مانند ازت.

انار، شامل عدم هرس صحیح باردهي و عدم مراقبت در  ۳ - مدیریت نادرست باغ 

مرحله ی داشت.

4 - عوامل بیماري زا، مانند قارچ، ویروس، فایتوپالسما و غیره.

5 - عدم هرس گل های ظاهرشده از ماه شهریور به بعد.

انارهاي حاصل از گل هاي اول و برداشت کل محصول در  6 - برداشت دیرهنگام 

یک زمان.

7 - بیماري نرمي نسج داخل میوه.

8 - بروز عارضه ی آفتاب سوختگي.

بر اساس نتایج اولیه ی تحقیقات و پژوهش های انجام شده درباره عوامل اثرگذار بر بروز 

عارضه ی سفیدشدگی دانه ی میوه، نقش عوامل زیر به اثبات رسیده است ولی پژوهش های 

بیشتر و بررسی عوامل دیگر نیز باید انجام شوند:

۱ - عوامل مدیریتی مانند تغذیه و آبیارِی مناسب

عارضه ی  به  ارقام  برخی  حساسیت  از  حکایت  زیر  مشاهده ی  دو  رقم:  تأثیر   -  2

سفیدشدگی دانه ی میوه دارد:
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الف( سفیدشدگی دانه ی میوه، پس از کف بری درختان در سال ۱۳86 و باردهی آنها 

در سال ۱۳88، در باغ های تازه احداث شده ی رقم ملس ساوه در شهرستان بجستان، مشاهده 

نشد درحالی که این عارضه در باغ های جوان شده ی رقِم بجستانی کم وبیش مشاهده شد.

ب( در بین باغداران یزدی، مصطلح است که رقم ملس یزدی »توباخت می شود« یعنی 

رنگ قرمز دانه های خود را از دست می دهد و کیفیت آن کاهش می یابد؛ بنابراین باید 

زود برداشت شده و سریع مصرف شود، در حالی که رقم میخوش یزدی، این صفت منفی 

را ندارد؛ یعنی دیرتر برداشت شده و قابلیت نگهداری بیشتری دارد و به همین دلیل، نسبت 

رقم میخوش یزدی به ملس یزدی در باغ های استان یزد، افزایش یافته است که نباید نقش 

تنش اکسیداتیو را در بروز این عارضه نادیده گرفت.

6-1-5- کشمشی يا سیاه   شدن رنگ  دانه های انار

انار مشاهده  میوه ی  به  شدت گرم می شود، در  تابستان  این عارضه در سال هایی که 

می شود. به عنوان مثال دانه های رقم شیرین شهوار در بعضی مناطق مانند روستای احمد آباد 

در نزدیکی شهر ایوانکی در سال ۱۳8۹ دچار این عارضه شدند.

تصوير6-15-عارضهیکشمشــیياسیاهرنگشدندانههایانار
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6-2- آفات 

در ابتدای بحث آفات  باغ انار، به صورت اکید توصیه می شود به دلیل وجود تنوع 

مفید شامل کفشدوزک ها، کنه هاي شکاري،  )تا ۳0 گونه حشره ی  بندپایان  انواع  زیاد 

بالتوري ها و عنکبوت ها( در باغ انار، جمعیت بسیاري از آفات  از جمله کنه و شته به طور 

طبیعی به خوبي کنترل می شود و نیازی به سم پاشی نیست. در همین زمینه باغ های جوان و 

جدیداالحداث  به دلیل عدم استقرار تنوع بسیار قوی حشرات، نیاز به تقویت دارند.

6-2-1- کرم گلوگاه انار

 Ectomyielois )Spectrobates = Myielois( علمي  نام  با  انار  گلوگاه  کرم 

عامل  مهمترین  گلوگاه،  کرم  مي باشد.    Pyralidae خانوادة  از   ceratoniae Zeller

کاهش کّمي و کیفي محصول انار در کل مناطق انار خیز کشور مي باشد. این آفت چند 

پرتقال، زردآلو و  فندوق،  بادام،  میوه های پسته، گردو،  به  انار،  بر  میزبانه است و عالوه 

به خصوص انجیر حمله کرده و خسارت وارد مي کند. کرم گلوگاه انار با تغذیه از بافت 

درون میوه ها، راه را براي ورود قارچ ها و باکتري ها به  داخل میوه مهیا نموده و در نهایت 

گندیدگي میوه را به  دنبال خواهد داشت. اگرچه میزان خسارت این آفت در بعضی از 

ارقام زود رس، مانند رقم قند بردسکن تا ۹0 درصد هم می رسد و ساالنه میلیاردها ریال به 

باغداران خسارت وارد مي کند، ولي میزان خسارت از سالي به سال دیگر تغییر مي کند و 

همین مسأله باعث ایجاد محدودیت در صادرات این محصول با ارزش مي شود.

شکل شناسی

حشره ی کامل، به صورت پروانه )شب پره( کوچکي به رنگ خاکستري مي باشد که 

 ۱5-28 باز حدود  بال هاي  با  نیز  آن  بدن  عرض  و  میلي متر   ۹-۱۱ آن حدود  بدن  طول 
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میلي متر است. بال هاي جلویي آن به رنگ خاکستري و گاهي خاکستري تیره بوده که نوار 

موج داري به رنگ خاکستري روشن که گاهي نیز غیر مشخص است. در قسمت انتهایي 

آنها وجود دارد. ریشک هاي کوتاهي نیز به رنگ خاکستري در لبه ی خارجِي بال هاي 

جلویي وجود دارند. رگبال ها تا اندازه اي تیره تر از زمینه ی بال ها مي باشند. بال هاي عقبي 

لبه ی  در  بلندي  و ریشک هاي  بوده  تیره  آنها  است که رگبال های  پروانه، سفید و کدر 

بلند  و  نخي شکل  به صورت  این حشره  دارد. شاخک های  آنها وجود  عقبي  و  خارجي 

هستند. سر و سینه و شکم حشره از فلس هاي خاکستري پوشیده شده است.

تخم حشره، بیضوي و کمي کشیده و در ابتدا به رنگ قرمز همراه با برجستگي هاي 

مثلثي مي باشد. تخم حشره با نزدیک شدن به مرحله ی تفریخ، کم رنگ تر شده و درنهایت 

به رنگ سفید متمایل به زرد در مي آید. برجستگي هاي روي تخم در اثر بزرگ شدن جنین 

نیز از بین رفته و پوسته صاف مي شود. میانگین طول و عرض تخم به ترتیب 0/7۱ و 0/4۹ 

میلي متر مي باشد. 

طول الرو حشره در حالت رشد کامل، 2۱ میلي متر است. در پشت بدن الرو، موهاي 

پا در  پا در حلقه هاي سینه و پنج جفت  کم رنگي دیده مي شوند. الرو داراي سه جفت 

حلقه هاي شکمي است. الرو این آفت، بسته به این که از انارهاي دانه قرمز و یا دانه سفید 

تغذیه کرده باشد، به رنگ هاي قرمز یا سفید تغییر می کند که البته در سنین باال متمایل به 

قهوه اي دیده مي شود.

شفیره ی این آفت به رنگ قهوه اي است که طول و عرض آن به ترتیب حدود ۹ و ۳ 

میلي متر می باشد. شفیره ها در حالت عادي، بي حرکت بوده ولي در اثر ضربه ی مکانیکي و 

یا تابش نور از خود عکس العمل نشان مي دهند.
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تصويــر6-16-مراحــلمختلفزندگیآفتکرمگلوگاهانار

زيست شناسی

این حشره در سال، 4-۳ نسل دارد. این آفت، زمستان را به صورت الرو در داخل میوه 

می گذراند. از اواخر فروردین تا اوایل خرداد )همزمان با تشکیل گل و میوه های انار(، 

شب پره ها ظاهر شده و به دنبال مکانی برای تخم گذاری می گردند.
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تصوير6-17-حشــرهکاملکرمگلوگاهبررویگلانار

در داخل تاج انار، روی میله بساک و پرچم ها بهترین مکان برای تخم گذاری شب 

پره ها است. هر شب پره ماده، به طور متوسط 25 تخم می گذارد و تخم ها پس از ده روز، 

تبدیل به الرو می شوند.

تصوير6-18-تخمگذاریحشــرهکاملبررویمیلهبســاکوپرچمانار

در پایین گل انار، دو داالن وجود دارد که الرو ها از طریق یکی از این داالن ها وارد 

انار می شوند.
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تصويــر6-19-محلنفوذالروآفتبهداخلمیوهانار

الروها حدود یک هفته داخل انار مانده و از گوشت دانه انار و قسمت های داخلی 

پوست میوه تغذیه می کنند.

تصوير6-20-تغذيهالروآفتازپوســتوگوشــتدانهانار

الروها پس از یک هفته به حداکثر رشد رسیده و از محل همین داالن ها مجدداً به تاج 

میوه برمی گردند و به شفیره تبدیل می شوند. شفیره پس از 8 روز به حشره بالغ تبدیل شده 

و روی انار سالم تخم ریزی می کند و آلودگی را گسترش می دهد. 
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تصويــر6-21-کرمآفتگلــوگاهدرحالفعالیترویمیوهیانار

چگونگی خسارت

پس از شروع تغذیه ی الرو این آفت از گلوگاه انار و پیشروی الرو به منظور ادامه ی 

تغذیه از داخل میوه، لکه هاي تیره و نازک روي میوه هاي آلوده دیده می شوند که حالت 

فرورفته داشته و زیر فشار انگشتان دست، نرم به نظر مي رسند. به طور معمول، قسمت های 

نازک این لکه ها ترک مي خورند و همین امر باعث نفوذ قارچ ها و ایجاد خسارت ثانویه ی 

میوه، به شکل پوسیدگي مي شود.

تصوير6-22-خســارتالروآفتبهغنچههایانار
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تصوير6-23-گنديدگیياپوســیدگیمیوهیاناردرمحلترکیدگیپوســتمیوهدر
اثرخســارتآفتکرمگلوگاهانار

 چگونگی کنترل و مبارزه

تحقیقات  مؤسسه ی  وسیله ی  به  که  انار  گلوگاه  کرم  کنترل  دستورالعمل  براساس 

گیاه پزشکی کشور تهیه گردیده است، برای کنترل آفت، تلفیقي از روش هاي مختلف 

مورد توصیه، عبارتند از:

الف( رعايت بهداشت باغ

الزم است نسبت به جمع آوری میوه هاي آلوده ی انار از روي درخت و کف باغ در 

طول فصل، میوه هاي ریخته شده در ابتداي فصل و میوه های مانده در باغ پس از برداشت 

محصول، به  صورت همگاني در منطقه اقدام شود و پس از انباشتن در محل از قبل تعبیه شده 

در هر باغ، در اوایل اردیبهشت )قبل از ظهور گل هاي انار(، برای مدفون کردن آنها در زیر 

خاک اقدام شود.
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تصوير6-24-میوههایرهاشــدهدرکفباغ،عاملشــیوعآلودگی

ب(  رعايت کليه ی اصول مديريتی در باغ از جمله هرس، تغذيه و آبياري با 
توصيه هاي کارشناسان

ج( حذف پرچم

این روش بهترین و ارزانترین راه، جهت مبارزه با کرم گلوگاه انار می باشد، حذف 

پرچِم گل ها و میوه هاي انار که به طور معمول در خردادماه انجام می شود، برای مبارزه با 

این آفت بسیار مهم است. الزم به ذکر است زمان دقیق این عملیات، پس از عمل تلقیح 

است که در این زمان پرچم هاي اکثر گل هاي انار خشکیده شده و میوهها به اندازه گردو 

هستند. به طور دقیق تر می توان گفت، زمان انجام عملیات حذف پرچم در مناطق مختلف، 

حدود 2 تا ۳ هفته پس از اوج گل دهي درختان انار و یا 5 تا 6 هفته پس از ظهور اولین 

گِل انار مي باشد. عملیات حذف پرچم باید به وسیله ی دستگاه پرچم  پاک کن دستي یا 

تأیید مراجع ذی صالح و بدون زخمي کردن داخل  با بُِرس مخصوص مورد  الکتریکي، 

گلوگاه انجام شود.
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تصوير6-25-روشدســتیحذفپرچمبهوسیلهدســتگاهپرچمپاککنالكتريكي
بــرایمبارزهباآفتکرمگلوگاهانار

تصوير6-26-حذفپرچــمبالفاصلهپسازتلقیح

تصويــر6-27-حذفپرچمهابــرایجلوگیریازتخمريزیآفتکرم
گلوگاهدرمیوهیانار
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د( رهاسازي زنبور تريکو گراما

برای این کار، باید ابتدا گونه و سوش مناسب 

 Trichogramma  embryophagum زنبور تریکو گراما (حتي المقدور از گونه هاي

و T. cacoeciae ( انتخاب شود. 

جهت  رها سازي زنبورها باید به این موارد توجه شود: 

- زمان رها سازي با دور آبیاري هم زمان باشد.

- پوشش گیاهي کف باغ حفظ شود.

زمستان گذران  اولین شب پره ی  از ظهور  هفته پس  زنبورها حدود یک  رها سازي   -

آغاز می شود.

- در انجام مبارزه بیولوژیک، باید از سوش محلی زنبور تریکوگراما استفاده گردد.

- فاصله رهاسازی، ۱0-6 روز، بسته به شرایط اعالم شده، در نظر گرفته شود.

- مقدار مصرف در هکتار ،60 گرم، در طول فصل، که البته مقدار مصرف در هر نسل 

و هر نوبت بسته به شرایط، متفاوت و با درنظر گرفتن جهات و شرایط حاکم  بر باغات انار 

به شرح زیر اعالم شده است:

- نوبت های اول و دوم، هر کدام به مقدار 5 گرم در هر هکتار معادل 500 تریکوکارت 

یک صد میلی گرمی.

- نوبت سوم تا هفتم، هر کدام به مقدار 4 گرم در هر هکتار معادل 400 تریکوکارت 

یک صد میلی گرمی.

- نوبت هشتم تا دوازدهم هر کدام به مقدار 6 گرم در هکتار معادل 600 تریکوکارت 

یک صدمیلی گرمی.

-نوبت دوازدهم، را در ارقام زودرس انار، می توان حذف کرد.

- حفظ رطوبت باغ در هر نوبت رهاسازی ضروری است.

و  در زمان آماد گی  باغ  به صورت یکنواخت در کل سطح  باید  تریکو کارت ها   -
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زنبورها برای خروج از تخم هاي پارازیته، نصب شوند.

از نخهاي  یا  داده شوند  قرار  مسیر مورچه ها  از  تریکو کارت ها حتي المقدور دور   -

نامرئي براي نصب تریکو کارت ها، استفاده شود.

- تریکو کارت ها، حتي المقدور دور از تابش مستقیم آفتاب قرار داده شوند.

 - از گروه هاي نظارتي، براي پیگیري و انجام درست عملیات، ارزیابي کنترل کیفیت 

قبل و بعد از رهاسازي، بررسي کارآیي زنبورها با ارزیابي میزان پارازیتیسم ماهیانه، وجود 

شبکه ی مراقبت و بررسي هاي کارشناسي براي تعیین زمان آغاز تخم ریزي، استفاده شود.

تصويــر6-28-محلنصبتريكــوکارترويدرختاناربرایمبارزهباآفتکرم
گلوگاه

روش های ابداعی و تجربی: این روش ها به وسیله ی باغداران برای کنترل این آفت 

استفاده می شوند و طرح های تحقیقاتی برای تأیید یا رّد استفاده از این روش ها، در دست 

انجام می باشد؛ مانند پوشش تاج میوه با توري پارچه اي و قوطي هاي پالستیکي، تزریق فوم 

در تاج میوه و یا استفاده از مواد دورکننده مانند آنقوزه.
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تصوير6-29-پوشــشتاجگلومیوهیانــارباتوريپارچهايبرایجلوگیریاز
تخمگــذاریآفتکرمگلوگاهانار

تصويــر6-30-تزريقفومبرایجلوگیــیازتخمگذاریآفتکرمگلوگاهانار

تصوير6-31-اســتفادهازآنغوزهجهتمبارزهباکرمگلوگاه
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6-2-2-کنه قرمز پاکوتاه انار

کنه قرمز پاکوتاه انار با نام علميTenuipalpus punicae P. & B.  از خانواده ی

مناطق  تمام  در  مهم،  آفت های  از  یکي  عنوان  به   کنه  این  می باشد.    Tenuipalpidae

انارکاري ایران می باشد. این آفت در بعضي سال ها در بعضی مناطق طغیان کرده است، 

مانند سال ۱۳85 در باغ مجتمع اقتصادي کمیتة امداد امام خمیني )ره( شهرستان مهریز و سال 

۱۳88 در باغ های انار شهرستان بردسکن. به طور کلی،  این آفت به دلیل خشکسالی های 

دو دهه ی اخیر، کم و بیش در بسیاری از مناطق انارکاری مشاهده شده است.

شکل شناسی

طول بدن کنه ی ماده، 0/2۹ میلي متر و عرض آن، 0/۱7 میلي متر مي باشد. تخم این 

کنه نسبت به جثه ی خوِد کنه، بزرگ است. طول بدن کنه ی نر، 0/2۳ و عرض آن، 0/۱۳ 

میلي متر است. رنگ کنه ی نر، تیره تر و اندازه ی آن بزرگ تر از کنه ی ماده است و نیز 

فرورفتگي قسمت انتهایي کنه ی نر، بیشتر از کنه ی ماده است.

تصويــر6-32-نمايیازآفتکنهقرمزپاکوتاه

 زيست  شناسی

این آفت به طور متوسط، 8 نسل در سال دارد. زمستان گذراني این آفت، به صورت 

کنه هاي ماده ی بالغ در زیر شکاف ها و زیرپوست درختان انار و همچنین روي علف هاي 
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هرز پاي درختان و پاجوش ها مي باشد. مدت زمستان گذارني آن به طور متوسط، 6 ماه 

مي باشد و فعالیت کنه در بهار سال بعد، زماني که متوسط درجه حرارت محیط به ۱۳ درجه 

سانتي گراد مي رسد، آغاز مي شود. کنه های ماده، تخم هاي خود را به  صورت انفرادي در 

امتداد کناره ی رگبرگ ها و روي شاخه ها، در محل اتصال دمبرگ به شاخه قرار مي دهند. 

تعداد تخم هر کنه از 6 تا 22 عدد مي باشد.

تصويــر6-33-کنهقرمزبررویبرگدرختانار

چگونگی خسارت

شدت خسارت این کنه، بستگی به درجه حرارت و ارتفاع منطقه داشته و هرچه ارتفاع 

کمتر باشد، مقدار جمعیت و میزان خسارت افزایش پیدا می کند. در باغاتی که در ارتفاع 

۱000 متری از سطح دریا قرار دارند، میزان خسارت به مراتب شدیدتر از باغات کوهپایه 

نیست،  اوایل فصل چندان محسوس  در  این کنه  باشد. عالئم خسارت  می  ارتفاعات  و 

زمانی که هوا رو به گرمی می گذارد، عالئم ابتدایی به صورت نقاط رنگ پریده در روی 

انار ظاهر می گردند و به تدریج با افزایش تراکم جمعیت کنه ها، حالت  برگ درختان 

خشکیدگی بروز نموده و به تدریج برگها شروع به ریزش می نمایند. در بعضی از مواقع 

شدت خسارت آنقدر زیاد می باشد که برگ ها حتی قبل از شهریور ماه ریزش نموده و 
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درختان بدون برگ می شوند و میوه ها به صورت خشکیده و نارس در روی سرشاخه های 
بدون برگ مشاهده می شود. 

زیاد  برگ ها  روی  و  های درخت  در سرشاخه  کنه  تابستان که جمعیت  اواسط   در 
می گردد، از فاصله رنگ قرمزی در محل تجمع کنه ها، دیده می شود .

پوست میوه ها در اثر تغذیه، در ابتدا حالت پریدگی پیدا می کند و در نهایت به رنگ 
قهوه ای و خشکیده در می آید و پس از مدتی بطور کلی آب میوه خشک شده و میوه ها 
کاماًلً هسته ای و غیرقابل استفاده می شوند. خسارت این کنه، گاهی مواقع نیز باعث ترک 
خوردگی میوه می گردد  از نظر حساسیت ارقام نیز، هرچه رقم دارای پوست نازکتری 
باشد، بیشتر مورد حمله این آفت قرار می گیرد. این کنه روی سطح زیرین برگهای گیاهان 

میزبان فعالیت داشته و آنها را به رنگ نقره ای و سپس زنگ زده در می آورد.

تصوير6-34-آســیبشــديدکنهقرمزبررویدرختانار

تصوير6-35-خســارتشــديدکنهقرمزبررویمیوهانار
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تصوير6-36-مقايســهبرگهایآلودهبهکنهقرمزپاکوتاهاناردرســمتراستبا
برگهایســالماناردرسمتچپ

 چگونگی کنترل و مبارزه

باغ های انار به علت استفاده ی کمتر از عملیات مبارزه ی شیمیایي علیه آفات، از یک 

محیط بکر و دست نخورده برخوردارند؛ بنابراین داراي تنوع بسیار خوبی از انواع بندپایان 

مي باشند که مهم ترین عوامل طبیعي کنترل آفت کنه قرمز پاکوتاه انار T برشمرده می شوند. 

توصیه می شود با توجه به این موضوع و موارد مدیریتی زیر، حتی المقدور از مصرف سموم 

شیمیایي در باغ انار جهت کنترل این آفت خودداري شود.

الف( انجام به موقع مبارزه با علف هاي هرز باغ های انار

ب( انجام شخم زمستانه و هرس پاجوش ها در فصل استراحت درخت

ج( خاک دادن پاي درختان انار: این کار ضمن بهبود تغذیه و تأمین مواد معدني مورد 

تنظیم فواصل، باعث مدفون شدن کنه هاي زمستان گذران می شود.

د( هرس شاخه هاي دارای آلودگی شدید در فصل رشد

عملیات  این  از جمله ی  محیط شود:  رطوبت  افزایش  باعث  که  عملیاتي  نوع  هر  ه( 

می توان به آب پاشي باغ، هر ۱0 روز یک نوبت از اوایل خرداد تا اوایل شهریور و کاشت 

پوشش گیاهي مناسب مانند شبدر یا یونجه در بستر باغ های تازه احداث  شده، اشاره کرد.
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و( محلولپاشي کامل درختان انار آلوده، با حشرهکش گیاهي حاوي عصاره روغني 

فلفل قرمز، با غلظت ۱/5 در هزار.

ز( در شرائط حاد میتوان یکی از ترکیبات کنه کش نظیر کلتان به نسبت 2 در هزار را 

بکار برد. در صورت وجود شته و کنه بصورت توأم استفاده از متاسیستوکس به نسبت ۱ 

در هزار استفاده شود.

6-2-3- شته سبز انار

شته سبز انار با نام علمي Aphis punicae از خانواده ی Aphididae مي باشد. این 

آفت از مهمترین آفت های انار مي باشد و فقط روي درخت انار فعالیت دارد. این آفت از 

قدیم در ایران وجود داشته است.

 زيست شناسی

باالترین  مي برد.  به سر  انار  تخم روي سرشاخه هاي  به  صورت  را  زمستان  این آفت، 

تمام  آفت  این  جمعیت  گاهي  و  می شود  مشاهده  بهار  فصل  در  آفت،  این  جمعیت 

سرشاخه هاي جوان، گل و میوه هاي تازه تشکیل  شده را مي پوشاند.

تصوير6-37-نمايیازشــتهسبزانار
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 چگونگی خسارت

این آفت به تمام سرشاخه ها، سطح زیرین برگ ها، جوانه ها و گل هاي درخت حمله 

کرده و با تغذیه از شیره ی درخت، مواد چسبنده اي )عسلک( ترشح می کند و باعث عدم 

رشد سرشاخه ها، ریزش اغلب گل ها و میوه هاي جوان مي شود. تراکم و شدت خسارت 

به دلیل گرمای هوا در تابستان کاهش یافته ولی در ماه هاي پاییز به دلیل کاهش دمای هوا 

افزایش می یابد؛ البته شدت خسارت در پاییز به مراتب از بهار، کمتر است.

تصوير6-38-تجمعآفتشــتهســبزرويغنچهیگلاناروشاخهیسالجاری



185                                    فصل ششم - عوامل خسارت زای درختان و میوه انار / 




تصوير6-39-تجمعآفتشــتهسبزوترشــحعسلكناشیازفعالیتآنروی

انار میوهی

چگونگی کنترل و مبارزه

عوامل کنترل کننده ی طبیعي بسیار فعال موجود در باغ های انار، مانند انواع کفشدوزک ها 

و شیر شته ها، به خوبي قادرند جمعیت این آفت را کنترل کنند؛ بنابراین توصیه می شود برای 

حفظ تعادل طبیعي در باغ انار، از هرگونه سمپاشي جهت کنترل این آفت جلوگیری شده و 

از روش های مدیریتی زیر برای جلوگیری از طغیان این آفت استفاده شود:
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الف( خودداری از کاشت متراکم و رعایت فواصل بین درختان.

ب( خودداری از آبیاري بیش از حد درختان در بهار.

ج( تنک میوه: همان  طور  که در قسمت تنک کردن میوه ذکر شد، یکي از پناهگاه ها 

و محل تجّمع شته ها، محل تماس میوه ها مي باشد که تنک کردن، این مشکل را برطرف 

مي کند.

گیاهي  صابون  با  آلوده  درختان  پاجوشهاي  و  انار  درختان  کامل  محلولپاشي  د( 

حاوي روغن نارگیل، با غلظت ۱/5 در هزار.

ه( استفاده از ترکیب گیاهی و ارگانیک  تنداکسیر غلظت مصرف آن ۱.5 تا 2 در 

هزار هست و به هیج وجه غلظت باالتر اسنفاده نشود؛ چرا که موجب سوزندگی می شود.

و( استفاده از کفشدوزک: کفشدوزک ها، هم در دوره الروی و هم دردوره حشره 

کامل، با تغذیه از شته ها، موجب تعادل جمعیت ان ها می شود و از طغیان این حشرات 

فعالیت  به  ایران  مناطق  اکثر  در  وشکارگر  زیبا  حشره  این  می کنند.  جلوگیری  مضر 

می پردازد و با کنترل بیولوژیک افات، فواید زیادی برای سالمت محیط زیست به همراه 

دارد. حشرات شکارگر با تغذیه از حشرات مضر از طغیان ان ها جلوگیری می کنند و به 

این وسیله مصرف سموم راکه هم برای انسان و هم محیط زیست خطرناک است راکاهش 

می دهند وگاهی به حداقل می رسانند.

نکته: برگ های تازه پاجوش های درخت انار، بهترین غذا برای شته سبز هستند؛ لذا 

تا زمانیکه تراکم شته ها خیلی باالست، به هیچ عنوان پاجوش ها را از بین نبرید و حذف 

پاجوش ها را به بعد از فروکش کردن طغیان شته ها موکول نمائید.
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تصوير6-40-نمايیازالروکفشــدوزکدرحالتغذيهازشــتهانار

 6-2-4- سوسک چوب خوار انار

Chrysobothris  parvipunctata   Obenb سوسک چوب خوار انار با نام علمي

از خانواده ی Bupres tidae  مي باشد. سوسک مذکور، یکي از آفت های مهم و خطرناک 

درختان انار مي باشد.

زيست شناسی

این آفت در سال، یک نسل دارد و زمستان را به صورت پیش شفیره، در داخل چوِب 

مي کنند.  تخم ریزي  ضعیف  درختاِن  روي  بهار  در  سوسک ها  مي کند.  سپري  درخت 

الروهاي تفریخ شده، از ناحیه ی کامبیوم )حد فاصل بین پوست و چوب( تغذیه می کنند.

تصوير6-41-نمايیازالرووحشــرهکاملسوســكچوبخوار
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چگونگی خسارت

این آفت موجب ضعف و خشکیدگي تنه و شاخه هاي درختان انار مي شود. این آفت 

به دلیل خشکسالی های دو دهه اخیر، کم آبی و عدم آبیاری مناسب باغ های انار، کم و 

بیش در بسیاری از مناطق انارکاری و به خصوص در باغ های رهاشده مشاهده شده است. 

این آفت به درختانی که به علت سرمازدگي، آفتاب سوختگي، کم آبِي بیش از حد، فقدان 

مواد غذایي مورد نیاز گیاه و عدم رعایت اصول صحیح باغداري، دچار ضعف بوده و 

آسیب پذیر هستند، حمله مي کند و حشره ی ماده روی آنها تخمگذاری می کند. الروهاي 

تفریخ شده با تغذیه از ناحیه ی کامبیوم )حد فاصل بین پوست و چوب( باعث قطع آوندها 

و اختالل در جریان شیره ی نباتي و در نتیجه خشکیدگي تنه و شاخه هاي درختان مي شوند. 

حشره های کامل با تغذیه از پوست نرم و ُدم میوه باعث ریزش َشدید میوه ها در اوایل فصل 

مي شوند ولي خسارت عمده توسط الروها صورت مي گیرد.

تصوير6-42-خســارتالروسوســكچوبخواراناربرتنهوسرشاخهیدرختانار

چگونگی کنترل و مبارزه

 الف( قطع و سوزاندن اندام هاي آلوده به آفت در پاییز
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ب( استفاده از فرمول کودي مناسب جهت تقویت درختان )خصوصا کود های پتاسیم دار(

ج( تنظیم دور آبیاري و جلوگیري از بروز تنش آبي 

د( رعایت اصول بهداشتي و مدیریت باغی

ه( استفاده از سیم های مفتولی برای از بین بردن و له کردن الرو داخل تنه از محل 

سوراخ های ایجاد شده توسط الرو در تنه درختان انار

و( ضربه زدن به تنه درخت در اردیبهشت ماه و جمع آوری سوسک ها و سوزاندن آن ها

ز( تزریق سم دورسبان و یا خمیر آنتی تارلو در سوراخ های ایجاد شده توسط الرو در 

تنه درختان انار

6-2-5- سوسک گرده خوار سیاه 

این گونه، در ایران و سایر مناطق انارکاری جهان داراي پراکندگي وسیعي است.

شکل شناسی

حشره ی ماده به طول ۱2-۱۱ میلی متر و به رنگ سیاه شفاف می باشد. لکه های سفید 

کم رنگ و کم و بیش منظم روی بال پوش های آن دیده می شود. پشت سینه اول در قاعده 

دارای یک جفت لکه ی سفید و در طرفین دارای حاشیه ی سفیدرنگ است.

تصوير6-43-نمايیازحشــرهکاملسوسكگردهخوار
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 زيست شناسی

این آفت، یک نسل در سال دارد. این آفت زمستان را به صورت حشره ی کامل در 

داخل خاک یا به حالت شفیره ی آزاد یا در کپسول خاکی می گذراند. هر حشره ی ماده، 

حدود ۱2-8 عدد تخم می گذارد. طول عمر حشره، 65-50 روز می باشد.

تصوير6-44-فعالیتآفتسوســكگردهخوارســیاهرویپرچمهایگلانار

 چگونگی خسارت

به طور کلی این سوسک در بعضي از سال ها به صورت آندمیک )محلی( و در صورتي 

که گیاه گل دار دیگري در زمان ظهور حشرات کامل به جز درختان میوه وجود نداشته 

باشد؛ به محصول درختان انار خسارت مي زند.

این سوسک همزمان با ُگل دادن َولیک جنگلی )زالزالک وحشی (، به وفور در مناطق 

کوهستانی مشاهده می شود. همزمانی ُگلدهی انار با َولیک، موجب شده این سوسک به 

گل های انار حمله ور شده و با تغذیه از پرچم های گل انار، موجب عقیم شدن گل انار 

شود. طی سالیان اخیر که کاشت انار در مناطق کوهستانی و شیب دار رونق پیدا کرده، این 

سوسک کام انارکاران را تلخ نموده و مبارزه باسموم شیمیایی نیز نتوانسته مانع از خسارت 
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سنگین این سوسک به باغات انار در مناطق کوهستانی شمال ایران شود.

البته به دلیل تغذیه ی این حشره از پرچم ها، می توان از جمعیت های پایین آن، به عنوان یک 

عامل طبیعی حذف پرچم برای کنترل کرم گلوگاه انار، بهره بُرد.

 

تصوير6-45-چگونگیخســارتسوسكگردهخوارسیاه

تصوير6-46-تأثیرفعالیتسوســكگردهخوارســیاهدرحذفپرچمبرای
جلوگیریازخســارتآفتکرمگلوگاهانار

چگونگی کنترل و مبارزه

برای جلوگیری از طغیان این آفت، با توجه به ظهور هم زمان آن با گل دهي درختان، 

سازمان حفظ نباتات روش هاي کنترل غیرشیمیایي زیر را توصیه نموده است:

الف( کشت گیاهانی مانند کلزا، منداب، یاِس سفید در حاشیه ی باغ های دارای سابقه ی 

آلودگي سالیانه با توجه به جلب حشرات بالغ به گل هاي سفید، زرد و آبِي خیلي روشن 
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متراکم،  و  درشت  یا گل آذین هاي  و  شاخه  یک  روي  متراکم شکوفه های  توده هاي  و 

می تواند تله ی مناسبی جهت جمع آوري و نابودي فیزیکي این آفت باشد.

ب( خودداری از دپوکردن کودهاي دامي در داخل و یا حاشیه ی باغ ها.

ج( مخلوط کردِن کودهاي دامي استفاده شده در پاي درختان با خاک.

محتوي  ظرف  داخل  در  شاخه ها  تکان دادن  با  سوسک ها  مکانیکي  جمع آوري  د( 

محلول سمي و یا مواد شوینده.

ه( کاربرد جلب کننده هاي این آفت مانند کاربرد تله های سطل آبی رنگ.  تله ها را 

می توان هم زمان با تشکیل گل درخت انار، از رنگ آمیزی ظروف غذای یکبار مصرف 

ساده )نه فومهای درب دار( با رنگ آبی براق )آبی نیسانی روشن( به روش اسپری پاشی 

رنگ یا غوطه وری ظرف ها در مخلوط رنگ آبی  تهیه کرد.

البته می توان از انواع سطل ها، تشتها و هر ظرفی به رنگ آبی استفاده کرد. حتی می 

توان از نایلون های آبی رنگ داخل جوی های آب یا چاله های دست ساز استفاده کرد 

در سیستم آبیاری قطره ای، می توان این چاله ها را زیر قطره چکان ها ایجاد کرده و داخل 

چاله نایلون آبی رنگ قرار داد.

دو نکته در مورد اين تله ها بايد رعايت شود:

۱- تعداد این تله ها )و یا مجموع سطح یا اندازه آن ها در باغ( خیلی مهم است چون 

باید بتوانند قبل از رفتن حشرات روی گل های درخت انار آن ها را به سوی خود جلب و 

به دام بیندازند؛ لذا بسته به، تعداد و سن درختان انار، باید تعداد تله ها را افزایش داد.

2- تعویض مخلوط داخل تله ها و دور ریختن سوسک های شکار شده و مرده و یا به 

اصطالح شارژ تله ها باید بالفاصله بعد از پر شدن یا تبخیر محتویات آن انجام گیرد.

جهت مبارزه شیمیایی با این آفت، می توان از بیسکایا از گروه کلرونیکوتینیل که دارای 

تأثیر تماسی و گوارشی قوی است استفاده نمود. این سم دارای ماده مؤثره تیاکلوپرید بوده 
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و با از کار انداختن سیستم عصبی و داشتن اثر ضربه ای، موجب فلج شدن و نهایتاً مرگ 

آفات می شود. بیسکایا تأثیری روی حشرات گرده افشان مثل زنبورعسل ندارد، بنابراین 

می توان در زمان گل دهي آنرا مصرف کرد.

تصوير6-47-اســتفادهازتلههایآبیرنگجهتجلبآفت

6-2-6- مگس میوه ی مديترانه ای  

این آفت خطرناک در مرحله ی الروی، از میوه تغذیه می کند و در اروپا و آمریکا 

حدود ۱00 نوع میوه از جمله هلو، سیب، گالبی، آلو، مرکبات و ... را مورد حمله قرار 

می دهد. این حشره در کشور ما، در گذشته جزء آفت های قرنطینه اي بود ولی به احتمال 

زیاد از طریق واردات میوه های مختلف، به کشور وارد شده است.

شکل شناسی

سر  دارای  حشره  این  می رسد.  میلی متر   6 تا   4 به  کوچک  حشرات  این  بدن  طول 
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دارای  حشره  این  می شود.  دیده  آن  خرطوم  روی  تیره  نوار  یک  و  بوده  خاکستری رنگ 

شاخک حنایی رنِگ سه مفصلی است که مفصل سوم شاخک، دارای یک موی کوتاه است. 

وسط پشت قفسه سینه ی این حشره به رنگ سفید بوده و در حاشیه دارای لکه ها و نقطه های 

سیاه رنگ می باشد. روی بال این آفت، سه نوار تیره دیده می شود که یکی در وسط و دیگری 

در ثلث انتهایی لبه ی جلویی بال و سومی به صورت نوارهای باریک از لبه ی عقبی شروع شده 

و به طور تقریبیریال عمود بر نوار دوم قرار دارند. نقطه های سیاه رنگ و نامنظم، در قاعده ی 

بال و نزدیک سینه ی این حشره مشاهده می شود. پاهای حشره و سطح پشتی شکم به رنگ 

زرد است و در سطح پشتی شکم، همراه با دو نوار خاکستری رنگ دیده می شود. الرو های 

این آفت، دارای سر باریک بوده و به رنگ سفید شیری و به طول ۳ تا 4 میلی متر می باشند. 

تصوير6-48-حشــرهیبالغوالروآفتمگسمیوهیمديترانهای

زيست شناسی

این حشره، چند نسلی است و در صورت مساعد بودن شرایط در طول سال، تولید مثل 

می کند؛ بنابراین ممکن است در تمام فصول سال در مراحل مختلف رشدی دیده شود. 

زمستان گذرانی این آفت، در نواحی معتدل سرد، به طور عمده به صورت شفیره می باشد. 

یا 4 روز بعد  بهار، ظاهر شده و ۳  به محض گرم شدن هوا در  این آفت  حشرات کامل 
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جفت گیری و تخم ریزی می کنند. حشره ی ماده فقط قادر است یک بار جفت گیری کند 

و پس از آن با آلت تخم ریز خود، پوست میوه را سوراخ کرده و تخم ها را در دسته های 

20 تا 80 عددی در زیر پوست میوه قرار می دهد.

 چگونگی خسارت

تخم ها  از  ماده، الروهای سفیدرنگ  تخم گذاری حشره ی  از  تا 40 ساعت پس   20

خارج شده و شروع به تغذیه از داخل میوه می کنند. خسارت این آفت در اثر تغذیه ی 

الرو ها و فعل و انفعاالتی که در میوه انجام می شود، به طور معمول به صورت یک نوع 

لهیدگی و تغییر رنگ مخصوص در میوه دیده می شود.

تصويــر6-49-تغذيهالرومگسمیوهمديترانهای

تصوير6-50-آثارخســارتآفتبررویمیوهانار
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چگونگی کنترل و مبارزه

الف( رعایت اصول قرنطینه در مورد میوه های وارداتی از کشور های خارجی

ب( ضد عفونی انبارهای میوه با گاز اتیلن  دی بروماید.

ج ( پوشش تک تک میوه ها )Bagging( با کیسه هاي کاغذي یا موارد مشابه که البته 

تاحدودی هزینه بَر است.

در پی شیوع این آفت در سال ۱۳8۹ در استان مازندران و بخش هایی از استان فارس، 

سازمان حفظ نباتات برای کنترل آفت و جلوگیری از انتقال و انتشار آن به مناطق سالم 

مواردی را توصیه نموده که عبارتند از:

از  استفاده  با  آن ها  آفت کشی  و  ریزش کرده  آلوده ی  میوه های  جمع آوری  الف( 

محلول آهک یا محلول نفتی و یا بسته بندی در کیسه های نایلونی ضخیم و دفن آن ها در 

عمق حداقل 50 سانتی متری خاک.

ب( برداشت زود تر از موقِع میوه هایی که پس از برداشت و در طول دوره ی انبارداری 

می رسند )میوههای فرازگرا( از قبیل خرمالو و کیوی.

ج( تسریع در برداشت میوه های انار رسیده.

د( خودداری از باقی گذاشتن میوه روی درخت در زمان برداشت و بررسی این موضوع 

پس از اتمام برداشت محصول.

و  بسته بندی  آن ها  امحاء  و  آلودگی  به  مشکوک  و  آلوده  میوه های  جدا سازی  ه( 

ذخیره سازی میوه های سالم فقط در سردخانه با رعایت تیمار سرمادهی به مدت تعیین شده 

)جدول 6-۱( در طول مدت نگهداری.

و( جلوگیری از نقل و انتقال میوه های آلوده و مشکوک و سایر میوه هایی که ضوابط 

فوق روی آن ها اجرا نشده است، به سایر مناطق غیرآلوده کشور.

ز( تله گذاری: تحقیقات انجام شده در باغات میوه نشان داد که تله مکفیل با ماده جلب 

کننده سراتراپ و تله دلتا با ماده جلب کننده پارافرومونی و یا بیولور، بهترین و مؤثرترین 
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ابزار برای شکار مگس میوه می باشند. 

جهت ایجاد تله سراتراپ، 45 تا 50 روز قبل از رسیدن میوه، مقدار 200 سی سی ماده 

سراتراپ را در داخل بطری های نوشابه ریخته، چهار سوراخ به قطر ۳ سانتی متر در جهات 

مختلف بطری، در ارتفاع ۱0 سانتی متری باالی بطری ایجاد نموده و در قسمت جنوبی، 

در ارتفاع ۱٫5 متری تا 2 متری نصب می گردد. تعداد 70 تا ۱00 تله در هکتار با توجه به 

تراکم آفت، نوع میزبان و نوع تله و شرایط اقلیمی بصورت مساوی نصب می شود.

تصوير6-51-اســتفادهازتلهسراتراپ

تصوير6-52-اســتفادهازتلهفرمونیدلتا

در رابطه با تله گذاری توصیه می شود:

-در صورت استفاده از ماده جلب کننده طعمه ای در تله، توصیه می شود در فواصل 

زمانی ۱0 الی ۱4 روز، ماده جلب کننده عوض شود.

-  در صورت استفاده از ماده پارافرومون و یا بیولور، هر 60 الی 70 روز، ماده جدید 
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جایگزین شود.

-  توصیه می شود تله ها در ارتفاع ۱ الی 2 متر از سطح زمین و کمی متمایل به جنوب 

و در سایه انداز بر روی درختان نصب شوند.

- برای دستیابی به یک نتیجه قابل قبول و بسته به تراکم آفت، تعداد ۳0 تا 50 تله در 

هکتار توصیه می شود.

- به ازای هر یک تله پارافرومونی، تعداد سه تله طعمه ای توصیه می شود.

ادامه  برداشت  پایان  تا  و  میوه شروع  برداشت  از  قبل  ماه  از یک  تله،  - زمان نصب 

خواهد داشت .
جدول6-1-تیمارســرمادهیومدتزمانآندرشــرايطنوسان0/3درجه

ســانتیگرادیدرسنسورهایسردخانه

درجه حرارت )سانتی گراد( 

سرمادهی

مدت زمان سرمادهی 

مستمر( )روز 

2/22۱6 یا کمتر

۱/66۱4 یا کمتر

۱/۱۱۱2 یا کمتر

0/55۱۱ یا کمتر

6-2-7 - شپشک آردآلود انار

شپشک آردآلود انار با نام علمي Pseudococcus citri Ri روي سرشاخه ها، تنه 

و میوه درختان انار، بخصوص در نواحي شمال ایران دیده مي شود. حضور این آفت، با 

ترشح عسلک و دوده، در محل تغذیه همراه است. شپشک های آردآلود، به گیاهانی که 

دارای مقدار باالی نیتزوژن در سطح برگ ها هستند و گیاهانی که دارای بافت آبدار باشند ، 

بیشتر حمله می کنند.
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تصوير6-53-حملهآفتشپشــكآردآلودبهجوانهدرختانار

تصويــر6-54-تأثیرحملهشپشــكآرآلودبهمیوهدرختانار

کنترل بيولوژيک

Cryptolaemus montrouzieri  استفاده از دشمنان طبیعی یعنی حشره -

Cryptolaemus montrouzieri درحــالتغذيــهاز تصويــر6-55-حشــره
ــود ــكآردآل شپش
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کنترل زراعی

- هرس شاخه های آلوده.

- پرهیز از آبیاری و کود دهی زیادی.

- استفاده از فشار باد و یا آب در روی ساقه های قوی، برای کم کردن تعداد شپشک ها.

- استفاده از کارت های زرد رنگ، برای به دام انداختن حشرات نر و جلوگیری از 

جفت گیری با حشرات ماده.

کنترل شيميايی

- استفاده از صابون های تشکیل شده از نمک پتاسیم و یک اسید چرب.

- اگر حشره ها مقاومت نشان دادند، از حشره کش بوتانیک استفاده شود.

- استفاده از روغن های باغبانی. با توجه به این که شپشک های نباتی در سطح زیرین 

برگ ها مخفی می شوند و این که روغن ها، سیستمیک نیستند، پس باید از سم پاشی شدن 

تمام گیاه اطمینان حاصل کرد.

- استفاده از حشره کش های گروه پیرتروئید.

- استفاده از سرکه سفید با نسبت ۱0 در ۱000 بصورت پاششی.

6-2-8 - خرگوش

خرگوش ها عاشق پوست درختان هستند و عالقه فراوانی به درختان با پوست نازک 

و آبدار دارند. درخت انار به دلیل داشتن پوست نرم، نازک و آبدار، از درختان محبوب 

برای خرگوشها می باشد. خرگوش می تواند پوست تنه اصلی و شاخه های درخت انار تا 

ارتفاع یک متر از سطح زمین را بخورد.

محصور  انار،  درختان  تنه  به  خرگوش  خسارت  از  پیشگیری  برای  راه  منطقی ترین 

کردن باغ با تور سیمی است ولی در همه جا، محصور کردن باغ انار امکان پذیر نیست. در 
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این صورت، به یکی از روشهای زیر، می توان از وارد شدن خسارت به درخت انار توسط 

خرگوش ها، جلوگیری نمود:

۱( بستن تنه و شاخه های اصلی درخت با گونی، پارچه، پالستیک، کلش، نی و حتی 

شاخه های خشک درخت تا ارتفاع حداقل 80 سانتی متر.

گذران،  زمستان  الروهای  و  ها  کرم  برای  مناسبی  پناهگاه  پارچه،  و  گونی   : توجه 

مینوزها و حشرات هستند، لذا سوزاندن آن ها در بهار قبل از باز شدن شکوفه درخت انار، 

تعداد زیادی از این آفات و حشرات را از بین می برند.

2( قرار دادن تور سیمی )معروف به تور مرغی( در اطراف تنه درختان.

۳( مالیدن مخلوطی از سرگین گاو و خاک رس به تنه درخت انار )ظاهراً خرگوشها 

از بوی مدفوع گاو متنفرند(

6-3 - بیماري ها و روش های کنترل آن

6-3-1- انواع بیماری های درخت انار

6-3-1-1- نماتد غده اي شدن ريشه ی درخت انار

و   Heteroderidae خانواده ی  از   Meloidogyne spp نماتد  بیماري،  این  عامل 

مناطق  تمام  در  نماتد،  این  انتشار  دامنه ی  مي باشد.   Meloidogyninae زیرخانواده ی 

انارخیز مي باشد ولي شدت و زیان اقتصادي بیماري، در حدود 25 درصد باغ های آلوده 

مشاهده مي شود.

زيست شناسی

این نماتد، سه نسل در سال دارد. مرحله ی عفونت زاي نماتدها، الرو سن دوم می باشد. 

از  مناسب  حرارت  و  رطوبت  شرایط  در  نماتد  تخم هاي  تفریخ  از  دوم  سن  الروهای 
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آن ها خارج شده و داخل خاک وارد مي شوند ولی در صورت عدم دسترسي به میزبان، 

زنده  تغذیه در داخل خاک  بدون  از یک سال،  بیش  و  رفته  به حالت کمون  مي توانند 

بمانند؛ ولی به محض برخورد با ریشه هاي فرعي گیاه میزبان، به داخل آن ها نفوذ کرده، 

تغذیه و پوست اندازي می کنند و سپس تحرک خود را از دست داده، متورم شده و پس 

از گذرانیدن دو سن الروي دیگر، بالــــغ مي شوند. الرو سن دوم بالغ شده، از ریشه خارج 

شده و برای جفت گیري در داخل خاِک اطراف ریشه، شروع به فعالیت می کند. نماتدهاي 

ماده، پس از جفت گیري، اقدام به تخم ریزي مي کنند.

تصوير6-56-ايجادغدهتوســطنماتدبررویريشــهانار

چگونگی خسارت

خسارت این نماتد به طور عمده مربوط به باغ های جوان و یا باغ هایی است که در 

ضعف  رشد،  توقف  باعث  نماتد  این  شده اند.  احداث  سبک  بسیار  و  ماسه اي  اراضي 

عمومي، زردي برگ ها، ریزش برگ هاي فوقاني،  لخت شدن سرشاخه ها و خشک شدن 

با پوسیدگي عمومي ریشه شده و درنهایت موجب  توأم  تدریجي آن ها و غده اي شدن 

زوال و یا مرگ تدریجي درختان می شود.
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تصوير6-57-خســارتنماتدمولدغدهدردرختانار

چگونگی کنترل و مبارزه

روش هاي کنترل و مبارزه با این بیماری عبارتند از:

الف( عدم آلودگی خاک محل کشت درختان در موقع غرس نهال یا قلمه .

ب( در صورت استفاده از نهال یا قلمه ی ریشه دار،  نهال ها سالم و عاري از نماتد و گره 

باشند.

ج(بسیاري از علف های هرز، میزبان نماتدهاي مولد غده ی ریشه هستند؛ بنابراین الزم 

است با علف هاي هرز باغ به شدت  مبارزه شود.

د( انجام شخم سالیانه باغ به منظور هرس ریشه هاي سطحي و تسهیل توسعه ی ریشه ها 

به اعماق پایین تر و دور از دسترس نماتدها.

ه( از کشت درختان انار در خاک هاي خیلي سبک و ماسه اي باید اجتناب شود.

و( در طي دوره ی استقرار )تا سه سال(، جمعیت نماتدهاي مولد غده ی ریشه حداقل 

سالي یک بار در پاییز کنترل شوند تا در صورت وجود آلودگي هاي قابل توجه قبل از 

ایجاد صدمات کلي با آنها مبارزه ی شیمیایي شود.

ز( تقویت درخت جهت گسترش هرچه سریعتر ریشه خود و خروج از ناحیه فعالیت 

نماتد )عمق بیشتر از 50 سانتی متری(.
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6-3-1-2- پوسیدگي طوقه ی درخت انار

عامل این بیماري، قارچ Phytophthora cactorum بوده و دامنه ی انتشار آن در 

باغ های انار، محدود است ولي در صورت آلودگي، منجر به خسارت زیادی خواهد شد.

زيست شناسی

این قارچ می تواند مدت طوالنی در بقایاي گیاهي زنده بماند. اسپورهاي این قارچ در 

شرایط رطوبتي و حرارتي مناسب، جوانه زده و زئوسپورهاي متحرک را آزاد مي سازند. 

با  با فراهم نمودن آب آزاد در خاکهای سنگین و  این قارچ بسیار آب دوست است و 

زهکش نا مناسب، به سرعت تکثیر می یابد. زئوسپورها به کمک تاژک هاي خود فواصل 

به طور  قارچ  این  مي رسانند.  ریشه هاي درخت  و  به طوقه  را  و خود  شنا کرده  را  کوتاه 

مستقیم از ریشه هاي جوان یا زخم هاي روي طوقه، وارد گیاه شده و تولید ریسه می کند. 

این ریسه ها عامل انتقال  بیماري  مي باشند.

چگونگی خسارت

پوسیدگي،  شکاف خوردگي و ریزش پوست در محدوده ی طوقه و گاهي در پوست 

اطراف آن تا 50 درصد محیط آن، از نشانه های این بیماری هستند. پوسیدگي در شرایط 

مناسب، ممکن است ظرف چند روز، به طور عرضي سراسر محیط طوقه را گرفته و به 

سرعت باعث سبز خشکی درخت شود. سبزخشکی، حالتی است که در صورت فراگرفتن 

پوسیدگی در80 درصد محیط طوقه ی درخت، اتفاق می افتد.
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تصوير6-58-پوســیدگي،شــكافوريزشپوستطوقهیدرختاناربراثر
طوقه پوسیدگي

تصوير6-59-پوســیدگیدرمحلطوقهباکنارزدنخاکقابلمشــاهدهاست

چگونگی کنترل و مبارزه

روش هاي کنترل این بیماری قارچی عبارتند از:

الف( استفاده از روش آبیاري و روش کاشت مناسب که مانع از رسیدن آب به طوقه ی 
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درخت شود.

ب( در شمال کشور و یا در زمین هایی که آب سطحی باال است و یا سابقه آبگرفتگی 

دارند، باید زهکش هایی اصولی اجراء گردد تا بتوان رطوبت باغ انار را پایین نگه داشت.

باید  جد  بطور  بیمار،  درختان  خصوصاً  درختان  طوقه  پای  در  ریزی  خاک  از  ج( 

خودداری کرد و در صورت اجبار می توان از شن استفاده کرد. شن بدلیل نفوذ پذیری 

باال، باعث جلوگیری از ورود قارچ های خاکزی به طوقه انار می شود.

از 50  زماني  که کمتر  در  بوردو،  ترکیب  یا  و  مناسب  قارچ کش هاي  از  استفاده  د( 

درصد طوقه آلوده شده باشد. چگونگی تهیه ترکیب بوردو در فصل تغذیه گفته شد.

تصوير6-60-اســتفادهازشنپایدرختانبیمار

6-3-1-3-ترشیدگي و پوسیدگي میوه

یکی از بیماری های مهم است که اغلب در زمان انبار داری بروز پیدا می نماید. عامل 

این بیماري، قارچ نماتوسپورا  و سایر گونه هاي قارچ مانند آسپرژیلوس Aspergilluss و 

قارچ پنیسیلیوم Penicillium مي باشد که از طریق سن هاي آلوده ی فعال در باغ های انار، 

حمله کرم گلوگاه، عارضه ترکیدگي میوه، سوراخ شدن در اثر فرو رفت خار در میوه و 

عوامل دیگر، به میوه ها منتقل مي شود.
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چگونگی خسارت

نیش سن ها و سایر خسارت های ذکر شده در مرحله ی گل دهي درخت، باعث ریزش 

گل ها مي شود ولی پس از تشکیل میوه در محل نیِش حشره ی آلوده به این نوع قارچ، ابتدا 

لکه هاي ِکِرم رنگ تشکیل شده و لکه ها به تدریج بزرگ تر و تیره تر مي شوند و دانه هاي 

انار در زیر این لکه ها، تغییر رنگ داده و به تدریج له و ترشیده مي شوند، تا تمام میوه آلوده 

شده و از بین برود. الزم به ذکر است روند له شدگی و ترشیدگي میوه تا زمان انبارکردِن 

میوه ادامه مي یابد.

دامنه ی انتشار این قارچ در استان یزد، به علت جمعیت زیاد عوامل انتقال دهنده، بسیار 

باال است؛ ولی در استان اصفهان به خاطر وضعیت بهتر اراضي غیرزراعي اطراف از نظر 

سرسبزي و وجود مراتع در اطراف باغ های انار، سن هاي انتقال  دهنده، به انارستان ها هجوم 

نیاورده اند و بنابراین خسارت این بیماری به جز در شرایط استثنایي، چشم گیر نمي باشد.

تصويــر6-61-وجودعاملقارچیبررویمیوهانار
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تصوير6-62-آســیبشــديدمیوهاناربراثرعاملبیماریزا

 چگونگی کنترل و مبارزه

الف( در باغ: 

وضعیت  بهبود  با  انار،  باغ های  به  بیماری  انتقال  دهنده ی  عامل  هجوم  از  جلوگیری 

انار، می تواند یکی از راهکارهای مؤثر در کاهش تمایل  پوشش گیاهي اطراف باغ های 

سن ها )عامل انتقال این بیماري(، به حضور در باغ های انار باشد؛ چون اولویت اول تغذیه ای 

رفتن  بین  از  دلیل  به  به ویژه  انار،  باغ های  به  سن ها  هجوم  است.  مرتعي  گیاهان  سن ها، 

گونه های مرتعی در اثر خشکسالي های دو دهه اخیر و یا تخریب مراتع، تشدید شده است.

 ب( در انبار:

پرتودهي با ۱00 کیلوکالري اشعه گاما، استفاده از گاز متیل برومید با غلظت هاي ۳5 

و 40 گر م در متر مکعب و کاربرد کلریدکلسیم با غلظت 4 درصد در دمای 2-4 درجه 

سانتي گراد و رطوبت نسبی ۹0-80 درصد هم، از جمله توصیه هاي تعدادي از محققین 

براي کاهش خسارت هنگام انبار داری و حفظ طراوت و تازگي میوه انار در طول مدت 

انار در آب گرم 5۱ درجه  میوه  نیز غوطه ورسازي  منابع  از  بعضي  باشد.  انبارداري مي 

سانتي گراد به مدت 60 ثانیه و همچنین استفاده از نوعي واکس جامد قابل حل در آب به 

نام پروالنگ )Prolong( و یا تلفیقي از آب گرم و واکس )ابتدا آب گرم و سپس استفاده 
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از واکس( را قبل از بردن میوه به داخل سردخانه، توصیه نموده اند.

 ) Cercospora ( 6-3-1-4- بیماری قارچی سرکوسپورا

یک بیماری قارچی که عامل آن در خاک و باقیمانده میوه های سال گذشته وجود 

دارد. این قارچ برای فعال شدن نیاز به رطوبت و باد دارد. در خاکهای مرطوب )پس از 

بارش باران( وقتی که هوا به طرف گرمی می رود، این پاتوژن ها در خاک فعالیت خود را 

آغاز می کنند و به وسیله باد در محیط باغ پخش می شوند و روی برگها و میوه ها مینشینند 

و پس از مدتی باعث آسیب به درخت و میوه می شوند. 

عالئم بيماری

انار، موجب سیاه رنگی  این قارچ عالوه بر ایجاد پوسیدگی در سطح خارجی میوه 

شاخه های درخت انار شده و برگ ریزش، حاصل آن است. این بیماری به مرور زمان 

موجب مرگ درخت انار می شود.

تصوير6-63-عالئمبیماریسرکوســپورابررویبرگومیوهانار
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تصوير6-64-لكههایســیاهرنگبررویمیوهاناربراثرقارچسرکوســپورا

پيشگيری و کنترل 

- کنترل مشکالت قارچی در درختان انار، باید پیش از تولید میوه، در اوایل بهار شروع 

شود و در تمام طول تابستان که میوه در حال رشد است، ادامه یابد.

موجب  درخت،  خواب  فصل  در  مس  کلرور  مانند  مسی  کش  قارچ  از  استفاده   -

پیشگیری از بروز بیماری های قارچی در درخت انار می شود. همچنین دو تا سه بار اسپری 

در فاصله ۱5 روز توسط قارچ کش  captan )کاپتان( یا  Dithan M 45- )مانکوزب(  با 

دز 2٫5 کیلو در هزار لیتر آب در زمان تشکیل گل و میوه، کنترل خوبی برای این بیماری 

بوجود می آورد.

در  درخت،  اطراف  در  مناسب  هوای  جریان  ایجاد  برای  کشت  الگوی  رعایت   -

پیشگیری از بروز بیماری های قارچی در درخت انار، بسیار موثر است. 

- هرس مناسب برای ایجاد جریان هوای مناسب و نورگیر شدن تمام قسمت های درخت

- جدا کردن و از بین بردن )سوزاندن یا دفن کردن( میوه ها، ترکه ها و برگ های 

آلوده، به کنترل گسترش بیماری کمک فراوانی می کند.
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تصوير6-65-محلولپاشــیقارچکشجهتمبارزهباسرکوســپورا

)Botrytis( 6-3-1-5-کپک خاکستری انار

 بیماری کپک خاکستری، یکی از مهم ترین بیماری های پس از برداشت میوه انار 

می باشد. این قارچ با آلوده نمودن غنچه گل انار، موجب آلودگی میوه انار می شود. عالئم 

ظاهری بیماری کپک خاکستری، معموالً بعد از برداشت میوه نمایان می گردد.

بيولوژی عامل بيماری

عامل بیماری کپک خاکستری، قارچ Botrytis cinerea می باشد. زمستان گذرانی 

این قارچ بر روی بافت های گیاهی آلوده و میوه های باقی مانده بر روی درخت یا کف 

باغ صورت می گیرد. باد نقش فراوانی در جابجایی عامل بیماری دارد. نقش رطوبت برای 

آغاز چرخه بیماری زایی بسیار اساسی است. سرعت رشد توده قارچی در بازه دمایی ۱8 

الی 24 درجه سانتی گراد، به باالترین سطح خود می رسد.

عالئم بيماری

عالئم اولیه بیماری به صورت نقاط کوچک و قهوه ای رنگ، بر روی گل انار نمایان 

می شود. با گسترش بیماری، توده قارچی سفید و خاکستری به همراه نقاط سیاه رنگ تمام 
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میوه را در بر می گیرد. این قارچ از طریق صدمات مکانیکی، وارد میوه می شود.

پيشگيری و کنترل

- جمع آوری و حذف میوه های آلوده

- جلوگیری از صدمات مکانیکی به میوه ها

- نگهداری میوه در سردخانه )دمای حدود 5 درجه سانتی گراد(

- استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

* سم پاشی با بردوفیکس ۱0 در هزار، پس از ریزش 70 درصد برگ ها در پاییز

* سم پاشی با بردوفیکس ۱0 در هزار، پس از هرس زمستانه

* سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار، هنگام تورم جوانه ها

* سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار، بعد از ریزش گلبرگ ها

تصوير6-66-کپكخاکســتریاناربررویمیوههایانبارشــده
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6-3-1-6- پوسیدگی میوه آلترناريا

آلترناریا که به عنوان پوسیدگی سیاه نیز شناخته می شود، به شکل جراحت و پوسیدگی 

در بخش داخلی میوه درخت، آسیب ایجاد می کند. این بیماری پس از بارندگی شدید در 

شرایطی که میوه تازه شروع به رشد کرده است، اتفاق می افتد.

بيولوژی

گونه های آلترناریا به صورت اسپور یا میسیلیوم روی گیاهان آلوده باقی مانده یا درون 

دانه ها زمستان گذرانی می کنند. اگر زمستان گذرانی قارچ درون بذر باشد، میتواند باعث 

مرگ گیاهچه، مرگ جوانه، پوسیدگی طوقه و آسیب ساقه شود. قارچ ها در طول زمانی 

که باران می بارد یا شبنم روی گیاهان وجود دارد، روی گیاهان و همچنین زیر خاکی که 

مرطوب باشد، رشد می کنند و تکثیر می شوند.

عالئم بيماری

آلترناریا به طور کلی به قسمت های هوایی گیاه حمله می کند. تآثیرات آلترناریا در 

سبزیجات برگ دار، معموالً به صورت نقطه های کوچک، تیره و دایره ای ظاهر می شود. 

در طول بیماری ممکن است قطر این نقطه ها حدود ۱ سانتی متر یا بیشتر گردد و رنگ 

 آنها طوسی یا نزدیک به سیاه می باشد. این عامل بیماریزا، الگوی رشد یکنواختی ندارد. 

نقطه ها به صورت دایره های متحدالمرکز توسعه می یابند.

اغلب روی لکه ها را پوششی سیاه و سفید، پزر دار و نرم می پوشاند که همان اسپورهای 

این قارچ هستند. تکثیر قارچ ها با هاگ افشانی روی بافت های مرده ی گیاه میزبان است. 

بسیاری از گونه های آلترناریا، توکسین هایی تولید می کنند که در بافت های نزدیک به 

کپک پخش می شوند، به همین دلیل دیدن هاله های زرد رنگ به صورت پراکنده اطراف 

لکه موجی، غیر طبیعی نیست. آلترناریا روی ریشه، ساقه و میوه ها، نشانه ها یا لکه های 
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تیره و فرورفته به جای می گذارد.

پيشگيری و کنترل

- کشت ارقام مقاوم به بیماری.

- محصوالت آلوده می تواند روی محصوالت سالم تأثیرگذار باشد؛ بنابراین از بین 

بردن باقی مانده ی آلوده ی محصوالت، در کنترل بیماری مؤثر است.

- کنترل علف هرز نیز، در کاهش وقوع بیماری تأثیرگذار است.

- استفاده از برخی قارچ کش ها نظیر کلروتالونیل، کاپتان )که استفاده از آن توصیه 

نمی شود(، فلودیوکسونیل، ایمازالیل، مانب، مانکوزب، تیرام.

تصوير6-67-عالئمپوســیدگیآلترناريايی

Aspergillus 6-3-1-7- بیماری قارچی آسپرژيلوس

از جمله شایع ترین بیماری قارچی انار، بیماری پوسیدگی میوه آسپرژیلوس )Aspergillus ( می باشد.

پيشگيری و کنترل

- کنترل مشکالت قارچی باید پیش از تولید میوه در اوایل بهار شروع شود و در تمام 
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طول تابستان که میوه در حال رشد است، ادامه یابد.

- استفاده از قارچ کش مسی مانند کلرور مس. 

- هرس کردن گیاهان در فصل خواب، و باز کردن فضای اطراف آن ها جهت جریان 

هوای مناسبی در اطراف درخت.

- اهتمام به سالم نگه داشتن درختان؛ زیرا درختان سالم، کمتر به مشکالت قارچی 

خفیف مبتال می شوند.

      - جدا کردن میوه ها، ترکه ها و برگ های آلوده.

تصوير6-68-عالئمبیماریحاصلازقارچآســپرژيلوس

6-3-1-8- بیماری آنتراکنوز انار

قارچ  مختلف  گونه های  توسط  که  است  قارچی  بیماری  نوعی  آنتراکنوز، 

Colletotrichum  ایجاد می گردد. عالئم این بیماری در تمام قسمت های گیاه ممکن 

است دیده شود ولی بیشترین عالئم در میوه و برگ ها دیده می شود. 

بيولوژی عامل بيماری

این قارچ می تواند در خاک یا بقایای گیاهی ریخته شده در کف باغ، به حالت نهفته 
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نماید.  جوان  برگ های  و  شاخه ها  نمودن  آلوده  به  شروع  بهار،  فصل  در  و  بماند  باقی 

بارندگی و رطوبت زیاد، شرایط مطلوب این قارچ می باشد. برخی تحقیقات نشان داده 

ساعت،   ۱2 مدت  برای  درصد   ۹5 تا   80 رطوبت  و  سانتی گراد  درجه   ۳0 تا   20 دمای 

می تواند سبب طغیان اولیه این آفت گردد. پراکندگی این قارچ در درجه اول از طریق 

آب، باد، حشرات و ابزار باغبانی صورت می گیرد. 

عالئم بيماری 

عالئم اولیه این بیماری، روی برگ به شکل نقاط منظم یا نامنظم، قهوه ای رنگ و 

همراه با هاله ای زرد رنگ می باشد. این قارچ بر روی میوه ها، باعث ایجاد لکه های تیره 

دایره رنگی می شود که به تدریج سیاه شده و گسترش می یابند و میوه در محل این لکه ها 

به راحتی ترک می خورد.

پيشگيری و کنترل

- جمع آوری تمامی برگ ها و میوه های آلوده

- هرس شاخه های آلوده و سوزاندن آن ها

- خارج کردن شاخ و برگ های قدیمی، پیش از شروع رشد درختان در بهار

- دقت در انجام هرس جهت ممانعت از ورود عامل بیماری زا به درون گیاه

- ضدعفونی نمودن وسایل هرس

- استفاده از خمیر یا رنگ جهت پوشاندن محل هرس

- استفاده از بردوفکیس به شرح زیر:

* سم پاشی با بردوفیکس ۱0 در هزار، پس از ریزش 70 درصد برگ ها در پاییز

* سم پاشی با بردوفیکس ۱0 در هزار، پس از هرس زمستانه

* سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار، هنگام تورم جوانه ها
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* سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار؛ بعد از ریزش گلبرگ ها

تصويــر6-69-عالئمآنتراکنوزبررویمیوهانار:)A(اتصالاســپورهایقارچی
بررویســطحمیوهازطريقمیوههایآلوده،بقايایگیاهیآلوده،باد،حشــراتو
غیره،)B(مرحلهاولیه:مشــخصشــدنلكههایدايرهایزيرپوستی،کوچك،آبكی،
کهباحاشــیهقهوهایروشــنشفافاحاطهشدهاســت.)C(مرحلهمیانی:بانزديكی
لكههایســیاهدرحلقههایمتحدالمرکز،مشــخصمیشــودکهدراينمرحلهلكه
هاســختمیشــوندومیوهدرمحلسختشــدنلكهها،ترکمیخورد.)D(مرحله
نهايی:میوههاخشــكشــدهدارایواســپورهایقارچ،میتوانندبهگیاهانديگر

منتقلشــدهويامنجربهآلودگیدرســالبعدشوند
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6-3-1-9-پوسیدگی آرمیالريايی ريشه

پوسیدگی آرمیالریایی ریشه با عامل Armanillania meltea یکی از بیماری های 

مهم گیاهی در دنیا محسوب می گردد. این بیماری به نام های پوسیدگی بند کفشی ریشه 

و پوسیدگی ریشه ناشی از قارچ عسلی نیز معروف است. تاکنون این بیماری در انار، از 

استان های سمنان و خراسان رضوی گزارش شده است.

بيولوژی عامل بيماری

زمستان گذرانی این قارچ، به صورت میسلیوم در درختان آلوده و یا ریشه های مرده 

می باشد که به صورت ریزومورف می تواند سال ها دوام آورد.

عالئم بيماری

عالئم هوایی این بیماری در انار، شامل ضعف، کمی رشد، زردی و کوچکی برگ ها، 

از  به سادگی  ناحیه طوقه، پوست  ناگهانی درخت می باشد. در  سرخشکیدگی و مرگ 

که  گردد  می  مشاهده  کرم  به  مایل  سفید  پوشش  آن،  زیر  در  و  می شود  جدا  درخت 

میسلیوم های قارچ بوده و حالت بادبزنی دارد. در سطح ریشه و طوقه نیز رشته های نخ 

مانندی به رنگ قهوه ای مایل به سیاه، به قطر۱ تا ۳ میلی متر تشکیل می شود و ریزومورف 

نام دارد که گاهی اوقات در مراحل اولیه تشیکل نمی شود. در پاییز، کالهک های قارچی 

به رنگ قهوه ای عسلی به صورت گروهی در پای درختان آلوده تشکیل می گردد.

پيشگيری و کنترل

مدیریت این بیماری بسیار دشوار است زیرا:

۱. خاکزاد بوده و برای مدت طوالنی در خاک باقی می ماند.

 2. قارچ عامل آن، روش های انتقال متعددی دارد به طوری که می تواند از طریق نهال 

های آلوده، خاک آلوده، ادوات کشاورزی، آب های آلوده و... منتقل گردد.

مثمر، غیرمثمر، گیاهان  اکثر درختان  بسیار وسیعی دارد که شامل  میزبانی   ۳. دامنه 



219                                    فصل ششم - عوامل خسارت زای درختان و میوه انار / 

زراعی و زینتی می باشد. 

4 . راه عالج قطعی ندارد و هیچ قارچ کشی به طور قاطع آن را کنترل نمی کند. 

بر این اساس، جهت مدیریت این بیماری، استفاده از روش تلفیقی اجتناب ناپذیر است 

که به شرح زیر می باشد:

- عدم کشت انار در باغات قدیمی با سابقه آلودگی به قارچ آرمیالریا: تاکنون هیچ 

رقم مقاومی از انار به این بیماری گزارش نشده است. لذا بهتر است نسبت به کشت گیاهان 

این  بسیار وسیع عامل  میزبانی  دامنه  به  توجه  با  نمود.  اقدام  آلوده  نواحی  میزبان در  غیر 

با  انجیر  بین،   این  بوده و در  بسیار محدود  ارائه شده  میزبان  تعداد گیاهان غیر  بیماری، 

شرایط منطقه سازگارتر می باشد.

- جلوگیری از ورود نهال های آلوده به باغ: گرچه این بیمارگر، با نهال بندرت منتقل 

می شود، با این حال الزم است جهت جلوگیری از انتقال احتمالی این بیمارگر و سایر 

بیمارگرهای خاک زاد، نهال سالم از نهالستان های مورد تأیید سازمان جهاد کشاورزی 

استان تهیه گردد

- ضدعفونی ریشه نهال ها قبل از کشت با قارچ کش: به منظور جلوگیری از انتقال 

احتمالی آلودگی به باغ، می توان از سوسپانسیون قارچ کش تیوفانات متیل )توپسین ام 

WP 70%( به میزان 60-50 گرم در 50 لیتر آب استفاده نمود و ریشه نهال ها را به مدت 

پنج دقیقه در آن قرار داد.

- از بین بردن درختان آلوده: درختان آلوده به همراه ریشه های آلوده آن ها تا حد 

امکان از خاک خارج شده، سوزانده شوند. سپس با استفاده از ترکیب بردو یک درصد 

محل، تخلیه شده ضدعفونی گردد.

- افزایش زهکشی در خاک های دارای الیه سخت 

- جدا کردن نواحی آلوده باغ: به منظور جلوگیری از انتقال آلودگی از قسمت های 

آلوده به سالم توسط ادوات کشاورزی، آب آبیاری و سایر عملیات کشاورزی الزم است 
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بخش های آلوده باغ از قسمت های سالم جدا شده و انجام عملیات کشاورزی، همچون 

شخم و آبیاری به صورت مجزا در این نواحی صورت گیرد و ادوات کشاورزی پس از 

استفاده در بخش های آلوده، شسته و ضدعفونی شوند تا عاری از هر گونه خاک باشند.

- مدیریت آبیاری، با آبیاری به موقع:  خشکی یا آبیاری بیش از حد، باعث تنش به 

درخت شده و با تأثیر منفی بر مکانیسم های دفاع گیاه، درخت را در برابر عامل بیماری 

زا حساس می نماید.

- کوددهی متعادل: درختان ضعیف همواره نسبت به درختان قوی حساس تر به این 

بیماری هستند لذا با کوددهی بر اساس نیاز درخت، عالوه بر افزایش عملکرد، منجر به 

تقویت درخت شده و مقاومت درخت در برابر عامل بیماری زا افزایش می یاید. 

تصوير6-70-عالئمهوايیپوســیدگیآرمیالريايیريشه
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درخــت تنــه محــل در ماننــد نــخ هــای ريزومــورف )A  -71-6 تصويــر
B(ايجــادکالهــكقارچــیبــهصــورتگروهــیC(تشــكیلورقــههــایمیســلیومی

شكل بادبزنی

6-3-2- روش های کنترل آفات و بیماری ها در باغ انار

6-3-2-1- استفاده از آهک جهت کنترل آفات و بیماری ها

لزوم  دلیل  همین  به  است،  انار  ارگانیک  تقریبا  کشت  ایران،  انار  امتیازات  از  یکی 

استفاده از مواد طبیعی جهت کنترل آفات و بیماری ها بسیار مهم می باشد. آهک یک 

ماده معدنی خورنده است که بیشتر به عنوان افزودنی سیمان مورد استفاده قرار می گیرد. 

اثبات شده برای  با مزایای  آهک همچنین یک آفت کش و قارچ کش مفید و طبیعی 

گیاهان و محصوالت است. در زمان استفاده از آهک، با دستکش کار، عینک ایمنی و 

ماسک صورت خود را محافظت کنید.
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تصوير6-72-آهكپاشــیجهتکنترلآفاتوبیماریها

6-3-2-2- ترکیب آهک و گوگرد

مایع آهک و گوگرد در بسیاری از مراکز خانگی و باغی موجود است. هنگامی که 

برای کنترل قارچ می توانند مورد  این دو عنصر، خورنده گشته و  با هم مخلوط شوند، 

استفاده قرار گیرند و با این محلول می توانید در اواخر زمستان، زمانی که درختان باغ انار 

در خواب هستند، از طریق اسپری کردن، آن ها را محافظت کنید. گوگرد دارای برخی 

از خواص ضد قارچی است، اما هنگامی که با آهک ترکیب شود، قادر به نفوذ به گیاه 

و قارچ می شود. مزایا و معایبی برای استفاده از ترکیب آهک گوگرد وجود دارد این 

ترکیب باعث جلوگیری آفت و بیماری درختان می شود، اما همچنین می تواند هر حیوان 

و یا حشره ای که در برگ وجود دارد )حشرات مفید و مضر( را نیز از بین ببرد و همچنین 

اگر به مقدار زیادی، دوز مصرفی باال باشد، ممکن است باعث آسیب به درختان شود.

6-3-2-3- آهک هیدراته

آهک هیدراته هیدروکسید کلسیم نیز نامیده می شود. این ماده ساده، به عنوان یک سم 

پایه بوده مخطوط آن با آب را می توان از طریق اسپری کردن،  برای کنترل آفت و بیماری 

مورد استفاده قرار داد و برای دفع شته ها، سوسک ها و حشرات مضر و…کاربرد دارد.
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6-3-2-4- مخلوط بوردو

تولید می کند. نسبت  سولفات مس، آهک و آب، یک قارچ کش فصلی قدرتمند 

با  به ۱0 )آهک، سولفات مس،آب( است و می تواند  به ۱  این ترکیب ۱  برای  مناسب 

استفاده از یک سمپاش باغ بصورت محلول پاشی در اواخر پاییز، زمانی که درختان وارد 

فاز خزان می شوند، استفاده گردد. این برنامه، درختان را از قارچ محافظت می کند و بیشتر 

قارچ های موجود در زمستان را از بین می برد.

تصوير6-73-مخلوطســولفاتمسوآهك

6-3-2-5-آهک کشاورزی

یک  عنوان  به  است،  کم  آن  خوردگی  خواص  این که  علت  به  کشاورزی  آهک 

آفت کش توسط بسیاری از کشاورزان و باغداران مورد استفاده قرار می گیرد. آهک 

کشاورزی متشکل از سنگ آهک است که خرد شده و با مخلوط کردن با آب، می توان 

آن را به طور مستقیم به شاخ و برگ بصورت محلول پاشی استفاده کرد.
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6-4- علف هاي هرز

علف های هرز، میزان قابل توجهی از آب و مواد غذایی که باید به درخت برسد را برای 

خود جذب می کنند و باعث میزبانی آفات حشرات و بیماری های قارچی درخت و میوه 

انار می شود. و سعی کنید در زمان اولیه رشد، کنترل شوند تا هزینه کمتری داشته باشید.

علف های هرز، ساالنه هزار دانه را تولید می کنند و بهترین راه برای اجتناب از گسترش 

آن ها این است که قبل از رفتن به بذر، کنترل شوند. چون هر یک علف هرز، بعد از به بذر 

نشستن شاید به صدها مثل خود را تولید کند. و هر چه رشد بیشتری را  پیدا کند، کنترل 

آن سخت می شود.

مدیریت علف های هرز باغ انار، یکی از موارد مورد عالقه ما نیست و این کار، بیشتر 

ضروری است. این علف ها اغلب می توانند به درختان آسیب برساند با درختان برای نور، 

آب، مواد غذایی و فضا رقابت می کنند و بسته به مناطق، گونه و رویش آنها متفاوت است 

و همه آن ها در زمان رویش اولیه باید کنترل شوند.

تصويــر6-74-هجومعلفهایهرزبهباغانار
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6-4-1- انواع علف های هرز باغ های انار
است  مسلم  آنچه  ولي  را ۳4 گونه ذکر مي کنند؛  انار  باغ هاي  هرز  تعداد علف هاي 
علف هاي هرز یک منطقه با منطقه ی دیگر تفاوت دارند. تعدادی از مهمترین علفهای 

هرز باغ هاي انار کشور به شرح زیر میباشند:  

6-4-1-1- سلمه تره

گیاهي علفي، یک ساله یا پایا است. به طور غالب، سطح برگ ها و گل آذین این علف 
هرز با یک قشر آردمانند پوشیده شده است. برگ های آن از نوع ساده و کامل یا داراي 
بریدگي است. گل های این علف هرز به صورت نر ماده و فاقد برگک است. این علف 

هرز دارای گل آذین خوشه یا پانیکول، گل پوش پیوسته و پنج نیش است.

تصوير6-75-علفهرزســلمهتره

6-4-1-2- پيچک صحرايی

این گیاه، جزء گیاهان علفي دولپه اي و چندساله است. این گیاه دارای ساقه ی یکساله 

و ریشه ی دائمي است؛ چون به  وسیله ی جوانه هاي نابجاي ریشه، انشعاب هاي زیادي پیدا 

مي کند. ارتفاع ساقه ی آن از ۳0 سانتي متر تا یک متر بالغ مي گردد. ساقه هاي آن از نوع 
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خزنده یا پیچنده اند یعني در حالت عادي روي زمین مي خزند و هنگامي که در مجاورت 

پایه اي قرار گیرند، به دور آن مي پیچند. برگ هاي پیچک، ساده و شکل آن ها تا اندازه اي 

پیکاني شکل است. گل هاي آن منفرد و محوري مي باشند و کاسه ی آن ها آزاد بوده و از 

پنج کاسبرِگ پیوسته، تشکیل شده است. جام گل این علف هرز، منظم و قیفي شکل و 

گوشه دار بوده و پنج گلبرگ دارد و رنگ آن سفید و کمي مایل به قرمز است.


تصوير6-76-پیچكصحرايي

6-4-1-3- خرفه

گیاهي علفي و فاقد کرک با برگ هاي پهِن بدون دمبرگ، گوشتي، تخم مرغي، رنگ 

سبز تیره و سطحي شفاف است. گل هاي این گیاه به رنگ  زرد، کوچک، بدون دم گل، 

منفرد یا به صورت چندتایي به تعداد 5 تا 6 عدد در کنار برگ ها یا همان کاسبرگ هاي 

رنگین مي باشد. میوه ی آن از نوع کپسول، داراي تمکن مرکزي و محتوي تخمک هاي 

واژگون است.
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تصوير6-77-علفهرزخرفه

6-4-1-4-َمرغپنجهاي

این گیاه داراي ریزوم طویل و بندبند بوده و در مدت بسیار کوتاهي، قسمت زیادي از 

سطح زمین را مي پوشاند ولي به علت داشتن سیلیس فراوان، ارزش علوفه اي ندارد.


تصويــر6-78-علفهرزمرغپنجهای

6-4-1-5- اويارسالم

گیاهي علفي و داراي ریزوم پایا است. ساقه ی آن، توپر با مقطع سه گوش و در قسمت 
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هوایي فاقد گره است؛ بنابراین برگ های آن در سه ردیف طولي قرار مي گیرند. پهنک 

فراوان است و  داراي سیلیس  این گیاه  بشره ی  نواري شکل هستند.  این گیاه،  برگ های 

بنابراین فاقد ارزش علوفه اي است. این علف هرز بیشتر در زمین هاي مرطوب مي روید.

تصوير6-79-علفهرزاويارسالم

6-4-1-6- جو موشی )علف نرمه(

گیاهي از خانواده گندمیان با خوشه هاي باریک و استوانه اي شکل است. خوشه هاي این 

گیاه اغلب بسیار متراکم و به هم فشرده بوده و شبیه سنبله است که تا حدودي سنبلچه ها، از 

هم مجزا به نظر مي رسند. این گیاه یک ساله بوده و به فراواني در باغ ها دیده مي شود. این 

علف هرز دارای ساقه هاي بندبند و برگ های ساقه آغوش است.

تصوير6-80-علفهرزجوموشــی
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6-4-1-7- پنيرک

گیاهي علفي و پایا است که به طور خودرو مي روید و البته کشت هم مي شود. ارتفاع 

گیاه به ۳0 تا 60 سانتي متر مي رسد. برگ هاي دندانه دار گیاه پنیرک، از نوع متناوب بوده و 

داراي دمبرگ و گوشواره است. گل هاي پنیرک داراي برچه هاي متعدد بوده و به صورت 

تاج قرار گرفته اند. کاسه ی گل این گیاه سه قسمتي بوده و آزاد است. گلبرگ های آن 

داراي رنگ قرمز بنفش با پهنک هاللي شکل و گسترده هستند. میوه ی علف هرز پنیرک، 

فندقه مي باشد.



تصويــر6-81-علفهرزپنیرک

6-4-1-8- قياق

پابلند خانواده ی گندمیان  از گیاهان  این علف هرز،  گیاهي علفي و چندساله است. 

می باشد که به سرعت با بذر و ریزوم گسترش مي یابد. گل آذین آن از نوع خوشه مرکب 

گسترده بوده و داراي برگ هاي پهن با رگبرگ سفید و برجسته مي باشد.
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تصوير6-82-علفهرزقیاق

6-4-1-9- ِسس

ِسس، یکي از گیاهان انگلي ُگل دار مي باشد که فاقد برگ، کلروفیل و ریشه بوده و 

فقط داراي ساقه ی باریِک پیچیده و بندبند مي باشد که در محل هر بند، یک فلس  وجود 

تا چند  به قطر یک  نازکي  از جوانه زدن، رشته هاي  انگل، در خاک پس  این  دارد. بذر 

میلي متر و به رنگ هاي زرد متمایل به لیمویي، نارنجي و ارغواني تولید مي کند که با آن ها 

به دور ساقه و برگ گیاه میزبان پیچیده و با ایجاد زائده هاي مکنده و فروبردن این مکنده ها 

در بافت آوندي میزبان، شیره پرورده ی آن را مي مکند و به مصرف خود مي رسانند. این 

علف هرز در ادامه ی رشد خود، تولید رشته هاي منشعب به صورت کالف نخ نموده و 

تمام شاخ و برگ میزبان را در بر مي گیرند. این گیاه با جذب مداوم شیره ی گیاهي، مانع 

رشد و نمو میزبان شده و درنهایت باعث خشکیدن و از بین رفتن آن مي گردد. ابریشمک 

و سیم از نام های دیگر سس هستند.
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برای کنترل و مبارزه با گسترش علف هرز سس، موارد زیر توصیه می شوند: 

-  وجود برنامه ی منظم و مناسب براي مبارزه

- َکنَدن علف هرز سس

- سوزاندن قطعات جدا شده سس

- به هیچ وجه نباید به سس اجازه به بذر رفتن را داد

- قطع پاجوش ها و هرس شاخه هاي نزدیک به سطح زمین

- مبارزه ی شیمیایی


تصوير6-83-علفهرزسس

تصوير6-84-آلودگيتمامشــاخهوبرگدرختانارباعلفهرزســس
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6-4-1-10- خار شتر

 گیاهی است چند ساله به ارتفاع 20 تا ۱20 سانتی متر و دارای شاخه های متعدد خاردار 

به  رنگ سبز تا سبز مات. طول خارها از ۱ تا 6 سانتی متر متغیر بوده و زاویه آن ها، تقریباً 

راست است. برگ ها، بیضی  شکل به  طول۱0 تا ۱5 و عرض ۳ تا 5 میلی متر و ُگل ها که 

معموالً در محور خارها و به  تعداد 2 تا 8 عدد در هر خار ظاهر می شوند، به رنگ قرمز 

ارغوانی تا جگری هستند. کاسه ُگل، بدون ُکرک است و میوه به صورت نیام دانه تسبیحی، 

حاوی 4 تا 7 دانه می باشد. سطح نیام، صاف یا دارای خارهای کوتاه است.


تصوير6-85-علفهرزخارشــتر

6-4-2- مبارزه با علف های هرز

6-4-2-1- مبارزه مکانيکی

 سوزاندن، چیدن و وجین کردن علف های هرز از روش های مهم مبارزه مکانیکی با علف 

هرز است. وجین علف های هرز با، ریشه کن کردن علف های هرز همراه است ولی چیدن 

علفهای هرز، با حذف بخشی از قسمت هوایی گیاه انجام می شود. امروزه وجین علف های 

مانند کولیتواتورهای ردیفی و کولیتواتورهای دوار،  ماشین های کشاورزی  هرز توسط 
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علف زن های موتوری و یا شخم در مزرعه صورت می گیرد.

تصويــر6-86-مبــارزهمكانیكیباعلفهایهرزباغ
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تصوير6-87-وجیندســتیعلفهایهرز

6-4-2-2-مبارزه شيميايی

یا  شیمیایی  سموم  از  دارد،  رواج  بیشتر  باغداران  بین  در  متأسفانه  که  روش  این  در    

علف کش ها برای کنترل علف های هرز استفاده می شود. سموم شیمیایی به دلیل ماندگاری 

باال و همچنین انتقال به میوه می توانند موجب بروز امراض در مصرف کننده شوند.

نکته: هرچند کنترل علف هاي هرز باغات انار ضروري است، اما وجود یک پوشش 

مالیم از علف هاي هرز یکساله مثل علف باغي، باعث کاهش تبخیر، افزایش رطوبت 

نسبي و طراوت باغ و کاهش خسارت آفتاب سوختگي و خشک شدن پوست میوه انار 

مي گردد، لذا توصیه مي شود از لخت کردن کامل سطح باغ انار، پرهیز گردد. اگر از 

معماري صحیح تبعیت مي کنید و امکان تردد تراکتور در باغ فراهم است. با یک بار شخم 

در اواخر زمستان و یک شخم در اواخر بهار و یک بار شخم در اوایل پائیز عماًل ضمن 

بهبود تهویه خاک عمده علف هاي هرز نیز از بستر خاک جدا مي گردد.



فصل هفتم -  برداشت میوه
7-1- ويژگی های میوه ی انار مطلوب

در این قسمت، ضمن ارجاع به ویژگی های کمی و کیفی ارقام تجاری در فصل ارقام 

و ژنوتیپ های انار یا به عبارت بهتر فارغ از نوع رقم، ویژگی های میوه ی انار مطلوب از نظر 

زمان رسیدن میوه برشمرده می شوند:

۱- مقدار اسیدیته ی آب میوه، کمتر از ۱/85 درصد باشد.

2- میزان مواد جامد قابل حل، باالتر از ۱7 درصد باشد.

۳- رنگ پوست و آِب میوه: این ویژگی وابسته به رقم مي باشد ولی به طور کلی رنگ 

قرمز، مطلوب می باشد.

4- عاري از ترکیدگي، بریدگي، سوختگي و پوسیدگي باشد.

5- سطح پوست میوه، صاف باشد.

6 -طعم میوه که عبارت است از نسبت قند به اسیدیته ی قابل تیتراسیون: این ویژگی 
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وابسته به رقم مي باشد. 

7- میزان تانن میوه ،کمتر از 0/25 درصد باشد.

نتایج پژوهش ها نشان می دهد که میوه ی کاماًلً رسیده در رقم ملس  به عنوان مثال، 

ساوه، باید دارای ویژگی های زیر باشد:

- شاخص شکل میوه برابر ۱ باشد؛ یعنی طول و قطر میوه با هم برابر باشند.

- مقدار مواد جامد محلول، در حدود ۱8 درصد باشد.

- مقدار اسیدیته ی قابل تیتراسیون، برابر ۱ میلی گرم در ۱00 گرم باشد.

- شاخص طعم میوه یا نسبت مواد جامد محلول به اسیدیته ی قابل تیتراسیون، ۱8 باشد.

- pH آب میوه در حدود ۳/5-۳/4 باشد.

7-2- زمان برداشت میوه ی انار

میوه هایی که زودتر برداشت شوند، داراي اسیدیته ی باالتر، درصد مواد جامد قابل 

حل کمتر و مقدار تانن بیشتري در دانه ها مي باشند. نتایج بررسي ها نشان مي دهد که اگر 

آن کامل  و طعم  آنکه عطر  بر  برداشت شود، عالوه  رسیدگي  از  قبل  مرحله ی  در  انار 

نمي شود، پوست آن نیز به سرعت تغییر رنگ داده و پوسته ی داخلي آن به رنگ قهوه اي 

در مي آید. میوه هایی که پس از مرحله ی رسیدگي برداشت شوند، به بیماري هاي قارچي و 

عوارض فیزیولوژیک حساس تر شده و عمر انباري آن ها کاهش مي یابد؛ همچنین تأخیر 

در برداشت، باعث خواهد شد بیشتر میوه ها در اثر سردي هوا صدمه دیده و بترکند.

از طریق تعیین الگوی رشدی برای هر میوه در شرایط آب و هوایی مختلف، با تحت 

نمو،  و  رشد  مراحل  طی  در  میوه  فیزیولوژیک  و  مورفولوژیک  تغییرات  قراردادِن  نظر 

می توان زمان رسیدن میوه به اندازه ی نهایی و تاریخ برداشت میوه را برآورد نمود. 

نتایج پژوهش ها نشان می دهد که رشد میوه ی اناِر رقم ملس ساوه، از الگوی رشدی 

سیگموئید ساده پیروی می کند. انار در حقیقت میوه اي نا فرازگرا  است؛ این عبارت یعنی 
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قابل  تا  برسد  کامل  طور  به  درخت  روی  باید  که  است  میوه هایي  جمله  از  انار  که  آن 

برداشت و نگهداری باشد. با این حال، پدیده هاي متفاوتي در بعضي ارقام مشاهده مي شود 

هنگام  در  آن  دانه های  رنگ  که  میوه  باالی  ماندگاري  با خاصیت  تفت  ِگل  رقم  مانند 

برداشت، صورتي بوده و مزه ی ترش دارد ولي پس از 2 تا 6 ماه انبارداري، رنگ دانه ها 

قرمز و مزه ی آن ملس مي شود و همچنین رنگ دانه ها در بعضي ارقاِم دانه قرمز، پس از 

طي کردن زمان انبارداري به قرمِز تیره یا سیاه رنگ تبدیل مي شود.

همان طور که در فصل ارقام و ژنوتیپ های انار اشاره شد، ارقام انار از نظر زمان رسیدن 

به دو گروه تقسیم می شوند: 

ارقام زود رس: این ارقام در شهریور ماه مي رسند. این ارقام فاقد خاصیت انباري هستند  

و باید به محض رسیدن، برداشت و به بازار حمل گردند.

ارقام دیر رس: این ارقام از اواسط مهر تا اواسط آبان مي رسند و در نهایت تا آخر آبان 

هر چه  باید  ترکیدگي،  عارضه ی  از  منظور جلوگیري  به  ارقام  این  برداشت شوند.  باید 

زودتر برداشت و به بازار مصرف یا سردخانه حمل شوند. به  طور  کلي زمان برداشت بیش 

از ۹0 درصد ارقام مختلف انار کشور، در مهرماه مي باشد.

7-3- چیدن و جمع آوري محصول

برای چیدن و جمع آوری محصول به موارد زیر توجه شود: 

روش چیدن: برداشت میوه با دست انجام مي شود؛ به این صورت که با یک دست 

نقطه ی اتصال میوه به شاخه را گرفته و با دست دیگر میوه را چرخانده تا از شاخه جدا شود. 

هرگز نباید میوه با کشیدن از شاخه جدا شود زیرا در اثر این عمل، عالوه بر پوست َکن شدن 

میوه، ممکن است شاخه ها نیز کنده شوند. امروزه با افزایش میزان صادرات و لزوم حفظ 

کیفیت میوه ی تازه، بهتر است چیدن میوه با استفاده از میوه چین انجام شود.
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تصويــر7-1-نحوهصحیحچیدنمیوهیانار

- برای جمع آوری میوه در بعضي مناطق،  از کیسه هاي برداشت استفاده مي شود.

- میوه ی انار حتي المقدور در مواقع بارندگي و یا شبنم چیده نشود؛ زیرا انار آب دیده 

زودتر تََرک خورده و در انبار مي َگندد.

- پوست میوه، مانند یک سد حفاظتي بسیار مؤثر، از کاهِش آب )پالسیدگي( و ورود 

عوامل فسادزا جلوگیری می کند؛ بنابراین هر گونه خراشیدگی، صدمه مکانیکی )ضربه و 

فشردگی(، بریدگي پوست و پرتاب میوه در حین برداشت، جابهجایي و حمل و نقل غیر 

اصولی میوه، عالوه بر افزایش احتمال آسیب به تاج میوه و خراب کردِن شکل ظاهري 

ورود  تسهیل  و  میوه  داخلی  های  قسمت  قهوهای شدن  عارضه  اتالف آب،  باعث  آن، 

میکروارگانیسم هاي فسادزا به داخل میوه خواهد شد که آثار تخریبی آن، پس از دو هفته 

در میوه آغاز خواهد شد.

پوست،  این  می شود  تصور  دارد،  چرمي  حالت  انار  میوه ی  پوست  که  آن  دلیل  به 

مستحکم می باشد و مراقبت هاي الزم در هنگام چیدن و جابه جایي آن انجام نمي شود؛ در 
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حالي که با میوه ی انار،  مانند تخم مرغ باید رفتار شود تا در اثر خراشیدگی، ضربه، فشردگی 

و لق خوردن در هنگام جابجایی، دچار مشکالت بعدي از جمله گندیدگي نشود.

- ُکپه  کردن )انتقال میوه ها به محل انباشت( محصول در باغ: محصول پس از برداشت، 

بالفاصله باید به محل سایه و دور از نور مستقیم خورشید انتقال داده شود.

انباشت )محل  آثار گندیدگي در محل  داراي  و  تََرک خورده  انارهاي  - جداکردِن 

این  در  بیشتر  اطالعات  برای  که  باشد  نیز  محصول  نگهداری  انبار  می تواند  انباشت، 

خصوص، به سرفصل »نگهداری محصول در انبار« ذیل فصل هشتم مراجعه شود(.

تصوير7-2-تمثیلــیازجابجايِيصحیحمیوهیانار

تصوير7-3-کیســهیبرداشتمیوهانار
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7-4- تنظیم برداشت با رسیدِن چندمرحله ای میوه روی درخت

محصول انار با توجه به رسیدِن چند مرحله ای میوه روی درخت، به یکی از روش های 
زیر برداشت می شود:

ابتدا  مناسب،  فرصت  در  و  بال  فراغ  با  باغدار  روش،  این  در  سه مرحله ای:  برداشت 
به  اقدام  و سپس  را چیده  از 250 گرم(  بیش  با وزن  )انارهاي شاه چین  انارهاي درشت 
آبیاری باغ کرده و ۱5 روز بعد، انارهاي متوسط )انارهاي معمولي و رسمي( را برداشت 
ریز  انارهاي  محصول،  چیدن  دوم  مرحله ی  از  بعد  هفته  دو  باغدار  نهایت  در  میکند. 
)انارهاي خرمني( را برداشت کرده و به بازار عرضه می کند. انارهاي دسته ی اول و دوم 
به طور مستقیم پس از چیده شدن، و یا غیرمستقیم پس از جداسازی از کپه ی محصول، 
برای به حداقل  رساندن صدمات مکانیکی )ضربه، فشردگی و نوسان )لقخوردن(( به میوه 
و آسیب دیدگي تاج میوه، در سبد پالستیکي، کارتن یا جعبه به صورت یک یا دو ردیفه 
گذاشته شده و به کارگاه هاي بسته بندي منتقل می شوند. در دسته ی سوم، میوه هاي ریز 
و سالم داخل کیسه های توری به کارخانه های آبگیري منتقل شده و میوه های ناسالم و 

ترکیده، برای تهیه ی رب استفاده می شوند.

تصويــر7-4-قراردادنصحیحمیوهیاناربهصورتيكرديفهدرســبدهاي
پالســتیكيجهتارسالبهکارگاهبستهبندی
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بالطبع پس از رسیدِن  به هرس گل های سری سوم،  با توجه  برداشت یک مرحله ای: 

میوه های سری اول، باید صبر کرد تا میوه های سری دوم نیز برسند و سپس برای چیدن 

محصول اقدام شود. ضایعات محصول در این روش، بیشتر از حالت قبل بوده و الزم است 

ضمن دقت بیشتر در چیدن و جمع آوری محصول، کپه سازی محصول در محل مشخصی 

از باغ انجام شود. 



تصويــر7-5-درجهبنديمقدماتيمیوههاپسازبرداشــتيكمرحلهایدرمحل
انباشت)کپهکردن(محصولدرباغ

برداشت  روش  همچون  جداسازی،  از  پس  محصول،  کپه ی  مطلوب  میوه های 

مورد  در  می شوند.  منتقل  بسته بندي  کارگاه هاي  به  و  گرفته  قرار  سبد  در  سه مرحله ای 

میوه هاي ریز و سالم و همچنین میوه های ناسالم و ترکیده، به ترتیب مثل حالت قبل برای 

آبگیری و تهیه ی رب اقدام می شود.
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تصويــر7-6-میوههايدرجهی2انارداخلکیســههایتوريبرايحملبه
کارخانههاجهتفرآوری







فصل هشتم - عملیات پس از برداشت میوه
8-1- عملیات پس از برداشت محصول درجه 1 و 2 انار

ویژگي بارز میوه هاي برداشت شده این است که زنده هستند و به فعالیت هاي حیاتي 

خود ادامه مي دهند. میوه ی انار به دلیل داشتن آب زیاد، مواد قندي فراوان، بافت نرم و 

حساس، به راحتي در معرض صدمات مکانیکي، کاهش وزن و حمله ی میکروارگانیسم ها 

قرار مي گیرد؛ به همین دلیل باید یک باغدار، پس از برداشت، در کوتاه ترین زمان ممکن 

در مورد فروش و یا نگهداری آن در انبار یا سردخانه اقدام کند و بلکه از قبل تمهیدات 

الزم را در این خصوص در نظر گرفته باشد.

از کیفیت  نمي تواند  برداشت  از  نگهداري پس  در طول دوره ی  انار  میوه ي  کیفیت 

اولیه ی میوه بهتر شود؛ بنابراین بهترین شرایط نگهداري پس از برداشت میوه، تنها مي تواند 

از افت کیفیت میوه جلوگیري کند )هر چند همانگونه که قباًل گفته شد، تناقضاتی در میوه 

انار مشاهده میشود(. عوامل مؤثر در حفظ کیفیت میوه ی انار پس از برداشت شامل دما، 
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رطوبت، غلظت گازها )اکسیژن، دیاکسید کربن و اتیلن( و میکروارگانیسمها مي باشند.

برای توزیع محصول با کیفیت قابل قبول، الزم است مجموعه عملیاتی انجام شود که 

در این فصل به آنها خواهیم پرداخت.

8-1-1- فروش محصول انار

یک باغدار به ۳ صورت زیر می تواند محصول خود را به فروش برساند:

۱- از محل کپه شده یا انباشت میوه در باغ به صورت گزینشی

از  باغ پس  این روش، محصول  در  از چیده شدن محصول:  قبل  و  2- روي درخت 

ارزیابي و برآورد حدود تولید به وسیله ی خبره ی محلي با قیمت توافقي به فروش می رسد.

۳ - فروش محصول پس از چیده شدن، به صورت عمده ویکجا از محل کپه شده یا انباشت 

میوه در باغ به خریداران عمده یا حق العمل کاران: این شیوه در بین باغداران رواج زیادي دارد و 

تعداد زیادي از آنها، محصول خود را پس از برداشت، به این صورت می فروشند.

تصوير8-1-عرضهیمیوهیدرجهي1اناردرکارتنبســتهبندي
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8-1-2- انتقال و جابجايی محصول انار

به کارگاه بسته بندی،  تا رسیدن  باغ  از برداشت در  انتقال و جابجایی محصول، پس 

بسیار  حفاظتي  سد  میوه ها  اغلب  پوست  شد،  اشاره  که  همان طور  است.  مهمی  مسأله ی 

گونه  هر  و  مي باشد  فسادزا  عوامل  ورود  و  )پالسیدگي(  آب  کاهِش  مقابل  در  مؤثري 

خراشیدگی، صدمه مکانیکی، ترکیدگي و بریدگي پوست میوه، عالوه بر این که شکل 

ظاهري میوه را خراب مي کند راه مناسبي براي ورود میکروارگانیسم هاي عامل فساد به 

داخل میوه و اتالف آب خواهد بود؛ بنابراین باید دقت شود که در موقع جابجایی و حمل 

و نقل از،  هر گونه آسیب احتمالي به میوه جلوگیري شود. برای کاهش تلفات میوه در 

زمان انتقال و جابه جایی محصول، به موارد زیر توجه شود:

-استفاده از جعبه ها یا کارتن های استاندارد بدون  آلودگی

- شست وشو و ضدعفونی جعبه های بسته بندي در صورت استفاده ی قبلی از آن ها

- استفاده از وسیله ی نقلیه ی مناسب؛ حتی المقدور کانتینرهاي سردخانه دار به ویژه برای 

مناطق دوردست

- بارگیری محصول متناسب با حجم وسیله ی نقلیه؛ به ویژه برای مناطق دوردست

تصوير8-3-حملمیوهیاناردربســتهبندینامناســب،باکامیونَسربازو
بیشازظرفیتمجاز
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 8-1-3- عملیات بسته بندی محصول انار در کارگاه

انار در ایران طی دو مرحله ی پس از برداشت و  به طور معمول، درجه بندي میوه ی 

پس از انبارداری انجام می شود. درجه بندي براي بازار داخل کشور، به طور عمده شامل 

جداکردن نمونه هاي ترک خورده و فاسد از نمونه هاي سالم مي شود و به رقم، اندازه ی 

افزایش  با  اخیر  در چند سال  می شود.  توجه  میوه، کمتر  و رنگ  میوه، سالمِت ظاهري 

قیمت، درجه بندي و بسته بندي انار براي بازار داخل نیز مرسوم شده  است.

توجه به اصول درجه بندي و بسته بندي میوه ها، عالوه،  بر جلب بهتر مصرف کننده، 

عمده  طور  به  ایران  در  انار  محصول  حاضر،  حال  در  می شود.  ضایعات  کاهش  باعث 

قیمت  با  و  دانه اي  صورت  به  کشورها  اغلب  در  ولی  مي شود  عرضه  فلّه اي  به  صورت 

انار باید توجه شود  قابل توجهي به فروش مي رسد. برای درجه بندي و بسته بندي میوه ی 

میوه ها در کل جعبه یا بسته، هم درجه باشند و از آئینه چینی )چیدن میوه هاي درشت روي 

جعبه و میوه هاي ریز در زیر آن( اجتناب شود.

عملیات بسته بندی محصول انار، در سالن یا کارگاهی به ارتفاع حداکثر 5 متر و مجهز 

به سیستم خنک کننده تا دماي ۱2-۱0 درجه سانتي گراد انجام می شود. بهترین فاصله ی 

زمانی پس از برداشت محصول انار تا طي شدن مراحل درجه بندي و بسته بندي و وارد شدن 

به کانتینر، 24 ساعت مي باشد.

محصول انار قرارداده  شده در داخل سبد یا کارتن، پس از بارگیری در باغ باید به سالن 

یا کارگاه بسته بندي، حمل شده و در آنجا دپو شود تا مراحل زیر جهت بسته بندي مناسب 

آنها انجام شوند:

8-1-3-1- درجه بندي و کنترل اوليه

کارگران ماهر در این مرحله، مشخصات اولیه ی میوه ی انار صادراتي را مورد بررسي 

قرار مي دهند.  مشخصات اولیه ی میوه ی انار صادراتي عبارتند از:
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۱- کنترل وزني اولیه ی میوه به  صورت تجربي و نه با دستگاه توزین

با  میوه( جداسازی آن  انتهاي  باقیمانده در  )قطعه شاخه ی  ُدم  2- در صورت داشتن 

میوه چین

۳- بررسی مقدماتی سالمت میوه از نظر نداشتن خراشیدگی )انار خطی(، ترکیدگي، 

آفتاب سوختگي و آلودگي به کرم گلوگاه در ناحیه ی تاج

8-1-3-2- نظافت تاج ميوه و کنترل کرم گلوگاه انار

از  سالم  میوه های  جداسازی  برای  انار،  میوه ی  بسته بندی  کارگاه های  در  امروزه 

میوه های به ظاهر سالم ولی آلوده به کرم گلوگاه انار، از کمپرسور یا پمپ های باد )روش 

بادگیري( استفاده می شود. بدیهی است ظرفیت پمپ باد بسته به ظرفیت کارگاه، متغیر 

مي باشد. در این روش عالوه بر حذف میوه های آلوده به آفت، میوه  های فاقد کیفیت که 

رنگ دانه های آن سفید شده است نیز در اثر فشار باددهی تََرک برمی دارند و درنهایت به 

وسیله ی کارگران، میوه های ترکیده از خط خارج می شوند.

به  دلیل آنکه بعضي از باغداران برای کنترل کرم گلوگاه انار، مبادرت به حذف پرچم 

مي کنند، ممکن است در مرحله ی بسته بندی به دلیل تمیزبودن تاج، دقت الزم و کافي در 

مرحله ی نظافت تاج میوه انجام نشود و یا به تصور اینکه این  میوه ها عاري از کرم گلوگاه 

هستند، این مرحله حذف شود. همچنین به  دلیل آنکه ممکن است آفت کرم گلوگاه انار 

براي بعضي کشورها، آفت قرنطینه اي اعالم شده باشد و از طرف دیگر صدور انارهاي 

انار به سایر کشورها هر چند این آفت جزء آفت های قرنطینه اي  آلوده به کرم گلوگاه 

به جهت کاهش میزان  بر مصرف کننده خواهد داشت،  ناخوشایندي  تأثیر  نباشد،  آن ها 

خطا و خروج همه ی میوه هاي آلوده به الرو کرم گلوگاه انار از پروسه بستهبندی، سازمان 

حفظ نباتات در سال ۱۳86 طي دستورالعمل نگهداري میوه ی انار قبل از صادرات، جدولی 
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از تیمارهای دمایي و زماني معین جهت تکمیل دوره ی زندگي الروهاي این آفت ارائه 

کرده است که در آن، پس از گذشت زمان تعیین شده و اعمال تیمار دمایی انتخابي، عملیات 

بسته بندی  کارگاه های  اساس،  این  بر  می شود.  انجام  به راحتي  آلوده،  میوه هاي  جداسازِي 

جهت صادرات، باید در ابتدا نوع تیمار انتخابي را بر اساس جدول مذکور جهت صدور 

گواهي بهداشت گیاهي براي محموله هاي صادراتي به مدیریت حفظ نباتات استان اعالم 

کنند تا پس از بازدید و تأیید نگهداري در تیمار دمایي مورد نظر به وسیله ی کارشناس حفظ 

نباتات و سپري شدن زمان تعیین شده بر اساس جدول، عملیات جداسازي انارهاي آفت زده با 

استفاده از روش هاي پمِپ باد و مشاهده ی ظاهري انجام شود و پس از انجام مراحل یاد شده 

و عدم مشاهده ی آلودگي، نسبت به صدور گواهي بهداشت گیاهي اقدام شود.
جدول8-1-شــرايطنگهداريمیوهیانارقبلازبستهبندی1

مدت زمان نگهداري )روز(دما )درجه سانتي گراد(نوع تیمار

۱47تیمار 1

۱55/۳تیمار 2

۱64/2تیمار 3

۱7۳/5تیمار 4

۱8۳تیمار5

۱۹2/6تیمار 6

202/۳تیمار 7

2۱2/۱تیمار 8

222تیمار 9

۱- این جدول به وسیله ی سازمان حفظ نباتات در سال ۱۳86 برای اخذ مجوز صادرات 

ارائه شده است.
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تصويــر8-3-خارجکردنمیوههایانارآلودهبهکرمگلوگاهبهوســیلهیکارگرانو
نظافتتاجمیوههایانار

8-1-3-3- قراردادن ميوه ها در پوشش بسته بندي و توزين نهايي

میوه ها در این مرحله، داخل پوشش فوم )توري مخصوص نگهدارنده ی میوه ی انار( یا 

در کارتن شانه دار )عمل جمع کردن کارتن در قسمتي از سالن به وسیله ی کارگران انجام 

شده و شانه ها در آن قرار مي گیرند( با اندازه ی مشخص )به طور معمول از 8 تا 22 عدد( 

قرار داده مي شوند و سپس توزین نهایي )به طور معمول 5 کیلوگرم خالص( انجام مي شود.

تصوير8-4-توزيننهاييپسازبســتهبندی
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8-1-4- حمل میوه های انار بسته بندی شده

میوه های انار پس از بسته بندی، برای عرضه در بازار داخلي، بازار خارجی )صادرات( 

محصول  مناسب  حمل  منظور  به  شوند.  حمل  باید  سردخانه،  و  انبار  در  نگهداري 

بسته بندی شده، مراحل زیر انجام میشوند: 

8-1-4-1- پالِت بندي

برای حمل و جابجایی میوه های اناِر بسته بندی شده، باید پالت بندی انجام شود. برای 

این کار با توجه به ابعاد کارتن، تعداد ۱5 تا ۱۹ بسته در هر ردیف روي  هم قرار مي گیرند 

و بعد از گذاشتن نبشي در گوشه هاي پالت، چندین مرتبه با تسمه، تسمه ِکشي مي شوند. 

سپس تعداد انار روي کارتن ها عالمت زده مي شود.

8-1-4-2- انتقال پالت ها به کانتينر يخچال دار

پالت ها توسط َجک پالت به کانتینر منتقل مي شوند و به مقصد مورد نظر حمل می شوند.

8-1-4-3- شرايط کانتينر يخچال دار

باید در نظر داشت که انار یک میوه ی نیمه گرمسیری است و نگهداری آن در درجه 

حرارت کمتر از 5 درجه سانتی گراد، ممکن است خطر سرمازدگی میوه و عالئم خسارت 

)پالسیدگی( و  پژمردگی  قهوهای شدن، پوستمردگی سطحی،  از جمله:  از آن  ناشی 

فساد را به دنبال داشته باشد و از طرف دیگر، رطوبت زیاد نیز می تواند شرایط را برای رشد 

میکروارگانیسمها )پوسیدگی( مهیا سازد. شرایط مناسب کانتینر یخچال دار در طول مدت 

بارگیری تا محل نگهداری )انبار و سردخانه( از نظر دما، رطوبت و میزان تهویه ی کانتینر، 

باید به ترتیب 5 درجه سانتي گراد، 85 درصد و ۱5 متر مکعب در ساعت باشد.
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تصويــر8-5-چگونگیچیدمانبســتههایمیوهیاناررویپالت


تصوير8-6-عالمتزدِنتعداداناررويکارتنهایپالتبندیشــده



تصوير8-7-قراردادِننبشــیدرچهارگوشــهیکارتنهایمیوهیاناِرقرارگرفته
رویپالتوتسمهکشی
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8-1-5- نگهداري میوه ی انار

بخشی از ضایعات میوه، به خاطر عدم استفاده از سردخانه و انباِر مناسب و یا شرایط 

نامساعد انبار داري این محصول مي باشد. عمر انباری میوه ی انار تحت تأثیر عوامل محیطی 

پیش از برداشت، زمان برداشت، نحوه برداشت و چگونگی جابجایی و انتقال آن به محل 

نگهداری میوه می باشد. به طور کلی، میوه ی انار مي تواند چندین ماه به طریقه ی سنّتی در 

انبارهای معمولی و به مدت طوالني  تر در سردخانه های مجهز نگهداري شود.

8-1-5-1- استفاده از پوشش واکس روی ميوه

رواج استفاده از پوشش واکس پیش از انبار، در دو دهه اخیر در افزایش عمر انباري 

انار و حفظ کیفیت آن براي مدت ۳ تا 4 ماه، اثر خوبي داشته است.

8-1-5-2- نگهداری ميوه ی انار در انبار معمولی

میوه ی انار در فضایی غیر از سردخانه، در2 حالت نگهداري و یا در اصطالح تَخت 

مي شود که عبارتند از:

در  متر   2×۱0×۱ اندازه هاي  به  گودال هایي  روش،  این  در  روباز:  انبار  یا  1-گوده 

گوشه اي از باغ حفر مي شوند و سپس کف آن ها به ضخامت ۱0 سانتي متر با پالستیک، 

ماسه سنگ و یا خاک اّره پوشانده می شوند تا رطوبت به میوه ها نرسد. میوه هاي درشت در 

وسط و  میوه هاي ریز را در پایین و باال مي چینند، در این حالت ارتفاع توده ی انار حدود 

۱ متر مي شود، آنگاه روي میوه ها با کاه و کلش پوشانده می شوند. نگهداري میوه در این 

نوع انبار، به مدت 2 تا ۳ ماه مقدور خواهد بود.
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تصويــر8-8-انبارکردنيــاتختکردنمیوهیاناردرگودهياانبارروباز

2- انبارهاي سقف دار: چگونگی عملیات مانند روش گوده یا انبار روباز است با این 

تفاوت که روي میوه ها پوشانده نمی شود. بهتر است قبل از انبارکردن، محوطه ی انبار با 

سموم قارچ کش ضدعفوني شود. به طور معمول، انبارهای سقف دار باید دارای رطوبت 

کم بوده، نور مستقیم به داخل انبار نتابد، هوا در انبار جریان داشته باشد و دما به بیش از 

۱0 درجه سانتي گراد نرسد.

8-1-5-3- نگهداري ميوه ی انار در سردخانه ی معمولی

شرایط مناسب برای نگهداری میوه ی انار در سردخانه ی معمولی عبارتند از:

دما: میوه ی انار در دماي 5 درجه سانتي گراد، به مدت 2 ماه قابل نگهداري است ولی  براي 

نگهداري به  مدت طوالني تر، باید دمای سردخانه روی 7/2 درجه سانتي گراد تنظیم شود تا 

میوه دچار سرمازدگي نشود. نتایج پژوهش ها در کشور شیلي نشان می دهد که میوه ی انار 

در دمای 5، 6 و 7 درجه سانتي گراد، به ترتیب به مدت ۱، 2 و ۳ ماه قابِل نگهداري مي باشد.

رطوبت نسبي: میزان رطوبت نسبي مناسب با توجه به رقم و طول مدت نگهداری در 
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به از دست دادن  انار  انار، ۹5-85 درصد مي باشد. پوست میوه ی  سردخانه برای میوه ی 

میوه  نگهداري  می کند.  پیدا  چروکیدگی  حالت  تدریج  به  و  بوده  حساس  بسیار  آب، 

در فیلم )پوشش( پلیمری از جمله نانویی آن و استفاده از واکس به خصوص در شرایط 

پایین بودِن رطوبت نسبي محیط، در کاهش چروکیدگي پوست میوه، بسیار مؤثر میباشد. 

8-1-5-4- نگهداري ميوه ی انار در سردخانه ی کنترل اتمسفر

پژوهش ها در  مورد نگهداری میوه ی انار در سردخانه ی کنترل اتمسفر،  نشان می دهد 

نگهداری شود ولی غلظت  از 5 درجه سانتي گراد  پایین تر  میوه در دمای  در  صورتي  که 

اکسیژن در محیط، 2 درصد باشد، خسارت سرمازدگي کاهش خواهد یافت. در پژوهش 

دیگری مشخص شد، میوه ی انار در شرایط 6 درجه سانتي گراد، ۳ درصد اکسیژن و 6 درصد 

دي اکسیدکربن به  مدت 6 ماه با موفقیت در سردخانه ی کنترل اتمسفر قابل نگهداري است.

8-2- عملیات پس از برداشت محصول درجه ی  3 انار

8-2-1- درجه بندی

میوه های انار درجه ی ۳، به منظور فرآوری شدن استفاده می شوند و کیفیت آن، تأثیر 

قابل مالحظه اي در کیفیت نهایي محصول فرآوری شده دارد؛ بنابراین اولین مرحله براي 

انجام فرآوري میوه، درجه بندي است که به این منظور باید باغدار در برداشت یا گزینش 

محصول جهت فرآوری، به یکسان بودِن رقم، درجه ی رسیدگي، تازه بودن بافت، مزه و 

عطر، رنگ، پاکیزگي و عدم آلودگي به حشرات و مواد خارجي دیگر، توجه کند.

8-2-2- فرآورده های میوه ی انار

8-2-2-1- انار دان خشک )نار دانه(

به ناردانه در مناطق انارخیز استان خوزستان، تُرشِي انار مي گویند. به طور معمول از هر 
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۱0 کیلوگرم میوه ی انار، ۱ کیلو گرم ناردانه به دست می آید و یا به طور متوسط از هر ۳  

کیلو گرم انار دان شده، ۱ کیلو گرم ناردانه حاصل می شود.

برای تهیه ی این فرآورده به طور معمول، به ترتیب زیر عمل می شود:

۱(دان کردن میوه ی انار 

2(پهن کردن دانه های انار در هواي آزاد و اغلب در معرض نور مستقیم خورشید در 

محلي که اغلب پشت بام و یا حیاط خانه است

۳( جمع آوری و تمیزکردن دانه های انار خشک شده 

      4( بسته بندی و عرضه به بازار

تصوير8-9-میوهیاناردانشــدهجهتخشكکردن
اناردانتازه)فرشکات(

امروزه تمایل مصرفکنندگان به محصوالت آماده افزایش یافته است. در میوهها و 

سبزیها نیز، با صنعت محصوالت کم فرآیندشده، محصوالت آماده برای مصرف، تهیه 

می شوند. این صنعت یکی از شاخههای علوم صنایع غذایی به شمار میآید که با افزایش 

تقاضای محصوالت کم فرآیندشده ی میوهها و سبزیها، موجب توسعه صنعت میوهها و 
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سبزیهای بریده تازه گردیده است.

هستند که مصرف  فرآیند شدهای  تازه، محصوالت کم  بریده  و سبزیهای  میوهها 

برای رستورانها، فروشگاههای  این محصوالت  ندارد.  به آمادهسازی اضافی  نیاز  آن ها 

ارائه دهنده غذاهای آماده و فروشگاههای خرده فروش، تهیه میشوند. بسته بندی محصوالت 

کم فرآیندشده میتواند شامل پوشاندن محصول با فیلم و یا بستهبندی به صورت فیلم یا 

در داخل ظروف شیشهای باشد. همچنین این محصوالت که شامل هر گونه میوه، سبزی 

به محصوالتی که  یا شسته شدهاند و  تزئین، پوست گرفته و  یا ترکیب آنها میباشد که 

۱00درصد قابل مصرف هستند، برش داده شده و سپس در پاکت قرار گرفته یا بستهبندی 

قابل  بسته،  داخل  محتوای  از  اطمینان  در خرید،  و سرعت  راحتی  نظیر  عواملی  شدهاند. 

رؤیت بودن محصول، با کیفیت بودن و سالم بودن محصول، موجب مصرف محصوالت 

کمتر فرآیندشده میگردد. 

در سال هاي اخیر، پس از دان کردن میوه ی انار با استفاده از دستگاه هاي ویژه و بسته بندي 

دانه هاي انار به روش َوکیوم، انار داِن تازه، وارد بازاِر مصرف شده است.

تصوير8-10-دســتگاهتهیهیاناردانتازه
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تصويــر8-11-کارگاهمكانیزهیتهیهیاناردانتازه

تصوير8-12-انارداِنتازهیبستهبندیشــده

8-2-2-2- ُرب انار

تهیه ی رب انار از گذشته در ایران متداول بوده است. به طور متوسط از هر ۱0-۱2 

کیلو گرم میوه ی انار، ۱ کیلو گرم ُرب به دست می آید. مراحل تهیه ی رب انار عبارتند از:

۱- شست وشو

2- پوست گیري )قاچ کردن( و دان کردن: به دو روش سنتی و صنعتی انجام می شود:

- سنتی: به  وسیله ی دست انجام مي شود.
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- صنعتی: به وسیله ی دستگاه هاي کوچک که برخي پُرتابل نیز مي باشند، انجام 

میشود.

انار در دستگاه پرس، تحت فشار قرار گرفته و آب آن ها  ۳-  آب گیري: دانه های 

خارج مي شود. انواع مختلف پرس هاي آب گیري از جمله فشاري و مارپیچي وجود دارند.

4- پخت )تغلیظ(: به دو روش سنتی و صنعتی انجام می شود:

- سنتی: پس از آب گیري، آب انار را در ظروف بزرگ ریخته و تحت دمای مستقیم 

آتش قرار مي دهند تا غلیظ شود.

- صنعتی: آب استخراج شده در دستگاه هاي ویژه اي به نام دیِگ پخت در خأل وارد 

شده و طی مدت چند دقیقه در دمای پایین غلیظ مي شود. در مرحله ی بعد، این فرآورده 

و  عفوني  به بخش ضد  بازار،  به  تدریجی  و عرضه ی  زیاد  به مدت  نگهداری  منظور  به 

بدون  خود کار  دستگاه هاي  وسیله ی  به  فرآورده  ادامه،  در  می شود.  هدایت  پاستوریزه 

دخـالـت دسـِت کـارگـر وارد شیشه مي شود و پس از پُرشدن شیشه، بالفاصله درب آن ها 

به وسیله ی چوب پنبه و یا درپوش فلزِي مخصوص بسته مي شود.

5- بسته بندی صنعتی و ارائه به بازار: بَرچسبی دارای نام و ویژگي هاي محصول، نام 

کارخانه ی تولید کننده، زمان تولید و تاریخ مصرف، روي شیشه هاي پر شده چسبانیده و 

انبار بسته بندي روانه مي شود. پس از آن که  انبار نگهداري یا  محصول تولیدي به طرف 

شیشه هاي رب انار به ترتیب باال آماده شدند، بسته به نوع دستگاه هاي بسته بندي کارخانه، 

هر 6، ۱2 یا 24 شیشه در یک کارتن که در روي آن نوع و کیفیت و ویژگي هاي کاال و 

نام تولیدکننده چاپ شده است، قرار داده شده و به انبار یا بازار ارسال مي شوند.
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تصوير8-13-دانکردنمیوهیاناربهروشســنتي


تصوير8-14-پخترباناربهروشســنتي



 

 



فصل نهم - استانداردهای تولید محصول و 
فرآورده های انار

9-1- آشنايی با استانداردهای تولید محصول و فرآورده های انار

پیش  که  هستند  و مشخصات خاصي  ویژگي ها  دارای  آن  فرآورده های  و  انار  میوه 

از هر گونه بررسي فني و اقتصادي تولید، الزم است این خصوصیات به درستي شناخته 

شوند. در این ارتباط، یکي از مؤثرترین روش هاي قابل استفاده، به کارگیري استانداردهاي 

اعتماد  جلب  جهت  مي باشد.  آن  فرآورده های  و  انار  میوه  بینالمللی  و  ملّي  مدون 

مصرف کنندگان، رعایت همه ی نکات مربوط به کنترل کیفیّت و توجه به استانداردهاي 

موجود، امري ضروري است. استانداردهاي ملّي محصول و فرآورده های انار به وسیله ی 

رعایت  به  ملزم  محصول  این  تولیدکنندگان  و  شده  تهیه  ایران  استاندارد  ملی  سازمان 

این استانداردها مي باشند. الزم به ذکر است با توجه به اینکه سازمان مذکور از اعضاي 
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 سازمان بین المللي استاندارد  مي باشد و از آخرین پیشرفت هاي علمي، فنّي و صنعتي جهان 

استفاده مي کند و همچنین شرایط کلّي و نیازمندي هاي خاص کشور را مورد توجه قرار 

مي دهد، استانداردهاي ذکرشده در این مورد؛ مطابق با استانداردهاي جهاني بوده و به طور 

کامل قابل قبول و الزم االجرا هستند. عالقه مندان می توانند برای اطالع از استانداردهای 

منتشرشده در این زمینه، به آدرس اینترنتی پورتال سازمان ملی استاندارد ایران به نشانی 

)http://www.isiri.org ( مراجعه کنند. جهت آشنایی؛ عنوان، هدف و دامنه ی کاربرد 

استانداردهای موجود در زمینه ی فرآیند تولید میوه ی انار و فرآورده هاي آن ارائه می شود.

9-1-1- عملیات خوب کشاورزی  ايران )ايران گپ( انار

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش تولید میوه ی انار مطابق با عملیات خوب 

کشاورزی در ایران می باشد. این استاندارد، استانداردهای پذیرفته شده برای تولید میوه ی 

انار سالم را در برمی گیرد. شماره ی این استاندارد در سازمان ملی استاندارد ایران، ۱654۹ 

ثبت شده است.

9-1-2- میوه ی انار 

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین درجه بندي، ویژگي ها، نمونه برداري، روش هاي 

آزمون، بسته بندي و نشانه گذاري میوه ی انار مي باشد. این استاندارد براي رقم هاي گوناگون 

میوه ی اناِر تازه و رسیده که بسته بندي شده و به  طور مستقیم به مصرف خوراک انسان 

مي رسد، کاربرد دارد. شماره ی این استاندارد در سازمان ملی استاندارد ایران، 262 ثبت 

شده است. 

 9-1-3- برداشت، جداسازي، درجه بندي، ترابري و بسته بندي میوه ی انار 

هدف از تدوین این استاندارد، راهنمایي تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصول انار 
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به  منظور حفظ کیفیت در مراحل برداشت، جداسازي، درجه بندي، ترابري، بسته بندي و 

نشانه گذاري است. این استاندارد درباره ی ارقام میوه ی انار جهت مصرف داخل و به ویژه 

صادرات کاربرد دارد. شماره ی این استاندارد در سازمان ملی استاندارد ایران، 72۳۱ ثبت 

شده است. 

9-1-4- نگهداري میوه ی انار در سردخانه 

هدف از نگارش این استاندارد، نشان دادن روش هاي کلي نگهداري انار در سردخانه، 

ویژگي ها، روش هاي آزمون و بسته بندي آن براي مصرف خوراکي و عرضه در خارج از 

فصل به  گونه ی تازه مي باشد که پیروي از آن ها در برداشت، جورکردن )درجهبندی(، 

ترابري، نگهداري و عرضه، باعث حفظ هر چه بیشتر کیفیت، تازگي و ویژگي هاي رقم 

انار مورد عمل و پیشگیري از خرابي آن خواهد بود. این استاندارد درباره ی همه رقم هاي 

انار که قابلیت نگهداري در سردخانه را داشته و سرما را بدون آسیب دیدن تحمل کرده و 

سالم می مانند، کاربرد دارد.

9-1-5- دانه ی خشک شده ی انار )اناردانه( 

بسته بندي،  شیمیایي،  و  فیزیکي  ویژگي هاي  تعیین  استاندارد،  این  تدوین  از  هدف 

نشانه گذاري، نمونه برداري و روش هاي آزمون دانه هاي خشک شده ی انار مي باشد. این 

نام  به  عمومی  طور  به  که  انار  مختلف  ارقام  خشک شده ی  دانه هاي  مورد  در  استاندارد 

انار دانه شناخته مي شوند، کاربرد دارد. شماره ی این استاندارد در سازمان ملی استاندارد 

ایران، 608۳ ثبت شده است. 

9-1-6- ُرب انار  

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگي ها، بسته بندي، نشانه گذاري، نمونه برداري 
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و روش هاي آزمون رب انار مي باشد. شماره این استاندارد در سازمان ملی استاندارد ایران، 

۱8۱۳ ثبت شده است.

9-1-7- افشرده آب انار تغلیظ شده يا کنسانتره 

آزمون،  و روش هاي  نمونه برداري  ویژگي ها،  تعیین  استاندارد،  این  تدوین  از  هدف 

اناِر  آب  مورد  در  استاندارد  این  مي باشد.  افشرده  اناِر  آب  نشانه گذاري  و  بسته بندي 

این  شماره ی  مي شود.  مصرف  نوشیدن  براي  رقیق شدن،  از  پس  که  است  افشرده شده 

استاندارد در سازمان ملی استاندارد ایران، 5662 ثبت شده است.

9-1-8- آب انار 

نمونه گیري،  فیزیکي و شیمیایي،  تعیین ویژگي هاي  استاندارد،  این  تدوین  از  هدف 

مورد  در  استاندارد  این  کاربرد  دامنه ی  است.  طبیعي  آب انار  نشانه گذاري  و  بسته بندي 

آب اناري است که به  عنوان آب میوه مصرف مي شود. شماره ی این استاندارد در سازمان 

ملی استاندارد ایران، 26۱6 ثبت شده است.

9-1-9- نوشیدني  شربت انار 

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگي هاي فیزیکي و شیمیایي، میکروبیولوژي، 

این  مي باشد.  انار  شربت  آزمون  روش هاي  و  نمونه برداري  نشانه گذاري،  بسته بندي، 

استاندارد در مورد شربت انار که از مخلوط آب انار طبیعي و یا آب اناِر بازسازي شده با 

شکر و یا شیرین کننده هاي مجاز به کمک حرارت تهیه و بسته بندي مي شود کاربرد دارد. 

شماره ی این استاندارد در سازمان ملی استاندارد ایران، 6802 ثبت شده است.
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