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  مقدمه 
كه در  درخت كوچكي است .Punica granatum Lبا نام علمي انار 
داراي رشد و باردهي خوبي اي  و مديترانهگرمسيري  نيمه و هاي خشك اقليم ١٧٥ 

   .باشد مي
قسمتهاي وسيعي از سرزمين ما كه در محدوده كوير مركزي ( دشت كوير و 
كوير لوت ) واقع شده داراي شرايط آب وهوايي خشك ونيمه گرمسيري است 

به كه درختان انار مي توانند در چنين شرايطي اهميت خاصي داشته باشند. 
همين دليل درتمام استانهاي كشور كه در حاشيه كوير مركزي قرار دارند كشت  ١٨٠ 

و كار انار از قديم االيام رونــق ويژه اي داشته و سطح زير كشت، تنوع ارقام، 
انار در ميزان رشد و باردهي درخت و كيفيت محصول آن قابل توجه است. 

اط به عنوان يك درخت اروپا و امريكا به صورت خيلي محدود و در اكثر نق
زينتي كاشته مي شود و فقط در كشورهاي شمال آفريقا، اطراف درياي 
مديترانه، هندوستان، مشترك المنافع و جديداً دركاليفرنياي آمريكا و چين به  ١٨٥ 



  ٩

انار از جمله ميوه هايي است كه عالوه شود.  صورت باغ ميوه پرورش داده مي
، مارماالد، ب ميوه، كنسانتره، مرباصورتهاي رب، آبر مصرف تازه خوري به 

انار عالوه بر اينكه در نواحي  اناردان مورد استفاده قرار مي گيرد. وژله، لواشك 
باشد، مقاومت آن به  خشك و نيمه گرمسيري داراي رشد و باردهي خوبي مي

ارقام   در كليه استانهاي كشور،  عوامل اكولوژيكي نيز بسيار زياد است. تقريباً ١٩٠ 

در ، وحشي يا زينتي شود كه بصورت اهلي انار مشاهده مياز متنوعي  بسيار
، كوهپايه ها وجنگلها بطور انبوه و دشتها  در باغستانها،قطعات كوچك و بزرگ 

انارهاي وحشي از  .يا پراكنده وبصورت باغهاي با كشت آبي و ديم وجود دارد
دستان و كرمانشاه به سواحل درياي مازندران تا دامنه هاي البرز و ارتفاعات كر

بعنوان يك ميوه انار در سالهاي اخير  صورت پراكنده و انبوه وجود دارند. ١٩٥ 

   .محصول صادراتي در بخش كشاورزي مورد توجه قرار گرفته است

  خچه : يتار
قدمت انار به زمان كتاب هاي مقدسي همچون تورات و انجيل بر مي گردد و 

برداري از آن در زمانهاي باستان  آنچه مسلم است كشت و كار انار و بهره
در كتابهاي مذهبي آمده است كه حضرت سليمان (ع)  .متداول بوده است ٢٠٠ 

و  99 آيات(انعام در قرآن كريم در سوره مباركه، انارستان بزرگي داشته است 
در آئين ) از انار نام برده شده است.  68) و سوره مباركه الرحمن ( آيه 141

انار در منازل از امور نيكو محسوب گشته است و در زرتشت نيز كشت و كار 
كتب رومي از سه قرن پيش از ميالد مسيح (ع) نيز از ميوه انار نام برده شده 

مي توان كنده كاريهاي انار را است. همچنين در كتيبه هاي تخت جمشيد  ٢٠٥ 

مشاهده نمود و اين خود نشانه شناخت ايرانيان از انار و كشت و كار آن در 
بومي  اندول و بنابر شواهد موجود اناردكبرطبق نظر  باستان بوده است. ايران



  ١٠

 ،آسياي مركزي مناطق  بهباشد و بتدريج  ايران و كشورهاي همجوار مي
از  1792و سپس در سال اي و شمال آفريقا برده شده  شورهاي مديترانهك

گسترش  اسپانيا توسط ميسيونرهاي مذهبي به قاره آمريكا برده شده و در آنجا ٢١٠ 

  يافته است. 
) جنبه تقدس داشته و با اين انگيزه از ايها يقيهنفيگل و ميوه انار براي كارتاژيها(
هومر شاعر بزرگ يوناني در قرن هفتم قبل از  .انار باغهايي ايجاد نموده بودند

ميالد از درخت انار در كتاب اديسه نام برده است و از آن بعنوان درختي كه در 
و فريجيه پرورش داده مي شده، اشاره نموده است. يونانيان  باغهاي فريسه ٢١٥ 

قديم بر اين عقيده بودند كه آفروديت(الهه عشق) اين گياه را در يونان كاشته و 
  گردد.  وجود آن سبب گشايش و فراواني مي

  ارزش غذايي انار: 
متفاوت است كه اندكي مواد و تركيبات موجود در ميوه انار در ارقام مختلف 

 ٢٢٠  مي باشد   :  زيرور متوسط به شرح جدول بط

  گرم قسمت خوراكي ميوه انار100تركيبات موجود در 
مواد غذاييواحد مواد غذايي مقدارواحد مواد غذايي

 gr 4/16 كربوهيدارتgr 3/82-80 آب

gr 6/0- 2/0 فيبرkcal78-63 انرژي
-gr 95/0 پروتئين

5/0  
 خاكستر

gr 
5/0 

  p(  mg8سفر (فgr 9/0-3/0 چربي
  k(  mg259پتاسيم Fe(  mg3/0 )آهن (
  Mg(  mg3منيزيمCa( mg3 )(كلسيم 



  ١١

  Zn(  mg12/0روي Na(mg3 )سديم (
  Cu( mg07/0(مس   mg15/0 )Mnمنگنز (

 )Se(سلنيوم 
µg

6/0  
 تيامين
 B1 (ويتامين
(  

mg

03/0 

  ريبوفالوين
 B2 (ويتامين
(  

mg03/0 

  نياسين
 B3 (ويتامين
(  

mg

3/0 

 C mg6-4ويتامين 
نيك تپانتو

  اسيد
mg

596/0  

در انارهاي  % و 5/0، در انارهاي شيرين % 6/3در انارهاي ترش  سيديتها
  %  8/3وحشي تا 

 145و عصاره خشك آن  gr/cm3 151/1وزن مخصوص آب انار مي رسد و 
 ٢٢٥  گرم در يك كيلوگرم است.

  و صنعتي انار : خواص دارويي 
از آنتوسيانين ها است كه مي تواند در صنايع غذايي بكار انار يك منبع غني 

  رود.
داراي  ،اي تانن ريشه و پوست و ساقه انار عالوه بر داشتن مقدار قابل مالحظه

تركيبات و مواد سودمندي است كه در داروسازي سنتي و حتي پزشكي امروز  ٢٣٠ 

هال كودكان از آن استفاده مي شود. دم كرده آن مانند چاي براي جلوگيري از اس
و ضماد آن براي التيام زخمها و غيره بطور سنتي دركشور ما مورد استفاده قرار 

  مي گيرد. 



  ١٢

گل انار كه داراي مواد مختلفي است، بصورت جوشانده در  و از برگ
داروسازي و پزشكي بويژه پزشكي سنتي ايران استفاده مي شود. اين دو اندام  ٢٣٥ 

توان از آنها با تجويز  و تانن هستند كه ميگياه داراي تعداد زيادي مواد قابض 
  پزشك استفاده نمود. 

پوست ميوه انار داراي مقدار زيادي تانن و مقداري نيز پيگمانهاي رنگي 
در رنگرزي سنتي نخ قاليهاي ايران از پيگمانهاي رنگي آن جهت  كه باشد مي

اده اي، زرد و قرمز استف ، قهوهبه دست آوردن رنگ ثابت و طبيعي حنايي ٢٤٠ 

. از تانن موجود در پوست انار كه نوعي تانن طبيعي با كيفيت مرغوب كنند مي
مي باشد در صنايع چرم سازي و دباغي استفاده مي نمايند. استفاده از تانن 

  . كاربردو داروسازي پوست انار در صنايع شيميايي 
آب انار هم مي تواند در داروسازي نيز بعنوان يك فرآورده عالي وطبيعي 

، دمل، پايين آوردن مبارزه عليه جوشهاي روي پوست كننده خون، تصفيه ٢٤٥ 

  چربي و فشار خون، خنك كننده و شادي بخش و آرام بخش استفاده نمود. 
باشد. مقادير هر يك از اسيدهاي  % چربي مي25متوسط داراي بطور انار هسته 

% 5/42،ئيك % اسيد اول8/36چرب غيراشباع در روغن هسته انار برابر است با : 
مواد  يكربنه مقدار 18% ساير اسيدهاي چرب 0/16واسيد تينولئيك 

% وزن خشك بذر را 15روغن دانه انار تقريباً غيرصابوني اسيدهاي چرب فرار.  ٢٥٠ 

تشكيل مي دهد كه به علت خواص آن داراي اهميت صنعتي در گروه روغن 
  هاي خشك مي باشد. 

   :نسطح زيركشت و ميزان توليد انار در جها
انار در و توليد در حال حاضر عالوه بر ايران كه بيشترين ميزان سطح زيركشت 

در كشورهائي چون تركيه، افغانستان،   جهان را به خود اختصاص داده است، ٢٥٥ 



  ١٣

، مصر، ايتاليا، اردنهندوستان، ارمنستان، گرجستان، تاجيكستان،   پاكستان،
برمه، بنگالدش،   سودان، آذربايجان، ليبي، لبنان، فلسطين اشغالي،تونس، 

ژاپن و آمريكا كشت  فرانسه، چين،  موريتاني، مراكش، قبرس، اسپانيا، يونان،
اين محصول مرسوم است و در بين كشورهاي مذكور باالترين سطح زيركشت 

جمهوريهاي تازه استقالل يافته آسياي ، هندوستانو تنوع ارقام انار مربوط به  ٢٦٠ 

  نيا مي باشد.    مركزي، ماوراء قفقاز و اسپا

  رانياسطح زيركشت و ميزان توليد انار در 
سطح زيركشت باغات غيربارور، باغات بارور، ميزان توليد و عملكرد به 

  باشد. مي زير تفكيك استان به شرح جداول
  ٢٦٥ 

 1387ميزان توليد وعملكرد محصول انار درسال زراعي سطح زيركشت،

 استان رديف 

 سطح كشت باغات (هكتار)
زان مي

 توليد
 عملكرد 

 (تن)جمع كل  بارورغيربارور
(كيلوگرم 
 درهكتار)

 2864.9 409.4 142.9150.2 7.3آذربايجانشرقي 1

 0 0 000آذربايجانغربي 2

 7000.0 18.9 0.12.72.8اردبيل 3

 4549.530717620.513103.74266.9اصفهان 4

 9783.9 584.1 109.7 59.7 50 ايالم  5

 7193.8 1484.8 74.2206.4280.6بوشهر 6

 8837.9 5900.2 267.7667.6935.3تهران 7
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8 
چهارو محال
 بختياري 

14.1 310.4324.5 4759.4 15333.1 

 4018.9 3093.63813474.61531.2خراسان جنوبي 9

 243.7 173.8 6600.7713.37314خراسان ضوي 10

 8017.0 141.1 8117.698.6خراسان شمالي 11

 1419.11784.111656.28213.8 365 خوزستان  12

 8246.7 1153.91595.29515.9 441.3 زنجان 13

 8149.0 1360.9932.72293.67600.6سمنان 14

15 
سيستان

 وبلوچستان 
126.4 1292.81419.214015.410841.1 

 7123.81210019223.8199631.116498.4فارس 16

 4499.6 3324.3 0738.8738.8قزوين 17

 9655.4 1380.4944.3 1282.697.8 قم  18

 7168.2 609.3 2985114كردستان 19

 88.12648.22736.317901.26759.8كرمان 20

 10159.3 9336.4 11.1919930.1كرمانشاه 21

22 
كهكيلويه و 
 بويراحمد 

72.1 1076.11148.29160 8512.2 

 6638.7 435.5 116.2 65.6 50.6 گلستان  23

 5592.9 1640.4 293.3316.4 23.1 گيالن  24

 20662.7 1225.2906.92132.118739لرستان 25

 9726.6 220.41353.51573.913165مازندران 26
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 270.8 9516.2650.710166.9176.2مركزي 27

 11279.5 1041.1 092.392.3هرمزگان 28

 1008.95392.56401.448457.58986.1يزد 29

30 
جيرفت و 
 كهنوج 

1.6 310.2311.8 1527.7 4924.9 

 37684.63710174785.6396983.710700.1 جمع  31

  مشخصات گياهشناسي:  
 Punicaceae خانوادهمتعلق به  Punica granatum L.انار با نام علمي

  .يك جنس و دو گونه دارد Punicaceae. خانواده باشد مي
1( Punica granatum  از اين گونه  رديف برچه دارد. 2-3: اين گونه

 ٢٧٠  د.اعم از خوراكي و زينتي وجود دار زيادي ارقام

2 (Punica grotopunica د: اين گونه يك رديف برچه دار.  
در مناطق مختلف كشت مي شود كه هم  متنوعي ارقام granatum گونه  در
 var.spinosa Punica رقمنبه خوراكي و هم جنبه زينتي دارند. ج

granatum  ميوه بسيار ريز دارد. وحشي بوده و  
 ٢٧٥  :اهلي عبارتند از ارقام

Punica granatum var.sativa  ،  Punica granatum 

var.nana, 
 Punica granatum var.albesence   ، Punica granatum 

var.rasemosa 
برگ با پاجوشهاي فراوان،  اي پرشاخ و درختچهبوده و  x=8 در اين خانواده ٢٨٠ 

 باشد مي ريز هاي نامنظم و كم و بيش خاردار و نيمه برگ ، با شاخهبدون كرك
ارقام رسد.  متر مي 2-5ارتفاع تا  اي و مديترانه گرمسيري هاي نيمه كه در اقليم
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رين هستند. خاربيشتري نسبت به ارقام شي ي كوتاهتر باترش معموالً درختان
  تعداد خار درختان جوانتر نيز از درختان مسن تر بيشتر است.

 ٢٨٥   :هاي اناربرگ

برگهاي  .باشند مي و فاقد گوشواره، با دمبرگ كوتاه، بدون كرك برگها كامل
تيره و سبز در قسمت فوقاني برگهاي كامل آن  حنايي رنگ وقرمز جوان انار 

هي آثاري از رنگ حنايي نيز در باشند كه گا ميدر قسمت تحتاني سبز روشن 
باشند.  گاهي منفرد وتقريباً فراهم ميو شود. برگهاي انار متقابل  آن ديده مي

سانتيمتر  8 تا1 آن طول و بوده مستطيلي –اي و يا خطي هزبرگها مستطيلي، سرني ٢٩٠ 

باشد. انار در نواحي معتدل و نيمه گرمسيري  سانتيمتر مي 5/0-2و عرض آن 
 مرطوب با زمستانهاي ماليم و يته ولي در مناطق گرمسيرخزان پذيري داش

بصورت چابهار)  ستانر(شهمانند هندوستان و مناطق جنوب شرقي كشور
مي فقط تعدادي از برگهاي آن در طول زمستان ريزش هميشه سبز بوده و 

 ٢٩٥  .كنند

  : ي انارها شاخه
ي خارهايي با براساس رقم داراو هاي انار باريك و معموالً ناهموار بوده  شاخه

رقم شيرين شهوار بدون خار و انار ترش سبز  .باشند تعداد و طول مختلف مي
ها به هنگام جواني مقطعي  . شاخهاز پرخارترين واريته هاي انار هستند

اي داشته و داراي پوست تقريباً  و در رشد كامل مقطع دايره وجهيچهار ٣٠٠ 

بصورت  كساله يا دوسالهيهاي  ها در شاخه باشند. ميوه خاكستري تا سبز مي
دهنده را  هاي ميوه تشكيل مي گردند. شاخهيا چندتايي  منفرد و جانبيانتهايي و 
بسيار هاي  گويند. اسپورها در واقع شاخه مي) spur(ميخچه يا اسپور سيخك، 

دهنده  هاي ميوه هستند كه روي آنها جوانههاي كوتاه  كوچك و ضخيم با ميانگره
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به  ساله 3تا  2هاي  دهنده در روي شاخه ميوهاسپورها . شود يا برگ تشكيل مي ٣٠٥ 

سانتي متر  20دهنده برحسب سن به يك تا  هاي ميوه آيند. طول شاخه وجود مي
دهد.  مرتبه ميوه مي 4تا  3دهنده در طول عمر خود  رسد و هر ميخچه ميوه مي

  شوند.  ها تشكيل مي دهنده انار غالباً در اطراف شاخه ميوه اسپورهاي مفيد و

  :هاي انار گل
همه ) هستند، بدين معني كه   Epigynousاپي جينوس (هاي انار  گل ٣١٠ 

يا  هاي قرمز بي بو و به رنگ . اين گلهااعضاي گل روي تخمدان قرار گرفته اند
هاي تزئيني به رنگ سفيد و در بعضي  قرمز مايل به نارنجي و در برخي از گونه

سانتيمتر، به  4تا  3نار درشت، به قطر هاي ا باشند.گل ديگر به رنگ زرد مي
ها كامل و  رسند. گل سانتي متر مي 5تا  8/3و عرض  5/7تا  5/3طول 
 ٣١٥ شهدبوده و اي هستند كه داراي اعضاي نر و ماده  اي شكل يا استوانه زنگوله

 20تا  1گلهاي انار بصورت انتهايي بر روي سيخكهايي به طول  .دارند
 4تا  3د از شروع فصل رشد در چند مرحله(حداقل روز بع 60تا  40سانتيمتر 
شوند كه مرغوبترين و درشت ترين  ) ظاهر ميروز 15تا  10به فواصل  مرحله
هاي سال  ي اوليه در روي شاخهگلها .باشند ها حاصل از گلهاي اوليه مي ميوه

 ٣٢٠  شوند. شوند و اكثر آنها تبديل به ميوه مي قبل تشكيل مي

  شوند:  به دو دسته تقسيم مينهنج و زمان گلدهي  براساس شكلهاي انار  گل
خامه و  : در اين گلها)Fertile flowers(گلهاي بارآور يا ثمري يا زايشي -1

كالله مادگي باالي  و هستند تقريباً هم قدها  بساك و كالله بوده، پرچم بلند
 باشد. اين گلها كشيده هستند و قطرشان در محل پرچم قرار داشته و فعال مي

مانند  بيشتر از قطرشان در گردن گل است، به عبارت ديگر بطريه قبه سااتصال  ٣٢٥ 



  ١٨

درصد اين گلها تبديل به ميوه  8/4مي باشند. براساس تحقيق انجام شده حدود 
  درصد ريزش مي نمايند.  2/95شده و 

: اين )  Barrenيا  Sterile flowersگلهاي نازا يا علفي يا غيرثمري ( -2
كالله  هستند وخامه و پرچم كوتاه  داراي، بوده هاي ثمري ز گلگلها كوچكتر ا

كمتر  به شاخه كوتاهتر و در زير بساك قرار دارد. قطر اين گلها در محل اتصال ٣٣٠ 

 ن گلها قيفي يا شيپوري شكليا ديگر يبه بيان گردن گل است،در  شانقطراز 
به روند و  مي بيشتر براي انجام عمل گرده افشاني به كاراين گلها  باشند. مي

ي نازا ها م تبديل به ميوه نمي شوند. در گلو هيچكدا هدرتدريج ريزش ك
  گاهي گلهايي بوجود .مادگي غيرفعال

هستندكه ممكن است )   intermediate(مي آيندكه حدفاصل يا حدواسط   ٣٣٥ 

داراي خامه هايي به بلندي گل هاي خامه بلند يا به كوتاهي گل هاي خامه 
هايي كه داراي خامه بلند هستند گاهي تلقيح مي شوند و  كوتاه باشند. گل

در  و رسند به رشد كامل ميها به ندرت  توليد ميوه مي كنند ولي اين ميوه
هاي با خامه كوتاه هرگز تلقيح  گل خواهند بود.، اكثراً بدشكل رسيدن صورت

 ٣٤٠ به رنگ تيره و سرخ ها هاي اين قبيل گل گلبرگ ريزند. مينشده و به زودي 

هاي خامه بلند روي  ناقص است. معموالً گل هاهاي گرده آن هستند و دانه
هاي جوان ظاهر  هاي خامه كوتاه بر روي شاخه تر و گل هاي مسن شاخه
  شوند. مي

  : كاسبرگ
 ٣٤٥ 4داراي  شته ودر امتداد نهنج قرار دار بوده وگوشتي  و انار ضخيم هايگل كاسه

 25/1تا  7/0متر، طول آنها  سانتي 1ود ها حد باشند. قطر كاسبرگ مي لوب  8تا 
داراي كاسبرگها پشت رسد.  متر مي سانتي 25/1تا  5/0و عرض آنها  متر سانتي
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كاسبرگها  باشند. هاي زرد يا سبز رنگ حاوي نوش و در حاشيه كركدار مي غده
و با  )دائمي(كاسه گل پايا ،مانند پس از تلقيح و تشكيل ميوه روي آن باقي مي

 ٣٥٠  دهد.  رشد خود ادامه داده و تاج ميوه را تشكيل ميميوه به 

  گلبرگ : 
 عدد 8تا  4 ه تعدادو بها قرارداشته  با كاسبرگيك در ميان هاي انار  برگلگ

اند.  قسمت داخلي يك نهنج گلداني شكل فرورفته جاي گرفته در بوده و
گ قرمز اي با قاعده باريك و كناره صاف، به رن ها بي دوام و نيم دايره گلبرگ

و سانتي متر  3تا  5/1به طول اين گلبرگها  .تيره و بندرت زرد و يا سفيد هستند ٣٥٥ 

  ريزند. و بعد از گرده افشاني مي سانتي متر مي باشند 3تا  1عرض 

  پرچم :
و در اند  در روي ديسكي بطور بي قاعده قرار گرفتههاي گل انار متعدد  پرچم

و زردرنگ هستند. هاي بيضوي  داراي بساك .باشند نوك به رنگ قرمز مي
قرار دارند و تعداد آنها در  ها در قسمت داخلي يك نهنج گلداني فرورفته پرچم ٣٦٠ 

 1تا  5/0طول آنها نيز بين  كه عدد برسد 500تا  200هر گل ممكن است به 
تعداد دانه هاي گرده در هر بساك بسيار زياد است، سانتي متر مي باشد. 

  ميليون گرده آزاد مي كند. 6بطوريكه هر گل بطور معمول 

  خامه يا مادگي:
متر است. كالله  سانتي 54/1خامه يا مادگي گل انار قرمز مايل به زرد به طول  ٣٦٥ 

به تعداد در خامه گل، آن تقريباً كروي وبه رنگ سبز مايل به زرد است. 
  براي عبور دانه گرده وجود دارد. مسير و كانال ،تخمكها
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  تخمدان : 
ها بوسيله  برچه .برچه است 9تا  8ناشكوفا و داراي  ،تانيتحتخمدان انار 

اند ولي  كه ابتدا در يك سطح قرار گرفتهشوند  هاي نازك از هم جدا مي وستهپ ٣٧٠ 

برچه  2-3گيرند. در سطح تحتاني  دو سطح فوقاني و تحتاني قرار مي بعداً در
در سطح  .ها در آن محوري است تن تخمكفوجود دارد كه طرز قرار گر

هاي  هاي كناري وجود دارد. در درون تخمدان دانه با تخمك برچه 5-7وقاني ف
ها در داخل اليه گوشتي آبدار كه همان  هريك از دانه، بسيار زيادي وجود دارد
اين  .) Aryle(آريل را تشكيل ميدهد قرار گرفته است قسمت خوراكي ميوه ٣٧٥ 

سه نازكي يا كي هاي گوشتي به صورت دسته جمعي در داخل پوست دانه
)  Drupletردانه انار يك شفتچه(از نظر گياهشناسي ه .اند بندي شده بسته

  است.

  نهنج : 
برچه قرار دارد كه در دو  8نهنج به شكل فنجان عميقي است كه در ته آن  ٣٨٠ 

برچه حلقه خارجي  3عدد در طبقه تحتاني كه نمايانگر  3اند.  رديف واقع شده
اند و كاذب محسوب  اني قرار گرفتهعدد ديگر كه در قسمت فوق 5است و 

  شوند.  مي

  :  انار ميوه
بز و در زمان )، قرمز درخشنده يا زرد مايل به سBalustaه انار سته كروي(ميو ٣٨٥ 

ميوه انار  واقعگردد. در  ندرت سياه مايل به ارغواني ميرسيدن بعضي ارقام ب
ني رشد منح .دآي كه از رشد و نمو نهنج و تخمدان به وجود مي بوده كاذب

متر و وزن آن  سانتي 20تا  5قطر انار  باشد. ميوه از نوع سيگموئيد ساده مي
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گرم  1000هاي حاصل از گلهاي تيرماه تا بيش از  گرم در ميوه 200 حدود
 ٣٩٠  .رسد ميدرگلهاي سري اول و دوم 

درختان انار معموالً از سه سال بعد از كاشت قلمه يا دو سال بعد از كاشت 
 .رسند سالگي به توليد اقتصادي مي 6تا  5به بار نشسته و در دار  قلمه ريشه

سال مي باشد كه ميزان ميوه توليدي هر درخت  50تا  30عمر مفيد درختان 
درختان انار سال آوري  بستگي زيادي به رقم، طرز كشت و محل باغ دارد.

، آبياري مرتب، ، دفع علفهاي هرزو در صورتيكه عمليات هرس شتهندا ٣٩٥ 

و مبارزه با آفات و بيماريها به موقع انجام شود، هرساله داراي بار و  كودپاشي
  ميوه مناسب خواهند بود. 

  :  انار ريشه
متر به  5/1ريشه درخت انار بسته به نوع خاك، اندازه گودال درختكاري تا 

يابد. به طور كلي  متر به طور افقي نفوذ و گسترش مي 5/3تا  2طور عمودي و  ٤٠٠ 

  ت سطح زمين از عمق آن بيشتر است.انار به موازا هاي ريشه كسترش

  : انار دانه
متر عرض دارد. آريل به رنگ  ميلي 8تا  5متر طول و  ميلي 18تا  4 انار دانه

 به تعداد زياد، مثلثي و بدون آلبومن دانه باشد. سفيد مي وارغواني، قرمز، زرد 
احاطه شده است. در درون اليه گوشتي آبداري  و، داراي جنين پيچيده بوده ٤٠٥ 

ها از رشد و نمو تخمكها به وجود مي آيند كه در داخل پوست در  اين دانه
اي از بافت غشائي پوشانيده  چند قسمت قرار گرفته كه هر قسمت بوسيله اليه

  د. نشو مي
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   :ارقام انار در ايران
، در حدود  1370الي  1365هاي به عمل آمده طي سالهاي  براساس بررسي ٤١٠ 

صي نقاط كشور وحشي و زينتي در اق ،انار اعم از انارهاي اهلي واريته 760
نوع آن از ارقام اهلي هستند كه هر  700كه از اين تعداد  شناسايي گرديده است

خوري،  ، تازهيك از نظر رنگ، طعم، مزه، زودرسي، ديررسي، ترشي، شيريني
غيره  بازارپسندي، خاصيت انباري، مقاومت به امراض و آفات، تركيدگي و 

ايي ه مي باشند. به طور كلي نهال زيركلي به شرح جدول داراي صفات ويژه  ٤١٥ 

آيند در برابر تغييرات عوامل جوي و شرايط  كه از انارهاي ترش به عمل مي
  آيند.  شيرين به عمل مي هال هايي هستند كه از ارقام دانهمحيطي مقاوم تر از ن

د صادرات را شامل مي شود درص 95كه بيش از  انارمهمترين ارقام تجاري 
ني ريز، نادري  كپ فردوس، خزربردسكن، رباب ملس ساوه، شيشه :عبارتند از

كه مهمترين  والت و بجستاني مه ، اردستاني، قجاق قمبادرود، ملس يزدي ٤٢٠ 

، دانه قرمز و است از پوست قرمز و نسبتاً كلفت خصوصيات اين ارقام عبارت
   .مزه ملس تا شيرين
  عمده انار خيز كشور استانهايموجود در  ارقاممهمترين 

 ارقام عمده  استان 
 ،آمنه خاتوني ،شيرين شهوار،ملس دانه قرمز،راوندي،نادري  اصفهان 

  شيرين ،زاغ
  لمك  ايالم

عروسك ، يزدي ،شيرين ،قياسي،تقليد،قجاق،ملسگلوباريك،  تهران 
خراسان 
  جنوبي 

  شيشه كپ
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خراسان 
  رضوي

  ليلي ،ملس ،قند(مشكي) ،اردستاني ،خزر ،انيبجست ،شيشه كپ

  شيرين پوست نازك  ،سينه پهن،ملس دانه سياه،قرمز دو مزه  خوزستان 
  سياه  ،ميخوش ،ملس قرمز،كدوئيپوست،اروشاه،دوستي  زنجان 
  قرنچوك ،ملس ،اردستاني ،يزدي، شهوار ،سرخك ،گلوباريك  سمنان 
و  سيستان

  بلوچستان 
ساوه  ،يسنگان ،هستهبي  ،كله گاوي،بزماني،گالبي،وشيخم

   الديز ،اي
 ،قجاق ،كدرو(زرده انار) ،اتابكي،فاروق،بريت،رباب  فارس

 ،حسين آقايي ،سبز ترش ،شهوار شيرين ،هسيا ،)ميخوشملس(
  عروس  ،ابر ،مير ،تونقال

 سنگاني،قره گوز،ملس،شاه بار  قزوين 
 )دختر حموميشاه پسند(،قجاق  قم 

  شيرين عقدائي ،سياه ملس،شاهي،كيواني،دانه قرمز راور  كرمان 
  ساوه  ،شيرين انار ،دانه قرمز،قمي،ملس سوري،بريت سفيد  كرمانشاه 
ري(ترش كه همان انار سلم،ملس،شكر،كلباد( كاب دار)  مازندران 

  )جنگلي مي باشد
 ،حمدعليآقام ،)يوسف خاني وتبريزي  ،معمولي(ملس  مركزي

   سياه ،)ترش و شيرين(كآل
طوق  ،هملس دانه سيا ،گل ،زاغ ،شيرين شهوار ،ميخوش ،ملس  يزد

  سوسكي  ،گرچ ،گردن

  : انار ارقام نامرغوب
 ٤٢٥  ، قاپاق( دلك ) ( سفيد جنگلي )سگي 
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  ارقام زينتي انار:
هاي اكولوژيكي يكسان هستند نيازانارهاي زينتي و غيرزينتي اكثراً از لحاظ 

از انارهاي غيرزينتي طالب  د ارقام زينتي شرايط بهتري رارس ولي بنظر مي
، انار در نواحي معتدل خزان پذيري داشته ولي در مناطق گرمتر فقط هستند

 ٤٣٠  تعدادي از برگهاي آن در طول زمستان ريزش خواهند نمود.

  : عبارتند ازمهمترين ارقام انار زينتي 
اين  var.pleniflora" "Punica granatum* انار پرپر(گل انار) 

درختچه داراي گلهاي پرپر قرمز رنگ بوده و بيشتر براي تزيين در منازل و 
  .استگردد، موطن اصلي اين درختچه اروپا و استراليا  پاركها كشت مي

 ٤٣٥ "nana rusemosa var. Punica granatum" * انار پرپر پاكوتاه

 ، بسيار پرگلاي و كوتاه با گلبرگهاي پرپر قرمز شفاف اين رقم حالت بوته
  دوام گلهاي آن زياد است. .باشند مي

اين رقم  "warigata var. Punica granatum"* انار گل دورنگ
  باشد. هاي زرد مي داراي گلهاي خيلي درشت است. رنگ گلبرگها قرمز با لكه

از حيث  albesence var. "Punica granatum"* انار گل سفيد پرپر ٤٤٠ 

باشد تنها تفاوت بين نوع انار و ساير ارقام، رنگ  ارقام ديگر انار ميشبيه شكل 
   .شود) باشد.(رنگ گلبرگها از سفيد تا شيري و كرم ديده مي سفيد گلبرگها مي

اين رقم  nana pers var. "Punica granatum"* انار گل زرد پرپر
  داراي گل درشت پرپر بوده كه رنگ گلبرگها در آن زرد مي باشد. 

 ٤٤٥ .nana gracillissima hort"  varمينياتورييا  * انار پا كوتاه

"Punica granatum و بوده اين رقم شبيه انار معمولي ولي كوتاهتر 
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به داراي ميوه كوچك و غيرقابل استفاده با گلهاي زيبا مي باشد. ارتفاع آن 
  نشيند.  مي رسد و مدت طوالني به گل ميكمتر ازنيم متر 

  شرايط آب و هوايي مناسب كشت انار: 
انار به طور طبيعي در دامنه وسيعي از شرايط آب و هوايي رشد درخت  ٤٥٠ 

دهد ولي به خاكهايي كه زهكشي  نمايد و به انواع خاكها سازگاري نشان مي مي
. بهترين خاك جهت كشت انار خاكهاي رسي استباشند حساس داشته كمي 

 هر چندخاكهاي شني در است.  5/8تا  5/7بين   pHشني يا شني رسي با
ول كمتر و با رنگ محصولي  خواهد شدتسريع دهي و رسيدن ميوه  ميوه

، در خاكهاي رسي سنگين گياه رشد و نمو بسيار كمي شدخواهد  روشنتر ٤٥٥ 

  ماند.  ميشه ضعيف، زرد و پژمرده باقي ميه ،داشته
انار بيشترين رشد و توليد محصول را در مناطقي با تابستانهاي گرم و طوالني 

  شت آن دارد. محدوده كا
بهترين  درجه عرض شمالي و جنوبي همراه با انجير و زيتون مي باشد. 41تا 

باشد. انار ميوه  ميمتر از سطح دريا  1700تا  1000 براي پرورش انار ارتفاع ٤٦٠ 

+ درجه 40تا  -5گرمسيري است(درجه حرارت نيمه  اختصاصي مناطق
بب تركيدگي آن سانتيگراد) زيرا گرماي زياد باعث سوختگي و سرماي زياد س

گشته و از لطافت پوست و مرغوبيت ميوه مي كاهد. در مناطق مرطوب براي 
درجه  7ساعت درجه حرارت زير  400تا  200شكستن دوره خواب به 

ميوه براي رسيدن كامل به تابستانهاي گرم و طوالني و پاييز  .سانتيگراد نياز دارد ٤٦٥ 

صل پاييز وسرماي زودرس خشك و بدون باران احتياج دارد زيرا بارندگي ف
د، همچنين هواي خنك و شو هوا موجب تركيدگي ميوه و ضايعات زياد مي
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وجود اختالف درجه حرارت شب و روز به رنگ گيري پوست و دانه ها 
  كند. كمك مي

 ٤٧٠  سرمازدگي : 

گردد.  ي و عمده در باغات انار محسوب ميسرمازدگي يكي از مشكالت اساس
درصد باغات را 100ا ت 10به ميزان سردي هوا بين  بطوري كه هر ساله با توجه

سازد  هاي درختان آسيب وارد مي شاخه . سرماي زمستانه به تنه وسرما مي زند
ولي سرماي زودرس بهاره به برگ و گل درختان انار خسارت وارد نموده و به 

 ٤٧٥  نوبه خود باعث كاهش عملكرد مي گردد.

منابع مختلف مقادير متفاوت ذكر  حد مقاومت انار به سرماي زمستانه را در
درجه سانتي گراد  -15درجه سانتي گراد الي  -11كرده اند بطوريكه از حدود 

مشاهده مي گردد كه مسلماً اين اختالف در رابطه با ارقام و شرايط آب وهوايي 
  متفاوت مي باشد.

 ٤٨٠ + درجه سانتي گراد45و تا  بودهمقاومت انار به گرماي هوا كمتر از خرما 

درجه  19الي  16ميانگين دماي ساالنه در نواحي مساعد كشت انار  باشد. مي
در اين مناطق  وگراد قرار دارد  درجه سانتي 18تا  5/17يا اكثرا  گراد و سانتي

تر نرفته و همه ساله  گراد پايين درجه سانتي -16حداقل مطلق درجه حرارت از 
حساسيت  مناطق وجود دارد.ماه بخبندان در اين  5/2تا  1در زمستان حدود 

 ٤٨٥  نسبت به انارهاي ترش بيشتر است.  به سرما انارهاي شيرين
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  انواع خسارت سرما در درختان انار:

  سرماي ديررس بهاره : -1
زند. در  هاي جوان صدمه مي ها و شاخه اين حالت سرماي زير صفر به جوانهدر 

ي خرمني(ريز) هاي اوليه، انارها چنين حالتي به دليل صدمه ديدن شكوفه
. گاهي اوقات در ارديبهشت ماه با گردد جانشين انارهاي درشت و معمولي مي ٤٩٠ 

 در اثر سرماي وجودي كه انارها از گل درآمده و به اندازه گردو شده اند،
  بهاره سياه شده و از بين مي روند. ديررس

  سرماي پاييزه :  -2
باران باشد، بخصوص اگر در صبح زود و توام با ريزش  پاييزه سرماي

آيد و در اين حالت اكثر انارها  ترين سرما براي ميوه انار به حساب مي خطرناك ٤٩٥ 

، تا حدي كه اگر گردد وارد مي ها ميوهتركيده و خسارت بسيار سنگيني به 
شدت سرما به يخ زدن ميوه منجر شود بافت داخلي قسمت گوشتي ميوه يخ 

  گردد.  زده و ميوه غيرقابل مصرف مي

  ي زمستانه :سرما -3
عوامل مديريتي در باغ نقش مهمتري را نسبت به رقم در جلوگيري از  ٥٠٠ 

سرمازدگي درختان انار دارند، پيشنهاد مي شود موضوع تغذيه مناسب درختان 
انار ، قطع زودهنگام ، آبياري در پاييز ، برداشت سريع محصول پس از رسيدن 

سرمازدگي زمستانه  ميوه در برنامه هاي ترويجي به منظور كاهش خسارت
  مورد قرار گيرند.

درجه زير صفر برسد باعث  12-15سرماي زمستانه چنانچه ناگهاني بوده و به  ٥٠٥ 

خواهد شد، به طوري كه برخي مواقع  خشكيدگي قسمتهاي هوايي درخت
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چاره اي جز به كف بر كردن درختان وجود ندارد. درصورت شدت بيشتر 
شوند. درصورتيكه ناچار شويم  مي هاي درختان انار هم خشك سرما ريشه

قسمت هوايي درخت را كف بر نماييم نحوه احياء اينگونه باغ ها به شرح زير 
 ٥١٠  مي باشد:

 .در سال اول به پاجوشها اجازه مي دهيم رشدو نمو كنند  
 دهيم  در سال دوم نيمي از پاجوشها را حذف كرده و به نيم ديگر اجازه مي

تعادل بين ريشه و قسمت هوايي گياه  به رشد ونمو خود ادامه دهند، تا
  حفظ گردد. 

 هاي قوي را باقي گذاشته و  عدد از شاخه 3وم يك و يا حداكثر در سال س ٥١٥ 

  .گردند بقيه را حذف مي
همراه با عمليات مذكور ساير عمليات باغي از قبيل وجين، آبياري و   ضمناً

  گيرد. جام مينيز انتغذيه 

  عمر درخت انار :
كند و اين روند  سالگي شروع به باردهي اقتصادي مي 5ن درخت انار از س ٥٢٠ 

ها عمر اين درخت را  يابد، ولي در برخي از نوشته سالگي ادامه مي 70ً تا  تقريبا
  سال هم ذكر كرده اند.200تا 

  انتخاب زمين :
عواملي نظير نوع خاك، بافت مناسب، عمق خاك، شيب  در انتخاب زمين بايد

 ٥٢٥  شت و جهت كشت مدنظر قرار گيرند.زمين، روش كشت، فاصله ك

 .كند مي انار در خاكهاي شني رسي، داراي عمق و تهويه مناسب به خوبي رشد
به منظور تغذيه مناسب بايد اين خاكها راتقويت نمود كه مصرف كود حيواني 

گردد. در زمينهاي مسطح  عالوه بر تامين موادغذايي موجب تهويه خاك نيز مي
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به جابجايي خاك و تسطيح وجود ندارد ولي اگر زمين  براي احداث باغ نيازي
نهالها را بر روي خطوط  به صورت تپه ماهور و روش آبياري نشتي باشد بايد ٥٣٠ 

كشت نمود. دراين زمينها اگر روش آبياري  درصد 1-2تراز با شيب حداكثر 
زيرشكن قبل از باشد. استفاده از  نيازي به جابجايي خاك نمياي باشد  قطره

متري در يكنواختي باغات انار و پايايي درخت بسيار مفيد  1و در عمق كاشت 
  باشد. و قابل توصيه مي

 ٥٣٥  اصالح ساختار بستر باغ:

  .باشد مي زيرعوامل محدودكننده خاكي و چگونگي اصالح آنها بشرح جدول 
  40-20بعد از اصالح عوامل محدودكننده خاك و قبل از شخم زدن به ميزان 

  دامي به زمين مي دهيم .  تن در هكتار كود

  نقشه باغ و جهت كشت :
، در مناطقي كه داراي آفتاب سوزان، براي جلوگيري از آفتاب سوختگي ٥٤٠ 

نكات زير  باشند ( تير و مرداد) ميدت و مدت زياد و در فصول گرم سالباش
  گردد: توصيه مي

درختان ، دشوجهت باغ را شمالي جنوبي انتخاب شود، تر مفواصل كشت را ك
تا از  قرار گيرندانداز درخت  ها در قسمت سايه كه ميوههرس شوند اي  ه گونهب

 ٥٤٥  خسارت آفتاب شديد در امان باشند.

امكان استفاده از ، يكنواختي كشت، زيبايي باغ ،در پياه نمودن نقشه باغ بايد به
آبياري وكليه مسائل ، تغذيه ،نحوه مبارزه با علفهاي هرز، ماشين آالت در باغ

  توجه نمود.برداشت  داشت و
متر توصيه  4×5/2يا  متر 4×3با توجه به موارد فوق بهترين فاصله كشت 

 ٥٥٠  . گردد جهت رديفها درجهت شمالي و جنوبي انتخاب ميگردد و  مي



  ٣٠

تر باشد پايايي درخت، نفوذ ريشه در عمق،  چاله كاشت درخت عميقهر چه 
فاده هر چه بيشتر از مقاومت درخت در مقابل خشكي و كم آبي، باد شديد، است

  تر است.  مواد غذايي خاك و توسعه حجم ريشه مناسب
. قرار نگيردخاك  زيردر هنگام كاشت نهال بايد دقت نمود كه تا قسمت يقه 

درصورتيكه در ته چاله اليه خاك رس وجود داشته باشد، مقداري ماسه با  ٥٥٥ 

مخلوط خاك مخلوط مي كنيم و در ته هر چاله نيز يك بيل كود حيواني 
ها با دقت در عمق مناسب گذاشته شده و با خاك معمولي  گردد. نهال مي

گردد  . بعد از كاشت بالفاصله آبياري سنگيني انجام ميشود اطراف آن را پر مي
ها به خوبي به خاك اطراف بچسبند به نحوي كه هواي بين خاك و  تا ريشه

 ٥٦٠  ريشه خارج گردد. 

ها در شروع فصل رشد يعني  دن نهالز سربرداري نهال انار پس از جوانه
شود تا بتوان نهالهاي جوان و يكنواخت  يك ماه پس از كاشت انجام مي تقريباً

داشت. ضمناً آبياري اول و دوم پس از كاشت از اهميت خاصي برخوردار 
  است. 

 ٥٦٥  ازدياد درخت انار : 

تكثير نمود. ، خوابانيدن شاخه و قلمه پيوند، پاجوش توان بوسيله بذر، انار را مي
قلمه آسانترو رشدش سريعتر از ساير روشها مي باشد لذا در حال  ازدياد با

  حاضر بهترين و سهل ترين راه ازدياد انار مي باشد.
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  مشخصات نهال :
سانتي  1نيزكمتر از قطر در منطقه يقه و سانتي متر كمتر نباشد  50از  نهال طول ٥٧٠ 

  . متر نباشد

  : در انارپيوند 
رقم بايستي نسبت به پيوند پايه هاي موجود اقدام كرد كه رايج  پس از انتخاب

  ترين نوع پيوندها در انار عبارتند از:

 ٥٧٥  الف : پيوند شكمي 

  ب: پيوند لوله اي 

  ج : پيوند اسكنه( شكافي) 

  پوشش و قيم گذاري نهال :
نصب قيم براي نگهداري نهال و جلوگيري ازخم شدن در مقابل باد الزامي مي 

اتصال قيم به نهال  .اين قيم حداقل بايد دو سال در كنار نهال حفظ شودباشد و  ٥٨٠ 

توسط نوار پهن و نرم صورت مي گيرد تا آسيبي به نهال وارد نشود، همچنين 
براي جلوگيري از خسارت جوندگان، آفتاب سوختگي و ... با پوششي مانند 

  شاخه درختان، نهال تازه كاشته شده را محصور مي كنند. 

  ي و غرس نهال :ررداگود ب
براي پرورش و رشد درخت ندارند، گودالي به  مناسبدر خاكهايي كه شرايط  ٥٨٥ 

برداشتن خاك چاله و ريختن  متر ايجاد و بعد از 1متر و عمق  1طول و عرض 
پوسيده و كود   ) كامالًخاك مرغوب و مقداري كود آلي(خاك برگ يا كود دامي
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در خاكهاي مرغوب، چاله هايي به طول  ، به كاشت نهال اقدام مي كنند.فسفره
  متر ايجاد و نهال را در آن مستقر مي كنيم. 6/0و عرض و عمق 

پوسيده    دامي كامالً بعد از حفر گودال و پس از مخلوط كردن مقداري كود ٥٩٠ 

كنند تا ذرات خاك به حد  خاك اطراف نهال را لگدكوب ميو  شده كاشته  نهال
ه را محكم نگهدارند. پس از انجام اين ممكن به همديگر چسبيده و ريش

مقدمات اقدام به آبياري نموده كه پس از آن مقداري از خاك نشست 
  خواهدكرد كه الزم است مجدداً كمي خاك پاي نهال ريخته شود.

طريقه ديگر نهالكاري بدين ترتيب است كه چاله را قبالً با خاك و مقداري  ٥٩٥ 

آبياري و تست خاك و پس از گاورو  كود دامي پرسيده پر نموده و بعد از آن
  شدن خاك اقدام به غرس نهال مي كنند.

فصل  از درصورت در دسترس نبودن آب آبياري، انتقال نهال بايد درست قبل
  مرطوب يا اوايل آن صورت گيرد.

 ٦٠٠   :فاصله كاشت و تراكم

متر براي ارقام بارشد رويشي متوسط و  5/2×  5/3فاصله كاشت حداقل 
متر براي ارقام با رشد رويشي قوي قابل توصيه است. ضمن  4×  4حداكثر

اينكه نوع تربيت درخت انار برحسب تعداد تنه در تعيين فاصله كاشت موثر 
  است. 

 ٦٠٥  : بياريآروشهاي 

گيرد باغ انار را تا  پس از عمليات شخم كه در اوائل فروردين ماه صورت مي
گلهاي باردهنده هرچه اواخر ارديبهشت ماه آب نمي دهند تا بدين وسيله 

بيشتر روي درختان ظاهر و ريشه هاي جديد به فعاليت بيشتري وادار شوند. 
بايستي سعي شود كه بسيار اهميت داشته و  آبياري هاي نوبت اول و دوم
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اي يكبار و در  آبياري در زمينهاي سبك هفته دور .سير آب شوند درختان كامالً ٦١٠ 

. نياز انار به آب از اغلب جام مي گيردزمينهاي سنگين هر ده روز يك بار ان
 شتر از ساير درختان ميوه است، وليدرختان كمتر و مقاومت آن به كم آبي بي

آبياري نامنظم بخصوص اگر درخت ميوه داشته باشد اغلب سبب تركيدن ميوه 
  . زير استشرح  به در باغهاي انارآبياري  .  روشهاي مختلفشود مي

 ٦١٥  آبياري كرتي  -1

آب درون كرتهايي كه درختان در آنها كشت گرديده اند جريان روش ر اين د
مي يابد و تمام سطح باغ را مي پوشاند طول كرتها بسته به جنس خاك 
متفاوت است. در خاكهاي سبك طول كرتها كمتر از خاكهاي سنگين است. 
مصرف زياد آب، رشد علفهاي هرز و تماس مستقيم طوقه درخت با آب از 

ين روش آبياري است كه اكثر باغهاي انار به اين روش آبياري معايب مهم ا ٦٢٠ 

  شوند. مي

  روش آبياري جوي و پشته  -2
است. اين روش آبياري به دو  روش كرتيدراين روش مصرف آب كمتر از 

غالم گردشي و رديفي است كه بكارگيري يكي از اين دو طريق بسته به  ،طريقه
 ٦٢٥ باشد .  مساحت باغ مي

گردد ولي  آبياري جوي پشته به طريق غالم گردشي اجرا مي در باغهاي كوچك
  شود. در باغهاي بزرگ و وسيع آبياري جوي پشته به طريق رديفي انجام مي
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  روش آبياري تحت فشار -3
) ضمن صرفه جوئي در مصرف يا بابلراي  (قطرهت فشاردر روش آبياري تح

هرز نيز  آب و نيروي انساني جهت آبياري از رشد بي رويه علف هاي ٦٣٠ 

  .شود جلوگيري مي

  آبياري سفالي  -4
 دست در ترويجي –روش آبياري سفالي زير زميني در قالب طرحهاي مطالعاتي

روش  1/0شود ميزان آب مصرفي در اين روش حدود  مي گفته. است بررسي
 ٦٣٥  اي مي باشد .  غرقابي و يا بسيار كمتر از آبياري قطره

  :نياز آبي درخت انار 
متر  30000حدود   نياز براي هر هكتار باغ بطريقه سنتي تقريباً ميزان آب مورد

باشد. در تحقيقات انجام شده در يزد ميزان آب مصرفي در روش  مكعب مي
 7000و در روش قطره اي  15000و در روش جوي و پشته   21000كرتي 

هر چه فواصل آبياري كوتاهتر  ،باشد متر مكعب در طول يك فصل رشد مي ٦٤٠ 

ن آبي كه در دسترس درخت قرار مي گيرد، بيشتر خواهد بود و به باشد ميزا
دور آبياري در شهرستان ساوه  اين ترتيب راندمان آب آبياري باال خواهد رفت.

روز متغير است و چون تامين آب آبياري از منابع آب زير   6- 10بين 
د زميني(چاه) است كوتاهتر از دور آبياري در مناطق مركزي ايران مثل يز

روز متغيير است و آب بيشتر از  8 -16باشد. در يزد دور آبياري بيـــن   مي ٦٤٥ 

  قنوات تامين مي شود.
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  عمليات شخم : 
باغ انار همه ساله احتياج به شخم دارد و زمان مناسب آن از اواخر پاييز تا 

سانتي متر است. در سطوح  25-40اوايل بهار بوده و عمق متوسط مفيد آن 
ها را بوسيله كارگر و با بيل شخم  درختان و داخل جوي كوچك فاصله بين ٦٥٠ 

صرفه  زنند و در سطوح بزرگتر و مكانيزه از تراكتورهاي كوچك باغي(براي مي
   .گردد ه كارگر و دفع علفهاي هرز و غيره) استفاده ميجويي درهزين

  : باغات انار تغذيه
ده از نتايج روش علمي و صحيح درتعيين نياز كودي درختان انار، با استفا

تجزيه خاك و برگ مي باشد كه در صورت نبود امكانات تجزيه خاك و برگ  ٦٥٥ 

  توصيه عمومي به شرح ذيل براي باغات انار مي باشد: 
  كل خاكنيتروژن  توصيه كود اوره براساس درصد

  )1اوره ( كيلوگرم در هكتار )(  كل نيتروژندرصد 
  400-450  45/0كمتر از 

60/0-46/0 400-350  
0/1-6/0 350-250  

  > 250 0/1بيشتر از
زكود سولفات آمونيوم استفاده شود ، امورد نياز نيتروژن اگر براي تامين  )1(

  مناسبتر خواهد بود

) مواد آلي به صورت ساالنه يكي از مهمترين جايگذاري عمقي(مصرف صحيح ٦٦٠ 

آيد.  عوامل در توليد باال و مرغوبيت محصول انار در باغهاي انار به حساب مي
مواد آلي عالوه بر تامين عناصر غذايي، به علت بهبود ساختمان خاك سطحي، 
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، در افزايش جلوگيري از تمركز نمك در سطح خاككاهش تبخير سطحي و
عملكرد و بهبود كيفيت ميوه انار موثر است. بعالوه رابطه مثبت و معني داري 

و وجود ميزان  بين ميزان مواد آلي و فسفر قابل جذب در خاك وجود دارد ٦٦٥ 

فسفر محلول باال در خاكهاي مناطق اناركاري نشان دهنده مصرف باالي كود 
  .دامي و مواد آلي است

  توصيه كود فسفاته براساس ميزان فسفر قابل جذب خاك
فسفر قابل جذب(ميليگرم در

  كيلوگرم)
فسفات آمونيوم( كيلوگرم در 

  هكتار)
  100-150 5كمتر از

10-5 100-75  
15-10 75-50 

  صفر  15بيشتر از 
 

اين مقادير به صورت توصيه هاي عمومي مصرف كود هستند و ميزان آنها  ٦٧٠ 

، قابل تغيير است.  pHبراساس نوع بافت خاك، درصد كربن آلي در خاك و 
دهد كه در غالب خاكهايي كه باغ انار در آنها احداث شده  تحقيقات نشان مي

محققان معتقد هستند كه در صورت  د امااست، به ميزان كافي پتاسيم وجود دار
سبك بودن خاك و كاهش ماده آلي و همچنين پايين بودن غلظت پتاسيم در 

ميليگرم در كيلوگرم) مي توان نسبت به مصرف سولفات  250خاك(كمتر از  ٦٧٥ 

نيم الي يك كيلوگرم به ازاء هر درخت بارده اقدام كرد. به طور به ميزان پتاسيم 
وتمام كود فسفاته و پتاسيمي را همراه  نيتروژنيسوم كود عمومي مي توان يك 

دامي، حداكثر يك ماه قبل از تورم جوانه ها مصرف كرد. يك سوم  با كود
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باقيمانده به فاصله  نيتروژنپس از ريزش كامل گلبرگها، و يك سوم  نيتروژن
توان در نيمه خارجي سايه  دو ماه پس از تقسيط دوم مصرف شود. كودها را مي ٦٨٠ 

  انداز تاج درخت به صورت چالكود و يا كانالكود استفاده كرد. 

  عناصر غذايي ميان مصرف 
با توجه به آهكي وگاهي شور بودن خاكهاي زير كشت باغهاي انار و وجود بي 

ديگر ضرورت  طرفكربنات فراوان در آب آبياري در اكثرمناطق زيركشت و از 
، مصرف ي گوگرد و كلسيمتامين نياز غذاي خاكهاي زيركشت و pHاصالح  ٦٨٥ 

كودهاي گوگردي همراه با مواد آلي به صورت كانالكود و يا چالكود و 
همچنين براي تعديل اثر سديم فراوان و اصالح نسبتهاي كلسيم به سديم 

)
Na

Ca (كلسيم به منيزيم  و)
Mg

Ca ( مصرف سولفات كلسيم( گچ ) درباغها موثر
است. نتايج به دست آمده از تحقيقات ومشاهدات موجود، حدمطلوب 
خصوصيات فيزيكو شيميايي و غلظت عناصر غذايي در خاك باغهاي انار،  ٦٩٠ 

  .زير است مطابق جدول
  

  حدمطلوب غلظت عناصر غذايي در خاك باغهاي زير كشت انار
 (Ec) 

هدايت 
  الكتريكي
(دسي 

زيمنس بر 
  متر)

(Oc) كربن
  آلي

  (درصد )

فر قابل فس
جذب 

P(ava.)

پتاسيم قابل 
جذب 

k(ava.)  

منيزيم قابل 
جذب 

Mg(ava.) 

گوگرد قابل 
  جذب

2
4so(ava.) 

2< 0/1> 15-10 250-200  600-500  >15 
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آهن قابل 
  جذب
Fe 

(ava.)  

منگنز قابل
  جذب
Mn 

(ava.) 

روي قابل
  جذب
Zn 

(ava.) 

مس قابل 
  جذب

Cu(ava.) 

بور قابل 
  جذب

B(ava.)  

  بافت خاك
  

  لوم  00/1  00/1  5/1  0/5-0/3  0/4 -0/6

  عناصر غذايي كم مصرف 
اثرات مثبت عناصر غذايي كم مصرف(ريزمغذي) در افزايش عملكرد و ارتقاء  ٦٩٥ 

. به اثبات رسيده استكيفيت انار(جلوگيري از تركيدگي پوسته خارجي انار) 
ماده آلي و غلظت عناصر د كه رابطه نزديكي بين ميزان نمطالعات نشان مي ده

 ولي در گذشته، .كم مصرف(ريزمغذيها) در خاك باغهاي انار وجود دارد
و كودهاي فسفاتي را براي تغذيه  باغداران انار كود آلي، كودهاي نيتروژني

روش غيرصحيح(مصرف پابيل) استفاده مي  عمدتاً بهدرختان انار، آن هم  ٧٠٠ 

مصرف به ميزان كافي نبوده است. از بنابراين تامين عناصر غذايي كم  و كردند
، ر مناطق گرم و خشك احداث شده اندباغهاي انار د غالبسوي ديگر چون 

مصرف ماده آلي به علت گرماي زياد و رطوبت كم و تجزيه سريع، نمي تواند 
  به طور عمومي تمام نياز درختان انار به عناصر كم مصرف را تامين كند.

مطالعات نشان ميدهد كه كشت يونجه در بين رديفهاي درختان انار، به طور  ٧٠٥ 

معني داري غلظت آهن و منگنز را در برگهاي انار افزايش مي دهد و در تامين 
اين عناصر براي درخت موثر بوده است. الزم به ذكر است كه از نظر درجه 

با حساسيت  درختان انار در كالس بندي حساسيت انار به عناصر ريزمغذي
  متوسط قرار دارند. 

  ٧١٠ 
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  حد بحراني عناصر ريزمغذي در خاكهاي زير كشت انار
  ميلي گرم در كيلوگرم خاك  عنصر
(Fe) 0/5 آهن  
(Cu) 0/1 مس  
(Mn)0/4 منگنز  
(Zn) 0/1  روي  
(B)0/1 بور  

تيابي به حد مطلوب عناصر غذايي براي باغهاي انار، توصيه عمومي براي دس
   مي باشد.ا قابل اجر زير

  مصرف خاكي عناصر ريزمغذي براي باغهاي انار

  كود  عنصر غذايي
 4به ازاء هر درخت بارده ( هر 

  سال يكبار )
  گرم500-1000 سولفات آهن  آهن
  گرم 150-250 سولفات منگنز  منگنز
  گرم 500-1000  سولفات روي  روي
  گرم 150-200 سولفات مس  مس

 ٧١٥ 

در پاييز و يا زمستان همراه با تر است به، كودهاي محتوي عناصر ريزمغذي
كودهاي شيميايي اصلي و كود دامي در نيمه خارجي سايه انداز درخت در 

. كانالكود و يا چالكود قرار گيرندعمق ريشه هاي فعال در زيرخاك به صورت 
در روش محلول پاشي، نيازي به مصرف مقادير ذكر شده در جدول فوق 

در هزار پس از ريزش كامل گلبرگها،  5تا  2 نيست، بلكه مي توان با غلظت ٧٢٠ 
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 30محلول پاشي را انجام داد و چنانچه عالئم كمبود برطرف نشد مي توان هر 
روز محلول پاشي را تكرار كرد. توصيه مي شود كه ابتدا محلول پاشي بر روي 

ساعت عالئم سوختگي  72يك درخت انجام شود و چنانچه پس از گذشت 
  شاهده نشد ، محلول پاشي در سطح وسيع انجام گيرد. بر روي برگ وميوه م

براي افزايش كارآيي سولفات روي محلول پاشي شده، توصيه مي شود كود  ٧٢٥ 

در هزار به محلول كودي افزوده شود. در صورت ادامه يافتن  5اوره با غلظت 
روز تكرار كرد. در فصل  30عالئم كمبود مي توان محلول پاشي را به فاصله 

با  تاني، مي توان بالفاصله بعد از هرس زمستانه، سولفات روي راخواب زمس
غلظت دو درصد روي شاخه ها و تنه درخت محلول پاشي كرد. همچنين 

در هزار به چسب پيوند وپوشاندن  2اضافه كردن سولفات روي با غلظت  ٧٣٠ 

زخمهاي ناشي از هرس با اين مخلوط، تاثير به سزايي در كنترل كمبود روي و 
  سريعتر زخمهاي هرس خواهد داشت. بهبود 

تركيدگي ميوه در ارقام بسيار متغير و تابع شرايط رشد پوست ميوه است. در 
شرايط شوري خاك و رژيم تشنگي، ميزان تركيدگي ميوه افزايش مي يابد. 
محلول پاشي درخت با اسيد جيبرليك باعث كاهش تركيدگي ميوه مي شود.  ٧٣٥ 

حتمالي تركيدگي انار را كمبود بور و نحوه يكي از عوامل ا ي از محققينبعض
  آبياري مي دانند. 

  
  
  ٧٤٠ 

  گرم ميوه انار 100گرم در  غلظت عناصر غذايي بر حسب ميليحد مطلوب 
  (قسمت خوراكي ميوه انار)
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  نيتروژن
(N) 

 فسفر
(P) 

 پتاسيم
(K) 

  كلسيم
(Ca) 

  منيزيم
(Mg) 

170  8  260  3  3  
  آهن

(Fe) 

 منگنز
(Mn)

 روي
(Zn) 

  مس
(Cu)  

  بور
(B) 

3/0  15/0 15/0 12/0  15/0  
 در خاكهاي آهكي اناردرختان عناصر غذايي در برگ بهينه غلظت 

 نيتروژن
(N)

فس
  فر

(P)

 پتاسيم
(K)

 كلسيم
(Ca)

  منيزيم
(Mg)

  آهن
(Fe)

  روي
(Zn) 

  مس
(Cu) 

  منگنز
(Mn)

  بور
(B)

  ميلي گرم در كيلوگرم  درصد
25/2  15/0 7/1 9/1 5/0 110 30  10  40  70  

  مديريت تغذيه بهينه انار: 
باالي خاك و pH در خاكهاي آهكي ايران به دليل وفور كربنات كلسيم،  ٧٤٥ 

ميلي گرم در ليتر ) و در مقابل  150فراواني بي كربنات آب آبياري ( بيشتر از 
ميزان بسيار پايين مواد آلي سبب شده تا حالليت عناصر غذايي به ويژه 

ز طرف ديگر مصرف نامتعادل كودها و ريزمغذيها بسيار ناچيز باشد.ا
جايگذاري ناصحيح آنها سبب تشديد اين كمبودها در گياهان گرديده 

توليدات باغي در و كيفيت فوق سبب شده تا عملكرد هكتاري است.عوامل  ٧٥٠ 

كشور ما بسيار پايين تر از حد استاندارد جهاني باشد.از سوي ديگر علي رغم 
چون حركت كلسيم در آوندهاي آبكش  فراواني كلسيم در خاكهاي آهكي ،

عمدتاً به دليل نداشتن ناقل مناسب ، بسيار كند مي باشد، موجب گرديده تا 
ميوه هاي توليدي از كيفيت پاييني برخوردار باشند. براي مقابله با اين معضل 



  ٤٢

ي الزم است مصرف بهينه كود و آب همراه با جايگذاري صحيح كود ( ناگهم ٧٥٥ 

در باغهاي ميوه كشور گردد و تحت هيچ شرايطي نبايستي  چالكود ) -كانالكود
اجازه داده شود تا عالئم كمبود عناصر غذايي من جمله در برگها و ميوه گياهان 

 30، چه زراعي و چه باغي مشاهده شود.زيرا با مشاهده عالئم كمبود، حداقل 
  درصد كاهش عملكرد براي همان سال قطعي خواهد بود. 50الي 

حيح باغهاي ميوه من جمله باغهاي انار يكي از اصول اوليه دستيابي تغذيه ص - ٧٦٠ 

به كشاورزي پايدار است. در راستاي نيل به اهداف برنامه چهارم توسعه الزم 
است كودهاي مورد نياز درختان انار را در عمق مناسب به مقدار مورد نياز بر 

انالكود) مبناي آزمون خاك و تجزيه برگ به طور صحيح(چالكود و يا ك
  جايگذاري نمود.

حد مطلوب غلظت عناصر غذايي در برگ و ميوه انار به ترتيب براي نيتروژن  - ٧٦٥ 

درصد و آهن  50/0و منيزيم  90/1، كلسيم  70/1، پتاسيم 15/0، فسفر  25/2
ميليگرم در كيلوگرم بود.در ميوه  70و بور  10، مس  30، روي 40، منگنز  110

   ، 3، كلسيم  260، پتاسيم  8،  فسفر  170هاي انار براي نيتروژن 
و بور  12/0، مس  15/0، روي 40/0، منگنز  30/0، آهن  3منيزيم 

گرم ميوه تازه پيشنهاد گرديد.بنابراين مديريت تغذيه اي  100ميليگرم در 15/0 ٧٧٠ 

بايستي به گونه اي باشد كه شاخص هاي كيفي ميوه هاي توليدي در حد 
.در اين صورت ميوه هاي توليدي ازكيفيت مقادير معرفي شده فوق باشد

مطلوب تر و قابليت انبارداري بااليي برخوردار بوده و عالوه بر تامين مطلوب 
نياز غذايي جامعه ( مصرف ميوه هاي غني شده از عناصر معدني ) ، صادرات 

 ٧٧٥  آنها با كيفيت برتر نيز تحقق پيدا خواهد كرد.

 



  ٤٣

  هرس : 
بيت درختان انار روش چندتنه اي است حال حاضر روش قالب پرورش و تر

كه منجر به انبوهي باغ و عدم امكان توسعه مكانيزاسيون و استفاده از ماشين 
آالت مي شود ، بنابراين هرس شاخه هاي پاييني ، شاخه هاي اضافي و محدود  ٧٨٠ 

تنه ) و حذف نركها و پاجوشها در طول فصل داشت  2-3كردن تعداد تنه ها ( 
در هنگام هرس درختان انار بايد دقت  .اين فعاليت مي باشدجزء اهداف اصلي 

. نمود تا شاخه هاي بارده به طور نرمال در سطح جانبي تاج درخت توزيع شود
حفظ اسپورها و شاخه هاي سال جاري به منظور باروري درخت در سال آينده 
بسيار مهم است. پاجوشها، ريشه جوشها وتنه جوشها در جذب مواد غذايي با  ٧٨٥ 

نمايند و در صورت عدم حذف آنها از كميت و كيفيت محصول  ميوه رقابت مي
  .به شدت كاسته مي شود

  هرس فرم( نونهال ) : 
در فروردين ماه پس از كاشت نهال، پس از جوانه زدن بايد اقدام به  سال اول:

سربرداري انار نمود. در فرم تاج آويزان نهالها از ارتفاع يك متري سربرداري  ٧٩٠ 

 30تنه، چهارتنه و جامي درخت از ارتفاع  دند. در فرم هاي دوتنه، سهگر مي
  سانتي متري سربرداري مي شود. 

در كليه فرمهاي هرس فقط به شاخه هاي انتخابي سال قبل اجازه  سال دوم:
  گردد. شود و در اوايل فصل شاخه هاي اضافي، هرس مي رشد داده مي

يابد. حذف  هاي بارده ادامه مي خههرس پاجوشها وتنه جوشها تا شا سال سوم: ٧٩٥ 

شاخه هاي زايد روي دستكها و جلوگيري از رشد اضافي به منظور تقويت 
شاخه ها ودستكهاي انتخاب شده الزامي است. حذف تيغ هاي روي شاخه 

  كند. هاي انتخاب شده به تميز بودن درخت كمك مي



  ٤٤

ها،  ذف شاخهمراقبت از شاخه ها و دستكهاي بارده و ح :سال چهارم و پنجم
ها ضروري است. با توجه به اينكه از سال چهارم و  جوشها و نرك پاجوشها، تنه ٨٠٠ 

هاي اضافي و داراي رشد  پنجم بايد ارتفاع درخت نيز كنترل شود لذا شاخه
گردند، ولي بايد توجه داشت كه درفرم هاي مذكور از خالي  عمودي حذف مي

عث افزايش خسارت آفتاب كردن تاج درخت اجتناب گردد زير اين عمل با
ها در جهات مختلف انتخاب  شود. دستكهاي بارده بر روي تنه سوختگي مي

شوند به نحوي كه هيچ يك از دستكها مزاحم ديگري نباشد. در هرس بايد  مي ٨٠٥ 

   ها در قسمت سايه تاج درخت رشد كنند. اجازه داد ميوه

  هرس باروري( هرس ساليانه) : 
ب) هرس ، الف ) هرس خشك گردد : يم ميهرس باروري به دو بخش تقس

  سبز
هرس خشك در اواخر زمان خواب درختان انار يعني ماههاي هرس خشك:   ٨١٠ 

گيرد كه شامل حذف  بهمن و اسفند و قبل از بيدارشدن درختان انجام مي
  هاي اضافي، خشك و سرمازده مي باشد. شاخه

ز زماني كه در تمامي ماههاي رشد درخت، ج  هرس سبز تقريباًهرس سبز: 
گيرد و شامل  شدت تابش آفتاب شديد است (خرداد ، تير و مرداد) انجام مي

 ٨١٥  باشد. هاي مزاحم، نركها و پاجوشها مي حذف شاخه

حذف پاجوشها و نرك ها در ماههاي شهريور و اوايل مهر نيز به دليل رقابت با 
 ميوه در جذب مواد غذايي، جهت افزايش وزن ميوه در سال جاري ا هميت

  زيادي دارد.

  گرده افشاني :



  ٤٥

براي توليد ميوه انجام عمليات گرده افشاني كه توسط باد و حشرات صورت  ٨٢٠ 

) از يك رقم انار بي هسته نام Kinara )1958مي گيرد، ضروري است. ولي 
برده است كه در آن با وجود دانه هاي گرده عقيم، ميوه تشكيل مي شود. دكتر 

ده كشاورزي كرج زنبور عسل و زنبور زماني از جهاد دانشگاهي دانشك
Anthidium  را در حال فعاليت وتبع آن گرده افشاني روي گل هاي انار

) تاكيد ميكند كه سوسكهاي Kunth )1908مشاهده كرده است. همچنين  ٨٢٥ 

هم سبب دگرگشني و هم باعث  Trichodesو  Cetoniaمتعلق به جنس 
  خودگشني در انار مي شوند.

  انار :  كيعوارض فيزيولوژي
  انار دو عارضه فيزيولوژيكي مهم به شرح ذيل دارد: 

 ٨٣٠  :يا ( داغ زدگي)  آفتاب سوختگي- 

ارقام بسياري از انارهاي موجود نسبت به تابش مستقيم نور خورشيد حساس 
پوست ميوه انار در برابر تابش شديد و مداوم نور آفتاب سوخته و  مي باشند.

هاي انار در آن قسمت  ، در نتيجه دانهحالت شادابي خود را از دست مي دهد
رشد طبيعي نكرده و كوچك ، كم آب و تا حدودي بي رنگ باقي مي مانند. 

غوبيت و بازارپسندي انار به نحو چشم گيري كاسته و موجب راين عارضه از م ٨٣٥ 

يكي از عوامل آفتاب سوختگي، طوالني  گردد. ارت سنگيني به باغداران ميخس
، قسمتي كه در كه به علت نرسيدن آب به پوست ميوه بودن دور آبياري است،
) قرار دارد، آب خود را از دست بخصوص در تابستان(معرض نور خورشيد

داده و قهوه اي يا سياه مي شود و اكثراً به علت كم آبي در همان ناحيه نيز مي 
تركد. به همين جهت تنظيم فواصل آبياري نسبت به احتياجات آبي درختان انار  ٨٤٠ 

لوگيري از تابش مستقيم آفتاب به ميوه، بخصوص در واريته هاي حساس، و ج



  ٤٦

كلفتي پوست مقاومت در (ارقام مقاوم و پوست كلفتموثر است. انتخاب 
رديف هاي كاشت در جهت مناسب و  ،مقابل تابش آفتاب را افزايش مي دهد)

مي تواند در جلوگيري از آفتاب سوختگي موثر مناسب انجام هرس 
براي جلوگيري هاي شرقي، غربي آفتاب سوختگي بيشتري دارد) (كشت باشد ٨٤٥ 

از عارضه آفتاب سوختگي بايد عمليات هرس سبز را از اواسط مرداد ماه كه 
شود انجام داد. بايد دقت نمود كه درختان شديداً هرس نشده و  تر مي هوا خنك

باغ همچنين بايد در موقع احداث  يا به اصطالح زياد لخت و عريان نگردند.
فاصله درختان را طوري در نظر گرفت كه با شرايط اقليمي منطقه تطابق داشته 

 ٨٥٠  باشد. 

  انار : ميوه تركيدگي  - 
تغييرات درجه حرارت در ،  رقمنامنظم بودن دور آبياري ، بارندگي بي موقع ، 

بادهاي شديد گرم و سوزان ، هرس نامناسب ، كمبود برخي از شبانه روز ، 
بافت و جنس خاك را از عوامل موثر در تركيدگي انار دانسته  ،مانند برعناصر 

اند، كه موارد فوق تقريباً در تمام مناطق اناركاري كشور وجود داشته و ميزان  ٨٥٥ 

% گزارش شده 50در بعضي از سالها روي بعضي از ارقام بيش از آن  خسارت
  است.

نواختي ميزان نامنظم بودن دور آبياري يا فواصل آبياري و همچنين عدم يك -1
رطوبت نسبي هوا : زماني كه در باغي آبياري دير انجام گيرد، ميوه از رشد 
طبيعي خود باز مي ماند ، بخصوص پوست ميوه كه مقداري از رطوبت طبيعي  ٨٦٠ 

خود را در اثر خشكي هوا و نرسيدن آب از دست مي دهد.در چنين وضعيتي 
متورم شده و در اثر نمو  هر گاه درخت آبياري شود، در اثر جذب آب دانه ها

بعدي بر حجم دانه ها افزوده مي شود، در حاليكه پوست ميوه در اثر خشكي و 



  ٤٧

بازماندن از رشد طبيعي قادر نيست به موازات قسمت داخلي به رشد و نمو 
 ٨٦٥  خود ادامه دهد ، در نتيجه فشار داخلي باعث شكاف خورن پوست مي گردد.

ناگهاني هوا تعادل رطوبت موجود بين بارندگي بي موقع و يا سرد شدن  -2
  ميوه و شاخه و برگ را به هم زده و باعث تركيدگي ميوه مي شود. 

گرچه كلفتي پوست عامل بازدارنده از تركيدگي ميوه نمي تواند با :  رقم -3
،عده اي مختلف نسبت به تركيدن حساسيت هاي متفاوتي دارند ارقامشد ولي 

درصد دانسته  38تا  5/6لوگيري از تركيدگي بين از محققان تاثير رقم را در ج ٨٧٠ 

درصد مؤثر مي دانند ، به هر حال رقم كامالً مقاوم به  76و عده ديگر آنرا تا 
  تركيدگي تاكنون معرفي نشده است. 

بادهاي شديد ، گرم و سوزان: يكي ديگر از عوامل تركيدگي انار است. زيرا  -4
ير شده ، در نتيجه آب كافي به ميوه در اثر وزش باد آب بيشتري از درخت تبخ

نمي رسد و به همان دليل كه در مورد نامرتب بودن دفعات آبياري گفته شد،  ٨٧٥ 

  اين مسأله نيز سبب تركيدن انار مي گردد.
- 40تغيير ناگهاني درجه حرارت: در اواخر تابستان دماي محيط به حدود  -5

اين درجه حرارت عادت  درجه سانتي گراد مي رسد، كه البته ميوه انار به 35
باالي صفر پايين تر مي  C ْ20  كرده است، لذا وقتي در پاييز درجه حرارت از

 ٨٨٠  آيد، سبب تركيدن پوست انار مي شود.

، بر، هرس نامناسب وكمبود بعضي از عناصر بخصوص عنصر روي  -6
  خسارت برخي از آفات به ويژه كنه ها نيز سبب تركيدن ميوه انار مي شود. 

ت ميوه در اوايل فصل پاييز ، استفاده از واريته هاي مقاوم ، استفاده از برداش
پي پي ام، پس از تشكيل ميوه از  250) با غلظت GA3اسيد جيبرليك (

 ٨٨٥  موثرترين وعملي ترين راههاي پيشگيري از تركيدگي است.



  ٤٨

و  Banatiمطالعات انجام شده در كشور مصر روي دو رقم مشهور  -7
Manfalouti  پينولين كه يك ماده ضد تعرق 5مي دهد، غلظت نشان %

مي گردد ولي در  گياهي است باعث كاهش تركيدگي ميوه نسبت به شاهد
  مقدار محصول و كيفيت ميوه اثري ندارد.

وجود عوارض ديگر روي پوست مانند سوختگي هاي موضعي در اثر  -8 ٨٩٠ 

صورت نقاط آفتاب و يا رشد ضعيف در پوست ميوه و يا هر نوع زمينه سازي ب
ترك خورده بسيار ريز سطحي و عدم هرس مناسب و برخورد ميوه ها با شاخه 

  هاي خشك مي تواند مبناي گسيختگي پوست در مراحل بعدي باشد.

  :آفات انار

 ٨٩٥  ceratonia Spectrobates (myelois)كرم گلوگاه انار    

مناطق  كرم گلوگاه انار مهمترين عامل كاهش كمي و كيفي محصول انار در كل
انار خيز كشور مي باشد. اين آفت چند ميزبانه است و عالوه بر انار به پسته و 

ها راه را  كند. كرم گلوگاه انار با تغذيه از بافت درون ميوه انجير نيزحمله مي
براي ورود قارچها و باكتريها بداخل ميوه مهيا نموده و در نهايت گنديدگي 

 ٩٠٠  ميوه را بدنبال خواهد داشت.

باشد. تخم حشره، بيضوي و  كامل، پروانه كوچكي به رنگ خاكستري ميحشره 
هاي مثلثي بوده با  كمي كشيده و در ابتدا به رنگ قرمز همرا با برجستگي

رنگتر شده و در نهايت به رنگ سفيد متمايل  نزديك شدن به مرحله تفريخ، كم
متر كه در ميلي 21آيد. الرو حشره در حالت رشد كامل به طول  به زرد در مي

شود. الرو داراي سه جفت پا در حلقه  رنگي ديده مي پشت بدن الرو موهاي كم ٩٠٥ 

هاي سينه و پنج جفت پا در حلقه هاي شكمي است. رنگ آن بسته به اينكه از 
انارهاي دانه قرمز و يا دانه سفيد تغذيه كرده باشد به رنگ هاي قرمز يا سفيد 



  ٤٩

شود. شفيره ها به رنگ قهوه  قهوه اي مي متغير بوده كه در سنين باال متمايل به
ميليمتر هستند. زمستان گذراني آفت به  3و عرض حدود  9اي و طول حدود 

صورت سنين مختلف الروي به ويژه سنين آخر، در تاج و داخل ميوه انارهاي  ٩١٠ 

باقيمانده در روي درخت، كف باغ و يا انارهاي انبار شده و به ندرت در 
شد. در فروردين ماه بسته به شرايط حرارت و رطوبت هوا با زيردرختان انار مي

شفيره ها تشكيل و در اوايل ارديبهشت  ماه كه مقارن با آغاز ظهور گل هاي 
  شوند. انار است، پروانه هاي آفت ظاهر مي

الروها پس از پايان دوره الروي خود را به تاج انار رسانده و در آنجا به شفيره  ٩١٥ 

  گردد.  ه از تاج انار خارج ميتبديل و سپس بشكل پروان
پروانه ها بعد از جفتگيري تخمهاي خود را درون تاج انار بر روي قسمتهاي 
مختلف از جمله پرچم و مادگي گل و ديواره تاج مي چسبانند. الروها در پي 

گردند و در  تغذيه از گلوگاه انار داالنهايي ايجاد نموده و وارد ميوه انار مي
كنند. اين حشره درسال  افت سلولزي) شروع به پيشروي ميداخل پيه انار ( ب ٩٢٠ 

  نسل دارد.   4-3
براساس بيواكولوژي اين آفت، كنترل شيميايي هيچگونه هاي مبارزه:  روش

جايگاهي در جهت مبارزه با اين حشره نداشته و تنها از طريق اعمال روشهاي 
كنترل آن  جهت ميتوان)  بيولوژيك و زراعي –تلفيقي ( روشهاي مكانيكي 

 ٩٢٥  اقدام نمود .  

  :  زراعي –روشهاي مكانيكي
جمع آوري و پاك سازي و معدوم نمودن ميوه هاي آلوده انار از اوايل  -1

روز  15تابستان ( شروع فعاليت نسل اول آفت ) تا پايان فصل برداشت هر 
 يكبار.
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زند از آنجائي كه اين آفت عالوه بر انار به انجير و گردو نيز خسارت مي  -2 ٩٣٠ 

درصورت مختلط بودن باغ كليه ميوه هاي آلوده محصوالت فوق نيز بايد جمع 
  آوري و معدوم گردد.

عمليات پاكسازي باغات وجمع آوري انارهاي آلوده بصورت همگاني در   -3 
   كل منطقه.

جمع آوري انارهاي آلوده واصالح و جوان كردن باغات رها شده و  -4 ٩٣٥ 

  قديمي. 
خصوصاً زنبورهاي پارازيتوئيد، نظير تريكوگراما در حفظ دشمنان طبيعي  -5

محيط باغ باحفظ پوشش گياهي زير درختان و كشت گياهان شهدزا و ترجيحاً 
گل سفيد نظير شبت، در مناطق عاري از گياهان گلدار براي فعاليت و بقاي اين 

 ٩٤٠   حشره مفيد.

بيعي زنبور در ايران اولين شناخت از فعاليت ط 1366درسال كنترل بيولوژيك: 
تريكوگراما رخ داد و در پي آن تحقيقات مربوط به چگونگي پارازيتوئيديسم 
طبيعي تريكوگراما در انارستانها، امكان كاربرد تقويتي آن در يك برنامه مبارزه 
بيولوژيك شروع شد .  در اين راستا دو گونه بومي زير شناسايي گرديدند. 
Trichogramma cacoeciae , Trichogramma ٩٤٥ 

embryophagum  
بكار بردن مجموعه عوامل و  ): IPMمبارزه تلفيقي با كرم گلوگاه انار( 

هاي ممكن در كنترل آفت. اين روش مبارزه در باغاتي امكان پذير است،  روش
  كه شرايط زير را داشته باشد : 

 ٩٥٠  تراكم اصولي و مطلوب درختان.  -1

 زي به موقع. انجام شخم پاييزه، كرت بندي، تقويت، هرس و پاكسا -2

 جمع آوري به موقع انارهاي سردرختي و يا زيردرختي آلوده و انهدام آنها.  -3
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آبياري مناسب با در نظر گرفتن ميزان رطوبت باغ در زمان رهاسازي  -4
 زنبورها و جلوگيري از تركيدگي انار. 

حفظ پوشش گياهي مناسب در باغ و امكان كشت گياهان شهدزا مانند  -5 ٩٥٥ 

 يونجه و شبدر. 

  ورالعمل رهاسازي زنبور تريكوگراما در باغات انار: دست
در انجام مبارزه بيولوژيك بايد از سوش محلي زنبور تريكوگراما استفاده  -1

  گردد. 
 ٩٦٠  روز بسته به شرايط اعالم شده در نظر گرفته شود. 6-10فاصله رهاسازي  -2

در گرم در طول فصل، كه البته مقدار مصرف  60مقدار مصرف در هكتار  -3
هر نسل و هر نوبت بسته به شرايط متفاوت و با درنظر گرفتن جهات و شرايط 

  حاكم بر باغات انار به شرح زير اعالم شده است:
 500گرم در هر هكتار معادل  5نوبت هاي اول و دوم هر كدام به مقدار  -

 ٩٦٥  گرمي.  تريكوكارت يك صد ميلي

 400ر هكتار معادل گرم در ه 4نوبت سوم تا هفتم هر كدام به مقدار  -
  گرمي. تريكوكارت يك صد ميلي

 600گرم در هكتار معادل  6نوبت هشتم تا دوازدهم هر كدام به مقدار  -
  گرمي.  تريكوكارت يك صدميلي

 ٩٧٠  نوبت دوازدهم را در ارقام زودرس انار مي توان حذف كرد. -

  حفظ رطوبت باغ در هر نوبت رهاسازي ضروري است. -
دن ميوه هاي آلوده به آفت وترك خورده در روي جمع آوري و سوزان -

روز تا پايان  15درخت و زيرآن از اوايل تابستان ( تيرماه) به فاصله هر هفته تا 
  فصل براي تقويت مبارزه بيولوژيك.
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 ٩٧٥  Tenuipalpus punicae P& B كنه پاكوتاه انار

رگها باعث اين كنه از آفات خطرناك درخت انار بوده كه در اثر تغذيه از شيره ب
تغيير رنگ و خشك شدن برگها و در نهايت ضعف درخت و خشكيدگي 

گردد و درصورت تغذيه از ميوه باعث كوچك ماندن  هاي آلوده مي سرشاخه
  شود . ميوه و بد شكل شدن و در نهايت تركيدگي انار مي

ماه بصورت كنه هاي ماده بالغ در زير  6زمستان گذراني بطور متوسط بمدت  ٩٨٠ 

زيرپوست درختان انار و همچنين روي علفهاي هرز پاي درختان و  شكافها و
باشد. فعاليت كنه در بهار سال بعد زماني كه متوسط درجه حرارت  پاجوشها مي

درجه سانتي گراد مي رسد آغاز مي شود. ماده ها تخمهاي خود را  13محيط به 
اتصال بصورت انفرادي در امتداد كناره رگبرگها و روي شاخه ها در محل 
پوره و  دمبرگ به شاخه قرار مي دهند. مرحله خسارتزاي كنه بصورت الرو ، ٩٨٥ 

  نسل در سال دارد 8باشد.اين آفت بطور متوسط  كنه بالغ مي
  روشهاي كنترل : 

عدم مصرف هرگونه سموم شيميايي با توجه به كنترل طبيعي اين آفت در  -1
  باغات. 

 ٩٩٠ ام با درختان ديگر. خودداري از كاشت درختان انار بصورت تو -2

  انجام بموقع عمليات دفع علفهاي هرز باغات. -3
 شخم زمستانه و هرس پاجوشها در فصل استراحت گياه.   -4

خاك دادن پاي دختان ضمن تغذيه مناسب و تامين مواد معدني گياه، كنه  -5
 نمايد.  هاي زمستان گذران را مدفون مي

 ٩٩٥ .هرس شاخه هاي شديداً آلوده در فصل رشد -6

  Aphis punicae شته سبز انار
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ها و گلهاي قرمز درختان مورد  ها، سطح زيرين برگها، جوانه تمام سرشاخه
گيرد و ضمن تغذيه از شيره گياه ترشحات چسبنده اي  حمله اين آفت قرار مي

ها و ريزش اغلب گلها و ميوه هاي  نيز توليد كرده و باعث عدم رشد سرشاخه
 ١٠٠٠  جوان مي شود. 

برد. در  ستان را بصورت تخم در روي سرشاخه هاي انار بسر مياين آفت زم
هاي جوان، گل و  ماههاي بهار باالترين جمعيت را داشته و گاهي تمام سرشاخه

پوشاند. در تابستان به دليل گرم شدن هوا از  هاي تازه تشكيل شده را مي ميوه
حرارت  تراكم و شدت خسارت آن كاسته مي شود. در ماههاي پاييز كه درجه

پايين مي آيد دوباره بر انبوهي شته ها افزوده مي شود ولي شدت آن كمتراز  ١٠٠٥ 

  بهار است.
براي حفظ تعادل طبيعي در باغات انار بهيچ وجه روشهاي كنترل آفت: 

سمپاشي جهت كنترل اين آفت توصيه نمي شود و بايد اقدامات زراعي مناسب 
  به شرح ذيل انجام گيرد:

 ١٠١٠  ار با درختان ميوه ديگر خودداري شود . از كشت درختان ان -1

 فواصل درختان رعايت گردد و ازكشت متراكم خودداري شود. -2

  از آبياري بيش از حد درختان در بهار خودداري گردد.  -3

  Chrysobothris parvipunctata سوسك چوبخوار انار
يكي از آفات مهم و خطرناك درختان انار مي باشد كه موجب ضعف و 

 ١٠١٥  هاي درختان انار مي گردد. گي تنه و شاخهخشكيد

كند.  اين آفت زمستان را بصورت پيش شفيره، در داخل چوب سپري مي
سوسكها در بهار روي درختان ضعيف تخم ريزي كرده و الروهاي تفريخ شده 
با تغذيه از ناحيه كامبيوم (حد فاصل بين پوست و چوب ) باعث قطع آوندها 
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هاي درختان  باتي و در نتيجه خشكيدگي تنه و شاخهو اختالل در جريان شيره ن
مي شوند. حشرات كامل از طريق تغذيه از پوست نرم و دم ميوه باعث ريزش  ١٠٢٠ 

شديد ميوه ها در اوايل فصل مي گردند ولي خسارت عمده توسط الروها 
  گيرد . اين آفت در سال يك نسل دارد .  صورت مي

  روشهاي كنترل  : 
 امهاي آلوده در پاييز.قطع و سوزاندن اند -1

 ١٠٢٥ استفاده از فرمول كودي مناسب جهت تقويت درختان.  -2

 تنظيم دور آبياري و جلوگيري از تنش آبي.  -3

  .  رعايت اصول بهداشتي و باغباني -4

 بيماريهاي انار

  .Meloidogyne spp غده اي شدن ريشه درختان انار
اراضي ماسه اي و بسيار  خسارت بيشتر متوجه باغات جوان و يا باغاتي كه در ١٠٣٠ 

سبك احداث شده اند بوده و بصورت توقف رشد ، ضعف عمومي ، زردي 
لخت شدن سرشاخه ها و خشك شدن تدريجي  برگها ، ريزش برگهاي فوقاني ،

آنها ، غده اي شدن توام با پوسيدگي عمومي ريشه ظاهر شده و موجبات زوال 
  و يا مرگ تدريجي درختان را فراهم مي كند . 

در شرايط مناسب رطوبت و حرارت تخم هاي نماتد تفريخ شده و الرو سن  ١٠٣٥ 

دوم از آنها خارج مي گردد و داخل خاك مي شود . درصورت عدم دسترسي 
به ميزبان اين الروها مي توانند به حالت كمون بدون تغذيه بيش از يكسال به 

حله صورت زنده در داخل خاك دوام بياورند . الرو سن دوم در واقع مر
عفونت زاي نماتدها بوده و به محض برخورد با ريشه هاي فرعي گياه ميزبان 
به داخل آنها نفوذ ، پس از تغذيه و پوست اندازي تحرك خود را از دست داده  ١٠٤٠ 
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سن الروي ديگر بالــــغ مي شوند . آنگاه از  2متورم شده و پس از گذرانيدن 
ريشه به فعاليت ريشه خارج و جهت جفت گيري در داخل خاك اطراف 

پرداخته نماتدهاي ماده پس از جفت گيري اقدام به تخم ريزي مي كنند . در 
  سال سه نسل دارد . 
 ١٠٤٥  روشهاي كنترل  : 

 استفاده از ارقام مقاوم يا متحمل نسبت به انگل   -1

 خاك محل كشت درختان در موقع هرس نهال يا قلمه آلوده نباشد . -2

نهالها سالم و عاري از نماتد  يا قلمه ريشه دار ،درصورت استفاده از نهال  -3
 باشند.

آب مورد استفاده باغات جديد عاري از الرو سن دوم و تخم نماتدهاي  -4 ١٠٥٠ 

 مولد غده باشد .

در دوره استقرار درختان از كشت گياهان ميزبان نماتد در اطراف درختان  -5
 اجتناب شود.

ه بسياري از آنها ميزبان نماتدهاي با علفهاي هرز باغات در دوره استقرار ك -6
 ١٠٥٥ مبارزه شود .  مولد غده ريشه  هستند شديداً

با شخم ساليانه باغات ريشه هاي سطحي درختان هرس شده وتوسعه ريشه  -7
 هاي عميق تر تسهيل شود.

 از كشت درختان اناردر خاكهاي خيلي سبك وماسه اي بايد اجتناب كرد .  -8

ه ريشه حداقل سالي يكبار در پاييز  در طي جمعيت نماتدهاي مولد غد -9
دوره استقرار كنترل شود تا در صورت وجود آلودگي هاي قابل توجه قبل از  ١٠٦٠ 

  ايجاد صدمات كلي با آنها مبارزه شيميايي شود .

   Phytophthora cactoromبيماري پوسيدگي طوقه درخت انار 
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رانجام ريزش شكاف خوردگي و س عالئم بيماري عبارت است از پوسيدگي ،
پوست در قسمتهاي حدود طوقه و گاهي پوسيدگي درقسمت پوست اطراف 

%  محيط طوقه را آلوده مي نمايد . ولي ممكن است در شرايط 50طوقه تا  ١٠٦٥ 

مناسب پوسيدگي به سرعت ظرف چند روز بطور عرضي سراسر محيط طوقه 
 درصد 80را گرفته و درخت سريع سبز خشك شود ( وقتي پوسيدگي حدود 

  . محيط طوقه را فــرا گيرد) 
اين گونه قادر است مدتهاي زيادي در بقاياي گياهي زنده چرخه  بيماريزايي: 

بماند . در شرايط رطوبتي و حرارتي مناسب اسپورهاي اين قارچ جوانه زده و  ١٠٧٠ 

زئوسپورهاي متحرك را آزاد مي سازند .  زئوسپورها به كمك تاژكهاي خود 
ه و خود را به طوقه و  ريشه هاي درخت مي رساند . فواصل كوتاه را شنا كرد

اين قارچ قادر است بطور مستقيم از ريشه هاي جوان يا زخمهاي روي طوقه 
وارد گياه شده و توليد ريسه كند. اين ريسه عامل انتقال و بيماري زايي در 

 ١٠٧٥  شرايط مطلوب مي باشد . 

  روشهاي كنترل : 
  حمل الف ) استفاده از ارقام مقاوم يا مت

ب ) اتخاذ روشي از آبياري و يا كاشت كه مانع از رسيدن آب به طوقه درخت 
  شود . 

%  50ج ) استفاده از قارچكشهاي متاالكسيل و يا تركيب بردو زمانيكه كمتر از  ١٠٨٠ 

  طوقه آلوده شده باشد .

  بيماري ترشيدگي و پوسيدگي انار :
 ي آلودهمي باشد كه توسط سن ها Nematosporaعامل بيماري قارچ 

 .Apodiphus amygdale ،spباغات انار از جمله فعال در
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Acrosternum ، sp. Dolycrois  به ميوه ها منتقل مي شود. در زمان ١٠٨٥ 

گلدهي درخت، نيش حشره باعث ريزش گل هاي مي شودو پس از تشكيل 
ميوه در محل نيش حشرات ابتدا لكه هاي تغيير رنگ يافته اي تشكيل مي 

ت هاي اوليه كرم رنگ بوده ولي بتدريج بزرگتر و تيره تر مي گردد، كه در حال
شوند. در زير اين لكه ها پوست دانه هاي انار تغيير رنگ داده و به تدريج 
شروع به له شدن و ترشيدگي مي نمايند. سرانجام تمام ميوه از بين مي رود و  ١٠٩٠ 

  اين روند همچنان تا انبار ادامه مي يابد.
استان يزد دامنه انتشار به علت جمعيت زياد  در وضعيت فعلي خسارت :

عوامل انتقال دهنده بسيار باالست ، در حاليكه در استان اصفهان ( به خاطر 
وضعيت بهتر اراضي غيرزراعي اطراف از نظر سرسبزي و وجود مراتع در 
اطراف باغات انارستانهاي انتقال دهنده به انارستانها هجوم نياورده اند) به جز  ١٠٩٥ 

ط استثنايي ارقام خسارت زياد چشمگير نمي باشد. برخورداري و در شراي
درصد  80) ميزان خسارت را در باغات شديد آلوده اردكان تا 1346يزداني ( 

  .ميوه ها ذكر كرده اند
  مبارزه و پيشگيري : 

هزينه زياد مبارزه مكانيكي و عدم كارآيي كافي اين روش در كنترل آفات  -1 ١١٠٠ 

از مبارزه شيميايي ، باعث طغيان حشرات و فعاليت  درختان انار و اجتناب
شديد سن ها روي درختان انار مي باشند. استفاده از چند حشره كش لبايسيد 
به صورت مخلوط با كاپتان در چهار مرتبه به فاصله يك ماه از يكديگر در 
كنترل معني دار بيماري موثر بوده است. ولي از آنجا كه مبارزه توام با ريزش 

يد برگ درختان بوده است، (احتماالً در اثر طغيان كنه انار، پيشنهاد مي شود شد ١١٠٥ 

برخورداري و يزداني ، با يك كنه كش مناسب مخلوط گردد.(سموم مذكور 
1364(  



  ٥٨

ولي متاسفانه با توجه به پلي فاژ بودن عامل بيماري كه در ايران عالوه بر انار 
يز گزارش گرديده است(نيمان حمله آن به پسته و يازده گونه گياه ديگر ن

) و فراواني ميزبان هاي حشرات 1365، ارشاد و برخورداري 1364ان وهمكار ١١١٠ 

انتقال دهنده و دوره چهار تا پنج ماهه سرايت بيماري به انار ، به نظر ميرسد كه 
مبارزه شيميايي روي ميزبان قادر نيست جمعيت عوامل انتقال دهنده را طوري 

چندي از اين نوع مبارزه بي نياز باشيم ( اين مسئله در  پايين آورد كه پس از
استانهاي كرمان ، يزد ، مركزي ، اصفهان ، خراسان رضوي و سمنان كه باغات 

 ١١١٥  پسته و انار تواماً وجود دارند ، بسيار قابل مالحظه است).

توجه به تمايل عامل انتقال بيماري به زندگي در محيط خارج از باغات و  -2
اهان مرتعي ( احتماالً يكي از علل طغيان حشرات انتقال دهنده و در روي گي

هجوم آنها به باغات انار از بين رفتن اين گونه ها در اثر خشكسالي چند سال 
اخير و يا تخريب مراتع مي باشد) اين امكان را به وجود مي آورد كه با بهبود 

عوامل به  وضعيت پوشش گياهي اطراف باغات انار از هجوم و خسارت اين ١١٢٠ 

  باغات جلوگيري نمائيم.

  علفهاي هرز
گونه ذكر مي كند ولي آنچه مسلم است  34تعداد علفهاي هرز باغهاي انار را 

  علفهاي هرز يك منطقه با منطقه ديگر تفاوت دارند

 ١١٢٥  روشهاي مبارزه :

  برنامه تنظيم شده ي مناسب براي مبارزه با علفهاي هرز -1
  كندن علف هرز سس با دست و يا بيل -2

 سوزاندن قطعات جدا شده سس. -3

 بار در طول فصل رشد. 1-3چرانيدن گوسفند در باغات  -4
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به هيچ وجه نبايد به سس اجازه به بذر رفتن را داد و بايد قبل از به بذر  -5 ١١٣٠ 

 نشستن باغ از وجود آن پاكسازي گردد. 

قطع پاجوشها و هرس شاخه هاي نزديك به سطح زمين نيز امكان اتصال  -6
 مي كنند.انگل را محدود 

پس از استقرار سس روي درخت فقط امكان مبارزه مكانيكي وجود دارد و  -7
 ١١٣٥ از پاشيدن هر گونه علف كش روي درخت بايد جداً خودداري شود.

% و پاراكوات 2علف كش هاي گليفوسيت (راندآپ) به ميزان محلول  -8
% براي مبارزه با علف هاي هرز در باغات 1(گراماكسون) به ميزان محلول 

يه مي شوند. پاراكوات براي كنترل سس و علف هاي هرز يك ساله به توص
سانتي متري مصرف مي شود كه  10صورت بعد از رويش و در مرحله حدود 

 ١١٤٠ بار سمپاشي نمود. 2-3مي توان بر حسب مورد نياز و در طول فصل 

مي توان از يك علف كش پيش رويشي نيز استفاده نمود، به اين ترتيب كه با 
درصد) قبل از رويش  75كيلوگرم از علف كش كلر دميتيل ( دستان  15مقدار 

علف هاي هرز در بهار ، در سطح باغ را سمپاشي نمود. اين علف كش 
  همچنين از رويش سس نيز جلوگيري به عمل مي آورد.

درخت انار معموالً از سال سوم كاشت گل و ميوه مي دهد.  زمان برداشت: ١١٤٥ 

با توجه به آب و هوا و واريته هاي گوناگون از رسيدن ميوه تدريجي بوده و 
  اواسط شهريور ماه تا آخر آبان ماه ادامه مي يابد. 

زمان رسيدن ميوه موقعي است ،كه نسبت قند به اسيد ( طعم ميوه ) ثابت بماند 
  ها) و نيز محل قرار گرفتن دانه قرمز شود. و پوشش پي(پوشش دور دانه

 ١١٥٠  : ارقام انار از نظر زمان رسيدن
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از نظر زمان رسيدن و موقع برداشت ، ارقام انار را مي توان به سه گروه تقسيم 
  كرد:

  ارقام زودرس شيرين شامل :
، آقا محمدعلي، پوست سياه شيرين، پوست ، بريت شيرازقند(مشكي) بردسكن

سفيد شيرين، ملس شيرين و آلك شيرين مي باشند، انارهاي مذكور تا اواسط  ١١٥٥ 

  شهريور مي رسند.

  رقام زودرس ترش شامل :ا 
انارهاي تابستاني ترش و آلك ترش مي باشند كه اين ارقام تا اوايل مهرماه مي 
رسند و بايد به موقع برداشت گردند، چون هر دو واريته تقريباً فاقد خاصيت 

 ١١٦٠  انباري هستند و بايد به محض رسيدن برداشت و به بازار حمل گردند.

  ارقام انار ديررس شامل : 
ني ريز، شيشه كپ فردوس ملس يزد، نادري بادرود، خزر بردسكن، رباب 

اردستاني مه والت، بجستان، قجاق قم، ملس ترش و پوست سفيد ترش مي 
باشند، كه بهترين و مرغوبترين واريته ها از نظر نگهداري، بازارپسندي، طعم، 

مهر  تهيه آب، رب و كنسانتره انار محسوب مي شوند. اين واريته ها در اواخر ١١٦٥ 

يا اوايل آبان ماه مي رسند و به منظور جلوگيري از عارضه تركيدگي بايد هر 
چه زودتر برداشت و به بازار مصرف حمل گردند. به طور كلي زمان برداشت 

  % محصول توليدي انار در مهرماه صورت مي گيرد. 90متجاوز از 
وه هاي ميوه انار را به محض رسيدن بايد چيد در غير اينصورت بيشتر مي

درشت در اثر سردي هوا صدمه ديده و مي تركند. بايد دقت كرد كه انار حتي  ١١٧٠ 
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المقدور در مواقع بارندگي و يا شبنم چيده نشود زيرا كه انار آبديده زودتر 
  ترك خورده و در انبار مي گندد.

براي چيدن انار، مي توان يا از قيچي باغباني استفاده كرد و يا با يك دست 
ميوه به شاخه را گرفته و با دست ديگر ميوه را عكس جهتي كه  نقطه اتصال

روي شاخه قرار گرفته، چرخاند و يا ميوه را در دست گرفته و به طرف چپ و  ١١٧٥ 

راست چرخانده تا از شاخه جدا شود. هرگز نبايد ميوه را با كشيدن از شاخه 
ميوه جدا كرد زيرا در اثر اين عمل اكثر شاخه هايي كه در سال بعد بايد 

  توليدكنند، كنده مي شوند. 
بعد از جداشدن ميوه از شاخه بايد دم آنها را قطع كرده و به آرامي در جعبه 
هاي مخصوص قرار داد و در هنگام حمل نيز بايد دقت كرد كه به ميوه ها  ١١٨٠ 

آسيبي نرسد زيرا ميوه هاي آسيب ديده خاصيت انباري نداشته و به دليل نفوذ 
حل هاي آسيب ديده ، به زودي پوسيده و از بين مي روند. عوامل بيماريزا از م

ذكر اين نكته ضروري است كه در هنگام برداشت ، باغداران با تجربه ابتدا 
انارهاي درشت ، سرخ و بدون سوختگي ( انارهاي شاه چين ) و سپس بعد از 
 ١١٨٥ آن انارهاي متوسط ( انارهاي معمولي و رسمي ) و پس از دو هفته انارهاي ريز

( انارهاي خرمني ) را برداشت مي كنند. در اين روش انارهاي دسته اول جهت 
حمل به بازار و صادرات ، انارهاي دسته دوم جهت نگهداري در انبار و 
انارهاي دسته سوم جهت حمل به كارخانجات و استفاده براي توليد فرآورده 

  هاي آن مورد استفاده قرار مي گيرند.

 ١١٩٠  محصول نحوه چيدن و جمع آوري

عمدتاً با دست انجام مي شود ودر بعضي مناطق از كيسه هاي برداشت نيز 
استفاده ميشود. سپس در گوشه باغ ميوه ها به صورت فله رويهم انبار شده و 
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انارهاي ترك خورده و داراي آثار گنديدگي جدا شده و انارهاي سالم براي 
ايش ميزان صادرات و لزوم انبار ارسال ميگردد، در سالهاي اخير همزمان با افز

حفظ كيفيت ميوه تازه ، استفاده از ميوه چين دستي و گذاشتن ميوه در يك يا  ١١٩٥ 

حداكثر دو رديف درون جعبه چوبي يا ترجيحاً سبدهاي پالستيكي مرسوم شده 
  است.

يكي از بهترين شيوه هاي گندزدايي انار كه در عين شستشو و ضدعفوني: 
انار را بهتر حفظ مي نمايد ، استفاده از  حال كيفيت محصول و رنگ پوست

روش آبگرم درماني است . براي اين منظور تحقيقـــات گسترده اي در  ١٢٠٠ 

موسسه تحقيقات اصالح وتهيه نهال وبذرانجام يافته و نمونه هاي انار در 
ثانيه حمام داده شده و  30- 60 -180چندين دماي آب گرم براي زمان هاي 

 60درجه سانتي گراد به مدت  51ترين نتايج از دماي سپس انبار گرديدند. به
ثانيه به دست آمد. يكي ديگر از بررسي هاي انجام شده دراين ارتباط استفاده 
از نوعي واكس براي بـه درازا كشاندن عمر انباري اين ميوه ميباشد. در اين  ١٢٠٥ 

)  Prolongارتباط نوعي واكس جامد قابل حل در آب به نام پروالنگ(
شده و انارها را پيش از انبار كردن توسط اين ماده حمام داده و در  انتخاب

سردخانه نگهداري مي نمايند .اين روش بهترين عامل در افزايش عمر انباري 
انار و حفظ كيفيت آن براي مدت زمان طوالني تشخيص داده شده است . 

ه آب گرم درماني شده و سپس توسط واكس پوشش داد "نمونه هايي كه قبال ١٢١٠ 

شده اند  از كيفيت به مراتب بهتري برخوردار بوده و درصد آلودگي بسيار 
  .كمي دارند

در حال حاضر براي درجه بندي انارتنها به جدا  درجه بندي و بسته بندي:
كردن نمونه هاي ترك خورده و فاسد از نمونه هاي سالم اكتفا مي شود و كمتر 

نظراندازه، رقم، سالمت درجه بندي صحيح و اصولي روي اين محصول از  ١٢١٥ 
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ظاهري، رنگ و غيره اعمال مي گردد. انارها در دو مرحله پس از برداشت و 
پس از انبار درجه بندي ميگردند . توجه به مقررات بسته بندي(متاسفانه 
استاندارد اجباري ميوه ها براي مصارف داخلي وجود ندارد) و درجه بندي 

ننده ميگردد، ضايعات را نيز به عالوه بر اينكه باعث جلب بهتر مصرف ك
حداقل كاهش مي دهد بهترين روش براي بسته بندي انار استفاده از كارتن و  ١٢٢٠ 

يا جعبه هاي يك رديفه مي باشد ، كه شركتهاي صادراتي به اين امر توجه كرده 
وانارهاي خود را در كارتن هاي يك رديفه و يا چند رديفه كه توسط شانـه ( 

Seperatorر جدا شده اند قرار مي دهند. در ايران انار بصورت )از يكديگ
فله اي براي مصرف كننده عرضه ميگردد. اين در حالي است كه در كشورهاي 
اروپايي و آمريكايي انار به صورت دانه اي و با قيمت قابل توجهي به فروش  ١٢٢٥ 

ت هزينه هاي توليد باال رفته و به تبع آن قيم ميرسد.از آنجايي كه در ايران نيز
محصوالت كشاورزي نيز افزايش يافتــه ، مي بايست از هر ابزاري براي 
جلوگيري ازضايعات وحفظ كيفيت محصوالت استفاده نمودكه بهترين راهكار 
درجه بندي ميوه پس از چيدن در باغ مي باشد ، بدين منظور مي بايست ميوه 

 ١٢٣٠ ها به سه درجه تقسيم شوند : 

ه خوري كه خود به دو بخش براي ميوه هاي درجه يك مخصوص تاز -1
مصرف داخلي وصادرات تقسيم مي شود كه توسط سبدهاي پالستيكي يا جعبه 

  هاي چوبي به انبار و كارگاه حمل مي شوند.      
ميوه هاي درجه دو كه ميوه هاي ريز و سالم مي باشند كه با توري براي  -2 

 ١٢٣٥  تهيه كنسانتره به كارخانه ها منتقل مي شوند .

ميوه هاي درجه سه كه تركيده مي باشند و براي تهيه رب به طريقه سنتي  -3 
  و يا صنعتي بكار ميروند.
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  روشهاي نگهداري محصول انار

  در گوده يا كدگاه يا انبار روباز:
متر مي  2×10×1در اين روش در گوشه اي از باغ گودالهايي به اندازه هاي  ١٢٤٠ 

 10و يا خاك اره  به بلندي كنند و كف آن را با پالستيك معمولي ، ماسه 
سانتي متر مي پوشانند تا رطوبت به ميوه ها نرسد. انارهاي درشت را در وسط 
و انارهاي ريز را در پايين و باال مي چينند، در اين حالت ارتفاع توده انار 
حدود يك متر ميشود، آنگاه روي انارهارا با شاخه هاي تازه درختان برگ پهن 

ماه نگهداري مي كنند،   3 تا 2ن ترتيب انارها را به مدت مي پوشانند و به اي ١٢٤٥ 

  گذارند .  ضمن اين كه سر انارها را به طرف پايين مي

  استفاده از انبارهاي سقف دار:
نحوه عمل مانندروش قبل است با اين تفاوت كه روي انارها را نمي پوشانند و 

كردن ، محوطه انبار را با ضرورتي ندارد كه آنها را وارونه بگذارند . قبل از انبار
سموم قارچ كش ضدعفوني مي كنند و انارهاي آلوده ، تركيده و ضرب ديده را  ١٢٥٠ 

انبارها را طوري انتخاب مي كنند كه رطوبت آن كم  "انبار نمي كنند . معموال
باشد ، نور مستقيم به داخل آن نتابد ، هوادر آن جريان داشته باشد و درجه 

انتيگراد نباشد . هرچه اين شرايط كمتر فراهم باشد درجه س 10حرارت بيش از 
  مدت نگهداري و كيفيت ميوه كاهش  مي يابد.

درجه سانتي گراد مي توان دو ماه نگهداري  5ميوه را در دماي  درجه حرارت:  ١٢٥٥ 

درجه سانتي گراد   2/7براي نگهداري بمدت طوالني تر مي بايست دما  نمود،
   د.باشد تا ميوه دچار سرمازدگي نشو
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درصد مي باشد انار از  90 -95ميزان رطوبت نسبي مناسب رطوبت نسبي: 
جمله ميوه هايي است كه به از دست دادن آب از پوست (چروك شدن ) بسيار 
حساس مي باشد. نگهداري ميوه در پوشش پالستيكي و استفاده از واكس مي  ١٢٦٠ 

تواند چروكيدگي پوست را كاهش دهد بخصوص در شرايطي كه ميزان 
  طوبت نسبي پائين مي باشد.ر

  بيماريهاي انباري انار
   Penicilium  sp , Aspergilus spقارچهاي  بيماريهاي قارچي:

كه بيشتر به انارهائي كه در اثر كرم گلوگاه و يـا ضربه هاي مكانيكي صدمه  ١٢٦٥ 

  ديده است حمله كرده و محصول را آلوده مي سازند.
ختگي ناشي از آفتاب كه يا سو ): Sun scald(عوارض فيزيولوژيك

عارضه در روي پوست محصول ظاهر شده و رنگ پوست را تغيير داده 
وقسمت مبتال سياه رنگ مي شود . اين عارضه مربوط به انارهائي است كه در 

 ١٢٧٠  باغ و زير آفتاب نگهداري ميگردد.

در اثر اين : )Internal  Break Downنرمي داخل نسوج( بيماري 
از داخل نرم شده، سلولها از بين رفته و در قسمتهاي عارضه حبه هاي انار 

  آلوده رنگ دانه سفيد و طعم آن ترشيده و بدمزه مي شود .
ضدعفوني كردن محصول با مواد قارچ كش به نحو چشمگيري از صدمه اين 
گونه قارچها جلوگيري كرده و ميوه ها پس از شستشو قابل مصرف خواهند  ١٢٧٥ 

 بود.

  ميزان و ارزش صادرات:



  ٦٦

ار بارگيري شده  به مناطق ديگر كشور نيز ارسال ميگردد و ممكن است در ان
ارقام ملس ساوه، شيشه آنچه مسلم است  .مناطق ديگر بسته بندي و صادر شود

 ١٢٨٠ كپ فردوس، رباب ني ريز، نادري بادرود، خزربردسكن، اردستاني مه والت،

  از بهترين ارقام صادراتي انار ايران بجستان و قجاق قم 
ارمنستان،  آذربايجان، آلمان،انار در سالهاي اخير به كشورهاي  .دنباشمي 

، ، بحرين، ايتاليااكراين انگلستان، ، امارات،، اتريشازبكستان، افغانستان
پاكستان، تايلند، تركيه، تركمنستان،  ، بالروس، بوسني و هرز گوين، بلغارستان

سنگاپور، ، ،سوئيس ،وئدس ،سريالنكا،، ژاپن دانمارك، روسيه، روماني، چين، ١٢٨٥ 

كويت، كره جنوبي، عراق، عربستان سعودي، عمان، فرانسه، قزاقستان، قطر، 
گرجستان، لهستان، مولداوي، مجارستان، مالزي، نيوزيلند، ، كره شماليكانادا، 
الي  1370طي سالهاي يونان  صادر شده است كه ميزان و ارزش آن  و هلند

   مطابق جدول ذيل مي باشد: 1384
ميزان صادرات انار و ارزش آن طبق آمار صادرات گمرك جمهوري 

  اسالمي ايران
 1384الي  1370ازسال 

 ارزش به دالر*ارزش به هزار ريالوزن به تن سال

1370 17342129931- 

1371 9917 75007 - 

1372 159351190541700768 

1373 1855532466891855253 

1374 1366623939911367997 

1375 12592 2310231 1320000 
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1376 1445525570061461000 

1377 18892 5413302 3093000 

1378 1750462491833560788 

1379 1653360897753469957 

1380 10414 3681686 2097827 

1381 11376 1/22397603 6/2826552 

1382 14076417540142/5269310 

1383 2341813427058115796955 

1384 26271 166711093 18384719 

1385 2994731465492534135229 

1386 3295134412890836925660 

 ماخذ سازمان حفظ نباتات  - 3803 1387

 ١٢٩٠  حمل و نقل :

پراكندگي مناطق توليد، هزينه احداث راهها را باال برده است ، هزينه حمل كه  
بخش مهمي از بهاي فروش را در برنمي  به دليل ارزاني نسبي سوخت زماني

گرفت ، اكنون به رقمي قابل توجه رسيده است . بازاررساني محصوالت 
مي بايستي با اصالح  سياستگذاري و  "باغباني به ويژه براي صادرات حتمــــا

بهينه سازي ساختاري در زمينه حمل و نقل وانبارداري همراه باشد . راه آهن  ١٢٩٥ 

هيت و نقش بر عهده گرفته خوديعني حمل كاالهاي به دليل ساختار وما
وارداتي و كار براي توليد فوالد وانتقال سنگها و تا حدي خدمات مسافرتي در 

قرار ندارد و حمل محصوالت كشاورزي  "چارچوب وظايف كشاورزي تقريبا
نمي گيرد و جابجائي محصوالت  در داخل كشور با هواپيماهاي باري انجام
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ه انار فقط توسط كاميون بدون تجهيزات سردخانه اي كشاورزي از جمل ١٣٠٠ 

صورت مي گيرد . در زمينه ضايعات حمل و نقل ،الزم به ذكر است كه چون 
در اين بخش از وسائط نقليه فاقد تجهيزات سرمايشي و غير استاندارد استفاده 
ميشود، افزايش ميزان ضايعات طبيعي مي باشد، اگرچه بسته بندي نامناسب و 

مناطق توليد از مراكز مصرف ونگهداري نيز در اين ميان از عوامل مهم دوري 
 ١٣٠٥  بشمار مي آيند.

 :شرايط انبارداري ميوه انار

متاسفانه چگونگي برداشت ، حمل و نقل و نگهداري انار در كشورمان  
وضعيت مناسبي نداشته و ضايعات حاصله ناشي از  كاربرد روشهاي سنتي و 

برداشت تا عرضه به مصرف كننده،  بسيار زياد اعمال بي دقتي از مرحله 
ناشي از زخم خوردگيهاي مكانيكي است كه  "ميباشد . اين ضايعات عمدتا ١٣١٠ 

باعث گنديدگي و فساد محصول مي شود و يا در اثر تبخير شديد به   "نهايتا
دليل عدم استفاده از سردخانه، انبار مناسب و شرايط نامساعد انبارداري 

انار را پس از برداشت  در گودالهائي  "ر روش سنتي معموالمحصول ميباشد. د
كه در باغ ايجاد شده بصورت توده به روي هم چيده و روي آن را با ماسه، 
خاك و يا كاه و كلش مي پوشانند، يا آنكه محصول انار را در يك اتاق  ١٣١٥ 

بصورت فله نگهداري مي كنند.  روش ديگر آويزان كردن انارها بصورت 
ز سقف اتاق است كه درنهايت كليه اين اعمال باعث صدمه خوشه اي ا

گردد . ضايعات انار در اين  خوردگي شديد به محصول وافت كيفي آن مي
  درصد برآورد شده است.  25مرحله بيش از 

با توجه به اهميت اين محصول در ايران و موضوع صادرات آن ميبايست  ١٣٢٠ 

ي ارقام انار ، بيماريها وعوارض اطالعات كافي در زمينه ويژگيهاي كيفي وانبار
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فيزيولوژيك پس از برداشت و روشهاي نگهداري آن در سردخانه و انبار در 
  ذيل تا حدي راهگشا خواهد بود.  شاخص هايدسترس باشد كه 

  شاخص هاي رسيدن : 
 ١٣٢٥  بسته به رقم رنگ پوست و آب ميوه قرمز مي شود.  -1

  باشد . درصد 85/1بايستي اسيديته آبميوه پائين تر از  -2

 شاخص هاي كيفيت : 

  عاري از تركيدگي ، بريدگي ، سوختگي و پوسيدگي باشد.   -1
 رنگ پوست و صاف بودن آن  -2

طعم بستگي به نسبت قند به اسيد دارد كه وابسته به رقم مي باشد. ميزان  -3 ١٣٣٠ 

 درصد مطلوب مي باشد.  17) باالتر از  T.S.Sمواد جامد قابل حل        (

  درصد  مطلوب مي باشد.  25/0از  ميزان تانن پايين تر -4

 درجه حرارت  : 

براي  درجه سانتي گراد مي توان دو ماه نگهداري نمود، 5ميوه را در دماي  
درجه سانتي گراد باشد تا ميوه   2/7نگهداري بمدت طوالني تر مي بايست دما  ١٣٣٥ 

  دچار سرمازدگي نشود. 

  رطوبت نسبي  :  - 
د مي باشد انار از جمله ميوه هايي درص 90 -95ميزان رطوبت نسبي مناسب 

است كه به از دست دادن آب از پوست (چروك شدن ) بسيار حساس مي 
باشد. نگهداري ميوه در پوشش پالستيكي و استفاده از واكس مي تواند  ١٣٤٠ 



  ٧٠

چروكيدگي پوست را كاهش دهد بخصوص در شرايطي كه ميزان رطوبت 
  نسبي پائين مي باشد.  

  سرعت تنفس  :  - 

درجه  5 رارتدرجه ح
  سانتيگراد

درجه  10
 سانتيگراد

درجه  20
 سانتيگراد

mlco2/kg.hr*4-2 8-4 18 -8 

 Co2براي محاسبه ميزان حرارت توليدي توسط ميوه مي توان ميلي ليتر  *

ضرب  440توليد شده توسط يك كيلوگرم محصول در يك ساعت را در عدد  ١٣٤٥ 

بدست  Btu/ton/dayنمود كه در اين صورت حرارت توليد شده با واحد 
  Kcal/metric ton/dayضرب نمود تا واحد  122مي آيد يا در عدد 

  حاصل شود.

  ميزان اتيلن توليدي :
 ١٣٥٠  درجه سانتيگراد يا پائين تراز آن.  10در دماي  µl/Kg.hr   1/0كمتر از  -1

  درجه سانتيگراد  20در دماي  µl/Kg.hr   2/0كمتر از  -2

 عكس العمل ميوه به اتيلن :

ياباالتر اتيلن قرار دهيم سرعت تنفس و توليد  PPM 1اگر ميوه را در غلظت 
  اتيلن افزايش

مي يابد اما اين دليل بر تغيير كيفيت ميوه نمي تواند باشد.ميوه انار، بلوغ بعد   ١٣٥٥ 
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از برداشت نداشته و بايستي پس ازرسيدگي كامل آنرا برداشت نمود تا بهترين 
  )Non- climactericنافرازگرا               كيفيت را داشته باشد( ميوه 

 ) برروي ميوه انار :C.Aاثر سردخانه كنترل اتمسفر(

مطالعات مختصري در اينمورد انجام شده است در صورتيكه ميوه در درجه 
درصد در  2درجه سانتيگراد انبار شود و غلظت اكسيژن  5حرارت پائين تر از  ١٣٦٠ 

اي ميوه  ي خواهد شد. در مطالعهمحيط باشد باعث كاهش خسارت سرمازدگ
 6و  3درجه سانتيگراد و ميزان اكسيژن و دي اكسيد كربن به ترتيب  6انار در 

  ماه با موفقيت نگهداري شده است. 6درصد به بمدت 

 اختالالت فيزيولوژيكي  : 

 ١٣٦٥ سرمازدگي : 

عالئم خارجي شامل قهوه اي شدن پوست و افزايش حساسيت به پوسيدگي 
    مي باشد .  

عالئم داخلي شامل رنگ پريدگي دانه هاي انار (آريل) مي باشد و قسمت پيه 
انار نيز قهوه اي رنگ مي شود.سرمازدگي وقتي كه ميوه بيشتر از يك ماه در 

درجه سانتيگراد مي باشد قرار  5) تا -3درجه حرارت بحراني ميوه كه حدود ( ١٣٧٠ 

  درجه سانتيگراد باشد .  5 ماه تحت تاثير درجه حرارت 2گيرد و يا اگر بيش از 

 اختالالت بيماريزايي : 

پوسيدگي مركزي  : قارچهاي آسپرژيلوس و آلترناريا عامل آن هستند، پوست 
ميوه آلوده كمي غير طبيعي بنظر ميرسد و قسمت داخلي ميوه توده اي سياه 
رنگ از قارچ را دارد. اين بيماري هنگامي كه ميوه روي درخت است توسعه  ١٣٧٥ 
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و ميبايست ميوه هاي آلوده در زمان بسته بندي توسط كارگران  مي يابد
 مشخص و حذف گردند.

  ضايعات بعد از برداشت : - 
وضعيت برداشت ، حمل و نقل و نگهداري انار در ايران بسيار  متاسفانه 

نامناسب بوده و ضايعات حاصله دراثر كاربرد روشهاي سنتي و بي دقتي در امر  ١٣٨٠ 

ناشي  "باشد . ضايعات عمدتا ف كننده بسيار زياد ميبرداشت تا عرضه به مصر
باعث گنديدگي و فساد محصول  از زخم خوردگيهاي مكانيكي است كه نهايتاً

شده و يا در اثر تبخير شديد به خاطر عدم استفاده از سردخانه و انبار مناسب 
ذكر  "براي نگهداري اين محصول ميباشد . در روش سنتي (همانطور كه قبال

انار را پس از برداشت يا در گودالهائي كه در باغ ايجاد شده  "معموالشد)  ١٣٨٥ 

بصورت توده به روي هم چيده و روي آن را با ماسه ، خاك يا كاه و كلش مي 
پوشانند و يا آنكه انار را در يك اتاق بصورت فله نگهداري مي كنند . روش 

. درنهايت ديگر آويزان كردن انارها بصورت خوشه اي از سقف اتاق است 
كليه اين اعمال باعث صدمه خوردگي شديد به محصول وافت كيفي آن ميشود 

 ١٣٩٠  درصد برآورد مي گردد.  25. ضايعات انار در اين مرحله بيش از 

با توجه به اهميت اين محصول در ايران و موضوع صادرات آن ميبايست 
اريها وعوارض اطالعات كافي در زمينه ويژگيهاي كيفي وانباري ارقام انار ، بيم

فيزيولوژيك پس از برداشت و روشهاي نگهداري آن در سردخانه در دست 
توسط موسسه تحقيقات اصالح و   1359باشد . با توجه به مسائل فوق درسال 

تهيه نهال و بذر بررسيهائي درزمينه كيفيت انباري وقابليت نگهداري ارقام انار  ١٣٩٥ 

  ورامين ، ساوه و يزد به عمل آمده است . 
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رقام انتخابي از منطقه ورامين شامل آب دندان ، تخم ساوه اي ، پيازي قرمز ا
  پيشوا ، رباب شيراز و ملس مرتضوي بودند.

ترش،  : ملس شيرين، پوست سفيد شيرين، ملسارقام انتخابي منطقه ساوه
 ١٤٠٠  پوست سفيد ترش، پوست سياه ترش 

ترش ، ملس يزد ،  ارقام انتخابي منطقه يزد : گبري ترش ، شهوار شيرين ، زاغ
  قرمز يزد 

نتايج حاصل از آزمايشات به عمل آمده مويد آن است كه بطور كلي ارقام انار 
يزد كيفيت خوبي داشته ولي به علت داشتن پوست نازك از قابليت نگهداري 
كمتري نسبت به انار ساوه برخوردار است . در ميان ارقام مختلف، ملس ترش  ١٤٠٥ 

ماه قابل  6ست خوب و قابل توصيه كه در حدود ساوه از نظر انباري رقمي ا
  نگهداري ميباشد . 

ارقام گبري ترش يزد و زاغ ترش نيزاز نظر كيفي و ويژگيهاي ظاهري بسيار 
خوب ميباشند. برطبق آزمايشهاي انجام شده بهترين نسبت اسيديته به امالح 

ه كاهش زمايشهايي كه از نظر مقايسآ ". ضمنادرصد ميباشد 1، قابل حل دجام ١٤١٠ 

انجام شده نشان مي دهد كه  وزن نمونه ها در داخل وخارج از سردخانه
ماه)  3هاي نگهداري شده در سردخانه، پس از پايان مدت نگهداري( نمونه

% داشته در حاليكه در نمونه هاي خارج از  5/4كاهش وزني در حدود 
با % بوده است. از مشكالتي كه در رابطه  16سردخانه كاهش وزن حدود 

آن است كه در زير نگهداري انار وجود دارد كاهش وزن و بيماريهاي انباري  ١٤١٥ 

  شود:  به آن اشاره مي
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  منابع:
پژوهشي در خواص ميوه انار، واحد تحقيق و توسعه 1381ارفعيان، علي -1

 شركت نار ايران، تهران، ايران 

ر نش . پراكندگي وتنوع ارقام انار در ايران،1377. بيببهزادي شهربابكي،ح -2 ١٤٢٠ 

آموزش كشاورزي، وزارت  كشاورزي. سازمان تحقيقات، آموزش وترويج 
 كشاورزي، معاونت آموزش و تجهيز نيروي انساني. كرج، ايران.
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 آموزش كشاورزي.

بررسي مقدماتي ارقام انار افغانستان ، مركز  .1370علي . -عطار -9 ١٤٣٥ 

 .تحقيقات كشاورزي استان خراسان

. برآورد آب مورد نياز گياهان عمده 1376. فرشي، علي اصغر و همكاران -10
ر آموزش كشاورزي، وزارت زراعي وباغي كشور، جلد دوم (گياهان باغي)، نش



  ٧٥

سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، معاونت آموزش و  كشاورزي. 
 ١٤٤٠ ايران. تجهيز نيروي انساني . كرج ،

دانشكده  گزارش سمينار بررسي مسائل انار در ايران.جهاد دانشگاهي -11
 ايران. كرج ،  كشاورزي دانشگاه تهران.

گزارش همايش بررسي دستاوردها و مشكالت مديريتي كرم گلوگاه  -12
 انار. مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي يزد .

مجموعه مقاالت سومين سمينار انار كشور. وزارت كشاورزي.  سازمان  -13 ١٤٤٥ 

 .1374كشاورزي استان مركزي.

توسعه اقتصادي،  مبرنامه چهارپيش نويس . 1382محسني ، علي.   -14
انار. دفتر امورميوه هاي  محصولاجتماعي و فرهنگي كشور، زير بخش باغباني،

 صفحه. 89گرمسيري و نيمه گرمسيري. 

. نگاهي به وضعيت توليد انار. دفتر امورميوه هاي 1382محسني ، علي.   -15 ١٤٥٠ 

 صفحه. 39گرمسيري و نيمه گرمسيري. 

. شناخت ناهنجاريهاي تغذيه  1384و همكاران . ملكوتي ، محمدجعفر   -16
اي و تعيين معيارهاي كيفي و حدمطلوب غلظت عناصر غذايي در ميوه هاي 

وزارت جهاد كشاورزي ، سازمان تحقيقات و  .توليدي در خاكهاي آهكي ايران
 ١٤٥٥ آموزش كشاورزي ، موسسه تحقيقات خاك و آب . 

بهينه كودي ، ضرورتي .تغذيه  1382منوچهري ، ساسان  و همكاران . -17
انكارناپذير در افزايش عملكرد كمي و كيفي انار ، وزارت جهاد كشاورزي . 

 معاونت ترويج و نظام بهره برداري ، دفتر برنامه ريزي رسانه هاي ترويجي 

 –جلد پنجم ، انار مهندسين مشاور ويسان ، طرح مطالعات باغباني كشور، -18
 ١٤٦٠ .1374 گرمسيري، هاي ميوه – انجير



  ٧٦

تغذيه درختان ميوه . موسسه  . 1376 .معز اردالن ، محمد و همكاران  -19
 نشر جهاد وابسته به جهاد دانشگاهي . 

 .1385فروردين  . 5ماهنامه باغدار . شماره  -20

  مبوه انار براي مصرف


