مقدمه :
انار درخت كوچكي است كه در اقليمهاي خشك و نيمه گرمسيري داراي رشد و باردهي خوبي
مي باشد  .ايران نيز از جمله كشورهائي است كه در منطقه معتدله شمالي و ناحيه جنب استوا قرار گرفته
ولي به علت دور بودن از درياهاي بزرگ و كمبود ميزان نزوالت آسماني جزء مناطق خشك جهان
محسوب ميشود اما وجود پستي و بلنديهاي متعدد ،ارتفاعات گوناگون و كوير مركزي موجب آب و
هوايي متفاوت و اقليم هاي متعدد در كشور مان گرديده است .
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 كه درختان انار و پسته مي توانند در چنين
شرايطي اهميت خاصي داشته باشند  .به همين دليل درتمام استانهاي كشور كه در حاشيه كوير مركزي
قرار دارند كشت و كار انار از قديم االيام به عنوان يك محصول اقتصادي رونــق ويژه اي داشته و
س طح زير كشت  ،تنوع ارقام  ،ميزان رشد و باردهي درخت و كيفيت محصول آن قابل توجه است .
شواهد موجود  ،نوشته هاي مورخين و آثار بجاي مانده و حك شده بــــر ديواره هاي سنگي تخت
جمشيد همه گوياي اين واقعيت است كه انار از ميوه هاي بومي ايران بوده و پراكنش آن به ساير
ممالك دنيا به مرور زمان توسط تجار و جهانگردان صورت گرفته است .انار عالوه بر اينكه در نواحي
خشك و نيمه گرمسيري داراي رشد و باردهي خوبي ميباشد  ،مقاومت آن به عوامل اكولوژيكي نيز
بسيار

زياد

است

.

تقريباً

در

كليه

استانهاي

كشور

( به جز استان همدان) ارقام متفاوتي از انار مشاهده ميشود كه بصورت اهلي  ،وحشي يا زينتي در
باغستانها ،دشتها  ،كوهپايه ها وجنگلها بطور انبوه و يا پراكنده وبصورت باغهاي با كشت آبي و ديم
وجود دارد متاسفانه به دليل بومي بودن اين محصول و عدم توجه كشورهاي پيشرفته به آن و تحقيقات
بسيار اندك بر روي خصوصيات فيزيولوژيكي و مرفولوژيكي توسط محققان و دانشگاههاي كشور ،
اطالعات دقيق علمي و كاربردي براي اين محصول بسيار ناچيز مي باشد بعنوان مثال از شناخت آفت
كرم گلوگاه انار بيش از سي سال مي گذرد ولي هنوز روش مطمئن و مؤثر براي مبارزه با آن وجود
ندارد.
در سالهاي اخير كه صادرات غير نفتي اهميت ويژه اي پيدا نموده  ،خوشبختانه اين محصول از بوته
فراموشي خارج گرديده و بعنوان يك محصول صادراتي در بخش كشاورزي مورد توجه قرار گرفته
است و انار ايراني به دليل كيفيت منحصر بفردش در بازارهاي دنيا بخصوص كره جنوبي شهرت بااليي
دارد ،اين مساله اثر مثبت در روحيه كشاورزان و باغداران گذاشته  ،بنحوي كه با رغبت بيشتري به
ايجاد

باغهاي

جديد االحداث بجاي باغهاي غير اقتصادي و درجه سه و اصالح باغهاي قديمي و درجه دو مي
پردازند.
خوشبختانه با تصويب طرح اصالح و احياء باغات انار از سال  2831و وضعيت خوب صادرات و بـالتبع
افزايش قيمت ميوه انار عمليات اصالح و جايگزيني درمناطق عمده انارخيز كشور شروع شـده ولـي بـه
دليل ناكافي بودن اعتبار وعدم تخصيص كامـل همـين مقـدار  ،مـديران وكارشناسـان اسـتانها خواسـتار
افزايش ميزان اعتبار بودند كه با تصويب موافقت نامه بند ل تبصره  1در سال  ( 2831موضـوع موافقـت
نامه  )11212128و قرارداد عامليت آن زمينه اصالح و جايگزيني باغات انـار در سـطح گسـترده فـراهم
گرديده است.
وضعيت باغات و توليد انار در ايران :

براساس آمارنامه سال  2831سطح زير كشت باغات بـارور انـار  92815هكتـار ميباشـد  ،بررسـي هـاي
انجام شده حاكي از آن است كه  13درصد از باغات مذكور جزء باغات درجه دوميباشند  ،بـه عبـارت
ديگر  12112هكتار از باغات بارور انار نياز به اصالح و نوسازي دارند كه بـه دليـل روشـهاي نامناسـب
كاشت ( عمدتاً كاشت چند قلمه در يك چاله) و بالتبع تراكم بـاال  ،اسـتفاده از ارقـام مختلـو وعمـدتاً
غيرتجاري و عدم اجراي مديريت صحيح نظير هرس و هزينه برداشت باال  ،داراي عملكرد پـايين بـوده
وتوليد آنها جوابگوي هزينه هاي نگهداري باغ نيست و از طرفي به دليـل مشـكالت فـول الـذكر عمـالً
عوامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل و
نهاده هاي مصرفي باكارآيي پاييني در اين باغات به كار رفته و ضريب بهـره وري آنهـا پـايين ميباشـد .
همانطور كه در مقدمه عنوان شد  ،عمده باغات تجاري كشور در مناطقي واقع شده اسـت كـه درختـان
انار و پسته مي توانند شرايط خشك و نيمه خشك را تحمل كنند كه اينگونه مناطق با محدوديت شديد
آب مواجه اند لذا اصالح باغات انار و بهبود

مديريت باغات با هدف ارتقاء راندمان عوامل ونهاده هاي مصرفي و از جملـه آب و همننـين افـزايش
عملكرد در واحد سطح باغات يكي از الزامات حال حاضر كشور محسوب ميگردد كه عالوه بـر منـافع
اقتصادي  ،اثرات زيست محيطي در حفظ باغات انار اينگونه مناطق دارد.
براساس جدول ذيل در سه سال پاياني برنامه چهارم توسعه ،اصالح و نوسـازي  2951هكتـار از باغـات
انار درجه دو پيش بيني شده است كه در سال  2323 ، 2832هكتار آن تحت پوشش طرح قرار خواهد
گرفت.

سطح اصالح باغات انار طي سه ساله باقيمانده برنامه چهارم توسعه (ارقام به هكتار) 
رديو

استان

68

68

66

جمع

2

آذر شرقي

8

1

1

22

1

آذر غربي

1

1

1

1

8

اردبيل

8

1

9

21

1

اصفهان

111

129

881

319

9

ايالم

1

1

1

1

2

بوشهر

1

1

1

1

2

تهران

28

23

51

189

3

چهارمحال وبختياري

1

9

2

29

5

خ جنوبي

12

81

85

52

21

خ رضوي

222

121

192

212

22

خ شمالي

8

1

9

21

21

خوزستان

91

28

21

232

28

زنجان

81

83

11

221

21

سمنان

81

83

11

221

29

سيستان و بلوچستان

91

28

21

232

22

فارس

111

911

211

2911

22

قزوين

21

28

21

82

23

قم

31

211

211

811

25

كردستان

1

1

1

1

11

كرمان

21

33

211

121

12

كرمانشاه

91

28

21

232

11

كهكيلويه و بويراحمد

12

91

21

299

18

گلستان

1

1

1

1

11

گيالن

21

28

21

82

19

لرستان

21

23

11

91

12

مازندران

21

28

21

82

12

مركزي

211

291

231

191

13

جيرفت وكهنوج

21

28

21

82

15

هرمزگان

1

1

1

1

81

همدان

1

1

1

1

82

يزد

111

311

511

1211

81

جمع

2323

1289

8152

2951

رئوس عمليات اجرايي وبرآورد متوسط هزينه هاي اجراي آن در سال : 6868

رئوس عمليات اجرايي و برآورد متوسط هزينه هاي عمليات در سطح يـك هكتـار اصـالح و نوسـازي
باغات انار درجه دو در سال 2832به شرح جدول ذيل ميباشد:

رديف

شرح عمليات

2

تغيير ارقام نامطلوب ( پيوند زدن و ) ...
اصالح و تربيت درختان ( هرس فرم و

1

) ...

هزينه واحد
(هزار ريال)

واحد عمليات

حجم
عمليات

درصد باغات
تحت
پوشش

هزينه كل
(ميليون ريال)

21

اصله

111

211

1

211

نفر /روز

29

211

2/3

اصالح ساختار بستر ( بازسازي انهار،
اصالح سيستم آبياري ،ايجاد بانكت و

8

تشتك وتراس ،حذف ناهمواريهاي

1111

2

هكتار

211

1

مزاحم ،شكستن اليه هاي غيرقابل نفوذ ،
اصالح فيزيكي و شيميايي خاك و ) ....

واكاري

1

هزينه نگهداري باغ تا زمان باردهي

9

اقتصادي مجدد

23

اصله

211

211

2/3

2911

هكتار/سال

8

211

1/9
61/61

جمع

برآورد كل اعتبارات مورد نياز اصالح و نوسازي باغات درجه  1انار در سال 6868
هزينه واحد(ميليون ريال) واحد عمليات

شح

كل اعتبار بـر مبنـاي 21/21

هكتار

حجم عمليات

هزينه كل(ميليون ريال)

2323

11211/3

جمـــع هزينـــههـــاي
عمليـــات اصـــالح و
نوسـازي يـك هكتــا
باغ درجه  1و هدف
آن در سال 2832
دستورالعمل اجراي طرح :
 -6تغيير ارقام نامطلوب :

بدليل مخلوط بودن باغات انار  ،تنوع ارقام و وجود ارقام با عملكرد پايين و كيفيت تجـاري نـامطلوب ،
ارتفاع زياد درختان در اينگونه باغات و غيراقتصادي بودن عمليات برداشـت  ،اينگونـه باغـات پناهگـاه

آفات و بيماريها از جمله كرم گلوگاه انار مي باشند  ،براي تشويق باغداران به اصالح اينگونه باغات  ،با
پرداخت تسهيالت در نظر گرفته شده  ،در زمستان كليه درختان غير از انار حذف شـده و درختـان انـار
نامرغوب كو بر مي شوند و از

نركهاي حاصل درسال بعد درخت اصلي انتخاب مي شود وعمليات پيونـد از ارقـام تجـاري انجـام مـي
شود.
از آنجا كه اطالعات دقيق و علمي از خصوصيات ارقام مختلو انار موجود كشور موجـود نيسـت و بنـا
به تقاضاي بازار مصرف بخصوص صادرات ،شركتهاي صادر كننده در سالهاي اخير از ارقام ذيل بـراي
صدور استفاده كرده اند كه پيشنهاد ميگردد پيوندكهاي انتخابي يكي از اين ارقام و يا رقم معرفي شـده
از طرف مركز تحقيقات استان باشد .
ارقام تجاري  :ملس ساوه  ،شيشه كپ فردوس  ،خزر برد سكن  ،رباب ني ريز  ،نادري بادرود  ،ملس
يزدي  ،قجال قم
مهمترين خصوصيات اين ارقام عبارت است از :

پوست قرمز و نسبتاً كلفت  ،دانه قرمز و مزه ملس تا شيرين
پس از انتخاب رقم بايستي نسبت به پيوند پايه هاي موجود اقدام كرد كه رايج ترين نوع پيوندها در انار
عبارتند از:
الف  :پيوند شكمي :
اغلب براي تبديل ارقام انار ترش به شيرين و همننين جهت تبديل پايـه هـاي نـامرغوب بـه پايـه هـاي
مرغوب انجام ميگيرد  .پيوند شكمي در دو نوبـت از سـال امكـان پـذير اسـت  .يكـي در اوايـل بهـار و
ديگري اواخر تابستان  ،يعني موقعي كه پوست درخت به راحتي جدا مي شود و امكان انجام عمل پيوند
وجود دارد.
بعد از انجام عمل پيوند اگر پيوندك گرفته باشد دو حالت وجود دارد  :اول اينكه چناننه درخت پيوند
شده  8-1ساله باشد  ،در اين صورت قسمت بـاالي درخـت را در محـل پيونـدك بـر مـي دارنـد  .دوم
حالتي كه درخت مسن باشد كه در اين حالت پيوند را روي شاخه هاي جانبي درخت مي زنند نـه روي
تنه اصلي و پس از گرفتن پيوندك به پايه كاري ندارند ؛ زيرا پايه باعث رشد شاخه هاي پيوند خـورده
مي شود  .شاخه اي كه در اثر اين نوع پيوند زدن به وجود مي آيد  ،بعد از  1تا  8سال محصول مي دهد
 .البته اغلب بهتر است به جاي پيوند سرشاخه هاي مسن  ،روي پاجوشهاي جوان آن پيوند كنند و سپس
قسمت مسن را كامالً حذف نمايند.

ب -پيوند لوله اي :
نوع ديگر پيوند جوانه كه مورد استفاده قرار ميگيرد  ،پيوند لوله اي است .البته اين نـوع پيونـد كمتـر از
پيوند شكمي به كار ميرود  .اين نوع پيوند نيز ماننـد نـوع قبـل در در موقـع از سـال يعنـي اوايـل بهـار و
ديگري اواخر تابستان قابل اجرا است  .اين نوع پيوند معموالً روي شاخه هاي دو ساله صورت ميگيرد و
بايد قطر پايه و پيوندك يكسان باشد .در صورتي كه پيوندك قطورتر از پايه باشد پس از تهيه پيوندك
 ،آن را از پشت
جوانه برش طولي داده و در روي پايه قرار ميدهيم قسمت اضافي را با دقت در روي پايه از پيوندك بـه
گونه اي جدامي كنيم كه دو لبه آن كامالً روي يكديگر جفت گردد و اگـر پايـه قطـورتر از پيونـدك
باشد  ،پيوندك را مانند روش باال شكاف داده و دور پايه قـرار ميـدهيم ،آن قسـمت از پايـه كـه بـدون
پوست و لخت مي ماند بايد با كمي از پوست خود پايه يا چسب باغباني پوشانيده شود.
ج _ پيوند اسكنه اي ( شكافي ) :
باري تبديل نهال بذري به نهال مرغوب و اقتصادي و تبديل درختان كم بار به درختان مثمـر و مطلـوب
صورت ميگيرد  .براي انجام پيوند در اواخر زمستان دور تنه را به اندازه  11سـانتي متـر از سـطح خـاك
خالي ميكنند و از همان محل  ،تنه اصلي را ميبرند  .سپس قلمه شـاخه نـازكي يـك تـا دو سـاله اي كـه
حدود  21-29سانتي متر طول و روي آن  1-1جوانـه وجـود دارد را از درخـت مرغـوب ديگـري تهيـه
كرده سپس آن را در شكاف قرار ميدهند .معموالً دو قلمه در دو طرف شكاف ايجاد شده در پايـه مـي
گذارند به طوري كه اليه هاي زاينده بر روي هم جاي گيرند  ،سپس مقداري از سطح تنه راكه بازمانده
به نحو مقتضي مي پوشانند تا از آسيب خشكيدگي و نفوذ عوامل بيماريزا در امان باشند  .البته برخـي از
باغبانها اين كار را با علو يا گل انجام مي دهند كه احتمال آلودگي به عوامل بيماريزا را مي افزايـد و
بايد اين عمل با چسب باغباني صورت گيرد .ايـن پيونـد بعـد از  1تـا  2سـال ميـوه مـي دهـد  .عـده اي
معتقدند هر چه درخت پيرتر باشد بهتر است زيرا به دليل وجود ريشه هـاي گسـترده تـر  ،مـواد غـذايي
بيشتري در اختيار قلمه قرار ميگيرد.
 -1اصالح و تربيت درختان ( هرس فرم و ) ....
انجام هرس درختان به منظور توليد و حفظ شاخه هاي ميوه دهنده  ،افزايش نفوذ نور خورشيد به مركـز
درخت  ،كمك به رشد گياه وتوليد ميوه با توجه به فواصل و فضاي درخـت  ،ايجـادتوازن بـين تـاج و
ريشه درخت  ،حذف شاخه هاي پاييني در تماس باخاك انجام مي شود  .در حـال حاضـر روش قالـب

پــــــــــــــــرورش و تربيــــــــــــــــت درختــــــــــــــــان انــــــــــــــــار روش چنــــــــــــــــد
تنـــه اي اســـت كـــه منجـــر بـــه انبـــوهي بـــاغ و عـــدم امكـــان توســـعه مكانيزاســـيون و اســـتفاده از
ماشين آالت مي شود  ،بنابراين هرس شاخه هاي پاييني  ،شاخه هاي اضافي و محدود كردن تعـداد تنـه
ها (  1-8تنه ) و حذف نركها و پاجوشها در طول فصل داشت جزء اهداف اصلي اين فعاليت مي باشـد
كه به دليل ناچيز بودن منابع ،اطالعات مختصري از هرس به شرح ذيل داده مي شود :
هرس در تربيت درختان و نگهداري انارستان اهميت زيادي دارد  ،زيرا درخت انار  ،زيـرا درخـت انـار
پاچوشهاي فراوان توليد ميكند كه اگر هرس نشود ،درختها و بوته هاي پرپشتهاي انبوهي باغ را فرا مـي
گيرد  ،بدون اينكه بهره اي عايد باغدار گردد .در هرس درختان انار رعايت موارد زير ضروري است :
در هنگام هرس درختان انار بايد دقت نمود تا شاخه هـاي بـارده بـه طـور نرمـال در سـطح جـانبي تـاج
درخت توزيع شود اين كار باعث مي شود تا ميوه ها ضمن استفاده از نور و هواي مناسـب و كـافي  ،از
مواد غذايي يكنواخت در اطراف تاج نيز اسـتفاده كننـده  .مسـئله مهـم ديگـر در هـرس درختـان انـار ،
شناخت شاخه هاي بارده و محل ظهور جوانه ي گل ميباشد  .گل ها روي شاخه هاي يك ساله و شاخه
هاي چند ساله موسوم به اسپور كه سه يا چهار سال متوالي گل توليد ميكننـد  ،تشـكيل مـي شـوند پـس
حفظ اسپورها و شاخه هاي سال جاري به منظور باروري درخت در سال آينده بسيار مهم است .
هرس مناسب در كيفيت و كميت محصول و همننين باردهي زودتر درختان جوان موثر است .
عملكرد باغات انار از  2-21تن در هكتار متفاوت است  .يكـي از عوامـل اساسـي و مـوثر در عملكـرد
(توليد ) هرس مي باشد ( متوسط عملكرد در كشور  21-21تن در هكتـار مـي باشـد) هـرس يـا تربيـت
درخت انار به كليه عمليات حذف سرشاخه ها  ،پاجوشها  ،نركها و

شاخه هاي خشك و اضافي به منظور شكل دادن  ،افزايش كميت وكيفيـت توليـد و ايجـاد تعـادل بـين
قسمتهاي هوايي درخت ريشه اتالل مي گردد.
از آنجا كه انار پاجوش زيادي توليد ميكند و از طرفي پاجوشها و ريشه جوشها وتنه جوشـها در جـذب
مواد غذايي با ميوه رقابت مينمايد در صورت عدم حذف آنها از كميت و كيفيـت محصـول بـه شـدت
كاسته مي شود  .هرس يكي از مهمترين عمليات داشت در انـار اسـت  ،ولـي توليـد كننـدگان آشـنايي
چنداني با هرس انار نداشته و درخت را بي نياز از آن مي دانند .
دو گونه هرس درانار صورت ميگيرد:
 -2هرس فرم
 -1هرس باروري

 -6هرس فرم
با توجه به اينكه باردهي انار تقريباً از  9سالگي شروع مي شود  ،لذا بايد در  9سال اول اقـدام بـه هـرس
فرم آن نمود  ،كه مراحل آن به ترتيب زير است :
سال اول  :پس از كاشت نهال  ،در فروردين ماه و پس از جوانه زدن بايد اقدام به سربرداري انار نمـود .
سپس بايدنوع هرس انتخاب گردد  ،نوع هرس با فاصله كاشت نهال ها در باغ ارتباط مستقيم دارد و هر
چه تعداد درخت در هكتار كمتر شود ( تراكم كاشت ) تعدادتنه ها از دو به سه افـزايش مـي يابـد و بـا
افزايش درختها در هر هكتار تعداد تنه ها كاهش خواهد يافت .
انوع هرس فرم عبارت است از :
 Iيا تك تنه ( تاج آويزان )
 Vيا دو تنه
 Wيا سه تنه
چهار تنه جامي
بادبزني
اهداف در هرس فرم درخت انار عبارتند از  :كاستن از هزينه توليد و كوتاه نگهداشـتن درخـت انـار –
مكانيزاسيون در باغ ( استفاده از ماشين آالت ) و استقامت و پايايي درخـت -افـزايش كميـت وكيفيـت
محصول – افزايش راندمان  .چون در سال اول بناي اصلي درخت تعيين ميگردد لذا انتخاب نوع هـرس
بايد از همين سال شروع شود.
در فرم تاج آويزان (  ) Iنهالها از ارتفاع يك متري سربرداري مي گردد.
در فـــرم هـــاي  vو  wو چهارتنـــه و جـــامي درخـــت از ارتفـــاع  81ســـانتي متـــري ســـربرداري
مي شود.
فرم بادبزني بين باغـداران انـار معـول نبـوده و در شـرايط آب و هـوايي ايـران بـه دليـل عارضـه آفتـاب
سوختگي توصيه نميگردد .ولي در شرايط خاص مي توان توان درخت را در امتداد رديو پـرورش داد
و شاخه هاي عرضي كه پشته را فرا ميگيرند حذف نمود.
سال دوم :
در كليه فرمهاي هرس فقط به شاخه هاي انتخابي سال قبل اجازه رشد داده مي شـود و در اوايـل فصـل
شاخه هاي اضافي  ،هرس مي گردد .بايدتوجه داشت كه در ماههاي خرداد ،تير ومرداد بـه دليـل تـابش

آفتاب شديد هرس انجام نمي شود  ،زيرا نهال ها جوان بوده وتابش شديد آفتاب تنه هاي جوان و شاخه
ها را مي سوزاند.
سال سوم :
مثل سال قبل هرس پاجوشها وتنه جوشها تا شاخه هاي بارده ادامه مي يابد  .حذف شاخه هاي زايد روي
دستكها و جلوگيري از رشد اضافي به منظور تقويت شاخه ها ودستكهاي انتخـاب شـده الزامـي اسـت .
حذف تيغ هاي روي شاخه هاي انتخاب شده به تميز بودن درخت كمك كرده و امكان كار در آينـده
به باغبان مي دهد  .و اين تيغ ها هميشه مزاحم بوده و فقط كافي است براي يك بار قطـع شـوند لـذا تـا
پايان هرس فرم حذف آنها توصيه ميگردد.

سال چهارم و پنجم :
مراقبت از شاخه ها و دستكها بارده و حذف شاخه ها  ،پاجوشها  ،تنه جوشها و نرك ها ضروري است .
با توجه به اينكه از سال چهارم و پنجم بايد ارتفاع درخت نيز كنترل شود
لــذا شــاخه هــاي اضــافي و داراي رشــد عمــوي حــذف ميگردنــد  ،ولــي بايــد توجــه داشــت كــه
فرم هاي مذكور از خالي كردن تاج درخت اجتناب گردد زير اين عمل باعث افزايش خسارت آفتـاب
مي شود موضوع مهم ديگر در هرس سالهاي چهارم و پنجم انتخاب دستكهاي بارده بر روي تنـه هـا در
جهات مختلو است به نحوي كه هيچ يك از دستكها مزاحم ديگري نباشد  .در هرس بايـد اجـازه داد
ميوه ها در قسمت سايه تاج درخت رشد كنند .و با توجه به اين كه تنه درخت انار تيغ دار بوده و با رشد
ميوه و سنگين شدن آنها ممكن است هنگام وزش بايد تيغها با صدمه مكانيكي از كيفيت انار بكاهنـد ،
لذا بايد فاصله دستكها مناسب در نظر گرفته شود تا پايان سـال پـنجم درخـت فـرم اصـلي خـود را پيـدا
نموده و هرس فرم به اتمام مي رسد.
 -1هرس باروري با هرس ساليانه :
هرس باروري خود به دو بخش تقسيم مي گردد  :الو ) هرس خشك ب) هرس سبز
الف ) هرس خشك

هرس خشك در اواخر زمان خواب درختان انار يعني ماههاي بهمن و اسفند و قبل از بيدارشدن درختان
انجام ميگيرد كه شامل حذف شاخه هاي اضافي  ،خشك و سرمازده احتمالي مي باشد .

 -حذف شاخه هاي اضافي :

دستكها و شاخه هاي بارده بايد از فضا و مكان كافي بـراي رشـد برخـوردار باشـند  ،و در زمـان چـون
درخت داراي شاخ و برگ نيست  ،لذا تشخيص و حذف شاخه هاي اضـافي آسـان تـر اسـت و جهـت
دستكها نيز بهتر نمايان مي شود.

 -حذف شاخه ها و تنه هاي خشك :

هنگامي كه پوست درختان خسارت ببيند مثالً در اثر حملـه حشـرات  ،سوسـكها  ،آفـات ديگـر شـاخه
خشك شده و انتقال شيره پرورده از شاخ و برگها به سمت ريشه قطع ميگردد كه باعـث ضـعيو شـدن
درخت شده و بايد نسبت به قطع آنها اقدام نمود.
علي رغم اينكه توليد پاجوش زياد يكي از صفات منفـي درخـت انـار مـي باشـد در ايـن مـورد خـاص
بالفاصله پس از شروع رشد مي توان يك يا چند پاجوش را جايگزين شاخه و يا تنه بريده شده نمود .
 -حذف شاخه هاي سرما زده :

در ماههاي بهمن و اسفند و تا فروردين  ،پس از خواب درختان  ،همراه بـا هـرس خشـك شـاخه هـاي
سرمازده نيز حذف ميگردند  .شناسايي وتشخيص شاخه هاي سرمازده نيز حذف ميگردنـد  .شناسـايي و
تشخيص شاخه هاي سرمازده بسته به شدت سرما نياز به تجربه كافي دارد  .باغداران با تجربه اين مـوارد
را به راحتي تشخيص مي دهند  .نوك سرشـاخه هـاي سـرما زده حتـي زمـان خـواب نيـز در صـورتيكه
خشك شده باشند  ،انعطاف ناپذيرند و مي شكنند و درصورتيكه سرما آنها را ترسانده باشـد در ابتـداي
فصل رشد ديرتر از خواب بيدار مي شوند.
ب) هرس سبز
هرس سبز تقريباً در تمامي ماههاي رشد درخت  ،جـز زمـاني كـه شـدت تـابش آفتـاب شـديد اسـت (
ماههاي تير و مرداد ) انجام ميگيرد و شامل حذف شاخه هاي مزاحم و نركها و پاجوشها مي باشد .اكثـر
اين موارد در ماههاي ارديبهشت و خرداد به راحتي حتي بدون اره و قيني قابل حذف مـي باشـند ولـي
بايد دقت نمود تاكنون آنها باعث صدمه به پوست درخت نشود  .در اين ماهها رشد سرشاخه هاي جوان
صورت مي گيرد ،كه جايگـاه توليـد محصـول در سـال بعـد اسـت و بـه ايـن دليـل از اهميـت خاصـي
برخوردار است  .حذف پاجوشها و نرك ها در ماههاي شهريور واوايل مهر نيز به دليل رقابت باميوه در
جذب مواد غذايي  ،جهت افزايش توليد در سال جاري بسيار مهم است .

درصورتيكه هرس به درستي و با دقت انجام گيرد و حتي در درختان جوان نيز مي تـوان ميـوه هـايي بـا
كيفيت باال توليدنمود  .در اين جا نمونه هاي هرس روي درختان انار رقم ملس ترش ساوه كـه يكـي از
ارقام مورد توجه و بازارپسند صادراتي مشاهده ميگردد.
براي جوان كردن درختان انار مي توان طي يك دوره سه يا چهار ساله اقدام نمود .بدين ترتيب كه يك
يا چند پاجوش را حفظ نموده و به تدريج آنها را جايگزين تنه هاي پير و مريض نمود.

 -8اصالح ساختار بستر باغ:
عوامل محدودكننده خاكي و چگونگي اصالح آن بشرح زيرميباشد :

عامل محدود كننده

نحوه شناخت

تهيه نمونه مركب از خاك اعمال
شوري و قليائيت خاك

، 211-31،221-211 ،11-1،31-11
 221-111سانتي متري زمين

نحوه اصالح

 درصورتيكه خاك آهك داشته باشد با افزودنگوگرد و مواد آلي و سپس شستشو
 درصورتيكه خاك بدون آهك يا آهك كم باشدبا افزودن گچ و شستشو

وجود يك اليه كامالً رسي و يا

حفر پروفيل خاك به عرض  2متر و به

با بيل مكانيكي حداقل به عمق  1متر خاك را كامالً

يك اليه كامالً شني

عمق  1متر

مخلوط و يكدست مي نمايند.

وجود يك اليه سخت

باال بودن سطح آب سفره هاي
كاذب آبي ( باالبودن سطح
ايستابي)

حفر پروفيل خاك به عرض  2متر و به
عمق  1متر

 شكستن اليه سخت ومخلوط كردن با ساير اليه ها درصورتيكه اليه سخت و شور باشد  ،بعد ازشكستن به بيرون باغ انتقال يابد.

حفر پروفيل در فصل پرآبي ( اوايل

احداث زهكش و خارج نمودن آب سطحي تا عمق

بهار)

 1-9متري

بعد از اصالح عوامل محدودكننده خاك و قبل از شخم زدن به ميزان  91تن در هكتار كود دامـي
به زمين مي دهيم .

 -4اصالح سيستم كاشت :
يكي از مهمترين مشكالت باغات قديمي و درجه دو بخصوص انار تراكم زيـاد بـه علـت احـداث بـاغ
بوسيله كاشتن چندين قلمه در يك چاله  ،استفاده از ارقام متفاوت و عدم هـرس صـحيح واصـولي مـي
باشد كه در اين عمليات اصالح اين وضعيت و افزايش فاصله بين درختان مورد نظر مي باشد .
مناسب ترين فاصله كاشت طبق نتايج تحقيقات انجام شده درمركز تحقيقـات يـزد نشـان ميدهـد فاصـله
 1×1متر بهترين فاصله در يزد براي رقم تجاري منطقه ( ملس يزدي ) بوده است  ،همننين باغ احـداث
شده براي رقم ملس ترش ساوه در منطقه ساوه با فواصل  8/9متر ×  1/9متر نتايج خـوبي داشـته اسـت .
لذا فاصله كاشت حداقل  8/9متر ×  1/9متر براي ارقام بارشد رويشي متوسط و حداكثر  1متـر ×  1متـر
براي ارقام با رشد رويشي قوي قابل توصيه است  .ضمن اينكه نوع تربيت درخت انار برحسب تعداد تنه
در تعيين فاصله كاشت موثر است.
براي اجراي اين عمليات و دستيابي به تراكم مناسب كليه درختان غير از انـار در فصـل زمسـتان حـذف
شده و در پاييز نسبت به انتخاب و عالمت گذاري ارقام فاقـد كيفيـت تجـاري اقـدام كـرده و در فصـل
زمستان آنها را حذف مي كنيم.
 -5واكاري
در اين عمليات كليه درختان غيرقابل اصالح كه به دليل مسن بودن فاقدتوليد اقتصادي و يا ارقـامي كـه
فاقد ارزش تجاري مي باشند و هم ننين درختان غير از انـار ريشـه كـن ميشـوند و بـه جـاي آنهـا ارقـام
تجاري ذكر شده در عمليات اول « تغيير ارقام نامطلوب » غرس ميشوند كه اين نهال از خزانه هـايي كـه
داراي نهـال اسـتاندارد تجــاري مـي باشــند تهيـه مــي گـردد كــه مختصـراً در ذيــل روش تهيـه خزانــه و
مشخصات قلمه ونهال استاندارد شرح داده مي شود :

 روش تهيه خزانه :براي احداث نهالستانهاي شني و رسي با بافت سبك بسيار مناسب هستند كـه حـدود  11تـن در هكتـار
كود دامي به آن اضافه شده باشد  .در نيمه دوم اسفند ماه كرتهاي كوچكي (  21-11متر مربع ) در نظر
گرفته و به عمق  81-91سانتي متر شخم مي زنيم و سپس آنرا بـه صـورت جـوي و پشـته بـه فاصـله 91
سانتي متر در مي آوريم و قلمه ها را به فاصله  21سانتي متر طـوري در خـاك فـرو مـي كنـيم كـه 1-1
سانتي متر آن از خاك بيرون باشد بالفاصله پس از كاشت  ،خزانه را آبياري و از آن پس به فاصله هر 3
تا  21روز يكبار آبياري را تكرار مي كنيم ودر طول فصل رشد مرتباً علفهاي هرز را از زمين بيرون مـي
كشيم.

مشخصات قلمه :
زمان قلمه گيري  :اسفند تا اوايل فروردين
طول  19-89 :سانتي متر از شاخه هاي دو يا سه ساله
قطر 1/9-1/9 :سانتي متر
فصل كاشت  :اسفند
فصل انتقال  :اسفند
مدت كاشت  21 :ماه
توجه  :تهيه قلمه از پاجوش ممنوع مي باشد.

مشخصات نهال :
طول  :از  91سانتي متر كمتر نباشد .
قطر در منطقه يقه  :كمتر از  2سانتي متر نباشد .

 -8هزينه نگهداري باغ تا زمان باردهي اقتصادي مجدد:
برا ي اينكه انار از نظر عملكرد در وضعيت مطلوبي قرار گيرد  ،نياز به مديريت مناسـب و عمليـات بهـر
زراعي به شرح ذيل دارد :
 آبياري باغات انار -1-3-1آبياري و روشهاي مرسوم آن  :پس از عمليات شخم كه در اوائل فروردين ماه صورت
ميگيرد باغ انار را تا اواخر ارديبهشت ماه آب نمي دهند تا بدين وسيله گلهاي باردهنده هرچه بيشتر
روي درختان ظاهر و ريشه هاي جديد به فعاليت بيشتري وادار شوند  .در آبياري هاي نوبت اول و دوم
بايستي سعي شود كه درختان كامال" سير آب شوند چون اين دو آب مهمترين و موثرترين آبياري از
لحاظ تعدادميوه روي درخت ميباشد  ،نوبت آبياري در زمينهاي سبك هفته اي يكبار و در زمينهاي
سنگين هر ده روز يك بار انجام مي گيرد .آبياري به روشهاي مختلفي انجام مي گردد كه از نظر ميزان

مصرف آب تفاوت زيادي دارد ذيال" بعضي از روشهاي رايج آبياري در باغهاي انار شرح داده مي
شود .

 -2آبياري كرتي
در اين روش كه بسيار قديمي ميباشد آب درون كرتهايي كه درختان در آنها كشت گرديده اند
جريان 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 معايب مهم اين روش آبياري است كه اكثر باغهاي انار به اين
روش آبياري ميشوند.

 -1روش آبياري جوي و پشته
د راين روش گرچه مصرف آب كمتر از طريقه اول است ولي بازهم مصرف آب آبياري زياد است
 .اين روش آبياري به دو طريقه انجام مي گيرد  .در طريق اول بصورت غالم گردشي و در طريقه دوم
بصورت رديفي است كه بكارگيري يكي از اين دو طريق بسته به مساحت باغ ميباشد .
در باغهاي كوچك آبياري جوي پشته به طريق غالم گردشي اجرا ميگردد ولي در باغهاي بزرگ
و وسيع آبياري جوي پشته به طريق رديفي انجام ميشود.

 -8روش آبياري تحت فشار
در روش آبياري تحت فشار ( قطره اي ) ضمن صرفه جوئي زياد در مصرف آب و نيروي انساني
جهت آبياري از رشد بي رويه علو هاي هرز نيز جلوگيري ميشود  .در چند سال اخير تبليغات زيادي
جهت اجراي اين روش آبياري انجام گرفته و كالسهاي آموزشي جهت باغداران تشكيل و زمينه ذهني
آنها آماده شده و با ت وجه به تسهيالتي كه دولت در اين رابطه در اختيار باغداران قرار داده زمينه الزم
جهت توسعه اين روش آبياري فراهم گشته است ،اگرچه سطوح ناچيزي از باغهاي انارتا پايان سال
 2111 ، 2832هكتار به اين روش آبياري ميگردد.

 -1آبياري سفالي
روش آبياري سفالي زير زميني در قالب طرحهاي مطالعاتي – ترويجي در دست بررسي است  .گفته
ميشود ميزان آب مصرفي در اين روش حدود  1/2روش غرقابي و يا بسيار كمتر از آبياري قطره اي مي
باشد .

 -نياز آبي درخت انار

ميزان آب مورد نياز براي هر هكتار باغ بطريقه سنتي تقريبا" حدود  81111متر مكعب ميباشد .در
تحقيقات انجام شده در يزد ميزان آب مصرفي در روش كرتي  12111و در روش جوي و پشته
 29111و در روش قطره اي  2111متر مكعب در طول يك فصل رشد ميباشد كه هر چه فواصل
آبياري  ،كوتاهتر باشد ميزان آبي كه در دسترس درخت قرار مي گيرد ،بيشتر خواهد بود و به اين
ترتيب راندمان آب آبياري باال خواهد رفت .مساله آب يكي از مشكالت اناركاري ميباشد  ،زيرا
مناطقي كه به كشت و كار انار اختصاص دارد تقريبا" مناطقي نيمه خشك و خشك است و با توجه به
طوالني بودن فصل رشد انار  ،آب يكي از مهمترين فاكتورهاي اصلي محدود كننده توسعه كشت
محسوب
مي شود  .فواصل آبياري نيز از عواملي است كه در بين باغداران مختلو متفاوت
مي باشد.دور آبياري در شهرستان ساوه بين  2- 21روز متغير است و چون تامين آب
آبياري از منابع آب زير زميني ( چاه ) است كوتاهتر از دور آبياري در مناطق مركزي ايران مثل يزد
ميباشد  .در يزد دور آبياري بيـــن  3 -22روز متغيير است و آب بيشتر از قنوات تامين مي شود.در
جدول ذيل ميزان مصرف آب و كارآئي آبياري در دو روش آبياري سطحي و قطره اي در استان يزد
مورد مقايسه قرار گرفته است:
( مترمعكب در هكتار)

آب آبياري

محصول

( تن در هكتار)

آبياري سطحي

مترمكعب )

( كيلوگرم در

كارآئي مصرف آب

هكتار)

آب آبياري

( مترمكعب در

( تن در هكتار )

محصول

آبياري قطره اي

مترمكعب )

( كيلوگرم بر

كارآئي مصرف آب

آبياري قطره اي)

در آب در شرايط

درصد صرفه جوئي

23111

21

1/92

2111

22

2/3

22

( جدول شماره  ) 22ماخذ  :گزارش عملكرد آبياري تحت فشار استان يزد در سال  ( 25اداره كل توسعه روشهاي آبياري تحت فشار )

 تغذيه باغات انار  :روش علمي و صحيح درتعيين نياز كودي درختان انار  ،بـا اسـتفاده از اطالعـات ونتايج تجزيه خاك و برگ مي باشد كه در صورت نبود امكانات تجزيه خاك و برگ توصيه عمومي به
شرح ذيل براي باغات انار مي باشد :
 -2عناصر غذايي پرمصرف :

ازت  ،فسفر  ،پتاسيم  ،منيزيم و عناصر ميـان مصـرف ماننـد كلسـيم و گرگـرد داراي اثـرات مسـتقيم و
غيرمستقيم درافزايش عملكرد انار هستند  .رشد رويشي  ،طراوت  ،توليد ميوه و  ...همگـي تحـت تـاثير
مستقيم اين عناصر قرار دارند .با مصرف متعادل و بهينه اين عناصر در باغهاي انار  ،غلظت ازت  ،فسـفر
پتاسيم و منيزيم در برگ انار افزايش مي يابد .با وجود مطالعات بسيار وسيعي كـه در زمينـه تعيـين حـد
بحراني عناصر غذايي در باغهاي ميوه انجام شده است  ،تاكنون براي تعيين حد بحراني ايـن عناصـر در
برگ انار تحقيقات وسيعي صورت نگرفته است  .مطالعات انجام شده بر روي پروفيل ريشه در درختـان
انار ،نشان ميدهد كه غالب ريشه هاي فعال براي جذب عناصر در عمق  81سانتي متري خـاك متمركـز
شده اند و جذب عناصر غذايي و آب توسط آنها صورت ميگيرد  .از آن جايي كه
با افزايش عمق  ،از ميزان ماده آلي و همننين فسفر قابل جذب به شدت كاسته مي شـود و بـه صـورت
سنتي مواد آلي و فسفات آمونيوم در سطح خاك استفاده مي شود  ،بنابراين پراكنش ريشه هاي جـاذب
درختان در عمق سطحي خاك است  .ضرايب اعمال شده براي توصيه كودها براسـاس ميـانگين وزنـي
در اليه هاي  82-21 ، 1-81و  22-51سـانتيمتري بـه ترتيـب عبـارت از  2 ،2/9 :و  1/9اسـت  .توصـيه
كودهاي ازتي مي تواند بر مبناي درصد مواد آلي باشد  .بر اين مبنا توصيه عمومي بـر حسـب جـدول 2
صورت مي پذيرد.
جدول شماره  – 2توصيه كود اوره براساس درصد ازت كل خاك
درصد ازت كل

اوره ( كيلوگرم در هكتار )

كمتر از 1/19

111-191

1/12-1/21

891-111

1/2-2/1

191-891

بيشتر از 2/1

191

 -2اگر براي تامين ازت مورد نياز ا زكود سولفات آمونيوم استفاده شود  ،مناسبتر خواهد بود .
به ازاء افزايش شو ري آب آبياري و يا خاك زير كشت  ،به مقدار مصرف كودهـاي ازتـي اضـافه مـي
شود مصرف صحيح ( جايگذاري عمقي ) مواد آلي به صورت ساالنه يكي از مهمترين عوامل در توليد
باال و مرغوبيت محصول انار در باغهاي انار به حساب مي آيد .مواد آلي عالوه بر تامين عناصر غذايي ،
به علت بهبود ساختمان خاك سطحي  ،كاهش تبخير سـطحي و جلـوگيري از تمركـز نمـك در سـطح
خاك  ،در افزايش عملكرد و بهبود كيفيت ميوه انار موثر است  .به عالوه  ،رابطـه مثبـت و معنـي داري
بين ميزان مواد آلي و فسفر قابل جذب در خاك وجود دارد .

توصيه عمومي مصرف فسفر در باغهاي انار برحسب ميزان فسفر قابل جذب در خاك براسـاس جـدول
شماره  1است .

جدول شماره  – 1توصيه كود فسفاته براساس ميزان فسفر قابل جذب خاك
فسفر قابل جذب

فسفات آلومينيوم

(ميليگرم در كيلوگرم)

( كيلوگرم در هكتار)

كمتر از 9

211-291

91-21

29-211

21-29

91-291

بيشتر از 29

صفر

اين مقادير به صورت توصيه هاي عمومي مصرف كود هستند و ميزان آنها براساس نـوع بافـت خـاك ،
درصد كربن آلي در خاك و  ، phقابل تغيير است  .تحقيقات انجام شده درباره مصـرف پتاسـيم نشـان
مي دهد كه در غالب خاكهايي كه باغ انار در آنها احداث شده است .به ميزان كافي پتاسيم وجود دارد
امامحققان معتقد هستند كه در صورت سبك بودن خاك و كاهش مـاده آلـي و همننـين پـايين بـودن
غلظت پتاسيم در خاك ( كمتر از  191ميليگـرم در كيلـوگرم ) مـي تـوان نسـبت بـه مصـرف سـولفات
پتاسيم نيم الي يك كيلوگرم به ازاء هر درخت بارده اقدام كرد.
به طور عمومي مي توان يك سوم از ته وتمام كود فسفاته و پتاسيمي را همـراه بـا كـوددامي  ،حـداكثر
يك ماه قبل از تورم جوانه ها مصرف كرد .يك سوم ازت پس از ريزش كامل گلبرگها  ،و يك سـوم
ازت باقيمانده به فاصله دو ماه پس از تقسيط دوم مصرف شود .كودها را مي توان در نيمه خارجي سايه
انداز تاج درخت به صورت چالكود و يا كانالكود استفاده كرد.
 -1عناصر غذايي ميان مصرف
با توجه به آهكي بودن وگاهي شور بودن خاكهاي زير كشت باغهـاي انـار و نيـز درجـه شـوري بـاال و
وجود بي كربنات فراوان در آب آبياري در اكثرمناطق زيركشت  ،و از سـوي ديگـر ضـرورت اصـالح
 phخاكهاي زيركشت و تامين نياز غذايي گوگرد و كلسيم  ،مصـرف كودهـاي گـوگردي همـراه بـا
مواد آلي به صورت كانالكود و يا چالكود و همننين

براي تعديل اثر سديم فراوان و اصالح نسبتهاي كلسيم به سديم و كلسـيم بـه منيـزيم مصـرف سـولفات
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 مطابق جدول  8نشان داده مي شود.
جدول شماره  – 8حدمطلوب غلظت عناصر غذايي در خاك باغهاي زير كشت انار
گوگرد قابل جذب

هدايت الكتريكي

كربن آلي

دسي زيمنس بر متر

(درصد )

فصفر قابل جذب
)K(ava

پتاسيم قابل جذب
)k(ava

منيزيم قابل جذب
)Mg(ava

)So (ava

1/1

2/1

21-29

111-191

911-211

29

آهن قابل جذب

منگنز قابل

روي قابل جذب

)Fe (ava

جذب

)Zn (ava

مس قابل جذب
)Cu(ava

بور قابل جذب
)B(ava

بافت خاك

2/9

2/11

2/11

)Mn (ava

1/1 -2/1

8/1-9/1

لوم

 -8عناصر غذايي كم مصرف
اثرات مثبـت عناصـر غـذايي كـم مصـرف ( ريزمغـذي ) در افـزايش عملكـرد و ارتقـاء كيفيـت انـار (
جلوگيري از تركيدگي پوسته خارجي انار ) اهميت زيادي دارد  .مطالعـات نشـان مـي دهـد كـه رابطـه
نزديكي بين ميزان ماده آلي و غلظت عناصر كم مصرف ( ريزمغذيها ) در خاك باغهاي انار وجود دارد
 .ولي در گذشته باغداران انار كود آلي  ،كودهاي ازتي و كودهاي فسفاتي را براي تغذيه درختان انار ،
آن هم به طور عمده به روش غيرصحيح ( مصرف پابيل ) اسـتفاده مـي كردنـد  .بنـابراين تـامين عناصـر
غذايي كم مصرف به ميزان كافي نبوده است  .به طور مثال چناچه حد بحراني آهـن در خـاك باغهـاي
انار استان قم را  9ميلي گرم در كيلوگرم در نظر بگيريم  ،بيش از نيمي از باغها بـا كمبـود آهـن روبـرو
هستند  .از سوي ديگر چون اغلب باغهاي انار در مناطق گرم و خشك احداث شده اند  ،مصـرف مـاده
آلي به علت گرم اي زياد و رطوبت كم و تجزيه سريع  ،نمي تواند به طور عمومي تمام نياز درختان انار
به عناصر كم مصرف را تامين كند .بدين ترتيب چناننه حدود بحراني منگنز،
روي ومس نيز در خاك به ترتيب  1/31 ،2/11 ، 1/1ميليگرم در كيلوگرم بوده باشد ،با تجزيه خاك و
تحليـــــل نتـــــايج آن مـــــي تـــــوان بـــــه ميـــــزان كمبـــــود و نيـــــاز كـــــوددهي در بـــــاغ انـــــار

پي برد .با وجودي كه مصرف مواد آلي در مناطق زير كشت عموماً كمبود عنصر روي كه بـه صـورت
ريزبرگي و خشكيدگي سرشاخه هاي انار بروز است  ،به چشم مي خورد .
مطالعات انجام شده دركشور هاي مختلو مانند مصر نشان ميدهـد كـه كشـت همزمـان يونجـه در بـين
رديفهاي درختان انار  .به طور معني داري غلظت آهن و منگنز را در برگهاي انار افزايش مـي دهـد  .و
در تامين اين عناصر براي درخت موثر بوده است.
از آنجاييكه تا كنون تحقيقات جامعي براي تعيين حد بحراني دقيق عناصر كم مصرف براي باغهاي انار
صورت نگرفته است  .اعداد ارائه شده از بررسي حدود بحراني عناصر ريزمغذي براي ساير محصـوالت
و بررسيهاي تطبيقي در زمينه حساسيت درختان انار و بر مبنـاي مشـاهدات كارشناسـي در طـي سـالهاي
اخير به دست آمده است  .در بين روشهاي آزمايشگاهي تعيين غلظت عناصر براي ريـز مغـذيها  ،روش
 ، DTPAمتداول ترين روش درمناطق خشك دنيا محسوب مي شـود  .بـراين اسـاس  ،محـدوده حـد
بحراني براي تمامي محصوالت از جمله انار براي عناصر ريزمغذي بـه روش  DTPAمطـابق جـدول
شماره  1توصيه مي شود  .الزم به ذكر است كه از نظر درجه بندي  ،حساسيت انار به عناصر ريزمغذي ،
درختان انار در كالس با حساسيت متوسط قرار دارند .
جدول شماره  – 4حد بحراني عناصر ريزمغذي در خاكهاي زير كشت انار
عنصر

ميلي گرم در كيلوگرم خاك

آهن

9/1

مس

2/1

منگنز

1/1

روي

2/1

بور

2/1

براي دستيابي به حدمطلوب عناصر غذايي در خاكهاي زير كشت باغها  ،توصيه عمـومي زيـر ( جـدول
شماره  ) 9براي باغهاي انار قابل اجرا است :

جدول شماره  – 5مصرف خاكي عناصر غذايي ريزمغذي براي باغهاي انار
عنصر غذايي

كود

به ازاء هر درخت بارده ( هر  4سال يكبار )

آهن

سولفات آهن

911-2111گرم

منگنز

سولفات منگنز

 291-191گرم

روي

سولفات روي

 911-2111گرم

مس

سولفات مس

 291-111گرم

بهتر است كودهاي محتوي عناصر ريزمغذي در پاييز و يا زمستان همراه بـا كودهـاي شـيميايي اصـلي و
كود دامي در نيمه خارجي سايه انداز درخت در عمق ريشه هاي فعال در زيرخاك به صورت كانالكود
و يا چالكود قرار گيرند  .در روش محلول پاشي  ،نيازي به مصرف مقـادير ذكـر شـده در جـدول فـول
نيست  .بلكه مي توان با غلظت  1تا  9در هزار پس از ريزش كامل گلبرگها  ،محلول پاشي را انجـام داد
و چناننه عالئم كمبود برطرف نشد مي توان هر  81روز محلول پاشي را تكرار كرد  .نكته مهم و قابـل
توجه اين است كه با توجه به اختالف شرايط اقليمي وكيفيت آب مورد اسـتفاده بـراي محلـول پاشـي ،
اكيداً توصيه مي شود كه ابتدا محلول پاشي بر روي يك درخت انجام شود و چناننـه پـس از گذشـت
 21ساعت عالئم سوختگي بر روي يك برگ وميوه مشاهده نشد  ،محلول پاشي در سطح وسـيع انجـام
گيرد.
بر اي افزايش كارآيي سولفات روي محلول پاشي شده  ،توصيه مي شود كود اوره با غلظت  9در هـزار
به محلول كودي افزوده شود .در صورت ادامه يافتن عالئم كمبود مي توان محلول پاشي را به فاصله 81
روز تكرار كرد  .در فصل خواب زمستاني  ،مي توان بالفاصله بعد از هرس زمستانه  ،سولفات روي رابا
غلظت دو درصد روي شاخه ها و تنه درخت محلول پاشي كرد .همننين اضافه كردن سولفات روي بـا
غلظت  1در هزار به چسب پيوند وپوشاندن زخمهاي ناشي از هرس با اين مخلوط  ،تـاثير بـه سـزايي در
كنترل كمبود روي و بهبود سريعتر زخمهاي هرس خواهد داشت.

محققين معتقد ند افزودن آهك به ميزان يك الـي دو كيلـوگرم بـه سـولفات مـس  ،خطـر سـوختگي را
كاهش مي دهد  .همننين اين محلول ( مخلوط آهك وسولفات مس ) به عنوان محلول بـر دو شـناخته
مي شود كه يكي از سموم قارچ كش مناسب براي گياهان است .
قابل ذكر است كه در بسياري از سموم مصـرفي  ،ميـزان مـس موجـود  ،تـامين كننـده مـس مـورد نيـاز
درختان انار نيز مي تواند باشد .
نكته  :بعضي از محققين  ،يكي از عوامل احتمالي تركيدگي انار را كمبود بور و نحوه آبياري مي دانند .
ولي تحقيق بيشتر در اين زمينه با توجه به فراواني بور در خاكها وآبهاي شور مورد استفاده  ،پيشنهاد مي
شود .

نمونه برداري برگ از درخنان انار :
محققين براي تشخيص وضعيت تغذيه اي درباغهاي ميـوه و ازجملـه در باغهـاي انـار  ،تجزيـه بـرگ را
بهترين روش مي دانند .به عقيده آنان مناسبترين نمونه  ،برگ هشتم از نوك شاخه بوده و بهتـرين زمـان
براي تهيه نمونه برگ  ،ارديبهشت ماه است .همننين بعضي از محققين معتقدند كه برگهاي هفت ماهـه
بهترين نمونه ها براي بررسي وضعيت تغذيه اي ازت  ،فسفر  ،پتاسيم  ،كلسيم و منيزيم و برگهاي چهـار
ماهه  ،بهترين نمونه ها براي بررسي وضعيت تغذيه اي آهن و روي در درختان انار به شمار مي روند.
مشاهدات وتحقيقات صورت گرفته و آزمايشهاي تجزيه اي انجام شده بر روي برگهاي انار با عملكـرد
مطلوب  ،غلظت مطلوب عناصر غذايي در برگهاي انار را به صورت جدول شماره  2گزارش مي كند :
جدول شماره  -8حدمطلوب غلظت عناصر غذايي در برگهاي انار
ازت

فسفر

1-1/9

1/2-1/1

پناسيم

كلسيم

منيزيم

آهن

درصد
1/2-2/9

روي

منگنز

مس

ميليي گرم در كيلوگرم
1/2-1

1/2-1/1

21-111

291-21

81-51

81-21

اين محققين غلظت طبيعي عناصر ازت  ،فسفر  ،پتاسيم  ،كلسيم  ،منيزيم  ،آهن  ،روي  ،مس و سديم را
در  211گرم ماده خوراكي انار به شرح جدول شماره  2گزارش كرده اند.
جدول شماره  – 8حدمطلوب غلظت عناصر غذايي بر حسب ميليگرم در  611گرم ميوه انار
ازت

فسفر

پتاسيم

كلسيم

منيزيم

221

3

121

8

8

آهن

منگنز

روي

مس

بور

1/8

1/29

1/29

1/21

1/29

آفات و بيماريها :

 -2كرم گلوگاه انار

نام علمي آفت Spectrobates ( = myelois ) ceratoniae ( Zell ) :
از خانواده  Pyrallidaeو زير خانواده  Phycitinaeمي باشد .

 2-2وضعيت آفت :
كرم گلوگاه از آفات كليدي و مهمترين عامل كاهش كمي و كيفي محصول انـار در كـل منـاطق انـار
خيز كشور مي باشد  .اين آفت چند ميزبانه است و عالوه بر انار به پسته و انجيـر حملـه مـي كنـد .كـرم
گلوگاه انار با تغذيه از بافت درون ميوه ها راه را براي ورود قارچها و باكتريها بداخل ميوه مهيا نموده و
در نهايت گنديدگي ميوه را بدنبال خواهد داشت  .ميزان خسارات اين آفت تا  %31هم گـزارش شـده
است و ساالنه ميلياردها ريـال بـ ه باغـداران خسـارت وارد مـي كنـد و از جملـه عوامـل محـدود كننـده
صادرات اين محصول با ارزش مي باشد .

 2-1چرخه زندگي :
اين آفت زمستان را بصورت سنين مختلـو الروي در داخـل انارهـاي آلـوده زيـر و روي درختـان
وداخل انبارها سپري مي كند  .الروها پس از پايان دوره الروي خود را به تاج انار رسانده و در آنجا به
شفيره تبديل و سپس بشكل پروانه از تاج انار خارج مي گردند .
پروانه ها بعد از جفتگيري تخمهاي خود را درون تاج انار بر روي قسمتهاي مختلو از جمله پرچم و
مادگي گل و ديواره تاج مي چسبانند  .الروها در پي تغذيه از گلوگاه انار داالنهايي ايجاد نموده و وارد
ميوه انار ميگردند و در داخل پيه انار ( بافت سلولزي) شروع به پيشروي مي كنند.

2-8تعداد نسل :
اين حشره درسال  8-1نسل دارد.

روشهاي كنترل آفت :
براساس بيواكولوژي اين آفت كنترل شيميايي هينگونه جايگاهي در جهـت مبـارزه بـا ايـن حشـره
نداشته و تنها از طريق اعمال روشهاي تلفيقي ( روشهاي مكانيكي – زراعي و بيولوژيك ) ميتوان جهت
كنترل آن اقدام نمود .

الو ) روشهاي مكانيكي – زراعي  :اين روش در قالب مبـارزه تلفيقـي نقـش مـوثري در كنتـرل آفـت
داشته و توانسته است با  21– 21درصد كاهش جمعيت حشره  ،زمينه و بستر مناسبي براي شروع كنترل
بيولوژيك در باغات فراهم كند  .اين روش را به اشكال زير مي توان اجرا نمود :
جمع آوري و پاك سازي و معدوم نمودن ميوه هاي آلوده انار از اوايل تابسـتان ( شـروع فعاليـت نسـل
اول آفت ) تا پايان فصل برداشت هر  29روز يكبار .
از آنجائي كه اين آفت عالوه بر انار به انجير و گردو نيز خسارت مي زند درصورت مختلط بـودن بـاغ
كليه ميوه هاي آلوده محصوالت فول نيز بايد جمع آوري و معدوم گردد.
 -8عمليات پاكسازي باغات وجمع آوري انارهاي آلوده بايد بصـورت همگـاني در كـل منطقـه انجـام
گردد .
 -1باغات رها شده و قديمي شناسايي و از طريق اقدامات ترويجي و آموزشي نسبت به ترغيب و تشويق
صاحبان چنين باغاتي جهت جمع آوري انارهاي آلوده و اصالح و جوان كردن باغات اقدام نمود .
 -9به منظور حفظ دشمنان طبيعي خصوصاً زنبورهاي پارازيتوئيـد نظيـر تريكوگرامـا در محـيط بـاغ در
حفظ پوشش گياهي زير درختان تالش شود و در مناطقي كه عاري از گياهان گلدار مي باشند با كشت
گياهان شهد زا و ترجيحاً گل سفيد نظير شبت زمينه ساز فعاليت و بقاي اين حشره مفيد باشيم .
ب ) كنترل بيولوژيك :درسال  2822در ايران اولين شناخت از فعاليت طبيعي زنبور تريكوگراما رخ داد
و در پي آن تحقيقات مربوط بـه چگـونگي پارازيتوئيديسـم طبيعـي تريكوگرامـا در انارسـتانها ،امكـان
كاربرد تقويتي آن در يك برنامه مبـارزه بيولوژيـك شـروع شـد  .در ايـن راسـتا دو گونـه بـومي زيـر
شناسايي گرديدند.
Trichogramma cacoeciae Trichogramma embryophagum
در حال حاضر در  1استان انار خيز مركزي  ،تهران  ،خراسان و يـزد عمليـات توليـد و رهاسـازي زنبـور
تريكوگراما در قالب  IPMانجام و نتايج درخشاني داشته اسـت و در آينـده سـطوح وسـيعتري را زيـر
پوشش خود قرار خواهد داد.

 -1كنه پاكوتاه انار
نام علمي آفت Tenuipalpus punicae P& B :
از خانواده Tenuipalpidaeمي باشد .

 -1-1وضعيت آفت :

اين كنه بعنوان يكي از آفات مهـم انـار شـناخته ميشـود  .منـاطق انتشـار آن بيشـتر در ناحيـه شـرقي
مديترانه و بسياري از مناطق دنيا كه انار كشت مي گردد بخصوص اسپانيا گزارش شده است  .در ايـران
از تمام مناطق اناركاري گزارش گرديده است  .اين كنه از آفات خطرناك درخت انار بوده كه در اثـر
تغذيه از شيره برگها باعث تغيير رنگ و خشك
شدن برگها و در نهايت ضعو درخت و خشكيدگي سرشاخه هاي آلوده مي گردد و درصورت تغذيه
از ميوه باعث كوچك ماندن ميوه و بد شكل شدن و در نهايت تركيدگي انار مي شود .

 -1-8چرخه زندگي :
زمستان گذراني اين آفت بصورت كنه هـاي مـاده بـالغ در زيـر شـكافها و زيرپوسـت درختـان انـار
وهمننين روي علفهاي هرز پاي درختان و پاجوشها مي باشد .مدت زمستان گذارني بطور متوسط  2ماه
مي باشد فعاليت كنه در بهار سال بعد زماني كه متوسط درجه حرارت محيط به  28درجـه سـانتي گـراد
مي رسد آغاز مي شود  .ماده ها تخمهاي خود را بصـورت انفـرادي در امتـداد كنـاره رگبرگهـا و روي
شاخه ها در محل اتصال دمبرگ به شاخه قرار مي دهند  .تعداد تخم هر كنه از  2تا  11عدد مـي باشـد .
مرحله خسارتزاي كنه بصورت الرو ،پوره و كنه بالغ مي باشد

 -1-1تعداد نسل :
تعداد نسل اين آفت بطور متوسط  3نسل در سال مي باشد.

 -1-9عوامل كنترل طبيعي :
باغات انار بعلت اينكه كمتر عمليات مبارزه شيميايي در آن انجام گرفته و داراي يك محـيط بكـر و
دســـــت نخـــــورده مـــــي باشـــــند لـــــذا داراي فـــــون بســـــيار قـــــوي از انـــــواع بنـــــدپايان
مي باشند كه مهمترين عوامل طبيعي عبارتند از :
) Amblydromella Kettanehi ( phytoseiidae
)Paraseiulus talbi (Phytoseiidae
)Anystis baccarum ( Anystidae
) Allotrombium shirazicum ( Allotromoeiidae
) Tydeus Near electus (Tydeidae
) Pronematus ubiquitus ( Tydeidae
)Asca sp (Ascidae

 -1-2روشهاي كنترل :
روشــهاي كنتــرل ايــن آفــت بــا توجــه بــه بيولــوژي ونحــوه زمســتان گــذراني آفــت بشــرح ذيــل
مي باشد :
 با توجه به كنترل طبيعي اين آفت در باغات از مصرف هر گونه سموم شيميايي خودداري شود . از كاشت درختان انار بصورت توام با درختان ديگر خودداري شود . عمليات دفع علفهاي هرز باغات بموقع انجام گيرد . شخم زمستانه و هرس پاجوشها در فصل استراحت گياه خاك دادن پاي بوته هاي انار مي تواند ضمن تغذيه مناسب و تـامين مـواد معـدني گيـاه  ،كنـه هـايزمستان گذران را مدفون نمايد.
 -هرس شاخه هاي شديداً آلوده در فصل رشد صورت پذيرد .

 -8شته سبز انار
نام علمي آفت Aphis punicae :
از خانواده  Aphididaeمي باشد .

 -8-1وضعيت آفت :
يكي از مهمترين آفات انار مي باشد و فقط روي درخت انار فعاليـت دارد و از آفـات قـديمي ايـن
محصول بوده و از دير زمان در ايران وجود داشته است  .طـرز خسـارت بـدين ترتيـب اسـت كـه تمـام
سرشاخه ها  ،سطح زيرين برگها  ،جوانه ها و گلهاي قرمز درختان را مورد حمله قرار مي دهد و ضـمن
تغذيه از شيره گياه ترشحات چسبنده اي نيز توليد كرده و باعث عدم رشد سرشاخه ها و ريـزش اغلـب
گلها و ميوه هاي جوان مي شود .

 -8-8چرخه زندگي :
اين آفت زمستان را بصورت تخم در روي سرشاخه هاي انار بسر مي برد  .در ماههاي بهار بـاالترين
جمعيت را دارد و گاهي تمام سرشاخه هاي جوان  ،گل و ميوه هاي تازه تشكيل شده را مي پوشـاند در
تابستان به دليل گرم شدن هوا از تراكم و شدت خسارت آن كاسته مي شود  .در ماههاي پاييز كه درجه
حرارت پايين مي آيد دوباره بر انبوهي شته ها افزوده مي شود ولي شدت آن بمراتب از بهار كمتر است
.

 -8-1عوامل كنترل كنننده طبيعي :
در باغات انار عوامل كنترل كننده طبيعي بسيار فعال وجود دارد  .انواع كفشـدوزكها و شـير شـته هـا
بخوبي قادرند جمعيت اين آفت را كنترل كنند .

 -8-9روشهاي كنترل آفت :
با توجه به حفظ تعادل طبيعي در باغات انار بهيچ وجه سمپاشي جهت كنترل اين آفت توصيه نمي شـود
و بايد اقدامات زراعي مناسب به شرح ذيل انجام گيرد:
از كشت درختان انار با درختان ميوه ديگر خودداري شود .
فواصل درختان رعايت گردد و ازكشت متراكم خودداري شود.
از آبياري بيش از حد درختان در بهار خودداري گردد .

 -4سوسك چوبخوار انار
نام علمي آفت Chrysobothris parvipunctata oben :
از خانواده  Buprestidaeمي باشد .

 -1-2وضعيت آفت :
سوسك مـذكور يكـي از آفـات مهـم و خطرنـاك درختـان انـار مـي باشـد كـه موجـب ضـعو و
خشكيدگي تنه و شاخه هاي درختان انار مي گردد  .اين آفت به درختاني كه به علل مختلو مانند تاثير
عوامل محيطي سرما زدگي  ،آفتاب سوختگي  ،كم آبي بيش از حد  ،فقدان مواد غذايي مورد نياز گياه
وعدم رعايت اصول صحيح باغداري ضعيو و آسيب پذير مي گردند حمله مي كند .

 -1-8چرخه زندگي :
اين آفت زمستان را بصورت پيش شفيره  ،در داخل چوب سپري مي كنـد  .سوسـكها در بهـار روي
درختان ضعيو تخم ريزي مي كنند  .الروهاي تفريخ شده با تغذيه از ناحيه كامبيوم ( حـد فاصـل بـين
پوست و چوب ) باعث قطع آوندها و اختالل در جريان شيره نباتي و در نتيجه خشكيدگي تنـه و شـاخه
هاي درختان مي شوند  .حشرات كامل از طريق تغذيه از پوست نرم و دم ميوه باعث ريزش شديد ميـوه
ها در اوايل فصل مي گردند  .ولي خسارت عمده توسط الروها صورت مي گيرد .

 -1-1تعداد نسل :
اين آفت در سال يك نسل دارد .

 -1-9روشهاي كنترل :
قطع و سوزاندن اندامهاي آلوده در پاييزاستفاده از فرمول كودي مناسب جهت تقويت درختانتنظيم دور آبياري و جلوگيري از تنش آبي-رعايت اصول بهداشتي و باغباني

 -5بيماري غده اي شدن ريشه درختان انار
 -9-2عامل بيماري Meloidogyne spp :
 -از خانواده  Heteroderidaeوزير خانوادهMeloidogyninaeمي باشد .

 -9-1وضعيت بيماري :
دامنه انتشار در تمام باغات انار استانهاي يزد  ،مركزي و خراسان وسعت داشته ولـي شـدت و زيـان
اقتصادي بيماري در بيشتر از  19درصد باغات آلوده مشاهده نمي شود  .خسـارت بيشـتر متوجـه باغـات
جوان و يا باغاتي كه در اراضي ماسه اي و بسيار سبك احداث شده اند بوده و بصـورت توقـو رشـد ،
ضعو عمومي  ،زردي برگها  ،ريزش برگهاي فوقاني ،لخت شدن سرشاخه ها و خشك شدن تدريجي
آنها  ،غده اي شدن توام با پوسيدگي عمومي ريشه ظـاهر شـده و موجبـات زوال و يـا مـرگ تـدريجي
درختان را فراهم مي كند .

 -9-8چرخه بيماريزايي :
در شرايط مناسب رطوبت و حرارت تخم هاي نماتد تفريخ شده و الرو سن دوم از آنها خـارج مـي
گردد و داخل خاك مي شود  .درصورت عدم دسترسي به ميزبان اين الروها مي توانند به حالت كمون
بدون تغذيه بيش از يكسال به صورت زنده در داخل خاك دوام بياورند  .الرو سن دوم در واقع مرحله
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 متورم شده و پس از گذرانيدن  1سن الروي ديگر
بالــــغ مي شوند  .آنگاه از ريشه خارج و جهت جفت گيري در داخل خاك اطراف ريشـه بـه فعاليـت
پرداخته نماتدهاي ماده پس از جفت گيري اقدام به تخم ريزي مي كنند .

 -9-1تعداد نسل :
در سال سه نسل دارد .

 -9-9روشهاي كنترل :
 استفاده از ارقام مقاوم يا متحمل نسبت به انگل خاك محل كشت درختان در موقع هرس نهال يا قلمه آلوده نباشد . درصورت استفاده از نهال يا قلمه ريشه دار ،نهالها سالم و عاري از نماتد باشند.-2آب مورد استفاده باغات جديد عاري از الرو سن دوم و تخم نماتدهاي مولد غده باشد.
-1در دوره استقرار درختان از كشت گياهان ميزبان نماتد در اطراف درختان اجتناب شود.
 -8با علفهاي هرز باغات در دوره استقرار كه بسياري از آنها ميزبان نماتدهاي مولد غـده ريشـه هسـتند
شديداً مبارزه شود .

-1با شخم ساليانه باغات ريشه هاي سطحي درختان هرس شده وتوسعه ريشه هـاي عميـق تـر تسـهيل
شود.
-9از كشت درختان انار در خاكهاي خيلي سبك و ماسه اي بايد اجتناب كرد .
-2جمعيت نماتدهاي مولد غده ريشه حداقل سالي يكبار در پاييز در طي دوره استقرار كنتـرل شـود تـا
در صورت وجود آلودگي هاي قابل توجه قبل از ايجاد صدمات كلي با آنها مبارزه شيميايي شود .

 -8بيماري پوسيدگي طوقه درخت انار
نام عامل بيماري Phytophthora cactorom :
)(phythiaceae , oomycetes

 -2-1وضعيت بيماري :
دامنه انتشار بيماري در باغات انار محدود است ولي در صورت آلودگي ميـزان خسـارت آن بـاال و
چشمگير است  .عالئم بيماري عبارت است از پوسيدگي ،شكاف خوردگي و سـرانجام ريـزش پوسـت
در قسمتهاي حدود طوقه و گاهي پوسيدگي درقسمت پوسـت اطـراف طوقـه تـا  %91محـيط طوقـه را
آلوده مي نمايد  .ولي ممكن است در شرايط مناسب پوسيدگي به سرعت ظرف چند روز بطور عرضي
سراسر محيط طوقه را گرفته و درخت سريع سبز خشك شود ( وقتي پوسيدگي حدود  31درصد محيط
طوقه را فــرا گيرد) .

 -2-8چرخه بيماريزايي :
اين گونه قادر است مدتهاي زيادي در بقاياي گيـاهي زنـده بمانـد  .در شـرايط رطـوبتي و حرارتـي
مناسب اسپورهاي اين قـارچ جوانـه زده و زئوسـپورهاي متحـرك را آزاد مـي سـازند  .زئوسـپورها بـه
كمك تاژكهاي خود فواصل كوتاه را شنا كرده و خود را به طوقه و ريشه هاي درخت مي رساند  .اين
قارچ قادر است بطور مستقيم از ريشه هاي جوان يا زخمهاي روي طوقه وارد گياه شـده و توليـد ريسـه
كند .اين ريسه عامل انتقال و بيماري زايي در شرايط مطلوب مي باشد .

 -2-1روشهاي كنترل :
الو ) استفاده از ارقام مقاوم يا متحمل
ب ) اتخاذ روشي از آبياري و يا كاشت كه مانع از رسيدن آب به طوقه درخت شود .
ج ) استفاده از قارچكشهاي متاالكسيل و يا تركيب بردو زمانيكه كمتر از  %91طوقه آلوده شده باشد .
عالوه بر مديريت آبياري  ،تغذيه ومبارزه با آفات و بيماريها عمليات ديگـري چـون مبـارزه بـا علفهـاي
هرز  ،بيل زني پاي درختان و ديگر عمليات داشت ونگهداري انار در ايـن قسـمت پـيش بينـي گرديـده
است .

