
 

 نشریه فنی

 ترکیدگی میوه انار و روش های کنترل آن 

 

 

 

 

 
 نگارنده:

پورعلیرضا بنیان  

1400 

 

60 

 

 



 

 

 تعالیبسمه

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

 موسسه تحقیقات علوم باغبانی

 گرمسیریهای نیمهپژوهشکده مرکبات و میوه
 

 

 

 

 نشریه فنی

  کنترل آن یانار و روش ها وهیم یدگیترک

 

 

 

 

 

 نگارندگان:

 پور انیبن رضایعل

1400 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کنترل آن یانار و روش ها وهیم یدگیترک                     

 پور انیبن رضایعل نگارندگان:

 تاجور ییحیمقدم،  یجواد فتاحویراستاران: 

 گرمسیریهای نیمهموسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده مرکبات و میوهناشر: 

 محدودشمارگان: 

 1400تاریخ انتشار: 

 .است نگارندگان /نگارنده با مطالب یدرست مسئولیت

 .است رسیده ثبت به کشاورزی یرسان اطالع و اطالعات فناوری مرکز از 1400-08-11مورخ  .    60515 . شماره با نشریه این
 .گرمسیریهای نیمهپژوهشکد مرکبات و میوه نشانی:

 صندوق پستی: -: کدپستی - 01155223282 ..دورنگار - 01155222081:تلفن

 icri.areeo.ac.ir 
 



 
 

 



های کنترل آنترکیدگی میوه انار و روش  
 

1 

 

 

 

 

 

 طالبم فهرست

 عنوان صفحه

 -------------------------------------------------------------------------مقدمه-1 1

 ------------------------------------------انار میوه ترکیدگی عارضه بروز در موثر عوامل -2 1

 -------------------------------انار میوه ترکیدگی عارضه کاهش جهت کاربردی هایتوصیه-3 4

 --------------------------------------------------------------------گیری نتیجه-4 7

 ----------------------------------------------------------------نشریه پیام مهمترین 8

 ----------------------------------------------------------------------------منابع 9



های کنترل آنترکیدگی میوه انار و روش  
 

2 

 

 

 مقدمه -1

 به نارا. است ایران فالت خشک نیمه و خشک مناطق میبو و رشد پر ایدرختچه( Punica granatum L.) انار

 گیاه این رکشو مناطق از بسیاری که بطوری .است شده شناخته هوایی و آب سخت شرایط به متحمل گیاهی عنوان

 از بسیاری در اکنون مه دلیل همین به و است پرورش قابل باال شوری با هاییآب از تفادهاس با و آب مقدار حداقل با

 انار میوه که قشین و انار باالی دارویی و غذایی ارزش. است رایج انار درخت پرورش و کاشت دنیا و ایران مناطق

 بی ایمیوه به را آن انار میوه گیزان شگفت مزه و طعم همراه به باشد داشته جامعه سالمت سطح بهبود در تواندمی

 . است کرده بدل خشک و گرم نیمه مناطق در کاشت جهت رقیب

 اساس بر که ریبطو .است شده شناخته انار دهنده پرورش و کننده تولید مهم هایکشور از یکی عنوان به ایران

 دارا کشورها یرسا بین در را اول رتبه اکنون هم انار صادرات میزان لحاظ از ایران شده منتشر آمارهای آخرین

 یک حدود در حسط این از که باشدمی هکتار هزار 100 حدود در کشور انار کشت زیر سطح (.2017 فائو،)  باشدمی

 فارس، هایاناست ایران در انار کشت عمده مناطق (.1398 کشاورزی، آمارنامه) گرددمی تولید میوه تن میلیون

 از اینکه با. است افزایش حال در دیگرکشور هایاستان از بسیاری در انار کشت اما. دناشبمی اصفهان و یزد مرکزی،

 جهت وجود این با است شده شناخته نامساعد شرایط به مقاوم و متحمل درختی عنوان به انار دور هایگذشته

 اولیه اصول ایترع باشد جیخار و داخلی بازارهای به عرضه قابل بتواند که کیفیت با و خوب ایمیوه به یابیدست

 باعث تواندمی دهش یاد موارد به ناکافی توجه. است ضروری محیطی نامساعد عوامل برابر در گیاه محافظت و باغیبه

 و درخت نهت و میوه سوختگیآفتاب جمله از هاییمشکل ایجاد باعث و شده انار میوه و درخت به آسیب افزایش

 میوه ترکیدگی رضهعا بروز علل که است این بر سعی نشریه این در. شود میوه یسفید دانه و ترکیدگی چنینهم

 .شود توصیه نیز آن کاهش جهت موجود کارهایراه و گیرد قرار بحث موردانار

 انار میوه ترکیدگی عارضه بروز در موثر عوامل-2

 اساس بر .(1 شکل)شودمی مشاهده انار هایباغ اکثر در که است هاییمشکل از یکی انار میوه ترکیدگی

 محیطی شرایط به بسته و بوده گلوگاه کرم خسارت با برابر انار میوه ترکیدگی از ناشی خسارت شده انجام برآوردهای

 از را خود کیفیت میوه ترکیدگی عارضه اثر در باغ هر در شده تولید هایمیوه درصد 40 تا 20 استفاده مورد رقم و

 چندانی فروش ارزش خورده ترک هایمیوه هااین بر عالوه. (Meena et al., 2016) درونمی بین از و داده دست

 مناسب تعادل عدم .کندنمی دارباغ نصیب چندانی سود که شوندمی اناراستفادهآب یا رب تولید برای عمدتا   و نداشته

 هاباغ در میوه ترکیدگی عشیو باعث که است ترکیدگی عارضه بروز در اصلی عامل میوه پوست رطوبت میزان در

 شدید تغییرهای یا و تعادل عدم محیط، نسبی رطوبت و تبخیر میزان مانند یلعوام به گیبست امر این .شودمی

 یا و تابستان طول در خشک بادهای با همراه گرم هوای و آب مانند عواملی نتیجه در تواندمی که دارد خاک رطوبتی

 رطوبت میزان و باشد سانتیگراد درجه 38 از باالتر هوا یدما کهمیهنگا واقع در .گردد حادث پاییز اوایل در بارندگی

 Ikram et )گرددمی مهیا انار میوه خوردگی ترک عارضه بروز برای شرایط برسد درصد60 از ترپایین به نیز محیط

al., 2020) .شیوع بر تواندمی پتاس و روی ، سیمکل بر، مانند غذایی رصعنا برخی تعادل عدم یا و کمبود براین عالوه 

 بیش استفاده شده صمشخ چنینهم .Gharesheikhbayat, 2006; Saei et al., 2014) ) باشد موثر عارضه این
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دهد  افزایش را میوه خوردگی ترک عارضه بروز تواندمی رشد فصل طول در نیتروژن حاوی کودهای از حد از

(Hepaksoy et al., 2000). 

 امر این و یابدمی کاهش انار میوه پوست کشسانی خاصیت خشکی دوره یک از بعد که است این رب اعتقاد

 خاک طوبتر چنانچه زمان این در .گرددمی میوه پوست یهاسلول شدن بزرگ و سلولی تقسیم قابلیت کاهش باعث

 عمده بطور) ارندد را سلول نشد بزرگ و سلولی رشد قابلیت و بوده دارآب که میوه درون یهابافت یابد افزایش

 رشد ریلآ بافت اب همزمان تواندنمی میوه پوست بافت که درحالی دهندمی اندازه و حجم افزایش سریعا( هاآریل

 رابطه که دهش دیده رابطه این در .خوردمی ترک میوه و شده میوه پوست بافت به فشار باعث امر این و نماید

 کهمیارقا دیگر رتعبا به دارد وجود میوه ترکیدگی میزان و مختلف ارقام در آب از استفاده راندمان بین میمستقی

 در (.Hepaksoy et al., 2000) است ترکم هاآن میوه ترکیدگی احتمال است باالتر هاآن در آب از استفاده راندمان

 .شده است داده بیشتر شرح عوامل این با رابطه در زیر

 

 

 انار میوه یترکیدگ عارضه -1 شکل

 

 باغ نامناسب مدیریت-1-2

 باغ نامناسب مدیریت انار هایباغ در میوه ترکیدگی عارضه شیوع در تاثیرگذار عوامل ترینمهم از یکی شاید

 میوه ترکیدگی شیوع میزان درمیمستقی تاثیر آبیاری، فاصله و مقدار زمان، که دارد اهمیت جهت آن از امر این. است

 تاثیر تواندمی نمو و رشد از زمانی مقطع هر در گیاه نیازآبی و خاک رطوبتی وضعیت از دارباغ یآگاه .دارد انار

 و محیطی هایتنش بروز از ممانعت و آبیاری زمان و دور مناسب تنظیم. باشد داشته عارضه این بر میمستقی

 شکل)  است میوه ترکیدگی کاهش با رابطه در باغ مدیریت اولیه اصول از مناسب، موقع در درخت آبیاری چنینهم

 غیر و گیاهی یهامالچ از استفاده چنینهم و غرقابی آبیاری بجای ایقطره آبیاری از استفاده مانند هاییروش (.2

 گردد هایباغ در میوه ترکیدگی کاهش باعث تواندمی خاک سطح روی گیاهی بقایای یا و کمپوست پخش و گیاهی

(Sahu et al., 2013 و Parvizi and Sepaskhah, 2015). 
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 مدرن و سنتی صورت به باغ نگهداری وضعیت مقایسه-2شکل

 

 میوه رسیدن زمان در بویژه زیاد آبیاری-2-2

 کاهش با رابطه در گذارتاثیر عوامل ترینضروری از آبیاری آب میزان و زمان تنظیم شد اشاره باال در که طورهمان

 با مقایسه رد را میوه کیدگیرت میزان هفته یک فواصل به باغ آبیاری که شده مشخص .است انار میوه ترکیدگی

 این .(Singh et al., 1990) دهدمی کاهش چشمگیری نحو به شدندمی آبیاری روز 14 تا 10 فواصل به که درختانی

. دارد بیشتری میتاه است دخو اندازه و وزن افزایش حال در انار میوه که نمو و رشد نهایی مراحل در ویژهبه امر

 این اگر. شود انار یلآر اندازه سریع افزایش باعث تواندمی نیز پاییز اوائل و تابستان اواخر در حد از بیش آبیاری

 در بویژه و شده میوه پوست به درونی فشار افزایش باعث نباشد هماهنگ میوه پوست رشد افزایش با اندازه افزایش

 که زمانی بویژه و رشد فصل اواخر در که کرد دقت باید بنابراین. شودمی میوه خوردن ترک باعث نازک پوست ارقام

 حد در بیاری،آ میزان و دور کاهش با و کرد خودداری درختان حد از بیش ازآبیاری است کاهش حال در هوا دمای

 .نمود آبیاری درخت نیاز

 باغ خاک فیزیکی وضعیت و بافت-3-2

 درخت بیشتر رطوبتی تخلیه زمان بودن ترسریع علت به هستند سبکی بافت دارای که هایخاک کلی بطور

 عنوان به. است بیشتر هاخاک نوع این در میوه ترکیدگی احتمال جهت این به و دهندمی قرار رطوبتی تنش تحت را

 گرددمی توصیه هاخاک هگون این در .پسنددمی بیشتر را میلو یا متعادل بافت با هایخاک انار درخت ،کلی اصل یک
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 تنش با ترکم درختان که نمود مهیا را شرایطی آبیاری فواصل کاهش و نوبت هر در آبیاری آب حجم کاهش با

 .گردند مواجه رطوبتی

 (شب در ویژههب)  هوا رطوبت و دما ، خاک رطوبت زیاد تغییرهای -4-2

 بایستی جهت نای به است راان میوه ترکیدگی ارضهع شیوع در مهم بسیار عامل هوا و خاک رطوبتی تغییرهای

 و مناسب زمان در یآبیار رو این از .آورد عمل به ،رطوبتی شدید تغییرهای از جلوگیری جهت را الزم تمهیدات تمام

 به آسیب باعث که ییزهپا بارندگی شروع از قبل میوه برداشت این بر عالوه .گیرد قرار توجه مورد باید منظم صورت به

 بروز از ریجلوگی مهم اصول از نیز دهدمی افزایش کنترل قابل غیر صورت به را خاک طوبتر و شده میوه پوست

 سلسیوس درجه 35-40 حدود به روز در محیط دمای که پاییز اوائل و تابستان اواخر در .است میوه ترکیدگی عارضه

 در دما بودن االب و شب رد دما کاهش این آید،می ترپایین صفر باالی سلسیوس درجه 20 از دما شب در و رسدمی

  .دهدمی فزایشا انار میوه گیترکید عارضه بروز جهت را شرایط و شده میوه پوست شدن گرم و سرد باعث روز طول

  غذایی عناصر تعادل عدم و کمبود-5-2

 دارد انار میوه ترکیدگی میزان بر زیادی تاثیر که عواملی از یکی دهدمی نشان گرفته صورت هایپژوهش

 عادلت عدم بین مستقیمی رابطه Aksoy and Akyuz (1993).  است غذایی عناصر میزان در مناسب تعادل عدم

 و باز بر تواندمی بر رعنص وجود علت به کائولین و براکس از استفاده .دارد وجود انار میوه ترکیدگی و غذایی عناصر

 و روی کاربرد یگرد طرف از .گردد میوه ترکیدگی میزان کاهش باعث و گذارد تاثیر گیاه تعرق و هاروزنه شدن ستهب

 .(Yagoden,1990)باشد موثر میوه ترکیدگی بر تواندمی و شودمی هااکسین سنتز باعث که آب جذب روی آن تاثیر

 سختی به همیو به چنینهم و جوان به پیر هایبرگ از آن انتقال بنابراین است سنگین عنصری کلسیم

 که گردیده مشخص .شودتامین میوه نمو و رشد با زمانهم کلسیم به گیاه نیاز باید بنابراین .گیردمی صورت

 دارینیمع صورت به را ترکیدگی بروز درصد میوه تشکیل از بعد ماه یک کلسیم کلرید درصد یک پاشیمحلول

 غشاء نیکیمکا خصوصیات بر عنصر این تاثیر علت به کلسیم از استفاده .(Davarpanah et al.,2017) داد کاهش

 .(Cybulska et al.,2011) گرددمی میوه ترکیدگی کاهش باعث که است سلولی

 آن ژنتیکی هایویژگی و انار رقم نوع -6-2

 رو این از .باشدمی کشت تحت رقم نوع دارد میوه ترکیدگی رویمی مستقی تاثیر که دیگری عوامل از یکی

 به یشتریب حساسیت نازک پوست ارقام کلی بطور. هستند میوه ترکیدگی مستعد انار ارقام عضیب طبیعی بطور

 آن رکیدگیت احتمال و شده خشک ترسریع میوه پوست دیگر عبارت به و دهندمی نشان خود از رطوبتی هایتنش

 بیشتری طافانع قابلیت ،پوست رتبیش ضخامت علت به کلفت پوست ارقام که است حالی در این .یابدمی افزایش

 (.3 شکل) رندمیدا بر شکاف دیرتر و دهندمی نشان بیشتری مقاومت ودخ از رطوبتی هایتنش برابر در و داشته

 ترکیدگی میزان و ختلفم ارقام در آب از استفاده راندمان بینمی مستقی رابطه که دهدمی نشان مطالعات چنینهم

 هاآن میوه ترکیدگی الاحتم است باالتر هاآن در آب از استفاده راندمان که میارقا دیگر عبارت به دارد وجود میوه

 .(Hepaksoy et al. 1997) است ترکم

 



های کنترل آنترکیدگی میوه انار و روش  
 

6 

 

 

 میوه ترکیدگی به حساس نازک پوست انار از ای نمونه-3 شکل

 

 انار میوه یترکیدگ عارضه کاهش جهت کاربردی هایتوصیه-3

 دیده انار هایباغ اکثر در که است هاییمشکل از یکی انار میوه ترکیدگی شد اشاره باال در که طورهمان

 هاباغ تمام برای تواننمی واحد توصیه یک لحاظ این به دارند دخالت عارضه این شیوع در مختلفی عوامل .شودمی

 کاهش زیادی حد تا را عارضه این شیوع میزان تواندمی زیر هایتوصیه بستن بکار وجود این با ولی .گرفت نظر در

 .دهد

 متحمل و مقاوم ارقام از استفاده-1-3

 ییهاررسیب .دارند تریبیش حساسیت میوه ترکیدگی به دارند نازک پوست کهمیارقا کلی اصل یک صورت به

 ایدار ملس و بابر ارقام مانند انار شده شناخته تجاری ارقام اکثر دهدمی نشان گرفته صورت اخیر هایسال در که

 .است ترکم هاآن در میوه ترکیدگی شیوع این بنابر هستند تجاری غیر و محلی ارقام به نسبت تریضخیم پوست

 در میوه رکیدگیت به هاآن بیشتر تممقاو مختلف مناطق در ارقام این کشت گسترش عوامل از یکی گفت بتوان شاید

 ارقام گردید مشخص شد انجام یزد استان در که وهشیپژ در رابطه این در .(4 شکل) است محلی ارقام با مقایسه

 و اکریش) داشتند ترکیدگی به ارقام سایر به نسبت باالتری مقاوت قرمزدانه ملس و گبری سیاه،دانه ملس

 به نازک یوستپ بودن دارا علت به دشتقصر محلی و انار زرد مانند میارقا نیز فارس اناست در .(1386دهقانی،

 در که لعاتیمطا در .دارد یتربیش تممقاو ترکیدگی به نسبت ریزنی رباب رقم که حالی در ترندحساس ترکیدگی

 و داده ننشا یشتریب مقاومت فصل اوائل دگیبارن به واندرفول مانندمیارقا شده مشخص نیز شده انجام اکشوره سایر

 قائده یک صورت به چنینهم Khadivi- Khub 2015).)گرددمی ترکیدگی دچار دیرتر ارقام سایر با مقایسه در

 ارقام با مقایسه در رندگیمی قرار پاییز اوائل دمایی تغییرهای تاثیر تحت ترکم اینکه دلیل به رس زود ارقام کلی

  .گردندمی میوه ترکیدگی عارضه دچار ترکم دیررس
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 کم یدگیترک درصد با تجارتی یهاانار از ای نمونه( چپ)نیریزرباب انار و( راست) ساوه ملس انار. 4شکل

 خاک رطوبت در زیاد تغییرهای ایجاد از ممانعت -2-3

 خود اندازه داکثرح به میوه که زمانی یعنی میوه بلوغ و نمو و رشد دوره طی در که نمایند دقت باید باغداران

 از و ایندنم گهدارین بهینه سطح در را خاک رطوبت (مهر اواخر تا شهریور اوائل) نیست برداشت قابل هنوز اما رسیده

 .نمایند خودداری درخت ازحد بیش آبیاری و خشکی تنش

 غذایی عناصر از استفاده-3-3

 بعد ماه یک درصد 2تا 1 غلظت به پاشیمحلول صورت به کلسیم کلرید مانند غذایی عناصر بعضی از استفاده

 ) دهد کاهش را ترکیدگی شیوع میزان تواندمی ماه کی فاصله به آن تکرار و (ماه تیر اوایل) میوه ازتشکیل

Davarpanah et al.,2017). 

 جیبرلیک اسید کاربرد-4-3

 از بعد ماه 2 ات یک فاصله به لیتر در گرممیلی 450 غلظت به جیبرلیک اسید از استفاده دهدمی نشان هابررسی

 کاهش داریمعنی بطور را ترکیدگی شیوع زانمی و شده میوه کیفی و میک یهاشاخص افزایش باعث میوه تشکیل

 et al., 2016;  .(El-Akkad  1393، زاده اسماعیل و روحی) داد

 رطوبت حفظ یهاروش سایر -5-3

 کاهش در تواندمی دهدمی کاهش را درخت و خاک رطوبتی هایتنش میزان که باغی به یهاروش برخی

  :شامل هاوشر این که باشد موثر انار میوه ترکیدگی خسارت

 گیاهی مالچ از استفاده -1-5-3
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 سایه در که درختان شده خرد برگ و شاخ از هاییپوشش یا و کمپوست صورت به گیاهی هایمالچ از استفاده

 .(5 شکل) شود هاباغ در آب مصرف کاهش و خاک رطوبت حفظ باعث تواندمی شودمی استفاده درخت انداز

 

 انار هایباغ در پالستیکی یا گیاهی هایمالچ از استفاده. 5 شکل

 بانسایه صورت به توری هایپوشش از ستفادها -2-5-3

 اندازیهسا در رطوبتی و حرارتی تعادل و خورشید نور شدت کاهش باعث درخت تاج باالی در بانیهسا نصب

 سفید و سبز هایپوشش هاآن ترینمرسوم که دارد وجود بازار در مختلف یهارنگ در هاپوشش این .شودمی درخت

 داربست ویر نصب صورت به درصد 50 تراکم با سفید هایتوری از استفاده سایبان پوشش نوع مناسبترین .است

 هایویژگی بودبه باعث و دهدمی کاهش را میوه و برگ سطح دمای سانتیگراد درجه 5 تا هاپوشش این که باشدمی

 شکل)د شویم باعث نیز را میوه سوختگی و ترکیدگی میزان توجه قابل اهشک و شده میوه رنگ مانند میوه کیفی

 مثبتی تاثیر واندتمی همگی درصد 50 و 30 یهاتراکم با سفید و سبز رنگ به هاییتوری از استفاده که چه اگر (.6

  .(1400نرجسی، و پور بنیان)  باشند داشته خاک رطوبت حفظ و میوه ترکیدگی کاهش در
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 برگ و میوه سطح دمای کاهش جهت درصد 50 دهی سایه با سفید توری پوشش از استفاده -6 شکل

 

 کائولین از استفاده -3-5-3

 میزان تواندمی ماه خرداد اواخر از درصد 5 غلظت به کائولین مانند میوه دهنده پوشش مواد بعضی از استفاده

 .(1392فرازمند،) دهد کاهش ددرص 60 تا را میوه ترکیدگی شیوع

 گیرینتیجه-4

 ریزیبرنامه این نابرب .دارد هاباغ در آبیاری مدیریت و میوه رطوبت میزان با میمستقی رابطه انار میوه ترکیدگی 

 تریناساسی از شدر فصل طول در رطوبتی هایتنش بروز از جلوگیری و گیاه نیاز به توجه با باغ در آبیاری مناسب

 کاهش باعث که ییهاروش و مواد از استفاده موارد این کنار در .است انار میوه ترکیدگی عارضه کاهش در نکات

 تا تواندمی سایبان و هامالچ انواع از استفاده مانند ،شودمی گیاه و خاک از تعرق و تبخیر کاهش و میوه سطح دمای

 .دهد کاهش هاباغ در را عارضه این زیادی حد
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  :نشریه پیام مهمترین

باغی شامل آبیاری و تغذیه مناسب باغ بویژه محلول پاشی کود کلرید کلسیم یک ماه  به اصول رعایت

 میوه ترکیدگی خسارت کاهش عملی راهکار میوه هایپوشش و مالچ از استفاده بعد از تشکیل میوه و

 اناراست.
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