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مقدمه
ایران زادگاه انار بوده و از نظر تنوع، کیفیت، سطح زیر کشت، تولید و صادرات آن 
مقام سوم دنیا را داراست. ایران با داشتن 90 هزار هکتار سطح زیر کشت و حدود 
یک میلیون و دویست هزار تن انار در سال به لحاظ تولید و صادرات از کشورهای 
برتر جهان می باشد. متوسط عملکرد انار در کشور 13 تا 14 تن در هکتار مي باشد. 
براساس همین آمار استان های فارس، مرکزی، خراسان رضوی، اصفهان و یزد در رتبه 
اول تا پنجم از نظر سطح زیر کاشت قرار دارند. با توجه به اهمیت انار و نیاز به ارائه 
دستورالعمل کاربردی برای باغداران، مروجین و عالقمندان این مجموعه تدوین گردید. 



                                                                صد و بیست نکته ی کلیدی در پرورش انار
8

نکات کلیدی مربوط به مراحل مختلف پرورش انار

نیاز اقلیمی و خاکی انار

1- بهترین شرایط خاک جهت کشت و کار انار، خاک هاي رسي شني عمیق است. 
این گیاه به خاک هایي که داراي زهکشي کمي باشند، حساس بوده و رشد آن در این 

شرایط کم و کیفیت محصول کاهش مي یابد.
تابستان هاي  از  که  مناطقي  در  و کیفیت محصول  عملکرد  بیشترین رشد،   -2
گرم و طوالني برخوردار هستند، قابل حصول است چرا که میوه براي رسیدن کامل 
به تابستان هاي گرم و خشک و طوالني نیاز دارد. البته تابستان هاي خیلي داغ نیز 
موجب آفتاب سوختگي در میوه ها )شکل1( و شاخه ها مي شود. حد تحمل انار از این 

لحاظ 45 درجه  سانتی گراد ذکر گردیده است. 

 

 

 شکل 1- آفتاب سوختگی شدید و ترکیدگی میوه انار 

ارقام مختلف انار جهت خواب زمستانه نیازمند دریافت 200 تا 800 ساعت   -3
دمای  بین صفر تا 7 درجه سانتی گراد می باشند.
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به سرما است.  انار، حساسیت  وکار  از مهم ترین محدودیت هاي کشت   4- یکي 
در  انار  درختان  و  به صفر درجه ی سانتی گراد)شکل2(  نزدیک  دمای  در  انار  برگ 
دمای کمتر از 12- درجه سانتی گراد صدمه مي بیند و برخی منابع نیز آسیب پذیری 
به سرمای زمستان را تا 18- درجه سانتی گراد ذکر کرده اند و از این نظر حساسیت 

انارهاي شیرین از ترش بیشتر است.

 

 شکل 2- سرمازدگی زودرس بهاره در باغات انار.

باغ  احداث  براي  باغداران  و  بوده  بلندمدت  باغ یک سرمایه گذاري  احداث   -5
هزینه سنگیني را متحمل مي شوند. اغلب بیماري ها و مشکالت مربوط به نهال در 
چند سال اول عمر باغ مخفي بوده و معموالً از سن 5-4 سالگي باغ به سرعت خود را 
نشان مي دهند. لذا استفاده از رقم مناسب، نهال سالم و رعایت موازین بهداشتی مانع 

از اتالف وقت و سرمایه ملي خواهد شد.
شرایط حاکم در هر منطقه پذیراي کاشت رقمي است که در همان شرایط و   -6
به نام همان منطقه کاشت شود. لذا باید به شرایط سازگاری ارقام برای کاشت در هر 
منطقه توجه خاصی داشت و اگر رقمی از انار در یک منطقه، عملکرد مناسب، همراه 
با کیفیت باالیی دارد نمی توان انتظار داشت در شرایط اقلیمی خاکی مختلف و با 

مدیریت متفاوت همان خصوصیات را بروز دهد.
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 وضعیت ظهور برگ و گلدهی انار
7- زمان ظهور برگ های قرمز: از اواخر  اسفند تا اویل فروردین ماه بسته به آب و 
هوا یا اقلیم، رقم و نوع خاک متفاوت می باشد. برگ های قرمز حدود 10 روز بعد از 

ظهور به برگ سبز تبدیل می شوند. 
از نظر وضعیت گرده افشاني در انار، هم دگر و هم خودگشني وجود دارد لذا   -8

عالوه بر باد، حشرات نیز در گرده افشانی تاثیر دارند)شکل3(.

شکل 3- گرده افشانی گل های انار با حشرات گرده افشان.

گلدهی در درختان انار در 3 تا 4 نوبت و در هر نوبت تعداد گل زیادي بوجود   -9
مي آید. میوه های حاصل از گل های ابتدای فصل دارای کیفیت و رشد بهتری نسبت 

به میوه های حاصل از گل های نوبت های بعد می باشند.
گل های مثمر و غیرمثمر، عمدتاً روی شاخه های 3-2 ساله ظاهر می شود.   -10
گل هاي علفي و غیرمثمر که داراي مادگي کوتاه میباشند به نظر مي رسد تنها نقش 

تولید گرده را ایفا مي کنند)شکل4(.
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شکل 4- گل های مثمر )تصویر باال( و غیرمثمر)تصویر پایین( )عکس: منصور شاکری(

عالوه بر شرایط ژنتیکی و محیطی یکی از دالیلی که گل غیرمثمر در انار   -11
زیاد می شود؛ این است که باغ داران در فصل گل انار، حتی در شرایط تامین رطوبت 
زمستانه، باغ را آبیاری می کنند که در این حالت شیره ی غذایی رقیق شده و تمایز 
گل ناقص صورت می گیرد و گل ریزش خواهدکرد؛ بنابراین درخت انار و پسته را، 
برخالف عناب و انگور به شرط تامین آب در فصل زمستان، نباید در فصل گلدهی 

آبیاری نمود. 
12-  در انار، رنگ گلبرگ و عدم محلول پاشی)هم زمان با گلدهی(، با  کیفیت و 

کمیت میوه، رابطه مستقیمي دارد. 
13-  بارندگی در زمان گل سبب اشکال در گرده افشانی بسیاری از ارقام انار می شود.
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ازدیاد انار
انار را مي توان به وسیله بذر، پیوند )لوله ای، اسکنه و شکمی(، پاجوش، خوابانیدن شاخه و   -14

قلمه تکثیر نمود. در حال حاضر روش معمول تکثیر انار، ازدیاد آن به وسیله قلمه مي باشد. 
از  کلی  به طور  و  فروردین  اوایل  تا  اسفندماه  از  انار  قلمه  گرفتن  زمان    -15
شاخه های خشبی می باشد. در مناطقی که سرمای زمستانه ندارند می توان در اواخر 

پاییز نیز اقدام به گرفتن قلمه نمود.  
16-  در انار، تهیه قلمه باید از قسمت هاي باالیی درخت و از شاخه هاي بارده 
3-2 ساله به طول حدود 20 تا 30 سانتي متر و قطر 2/5-0/5 سانتي متر)قطر یک 

خودکار تا ماژیک( تأمین  شود )شکل5(. 

  

شکل 5- قلمه گیری و ریشه زایی قلمه های انار
یا پاجوش ها تهیه شوند زیرا  از نرک ها )شاخه هاي بي ثمر(  نباید  17-  قلمه ها 
درختاني کم محصول اما با رشد زیاد از آنها ایجاد شده که در آینده مجبور به اصالح 
یا حذف آن، خواهیم بود بلکه قلمه باید از شاخه های دو تا سه ساله که سفید رنگ و 

چوب آن مثمر هست؛ گرفته شود.
انتخاب قلمه از شاخه های داخلی درخت که سفیدتر و صاف تر هستند)شکل5(؛   -18
باید صورت گیرد نه شاخه های بیرونی، نازک و آبکی )شاخه های آبکی رشد خوب 

دارند ولی محصول خوبی تولید نمی کنند(.
درخت  چون  گیرد  صورت  ماه  آذر  در  نباید  درخت  هرس  یا  قلمه گیری   -19

فعال شده و آسیب سرما می بیند.
از نظر تجربی ثابت شده، قلمه ها را در رقم ملس یزدی اگر برعکس بکاریم   -20

درخت چتری شده و میوه های بهتری می دهد.
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احداث باغ انار
21-  قبل از احداث باغ، همانند دیگر درختان، انار نیز، نیازمند آگاهی از پروفیل 

خاک و متعاقب آن توجه به آزمایش خاک و آب می باشد)شکل6(.
کاشت نهال انار به دو روش کاشت مستقیم قلمه در زمین اصلی و یا کاشت   -22
قلمه در خزانه و انتقال به زمین اصلی در سال بعد صورت می گیرد )با توجه به مزیت 

نهال ریشه دار بهتر است از کاشت قلمه در محل اصلی خودداری شود(.
زمان کاشت بسته به آب و هوا، نیمه ی دوم اسفند یا آبان ماه می باشد )نهال   -23

را زودتر از قلمه کشت می نمایند(.
در کاشت قلمه کرت هاي کوچکي به ابعاد 20-10 متر مربع آماده می شود.   -24
کرت ها به عمق 50-30 سانتي متر شخم و سپس به صورت جوي و پشته با فاصله 
50 سانتي متر از هم در مي آورند و پس از آن قلمه ها به فاصله 10 سانتي متر از هم 
طوري در خاک کاشته مي شوند که 4-2 سانتي متر آن از خاک بیرون باشد؛ بالفاصله 
پس از کاشت، باید اقدام به آبیاري نمود و از آن پس به فاصله هر 5 تا 10 روز )بسته 
به نوع خاک و دمای هوا( آبیاري تکرار  شود. در طول فصل رشد نیز باید با علف هاي هرز 

مبارزه نمود.
صحیح  توسعه ی  با  مساوی است  منطقه  با  سازگار  و  صحیح  بسترسازي   -25

ریشه هاي درختان انار و افزایش عملکرد کمی و کیفی انار در آینده.
برای تهیه بستر کاشت مناسب )برای کشت قلمه ریشه لخت( ابتدا باید دقت   -26
کرد که اراضی با شیب بیش از 4 درصد باشد و تراس بندي زمین نیز انجام شود 

)عرض تراس ها حداکثر 50 متر(.
27-  عمق خاک قابل نفوذ باید بین 80 تا 100 سانتی متر باشد. در عمق خاک 
کمتر، باید پس از کندن گودال به ابعاد مناسب، نسبت به ریختن خاک در آن اقدام 
 نمود. باید دقت شود؛ در الیه های 60 تا 100 سانتی متری خاک، الیه های سخت 
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غیرقابل نفوذ، یا گچی و آهکی نباشد)شکل6(؛  ضمن این که انار به خاک هایي با زه کشي کم، 
حساس و در صورت باال بودن آب تحت االرض، نمي توان تولید مناسب داشت.

 

شکل 6- الیه های سخت غیرقابل نفوذ )هاردپن(گچی 
جهت احداث باغ باید از خاک مورد نظر برای کاشت انار، دو نمونه در هکتار در   -28
صورت یکنواختی خاک در سه الیه 30- 0 ، 60-30 و 90-60 سانتی متر  تهیه و برای 

آزمایش به آزمایشگاه مجهز و معتبر ارسال و درخواست آزمایش های الزم را نمود.  
محل احداث باغ انار نباید در معرض بادهای سوزان و حتی بادهای سرد   -29
باشد وکشت در دامنه های جنوبی باغ، به علت احتمال سرمازدگی بهاره به طور کلی 

پیشنهاد نمی شود.
30-  اختالط کاشت انار با انجیر، پسته و انگور  به دلیل وجود آفات و بیماری های 
مشترک با انار صحیح نیست. هرچند برای کاشت انار می توان از درختان بادشکن 

مثل سنجد یا اکالیپتوس)بسته به شرایط منطقه کاشت( استفاده نمود.
باغ ها  در  اگر  و  مناسب هست  انار،  رقم های مختلف  با  انار  ترکیب کاشت   -31 
به  صورت یک دست از یک رقم استفاده شود؛ از لحاظ گرده افشانی و هم از لحاظ وقوع 
آفات و بیماری های گیاهی، ممکن است دچار مشکل شود )البته این بدان معنا نیست 
که هر رقم به هر تعداد کاشت شود؛ بلکه توصیه می شود در کنار رقم اصلی که به 

تعداد زیاد کاشت می شود چند رقم دیگر نیز کاشت  شود(
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فاصله کاشت انار، بسته به رقم و منطقه، تربیت اصولی 3×3  یا 4×4 و تربیت   -32
سنتی 3×4 یا 5×4 یا حتی 6×5 می باشد)شکل7(.

 شکل 7- فاصله صحیح کاشت درختان در باغ های تجاری انار
برای کاشت انار در خزانه )نشا و قلمه گیری( خاک سبک شنی و بدون کود نیاز   -33
می باشد تا گیاه به اصطالح، پر توقع نشده و آفات و بیماری های کمتری هم داشته باشد.

انار درختی هست که زهکشی مناسب می خواهد و در خاک کامالً سنگین رشد خوب   -34
ندارد و صدمه می بیند؛ برای رشد انار خاک رسی شنی غنی از مواد غذایی، توصیه  می شود.

انار درختی می باشد؛ که ریشه اش به هوادهی نیاز دارد و اگر جایی آب کنار   -35
درخت جمع شود، حرکت نکند و به ریشه ها، اکسیژن کافی نرسد، احتمال پوسیدگی 
طوقه، وجود خواهد داشت)به خصوص درختانی با سن بیشتر و مناطقی با آب شیرین(. 
در زمان احداث باغ ، عالوه بر فاصله )بسته به منطقه و وضعیت خاک(، جهت کاشت   -36
نیز مهم است و جهت کاشت جنوب شرقی- شمال غربی به طور کلی، در نظر گرفته شده، که 

در این حالت،کمترین آفتاب سوختگی به جهت بیشترین سایه اندازی، دارد.
از درخت انار گلنار، گاهی اوقات به عنوان تله ی آفت کرم گلوگاه)شکل8(،   -37
می توان استفاده  نمود؛ چون شب پره آن، به گل انار، عالقه ی زیادی دارد )البته کاشت 

در جهت ورودی باد در باغ(.
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 شکل 8- خسارت شب پره کرم گلوگاه به انار زینتی )گلنار  فارسی(.

حد مطلوب غلظت عناصر غذایي در خاک باغ هاي زیرکشت انار، به شرح زیر است:  -38

هدایت 
الکتریکی
(dS/m)

کربن آلی
درصد

فسفر قابل 
جذب

P(ppm)

پتاسیم قابل 
جذب

K(ppm)

منیزیم قابل 
جذب

Mg(ppm)

گوگرد قابل 
جذب

So4 (ppm)

> 0/2<115-10250-200600-500<15

آهن قابل 
جذب

Fe (ppm)

منگنز قابل 
جذب

Mn (ppm)

روی قابل 
جذب

Zn (ppm)

مس قابل 
جذب

Cu (ppm)

بور قابل 
جذب

B(ppm)

بافت خاک

لوم6-45-31/511

جهت انجام آزمایش برگ، باید از برگ هشتم از نوک شاخه در اردیبهشت    -39
تا مردادماه نمونه،  تهیه و به آزمایشگاه، ارسال نمود.

حد مطلوب غلظت عناصر غذایي در برگ هاي انار   -40

منگنزمسرویآهنمنیزیمکلسیمپتاسیمفسفر ازت

میلی گرم در کیلوگرم ماده خشکدرصد ماده خشک

2-2/50-1-0/20/6-1/50/7-20/1-0/470-20015-7030-7030-90
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آبیاری 

نیاز آبی انار هر درخت انار با بیش از 5 سال سن)سن اقتصادی( به شرح زیر می باشد:  -41

- در اوایل بهار تا اوایل خرداد ماه، روزانه حدود 40-20  لیتر آب

- در اواسط تابستان، حداقل 60  لیتر در روز

- در انتهاي دوره رشد، در اوایل پائیز نیز با خنک شدن هوا، نیاز آبي، کاهش و 

به 40 لیتر در روز می رسد )بدون تغییر دور آبیاری تنها با تغییر حجم آبیاری جهت 

کاهش ترکیدگی میوه(.

انار را در طول دوره گل دهي، رشد و  42-  اگر تعداد روزهاي آبیاري براي درختان 

انتهای  رسیدن میوه ها، حدود 180 روز در نظر گرفت؛ نیاز آبي یک درخت بالغ انار، 

اگر 1000  این صورت  لیتر در سال )9 متر مکعب( میباشد که در  حدود 9000 

درخت در هکتار داشته باشیم، نیاز آبی یک هکتار باغ انار حدود 9000 مترمکعب 

خواهد  شد.

آبیاری  انار،  درخت  کلی،  به طور  اردیبهشت ماه،  اواسط  تا  اسفند  اواخر  از   -43

نمی گردد؛ تا عناصری مثل پتاسیم در شیره ی آوندی، غلظت مناسب پیداکند و در 

رنگ گیری میوه، موثر واقع شود و زمان شروع گلدهی)در صورت تامین آب قبلی(  به 

درخت آب نداده، محلول پاشی و هرس نیز، در این مرحله، انجام نمی شود.

اگر آب زیاد به تنه ی درخت برسد؛ احتمال  پوسیدگی تنه و طوقه وجود دارد؛   -44

لذا حتی المقدور، خاک اطراف تنه درخت را طوری باید تنظیم نمود؛که آب آبیاری در 

نیمه ی دوم سایه انداز،که دارای ریشه های مویین بیشتر هست؛ پخش  شود. 
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یخ آب زمستانه، یکی از اصول مبارزه با آفات   و مقابله با سرمازدگی )اوج سرما   -45

در دی ماه( می باشد )شکل9(.

 

شکل 9- آبیاری زمستانه )یخ آب( در باغ انار

زمان ابتدایی  خواب  درختان، نباید به چوب درختان، دست زد وحتی توصیه   -46
می شود؛ بالفاصله پس از برداشت میوه، درخت آبیاری و پس از آن آب نداد تا درخت 

به موقع ،خواب رود.
و  شده  آبکی  محصول  چون  داد  درخت  به  آب  نباید  برداشت  پیش  از   -47

آسیب پذیری بیشتری، درحمل و نقل و انبارمانی، خواهد داشت.
در صورت عدم بارندگی اسفند ماه، الزم  است؛ اواخر اسفند یا فروردین ماه   -48

آبیاری انجام داد؛ حتی اگر درخت، در مرحله ی گلدهی باشد.
کاهش  باعث  دو  هر  آب  افزایش  و  کمبود  آبیاری،  مسئله  خصوص  در   -49

رنگ گیری میوه می گردد.
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توصیه های  کلی استفاده از کود در باغ های انار
بهترین کود جهت تغذیه درختان انار کودهای آلی و کود دامی پوسیده می باشد.  -50

با  خاک هایی  در  )به خصوص،  خاک  سفت شدن  سبب  کود شیمیایی،که  برخالف   -51
درصد مواد آلی پایین( می گردد؛ کود ارگانیک، وضعیت خاک را در درازمدت بهبود می بخشد.

میزان کود مصرفي دامي در با غ هاي انار بین 5 تا 35 تن در هکتار )با توجه به   -52
آزمایش خاک و برگ انار( متغیر است. توصیه  می شود؛ هر سال )مصرف سالیانه( به 
ازاي هر درخت مقدار30 تا40 کیلوگرم کود دامي پوسیده )ترجیحاً گوسفندي و 
گاوی( وابسته به منطقه ی مورد کاشت همراه با کودهاي شیمیایي، در زمان انجام 
شخم زمستانه و به صورت چال کود یا کانال کود در نیمه خارجي سایه انداز تاج درخت، 

مصرف شود )شکل 10(.

 

شکل 10- توزیع کود دامی پوسیده به صورت چالکود 
و  نپوسیده  حیوانی  اگر کود   گردد.  استفاده  پوسیده  از کود حیوانی  حتما   -53
تازه در پای درخت انار، چال شود؛ به سه دلیل مشکل ساز می شود: الف- این کود در 
پاییز زمین را گرم می کند و این درخت خواب خوب ندارد و حتی در سرمای معمول 
زمستان، دچار یخ زدگی، می شود. ب- برای پوسیدن کود، ازت خاک مصرف شده و 



                                                                صد و بیست نکته ی کلیدی در پرورش انار
20

در فصل رشد درخت زرد می شود. ج-کود نپوسیده، منبع بسیار خوبی برای آفات، 
بیماری ها و علف های هرز خواهد بود.

پس  و  نشده  گرم  هنوز  هوا  زمانی که  پوسیده،ترجیحا  حیوانی  کودهای   -54
درخت  پای  می توان  استفاده ی  سالیانه،  درصورت  و  استفاده    می شود  یخبندان  از 

ریخته شود؛ اما اگر چند سال کوددهی انجام نشود؛ اقدام به، چال کود، نمود. 
کود حیوانی را در مناطق کم آب، نباید در فصل گرم، داد؛ چون درخت را   -55

تشنه تر می کند.
آن،  نامناسب  محلول پاشی  انجام  یا  و  خاک  نیتروژن  آزمایش،  بدون  افزایش   -56
تجربه  مصرف گردد.  هنگام  دیر  اگر  به خصوص  می شود  میوه  رنگ گیری  کاهش  سبب 
نشان داده است؛ که افزودن ازت به صورت اوره یا به فرم های دیگر به خاک و یا محلول پاشی 
آن از خردادماه به بعد )از زمان  گردویی شدن میوه به بعد( رنگ دهی میوه انار را به تاخیر 

می اندازد. ازت را پس از میوه بستن بر اساس آزمایش، می توان استفاده  نمود.
افزایش آنتوسیانین شده و رنگ گیری میوه را  کودهای پتاسیم دار موجب   -57
افزایش و حتی اثرات منفی کودهای ازته را نیز خنثی می کند. بدین منظور توصیه  
محصوالت  از  باال  پتاس  کودهای  نوبت  دو  در  به بعد  مردادماه  اواسط  از  می شود؛ 
 معتبر به صورت محلول پاشی استفاده گردد. 1- زمان گردویی شدن میوه)شکل11(

از پتاسیم، جهت  2- زمان بزرگ شدن میوه و رنگ گیری میوه )درصورت استفاده 
کاهش کیفیت میوه و نرم شدن آن، محلول پاشی کلسیم و تکرار آن در طول فصل 

رشد میوه، ضروری می باشد(.

 شکل 11- تغذیه انار با استفاده از روش محلول پاشی برگی در مرحله گردویی شدن میوه
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کودهای فسفر و پتاس و ازت را باید همان اسفندماه به درخت داد و عالوه   -58
بر اسفند در مردادماه نیز می توان از کودهای پتاسه استفاده کرد.

کودهای فسفر و پتاس را نباید؛ اواخر فصل رشد، در استفاده ی خاکی به   -59
درخت داد؛ چون در خاک، کند حرکت بوده و کارایی الزم را نخواهندداشت.

زمان مصرف کودهای فسفاته در اسفندماه می باشد و در فصل گرما )دمای   -60
باالتر از 38 درجه سانتی گراد( نباید از این نوع کودها مصرف شود.

در فروردین ماه اقدامات الزم برای درخت انار شامل الف ( حذف شاخه های خشک.   -61
ب( جمع آوری مابقی میوه های پوسیده ی سال قبل)که باید در پاییز انجام می گرفت( روی 

درخت یا پای درخت و ج( پس از میوه بستن از برخی کودها می توان استفاده کرد.
62-  جذب دو عنصر آهن و کلسیم با سرمازدگی به دلیل مشکالت آوندی مختل 
می شود و نیازمند استفاده بعدی)خصوصا شروع فصل رشد در ماه های فروردین و 

اردیبهشت ماه( خواهند بود.
63- نیترات پتاسیم و سیلیکات پتاسیم، از ترکیباتی هستند که در رنگ گیری انار موثر 
با دوز 1/5 در هزار محلول پاشی شود و یا حتی  هستند. در زمان گردویی شدن میوه،  

می توان به میزان 100 گرم برای هر درخت به خاک در ابتدای فصل رشد داده شود. 
افزایش  اثر مستقیم در  به علت  تاثیر عنصر آهن  در مورد کودهای میکرو   -64

کلروفیل برگ بوده و در آخر فصل در رنگ پذیری میوه، موثر است.
افزودن عناصر میکرو به صورت کالت به خصوص آهن و روی در خاک های آهکی   -65

میوه های خوشرنگ تری را موجب می شود. 
بسیاری از کودهای ریز مغذی قابل حل در آب هستند اما وقتی با کودهای   -66
دیگر مخلوط شوند؛ جذب آن کاهش خواهد یافت )مانند مخلوط کود آهن با روی و 

کلسیم که حتی خاک را دچار مشکل می کند(.
بعد از پایان مرحله ی فندقی شدن میوه، محلول پاشی شروع می شود. بهترین   -67
محلول برای رنگ گیری میوه-ی انار، سولفات یا نیترات پتاسیم یک در هزار می باشد 

)وابسته به آزمایش برگ و خاک(.
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محلول پاشی در هوای خنک بعد از ظهر و غروب )دمای باالتر از 10 درجه   -68
سانتی گراد( باید انجام شود در دمای 32 درجه سانتی گراد به باال، سوزندگی ایجاد 

می شود) به خصوص عناصری مانند روی و مس(.
ترکیب فروت ست به لحاظ دارا بودن عناصر ازت، روی و بر)گاهی اوقات ترکیبات   -69
اسیدآمینه( برای میوه بستن انار مناسب می باشد و زمانی که جوانه های انار متورم شدند 

)در شروع فصل و در فاصله پس  از برداشت تا خزان کامل( استفاده می شود.
عناصر روی و بر از طریق جوانه هم جذب می شوند و هر چه برگ ها پیرتر، جذب   -70
کمتری دارند. عنصر روی از سقط جنین وعنصر بر از سقط گل جلوگیری می کند)در 

دمای باالتر از 30 درجه سانتی گراد به صورت ترکیبی با اسید آمینه مصرف شود(.
استفاده از  اسید آمینه )خصوصاً نوع چپ گرد و ترجیحا، هر نوع اسیدآمینه   -71
به صورت مجزا بر اساس وظیفه  ی آن( و جلبک برای محلول پاشی روشی مناسب برای 
افزایش کیفیت پوست و رنگ دانه ی انار موثر می باشد )البته در باغاتی که دچار تنش 

آبی نیستند و دما نیز باالتر از 35 درجه  سانتی گراد نباشد(.
استفاده  سم  انار  باغات  در  )که  سموم  برخی  یا  کود  از  استفاده  گونه  هر   -72

نمی شود مگر آن که علف کش باشد(،
در کمبود ازت برگ های پیر ابتدا شروع به زرد شدن می کنند و رشد رویشی   -73

درخت محدود می شود)شکل 12(. 

 

شکل 12- عالئم کمبود ازت در برگ های درخت انار .
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در کمبود منیزیم در انار، کاهش رشد و ریزش سریع برگ ها، اتفاق می افتد )شکل13(.  -74

  

شکل13- عالئم کمبود منیزیم در برگ های درخت انار.

در کمبودکلسیم، برگ ها حالت قاشقی پیدا می کنند و در میوه ترکیدگی   -75
ایجاد می شود)شکل 14(.

 

شکل14- عالئم کمبود کلسیم در برگ  و میوه درخت انار.
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76.  در کمبود آهن رگبرگ ها سبز باقی می مانند؛ در خاک های آهکی آهن جذب 
نمی شود)شکل 15(.

 

شکل 15- عالئم کمبود آهن در برگ های درخت انار )برگ های سمت چپ تصویر(

را محلول پاشی کرد. در  باید آهن  76-  در خاک های آهکی که آهن جذب نمی شود 
سرمای بهاره آوند ها دچار اختالل شده و آهن را نمی تواند؛ جذب کند، درخت ها حالت زرد 
پیدا می کنند و حتی میوه ها هم رنگ نمی گیرند. حال اگر زمین سفید باشد چگونه تشخیص 

دهیم گچ است یا آهک ؟
اگر مقداری آب باطری ماشین را روی آن بریزیم و شروع به جوشیدن کرد یعنی آهک 

است اما اگر هیچ تغییری نکرد؛ گچ است.
چگونه تشخیص دهیم که زردی درخت کمبود ازت هست یا آهن:  اگر زردی از   -77
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برگ های جوان شروع شده باشد کمبود آهن هست و اگر از برگ های پیر شروع شده باشد 
کمبود ازت دارد. 

از دیگر عوامل زردی در درختان آلودگی به نماتدهای انگل گیاهی هست اما زردی   -78
در اثر نماتد در باغ موضعی می باشد، مثاًل به صورت پراکنده در باغ دیده می شود)شکل16(.

 

شکل 16- آلودگی درختان انار به نماتد)موضعی در باغ و عموما درختان جوان(. 

79-  هرگونه زردی که به کمبودها، عوامل فیزیولوژیک و نماتدهای انگل گیاهی، 
مرتبط  نباشد؛ می توان به آلودگی های فیتوپالسمایی نیز مشکوک شد؛ که الزم است 

بررسی دقیق آزمایشگاهی انجام شود.
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تربیت و هرس انار
مهمترین راهکارهای افزایش کمیت و کیفیت میوه انار  شامل  الف- تربیت و 

هرس.   ب- تناسب اندازه درخت.  و  ج- تراکم منتج از دو عامل اشاره شده است.
در مورد انار تربیت صحیح هر رقم وابسته به شرایط رشد و زمان تشخیص   -80
شاخه های بارده و غیربارده از اهمیت خاصی برخوردار است به نحوی که برخی از ازقام 
مانند ملس  ساوه، ملس دانه سیاه و واندرفول به پرورش تک تنه بودن پاسخ مناسبی 
می دهند )شکل17(؛ هرچندکه ارقام دیگر با وجود چند تنه بودن؛ نباید تعداد تنه 
بیشتر از 5 تا باشد که بتوان با دادن شکل های مختلف تربیتی، استفاده بهینه از سطح 

را داشت و تناسب صحیح بین تعداد برگ و میوه را، فراهم نمود. 

 

شکل 17- پرورش انار رقم واندرفول به روش تک تنه )جنوب ایتالیا(
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از رفع خطر  انتهای فصل زمستان و پس  انار در  تربیت درختان  عملیات   -81
یخبندان زمستانه انجام می شود که به هرس خواب مشهور است.

انار در تمام ماه های رشد درخت )به جز زمانی که تابش آفتاب زیاد  82-  در 
یا قیچی( و  )اره  اره(، نرک ها  )با  اقدام به حذف شاخه های مزاحم  است( می توان، 
پاجوش ها )با تبر یا تیشه( )شکل18( نمود )تنها هم زمان با رفتن به خواب کامل، 
شاخه های اصلی درخت بهتر است حذف نگردد( و این کار در ماه های اردیبهشت و 
)با  انشعابات جدید نرم، هم قابل  اجراست  برای  خرداد ماه به راحتی و بدون قیچی 

قیچی مطمئن تر  است تا پوست درخت، صدمه نبیند.

 

شکل18- حذف پاجوش های انار با تیشه. 

83-  برای انتقال از خزانه به زمین اصلی نباید انار را، هرس کرد چرا که به دلیل 
عدم تشخیص جوانه زایشی یا رویشی امکان حذف وجود دارد.

انار را از سال دوم و یا سوم پس از امکان تشخیص  تربیت و هرس نهال   -84
شاخ های رویشی و زایشی باید شروع نمود؛ در ضمن، اگر سال دوم نهال انار به گل 
نوع شاخه هست.  دو  انار روی  زیرا گل های  با دست چید  باید  را  برود؛ حتما گل 
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الف(30 درصد روی شاخه ی یکساله.  ب( 70 درصد روی شاخه ی چندساله و بهتر 
روی  به  ایجاد گل ها،  تمایل درخت  برای  را  گلدهی  عادت  روشی،  با چنین  است؛ 
شاخه های چندساله، ایجاد نمود باشد )میوه های روی شاخه یکساله، امکان آسیب 
نشوند؛  یکساله چیده  اگر گل های روی شاخه  و  دارند  آفتاب سوختگی  از  بیشتری 
تاج  و  باالیی  شاخه های  روی  پایینی،  شاخه های  روی  رویش  جای  به  انار  میوه ی 
درخت تشکیل خواهدشد. در ضمن شاخه های یکساله، میوه ضعیف تری نیز دارد؛ لذا 

ترجیحاً سال اول و دوم گل های انار با دست چیده شود.
بهترین حالت برای ارقام پرورشی مناطق فالت مرکزی، پرورش به صورت 4   -85
تنه می باشد؛ چون در دراز-مدت عمر اقتصادی متوازنی خواهد داشت؛ گاهی اوقات 
الزم است سال دوم و سوم به بعد تمام  انشعابات و تنه جوش ها را تا ارتفاع نیم متری، 

حذف و انار را 4 تنه پرورش داد)شکل19(.
 

شکل 19- پرورش انار رقم ملس یزدی به روش4 تنه )یزد(
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تا سال سوم نباید شاخه های درخت را حذف کرد چون امکان دارد؛ شاخه های   -86
ارزشمند زایشی را حذف نمود، ولی از سال سوم به بعد شاخه های آبکی )شاخه هایی با 

رنگ متفاوت از شاخه ی سفید زایشی( را حذف کرد.
حمله  مورد  تا  باید حذف کرد  را  درخت  شاخه های خشک  زمان،  هر  در    -87
آفات و عوامل بیماری زا قرار نگیرد. اگر شاخه ای از درخت زرد شده بود به خصوص 
این که بافت چوبی آن، زنده  باشد؛ نباید در فصل رشد )در صورت آلوده نبودن به آفت 
یا بیماری( آن را حذف  نمود؛ چون درخت شروع به افزایش تعداد پاجوش ها می کند؛ 
مگر این که زردی به حدی باشد که برگ ها تنک شده باشند؛ البته در زمان مناسب 

هرس)زمستان یا زمانی که میوه ها، تشکیل و گردویی شده اند(.
در انار، خاک های سبک شنی، فاصله ی کاشت درختان را بیشتر از خاک های   -88

سنگین در نظر می گیرند.
ارقام  می شوند)شکل20(.  کاشته   ،v شکل  به  )چهارتنه(  ارقام  از  بسیاری   -89
ملس ساوه، ملس  دانه سیاه، واندرفول و موالر را می توان برخالف مابقی ارقام تجاری 
ایران، به صورت تک تنه از ابتدا تربیت نمود؛ به-همین منظور، رایج است؛ با داربست، 
قیم گذاری، بستن طناب وگذاشتن میان آن کلوخ یا سنگ، شکل منظم و متعادل 

به آن داده شود )شکل21(.
درخت اناری که در فصل رشد، روی شاخه هایش خیلی فشار وارد شود)هرس   -90
یا شکل دهی نامناسب( پاجوش زیاد خواهد  داد، البته اگر فشار متعادل باشد؛ کمیت و 

کیفیت میوه، بهتری می شود.
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شکل 20- پرورش انار به صورت یک تا 4 پایه

  

شکل 21- سایر روش های نوین تربیت درختان انار

91-یکی دیگر از عوامل موثر در کیفیت میوه ها نور است به خصوص نور آبی و 
بنفش که در افزایش کیفیت-رنگ پوست انار، موثر است. منظور از نور تابش بیشتر 
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آفتاب نیست که میوه ها، دچار آفتاب سوختگی-شوند بلکه نوع رنگ اهمیت دارد. مثاًل 
اگر در باغ پوششی روی درخت ایجاد کنیم که رنگ آبی یا قرمز داشته باشد رسیدگی و 
رنگ گیری میوه ی انار، بهتر خواهد شد؛ در زمان رشد رویشی درخت بیشتر به نور آبی 
نیاز دارد ولی در زمان رسیدگی میوه به نور قرمز احتیاج بیشتری دارد )در تحقیقی 

در ایران رنگ - سفید، و هندوستان رنگ قرمز سایبان، بهترین نتیجه را داده است(.

 تنش های زیستی و غیرزیستی
مهم ترین خطر در مورد انار سرمای بهاره است. در زمان سرمای  بهاره که   -92
عمدتاً درختان انار در مرحله ی برگ قرمز یا سبز می باشد و هنوز به گلدهی نرفته اند دو 
کار می توان انجام داد 1- آبیاری باغ 2- اگر آب در دسترس نبود دود کردن، به خصوص 
دود روغن سوخته یا دنبه، گلدهی را به تاخیر می اندازد)عدم استفاده از الستیک های 
بزرگ که آلودگی زیست محیطی دارند(. انار برخالف پسته، سال آوری نداشته و در 

زمستان بین 200-800 ساعت خواب نیاز دارد )دمای 7-0 درجه ی سانتی گراد(.
93-  انارهای شیرین به سرما حساس تر هستند؛ چنانچه سرمازدگی در درخت 
اتفاق بیفتد باید کاماًل از کف ببریم و تنه را نگه نداریم تا اگر پا جوشی بیرون آمد؛ 

بتوان تربیت نمود )شکل22(.

  

شکل 22- کف بری درختان انار جهت بازجوان سازی و رشد مجدد پاجوش ها 
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در انار، درختانی که دچار سرمازدگی شده اند دیرتر از خواب بیدار می شوند؛   -94
آوندها دچار مشکل شده و سال بعد زرد برگی )عموماً زردی های ناشی از سرما در 
و 3  نوبت 2  دارند. همچنین گل  دیربرگی  و  است(  بیشتر  قسمت جنوبی درخت 

می دهند که به آخر فصل می خورد و دچار آفتاب سوختگی می شود.
در درختان سرمازده برای زردی درختان که دچار کمبود آهن شده اند از   -95
محلول پاشی کود کالت آهن استفاده می شود. نوع کالت هم بسته به pH خاک فرق 
دارد. مثاًل باید کالت آهن EDDHA )ایزومر ارتو- ارتو و ارتو-پارا که نوع جامد آن 

کاربرد خاکی دارد( مناسب برای خاک آهکی و قلیایی، استفاد ه نمود.
 –18 تا   -11 حدود  از  انار  درختان  در  زمستان،  سرمای  به  مقاومت  حد   -96
درجه ی  سانتی گراد بر حسب نوع رقم، شرایط مدیریت باغ،  تغذیه و شرایط آب و هوایی 
منطقه متفاوت  ذکر شده است. در اثر سرما؛ تعویق بیداری، ریزبرگی، ایجاد شاخه های 
کم برگ، پاجوش دهی بیشتر از معمول در بهار و خشک شدن کامل درخت در صورت 

شدت سرما، رخ می دهد )شکل23(.

   

شکل23- خسارت سرمازدگی شدید زمستانه در باغ های انار
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سرمای  بهاره هم موجب از بین رفتن  برگ، سرشاخه های جوان و  به تاخیر   -97
افتادن ظهور گل و میوه می گردد )شکل24(.  بافت هاي گل در مراحل مختلف رشد، 
مقاومت متفاوتي نسبت به سرما دارند. جوانه هاي گل درحال خواب بیشترین مقاومت 
را دارا هستند؛ در حالي که با تورم جوانه، مقاومت افت کرده و در زمان ریزش گلبرگ ها 
حساس ترین مرحله خواهدبود. با توجه به ظهور گل در انار که اواخر فروردین تا اوایل 
اردیبهشت است خسارت سرمای بهاره در گل ها  بسیار کمتر از خسارت سرماي بهاره 
در برگ ها، مي باشد که  پس  از گرم شدن هوا؛ به راحتي قابل رویت مي باشد. که در آن، 
برگ حالت سبز تیره و سیاه پیدا کرده و عارضه از نوک برگ شروع شده و به تدریج 

در تمام شاخه از باال به پایین توسعه پیدا مي کند.

  

شکل 24- سرمازدگی زودرس بهاره در باغ های انار

سرمای بهاره در درختان انار سبب ایجاد،3 رنگ مختلف برگ روی یک درخت،   -98
ظهور گل بسیار زیاد و متعافب آن، ریزش فراوان گل یا تشکیل گل دوم و سوم و متعاقباً 
میوه ی با کیفیت کم، پاجوش های فراوان پس از ظهور برگ های سبز، می باشد )در اثر 

یخبندان زمستانه پاجوش ها هم زمان با ظهور برگ قرمز ظاهر می شوند )شکل25(.
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ب                ج       د     الف    
 شکل 25- عالئم سرمازدگی در باغ های انار )به ترتیب از راست به چپ: الف- زمستانه، ب- بهاره،

 ج و د- زمستانه و بهاره( 

99- تغییرات درجه حرارت شب و روز در اواخر تابستان و اوائل پاییز، آبیاري 
نامنظم و بیش از حد در پایان فصل رشد، استفاده از کودهاي ازته به خصوص در پایان 
فصل، کمبود عناصر روي، بر، عامل رقم و همچنین زمان نامناسب برداشت، در شدت و 
ضعف ترکیدگي میوه موثر مي باشد )در بین ارقام تجاری رقم رباب فارس مقاوم ترین و 
رقم ملس  ساوه، حساس ترین می باشند، در ضمن انارهای محلی و ژنوتیپ های وحشی 
دارای بیشترین  حساسیت به ترکیدگی هستند؛ برخي ژنوتیپ ها مانند ترش زابل حتي 

با شرایط مدیریت مناسب نیز دچار ترکیدگي مي شوند(.
100- برداشت دیرهنگام میوه بعد از رسیدن کامل، محلول پاشی بی موقع، استفاده 
از آبیاری بارانی در اوج  گرما، دور آبیاری نامنظم و خسارت آفات مخصوصاً کرم گلوگاه 

از عوامل مدیریتی است که در تشدید ترکیدگی میوه نقش دارند )شکل26(.

   

شکل26- ترکیدگی میوه در انتهای فصل رشد

میوه،  ترکیدگی  وضعیت  به  بسته  ترکیدگی انار  علت  تشخیص  نحوه ی   -101
متفاوت می باشد؛ در ترکیدگی عرضی به طور کلی:کود نیتروژن زیاد، دمای باال، نوع رقم، 
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باکتریایی. دالیل  بالیت  و  ترکیدگی طولی؛ تنش رطوبتی  و در  آفات  و  آفتاب سوختگی 
عمده می باشند؛ البته در  برداشت دیرهنگام، هر دو نوع ترکیدگی را شاهد خواهیم  بود. 
102- تنظیم دور آبیاری، به کارگیری کود کلسیم و برداشت  به موقع، از ترکیدگی 
و  هست  کم تحرک  کلسیم  عنصر  که  آن جایی  از  می کند؛  جلوگیری  انار  میوه ی 
گاهی به دلیل متغیربودن pH خاک یا شرایط آب و هوایی نامناسب، جذب عناصر 
دچاراختالل می شود، کودها باید روی میوه ها محلول پاشی شود. کود سولفات کلسیم 

را می توان در اواخر اسفندماه، استفاده نمود.
103- آفتاب سوختگي )سیاه شدن پوست میوه  به صورت افزایشی از  برجسته ترین قسمت 
میوه به اطراف و شروع در بخش هایی از درخت که رو به آفتاب می باشد به همراه تغییر رنگ 
در قسمت داخلی میوه و دانه ها که با کم رنگ و کم آب شدن آنها همراه است و تغییر رنگ 
همراه با ترک های ریز روی میوه( در میوه یا حتي تنه و شاخه و برگ انار بیشتر در جهت 
جنوب غربي )شکل27( دیده  می شود )آفتاب سوختگی تنه و میوه از عوامل قهری خسارت زای 
انار بوده( اما در عدم مدیریت مناسب، به عنوان عارضه ی فیزیولوژیکي شناخته شده و بیشتر 

در باغاتي با خاک ضعیف که فاقد پوشش گیاهي باشند مشاهده  مي شود.

   

  

شکل 27- آفتاب سوختگی میوه شاخه و تنه انار
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104- تشدید آفتاب سوختگی در میوه هاي درختاني که به دلیل هرس شدید و 
غیراصولي در جریان تابش آفتاب قرار گیرند؛ مشاهده مي شود. جهت جلوگیري از 
آفتاب سوختگي الف(کاشت گیاهان یک ساله حتی سبزی )البته به شرط نداشتن آفت و 
بیماری مشترک( با پوشش مناسب و ارتفاع کم، ب(مدیریت صحیح علف هاي هرز 
به خصوص حفظ علف هاي هرز زیر درختان در طول فصل تابستان، ج( هرس اصولي 
ارقام تجاری رقم رباب فارس حساس ترین و  در زمان مناسب توصیه مي شود )در 
رقم شیشه کپ فردوس مقاوم ترین به آفتاب سوختگی می باشند.  ضمن این که ارقام 
محلی که به صورت نامنظم و با فواصل زیاد کشت شده اند دارای حساسیت باالیی 

به آفتاب سوختگی هستند(.
105- به طورکلی در مناطقی با آفتاب شدید، درختانی که سن آنها کمتر از 7 
سال است و به صورت تک تنه، کشت شده اند )ملس ساوه(، حساسیت بیشتری به 

آفتاب سوختگی دارند.
106- پاشیدن کائولین )خاک چینی( روی درخت در زمان گردویی شدن میوه، 

جهت جلوگیری از برخی آفات و آفتاب سوختگی توصیه می گردد)شکل28(.

  

شکل 28- محلول پاشی درخت و میوه های انار با کائولن 

فیزیکی،  صدمات  کنه،  مانند  آفات  برخي  یا  زخم  اثرات  اوقات  گاهي   -107
سرمازدگی پوست  میوه در اوایل تشکیل میوه عالئمی شبیه آفتاب سوختگي ایجاد 

می کند )شکل29( 
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شکل 29- خسارت صدمه فیزیکی )تصویر سمت راست( و آفت کنه )تصویر سمت چپ(

108- عارضه ی قهوه ای شدن آریل در زمان برداشت محصول رسیده یا در زمان 
استفاده از محصول پس از نگهداری در سردخانه، مشاهده می شود، ولی این اختالل 
در طول دوره رشد و نمو میوه آغاز شده است. در ظاهر میوه هیچ گونه مشکلی ندارد 

ولی پس از برش آن، اختالالت داخلی مشاهده می شود.
109- عارضه ی اضمحالل دانه ی آریل انار، در دو مرحله، اتفاق می افتد و ارتباط 
مستقیم با زنده ماندن جنین و دانه انار دارد. درمرحله ی اول، که در مراحل اولیه رشد 
میوه اتفاق می افتد، آریل فاقد آب و مواد قندی می باشد. در مرحله ی دوم که در 
نیمه ی دوم فصل، اتفاق می افتد، آریل رشد نموده و کمی آب و مواد جذب می کند و 

بعد دانه، ازبین می رود و ادامه رشد آریل اتفاق نمی افتد)شکل30(.
انار  باغ های  متفاوت در  انار در 4 وضعیت  دانه  تغییر رنگ در  110- عارضه ی 

مشاهده  شده است:
و  رسیدن  مرحله  طی  در  انار  دانه های  از  برخی  ابتدایی  نگرفتن  رنگ  الف- 
و  کپ  شیشه  ارقام  در  )بیشتر  گویند  دانه سفیدی  آن  به  که  آریل ها  سفیدماندن 

بجستانی مشاهده می شود(.
ب- اضمحالل هسته ی انار به همراه تغییر رنگ و شکل آریل به قهوه ای شدن در 
مراحل میانی تا پایانی رشد که به آن پخته رسی و کشمشی شدن نیز گویند )بیشتر 

در رقم رباب نیریز فارس مشاهده می شود(.
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ج- قهوه ای شدن آریل)کشمشی شدن( و از هم پاشیدن بافت آن در مرحله ی 
پایانی رشد میوه )بیشتر در مواقعی که میوه دیرتر برداشت شود( که به آن قهوه ای 

شدن دانه گویند )بیشتر در رقم ملس یزدی مشاهده می شود(.  
د- تغییر رنگ دانه ها در زیر قسمت آفتاب سوخته ی میوه )بیشتر در درختان 

محلی و جوان انار(.
111- به میوه های انار مبتال به عارضه سفیدشدگی آریل واژه گرمازده، پخته یا 
باخته اطالق شده است و میوه های دارای عارضه، کم آب، بی وزن و سبک هستند. 
عارضه سفید شدگی سبب اکسید شدن ترکیبات پلی فنلی و تغییر در رنگ میوه 

می گردد )شکل 30(.

 

شکل 30- عارضه های دانه سفیدی در انار

112- استفاده از سایبان برای باغ های انار، استفاده درست و زمان مناسب از کودهای 
آلی و محلول پاشی مناسب، تربیت مناسب درختان از ابتدای کاشت، همراه با روش هایی 
که سبب تولید میوه در درون تاج گردد و استفاده از ارقام سازگار و مقاوم به هر منطقه با 
تنش های غالب مناطق مورد نظر در احداث باغات جدید منطقه و آبیاری باغ های مبتال به 

عارضه با احتساب ضریب آبشویی؛ سبب کاهش این عارضه می شود )شکل31(. 
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شکل 31- استفاده از سایبان و مالچ در باغ  انار )کلکسیون انار اسپانیا(

ظاهرشدن  با  می توان  را،  انار  میوه ی  رسیدگی  لحاظ  از  برداشت  زمان   -113
انار روی پوست میوه تشخیص داد. تاخیر در برداشت میوه  برجستگی های دانه ی 
انار ممکن است موجب ضعف درخت، افزایش آفت، ترک خوردگي میوه و در نتیجه 
شاخص هاي  ممکن  است  هنگام  زود  برداشت  حال  این  با  شود،  ضایعات  افزایش 

فیزیکي و بیوشیمیایي میوه را تحت تاثیر قرار دهد.
114- چنانچه بخواهیم در فصل برداشت درخت را آبیاری کنیم ابتدا باید برداشت 

انجام شود؛ سپس آبیاری صورت گیرد.
انبار  برای  اتاق عمر مفید آن را کاهش می دهد.  انار در دمای  115- نگهداری 
کردن طوالنی نیاز به ذخیره میوه در دماهای پایین وجود دارد. با این حال، هنگامی 
که میوه در معرض دمای زیر 5 درجه  سانتی گراد قرار گیرد؛ مستعد ابتال به آسیب 

سرمازدگی می باشد )شکل32(.
116- میوه انار را می توان در دمای 5 درجه سانتی گراد و رطوبت مناسب 95- 85 
به مدت 2 ماه در انبار نگهداری کرد. انار از جمله میوه هایي است که به از دست 
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دادن آب از پوست )چروک شدن( بسیار حساس مي باشد )شکل32(. نگهداري میوه 
در پوشش پالستیکي و استفاده از واکس، مي تواند چروکیدگي پوست را کاهش دهد 

به خصوص در شرایطي که میزان رطوبت نسبي پائین  باشد.  

 

شکل 32- چروکیدگی پوست میوه  )میوه سمت راست تصویر(

117- آفات کرم گلوگاه انار)شب پره خرنوب( و مگس  میوه ی مدیترانه دو تنش 
مهم زیستی در انار می باشند که انتخاب ارقام مقاوم، محلول پاشی کائولین، خالی نمودن 
و  اسیدآمینه ها  به خصوص،  درخت،  تقویت  همراه  به  تلفیقی  مبارزه  و  میوه  تاج 
همچنین شناسایی و تله گذاری بدون استفاده مستقیم سموم روی میوه، از مهمترین 

راهکارهای کنترل این آفات می باشند )شکل های 33(. 

  

  

شکل 33- خسارت کرم گلوگاه انار)دو شکل باال( و مگس میوه ی مدیترانه)دو شکل پایین(.
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118- در صورت نیاز به تکثیر با قلمه، از درختان با عالیم زردی یا ریز برگی به دلیل 
احتمال آلودگی و انتقال بیماری های فیتوپالسمایی، قلمه گیری توصیه  نمی شود.

در  و مخصوصاً  انار  درختان  در  فیتوپالسمایی  آلودگی  اثبات  در صورت   -119
مراحل اولیه شروع بیماری در منطقه، بایستی درختان آلوده ریشه کن شوند.  

باعث  انار،   باغات  در  باغي  یکساله ی  علف  از  مالیم  پوشش  یک  وجود   -120
کاهش تبخیر، افزایش رطوبت نسبي و طراوت باغ و کاهش خسارت آفتا ب سوختگي 
مرغ،  کاتوس،  مانند  هرزی  علف های  اما  میگردد.  انار  میوه  پوست  خشک شدن  و 
پیچک و سس)شکل 34( با پیچیدن به درخت و تضعیف عناصر غذایی خاک، سبب 
خشکیدگي تدریجي درخت می شود؛ که نظارت بر باغ)شخم اواخر زمستان و اوایل 
پاییز(، کنترل خار شتر)بعنوان میزبان(، عدم مصرف کود نپوسیده، عدم چرای دام و 

کنترل سریع به محض مشاهده، توصیه می شود. 

 

شکل 34- خسارت سس که سبب ضعف و خشک شدن درختان انار می شود.
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خالصه مطالب و جمع بندی
با توجه به کاشت انار در اقلیم های مختلف کشور عزیزمان ایران و روند توسعه ی 
باغ ها در خصوص این میوه ی مقدس، در این کتابچه ی آموزشی، تالش شد؛ مطالب 
به ساده ترین روش ترویجی که حاصل 25 سال تجربه ی علمی و عملی نویسندگان 
می باشد؛ آورده شود و هرچند که هرگونه احداث و نگهداری باغ انار؛ مستلزم اجرای 
بسیاری از مطالب 120 گانه ی این تالیف، به صورت کامل می باشد اما الزم  است؛ 
باغداران محترم انار، در تمام موارد پرورش انار، ضمن مشاوره با کارشناس متخصص، 
نسبت به تشخیص شرایط و وضعیت درختان، برای بهره گیری اقتصادی از یک باغ 

تجاری انار، اقدام نمایند. 






