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 سرآغاز

ًواین صیرشا بْترشیي سرشآغاص ّرش     هی هضیيسشآغاص کتاب سا با ًام ٍ یاد خذاًٍذ هٌاى 

پشٍسگاس بی هاًٌذی کِ اص یک جَّش، ایي ّوِ چیض سا  .کتابی ًام خالق صهاى ٍ هکاى است

برا آى  کرِ   ،آفشیذُ ٍ با حکوت الیضال خَد بِ ّش چیضی خَاظ هخصَظ عطرا فشهرَد  

 خَاظ اص دیگش چیضّا باصضٌاختِ ضَد.

ی یّاخَضِ ،تَفیق داد طی چٌذ سال هطالعِ ٍ بشسسیسپاس بیطواس خذاًٍذی سا کِ 

ٍ بعٌرَاى   ،آٍسیچٌذ اص خشهٌْای بضسگ علن ٍ داًص دس سضتِ صساعت ٍ باغباًی سا جور  

عضیرض خرَد تیرذین     پژٍّاى سضتِ کطاٍسصی ٍ کطاٍسصاى کطَسای کَچک بِ داًصّذیِ

 هیٌْاى ٍاق  ضَد. باضذ کِ ایي خذهت ًاچیض هَسد قبَل ّن .کٌن

باضذ ٍ بطش ّوتای پشٍسدگاس داًا ٍ تَاًا هیهخصَظ رات بی ،اص آًجائیکِ علن کلی

لزا خَاًٌرذگاى عضیرض ایري     ،دس هطالعات ٍ کاسّای خَد اص لغضش ٍ اضتباُ هصَى ًیست

 خَاٌّذ بخطیذ.  دس هَسد اضتباّات احتوالیکتاب، هؤلف سا 
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  مقدمه

نيز مانند انگور يكي از قديمترين ميوه هايي است كه مورد ) Mangifera:نام علمي(انبه 

يـا آم   Amaraن سانسكريت نام اين درخت به آماردر زبا .قرار گرفته است استفاده بشر

)Am) و يا آمبا (Amba نـام   واژه انبـه در زبـان فارسـي نيـز از     .) معروف بوده اسـت

از آنجا كه هنـد زادگـاه ايـن ميـوه بـه      .سانسكريت اين ميوه (آمبا) مشتق گرديده است

نـام ايـن ميـوه از واژه    دانسـتند و  آيد در آيين هندو آن را غذاي خدايان مي حساب مي

man-kay   گرفته شده كه اين كلمه هنگام كشف هند غربي توسط پرتقاليان به صـورت

manga نام امروزي شهرت يافته است به  ها لو بعد از سا تغيير يافت.  

و نـام   Anacardiaceaeدرخت انبه گياهي است دولپـه از خـانواده آناكاردياسـه    

اسي اين در نوشته هاي گياه شن .مي باشد Mangifera indicaعلمي آن مانگيفرا انديكا 

اكنون ه م علمي اين گياه ك، ناميده اند ولي ناواژه مختلف 23ه تعداد حدود درخت را ب

اسـت كـه   همـان نـام مـانگيفرا انـديكا      ،شناسي مي باشدمورد قبول كليه علماي گياه

  .نه به اين گياه داده اندلي دانشمندان سوئدي و

 4000اين ميوه متعلـق بـه   .استتيرة پسته ايان اي گرمسيري و گياه آن از  ميوه انبه

، پاكسـتان ،هند◌ٔ هخاستگاه انبـه شـبه جزيـر    .نوع مختلف دارد 1000 و سال پيش بوده

در قرن شانزدهم توسط پرتقـالي هـا بـه دنيـاي     .است آسياي جنوب شرقي وبنگالدش 

امروزه در منـاطق بسـيار گسـترده اي از هنـد، انـدونزي،      .غرب (قاره آمريكا) برده شد

 ،ن، برزيـل، كوبـا، فيليپـين   آفريقاي جنوبي، مصـر، فلسـطي   فلوريدا، هاوايي، مكزيك،

  .دگرد  سراسر دنيا صادر مي و بهكشت  گرمسيريو بسياري مناطق ، ايران پاكستان

دو در شـو  رشد كرده و مصرف مي وستانهندكشور بيشتر در  اين ميوهبطور كلي 

 Machangدرخـت انبـه   نام تجاري چوب .) معروف استsafeda( به سافدااين كشور 

   اسـتفاده  منـزل  وسـايل  سـاختن  براي به صورت محلياز چوب اين درخت  .باشدمي

برگ درخت انبه داراي نوعي ماده رنگي است كـه  .يستبادوام نآن شود ولي چوب مي
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از ادرار ايـن   .اگر حيواناتي مانند گاو آن را بخورنـد ادرارشـان زرد رنـگ مـي شـود     

  .ت مي آورند كه در نقاشي كاربرد داردحيوانات مادة زردي به نام پيوري به دس

 نوشـته اخيـر  با كشور پاكسـتان   ايران به دليل تشابه اقليمي نواحي جنوب شرقي

مطمئنابا شـناخت بيشـتر   ، استپر خاصيت گردآوري شده جهت معرفي بيشتر اين ميوه 

هاي اين ميوه با ارزش، تقاضاي خريـد آن افـزايش خواهـد    مردم از خواص و ويتامين

و بااين حركت بازار فروش آن در داخل كشور رونق خواهـدگرفت و صـادرات   يافت 

بـاافزايش تقاضـاي   .آن نيز مي تواند به توسعه كشت اين محصول كمك فراوان نمايـد 

داخلي و خارجي، اميد آن مي رود كه باغداران عالقه بيشتري به كشت آن پيـدا كننـد   

بر روي وضعيت اقتصادي ر چشمگيري بسياثير أتانبه مي تواندافزايش توليد  كهبطوري 

  .داشته باشدكشورمان و شرق مردم جنوب 

  

 تاريخچه انبه

ـ     انبه ديگـر  از .ادي خـانواده آناكاردياسـه اسـت   يكـي از مهمتـرين محصـوالت اقتص

مهمتـرين ميـوه    انبه.بادام هندي را نام برد محصوالت مهم اين خانواده مي توان پسته و

پـس از مـوز   براي ساكنان منـاطق اسـتوايي   

 ويژه به انبه بومي آسياي جنوب شرقي  .است

) بوده Andaman( آندامان جزاير و برمه هند،

و به طور كلي از هنـد و سـيالن تـا فيليپـين     

گسترده شده است و در اين منـاطق از زمـان   

انبـه  .باستان مورد ستايش و احترام بوده است

ميوه ملي كشورهاي هند، پاكسـتان و فيليپـين   

چنين درخت ملي كشور بـنگالدش  همبوده و 

) Jainدر آيين هندو، الهه مذهب جـين ( .است

معروف هند (امبيكا) . تصوير الهه1شكل ) همواره بـه صـورت   Ambikaبه نام امبيكا (  

درحالت نشسته زير درخت انبه   
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  .)1 شكل(زير درخت انبه نشان داده شده استنشسته در 

) نگـه داشـته   Ganeshaدر آيين هندو، انبه كامال رسيده كه بوسيله خداي گانشا (

در اين مذهب حتي از بـرگ هـاي    .راي مريدان استشده است، نماد رسيدن به كمال ب

  .پرستش خدايان استفاده مي شودبراي انبه 
 

هاي كمي از گياه انبه پيدا شده است و اغلب اين فسيل ها از همـان جـنس   فسيل

Mangifera  بوده ولي از گونه هاي ديگر مي باشند، اما همين فسيل ها نيز مي توانند در

)، الئوس، كامبوج Assamكشورهاي آسام ( .انبه موثر باشندپيدا كردن خاستگاه اصلي 

  .يي از انبه در آنجا پيدا شده اندها گونه هايفسيل كه هستند محلهايي ويتنام و 

اعتقاد بر اين است كه انبه توسط راهبان بودايي در قرن چهـارم و پـنجم قبـل از    

گفته مي شود كه ايراني هـا   .ميالد طي سفرهايشان به مااليا و شرق آسيا برده شده باشد

  .حدود قرن دهم ميالدي اين ميوه را به خاورميانه و شرق آفريقا برده اند

طي قرن شانزدهم، دريانوردان پرتقالي انبه را به آفريقا معرفي كردند و پس از آن 

سال ها طـول كشـيد تـا انبـه در      .، محموله اي از انبه را به برزيل بردند1700در دهه 

اين ميوه در اوايل قرن نوزدهم به مكزيـك و در   .آمريكا محبوبيت پيدا كند سراسر قاره

  .ميالدي به اياالت متحده رسيد 1860سال 

  

  كشت انبه در جهان

) است كه داراي يك پوست خـارجي  Drupeاز نظر گياه شناسي ميوه انبه يك دروپ (

ـ  يا مزوكارپ و يك آندوكارپ چوبي (پريكارپ و گوشت ميوه   هسـته)  فتپوست س

از  درخـت انبـه  .كه در داخل آندوكارپ مغز هسته يا بذر حقيقـي قـرار دارد  مي باشد 

پيش  پنجمو چهارمشد و بين قرن  پرورش داده مي هندجزيرة  هزاران سال پيش در شبه 

از سدة دهم ميالدي، انبه توسط اعراب  به شرق آفريقـا   .از ميالد به آسياي شرقي رسيد
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 انبه را مـي تـوان   بيشترين تعداد درخت.و سپس به برزيل، كارائيب و مكزيك برده شد

  .مشاهده نموددر شبه جزيره مااليي، بورنئو،سوماترا و بالي 

هـا بيشـتر    ها در سراسر جهان، ميزان مصرف انبه تازه از سـاير ميـوه   به همه ميوهنسبت 

انبـه در جهـان و    ترين توليدكننـدة  هند بزرگ  .انبه هستند كشور توليدكنندة 89 .است

�.استهكتار هزار 800 حدود اين كشور سطح زير كشت در
�

توليد جهـاني محصـوالت   

  .مي باشد وان ميوه ملي هندوستانو به عنانبه به كشور هند تعلق دارد 

همچنين انبه در آمريكاي شمالي، مركـزي، جنـوبي، كارائيـب، جنـوب و مركـز      

ميزان توليد .شود آسياي جنوب شرقي پرورش داده ميو ، پاكستان چينآفريقا، استراليا، 

ميليون تن و در ايران در اين سال نزديك هزار تـن  6/25بيش از ، 2001سال  جهاني در

 .)1ميليون تن بود (جدول   26.3، توليد جهاني انبه 2004در سال  .انبه توليد شده است

ششم را در توليـدات جهـاني    يپس از موز، انگور، پرتقال، سيب و موز سبز، انبه رتبه

  .ه استميوه به خود اختصاص داد
  

  ميزان توليد (تن)  شورك

  10.800.000  هند

  3.622.000  چين

  1.750.000  تايلند

  1.503.000  مكزيك

  1.072.000  پاكستان

  890.000  فيليپين

  845.000  برزيل

  800.000  اندونزي

  730.000  نيجريه

  2004توليد جهاني انبه در سال  :1جدول 
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 ههلند اصلي ترين مركز واردات، توزيع و صادرات انب

مهمترين كشور اتحاديه اروپا در زمينه توزيع انبه هلند مي باشد و دومـين كشـور   

درصد انبه وارداتي را مجدد صـادر مـي    80بزرگ وارد كننده انبه در جهان است ولي 

كند. اين كشور چهارمين صادركننده انبه در جهان گزارش شده اسـت و تـامين كننـده    

ر مي آيد.  الزم به ذكر است كشورهاي مكزيـك،  انبه در كشورهاي اتحاديه اروپا بشما

 همـراه  بـه  چـين  و هلند و هستند جهان در انبه صادركننده كشورهاي مهمترين برزيل 

 كشورهاي عربي (عربستان و امارات متحده عربي) مهمترين وارد كنندگان اين ميـوه در 

هزار تن  60د هان بشمار مي روند. هلند مهمترين واردكننده انبه برزيل است كه حدوج

  هزار تن انبه صادراتي برزيل را وارد مي نمايد. 122از مجموع 

در نمودار زيـر   2013سال  در جهان انبه وضعيت مهمترين كشورهاي صادركننده 

پايدار خواهد بـود و تغييـري    2016آمده است و گزارش شده كه اين وضعيت تا سال 

  نمي كند.

  

  
  2013انبه جهان در سال   ادركننده وضعيت مهمترين كشورهاي ص: 1نمودار

  



 عباسيمهندس   –شريفي جهانتيغ مهندس                                                                                                           6

 

  انبه در ايرانكشت 

هرمزگان، سيستان  يهكتار و استان ها 1850سطح زير كشت انبه در ايران حدود 

اما بيشترين سـطح زيـر كشـت     .روند ياز مناطق مهم كشت آن به شمار م و بلوچستان

استان هرمزگان با بيشترين سطح زير كشت .مربوط به استان هرمزگان است ايرانانبه در 

تـن در   90هكتار نهال) و توليد متوسـط   583هكتار بارور و  867هكتار ( 1450ل دمعا

هكتـار   360هكتار مقام اول و استان سيستان و بلوچستان با سطح زيـر كشـت معـادل    

 و تـن در هكتـار مقـام دوم    17هكتار نهال) و توليد متوسـط   80تار بارور و هك 280(

  .دارد قرار بعدي رده در هكتار 30 حدود داشتن با نيز جيرفت

نيـك   ،قصـرقند ، سـرباز ، يران در سواحل درياي عمـان، منـاطق راسـك   انبه در ا

در  اسـتان هرمزگـان  وهمچنـين در  در سيسـتان و بلوچسـتان   دشتياري و چابهـار  شهر،

 .)2(شـكل   كشت مي شودجاسك وحومه آن وبندر عباس ، رودان، مينابشهرستانهاي 

رسد، انبه همچنين  سال مي 300قدمت كشت اين درخت در استان هرمزگان به بيش از 

 كشوردر شمال  .كشت گرديده استكهنوج وجيرفت در شهرستانهاي  استان كرماندر 

دارد كه در اصطالح عاميانه به آن انبـه مـي    در استان گيالن ميوه اي ريز و آبدار وجود

بـه آن  در گذشـته  گويند كه در حقيقت بدليل باردهي زياد درخت آن در زبان گيلكـي  

  .است دادهتغيير نام به انبه و كم كم مي گفتند  انبوه 

 
  باغ انبه در شهرستان هرمزگان .2شكل
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سـطح زيـر   توسعه نظور به م .دارند يمنشأ بذر ر ايرانانبه د ي% باغ ها95بيش از 

ـ  در بـين   .اسـت  يو توليـد ارقـام مرغـوب وتجـار     يكشت انبه در ايران نياز به معرف

 يكاف يعدم آگاه يول .باشد ييوند متداول ترين روش تكثير آن متكثير انبه، پ يهاروش

 يانبـه پيونـد   داران از نحوه و زمان مناسب پيوند، مهم ترين مشكل در توليد نهـال باغ

  .است

در خصوص شناسائي ارقام و توان سازگاري آنها با شاخص هاي اقليمـي   تاكنون

منطقه و همچنين اجراي عمليات به نژادي و بهزراعي تحقيقـات اصـولي و منسـجم و    

صورت نگرفته است كه علت اصلي آن محروميـت منطقـه و   زيادي اقدامات كاربردي 

طالعـات محـدود   كمبود نيروي انساني عالقمند و متخصص بوده اسـت و مجموعـه ا  

ي كارشناسـان و  دموجود از منطقه مبتني بر مشاهدات و بررسي هاي صحرائي و كاربر

  .يا بازديدهاي كوتاه مدت صاحبنظران آگاه از منطقه مي باشد

در حال حاضر با توجه به تعيين سياست توسعه نباتات گرمسيري در اين مناطق و 

احـداث سـد پيشـين كـه بـالطبع       تأمين آن از قبيلهمچنين اجراي طرح هاي اصولي 

افزايش سطح زيركشت اين محصوالت را به همراه خواهد داشت، ضرورت مطالعـه و  

اجراي طرح هاي تحقيقاتي كابردي اشجار گرمسـيري و نيمـه گرمسـيري متناسـب بـا      

  .وضعيت منطقه بيش از پيش احساس مي شود

  

  وضعيت توليد انبه در جنوب ايران

پاكستاني، هندي و آسياي شـرقي بـه بازارهـاي ايـران      واردات بي رويه انبه هاي

جاي انبه مرغوب و با كيفيت توليدي استان هرمزگان و سيستان و بلوچستان را در بازار 

تنگ كرده است. بسياري از عالقمندان به اين ميوه تابسـتانه اعتقـاد دارنـد انبـه هـاي      

طعم انبه ايراني مثـال زدنـي   الي كه حو پاكستان طعم و مزه ندارند در  وارداتي از هند

است. بسياري از كشاورزان مينابي اعتقاد دارند نبـود آب مناسـب و خشكسـالي هـاي     

 ECباال رفـتن   .سالهاي اخير آسيب جدي را متوجه اين محصول گرمسيري كرده است
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آب چاه ها، قطع سهميه آب كشاورزان توسـط آب منطقـه اي و عـدم وجـود برنامـه      

عوامل موثر در كاهش توليد اين محصـول پـر طرفـدار  مـي      حمايتي از اين محصول

 .باشد

تـن اسـت.  در سـال     489هزار و  22در استان هرمزگان ميزان توليد ساليانه انبه  

هكتـار مي باشد و به دليـل   808سطح زير كشت انبـه در اين استان دو هـزار و  1394

هـزار تـن    12ش يافت و به شرايط نوسانات دمايي و كاهش بارندگي، ميزان توليد كاه

عمده كشـت انبـه    .درصد كاهش را  نشان مي دهد 45رسيد كه  نسبت به سال گذشته 

درصـد انبـه    30در استان هرمزگان به شهرستان هاي مينـاب و رودان اختصـاص دارد.  

در فصـل   .شـود  مـي   بصورت نارس براي مصارف خوراكي و توليد ترشي برداشـت 

مشغول به كار مي شوند و فصل برداشت اين محصـول   نفر 400برداشت حدود هزار و 

  از اواخر فروردين شروع و تا اوايل مردادماه ادامه دارد.  

  

  داليل كاهش توليد انبه در ايران

برداشت بي رويه آب سبب پائين رفتن سطح ذخاير زيرزميني مي شود. ايـن امـر   

برسـد كـه     1500 ميكرو به 700سبب گرديده تا در جنوب كشور ميزان شوري آب از 

پيامد آن  تضعيف درختان وخشك شدن آنها است. از اينروست كه به باغداران توصيه 

مي شود روي به كاشت درختان مقاوم با كم آبي يا گياهاني با بهره بري با آب باالتر و 

  .همچنين مكانيزه كردن كشت ها و توليد درختان وگياهان با عملكرد باالتر بياورند

ن درختان انبه از ديگر داليل كاهش اين محصول  است. درخت انبـه  باال بودن س

در سنين پايين محصول دهي خوبي دارد اما وقتي به چهل سالگي مي رسد به شدت از 

ثمر دهي اش كاسته مي شود و بايد به فكر جايگزين كردن درختان جوان بود. از ديگر 

ر نداشتن تسهيالت كـم بهـره و   مشكالتي انبه كاران عدم حمايت هاي مالي و در اختيا

هزينه باالي توليد و نبود قيمت تضميني خريد و بسـته   .بيمه نبودن محصوالتشان است

بندي و عدم سودآوري كافي، بذري بودن انبه در ايران باعث شده تـا باغـداران زمـان    
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اين طوالني تري را منتظر بمانند تا نهالهايشان به ثمر برسد از داليل ديگر كاهش توليد 

  محصول مي باشد. 

فه كرد كه نبود صنايع تبديلي در كنار باغات و مزارع توليد نيـز  اهمچنين بايد اض

يكي ديگر از از داليل كاهش توليد اين ميوه مفيد است. بايد در نظر داشت كه انبـه از  

جمله محصوالت كشاورزي است كه هيچ چيز دور انداختني ندارد و از آن مـي تـوان   

تلف استفاده نمود و نبايد براحتي از اهميت كشت آن غافل شد. بـه طـور   در صنايع مخ

مثال از انبه نارس بصورت تازه خوري، تهيه ترشي، شوري، مربا، پودر شربت، لواشك 

دهنـده و عطـر    دهنـده، رنـگ   و سس استفاده مي شود . همچنين اين ميوه به عنوان طعم

ل چوبي، مغز هسته انبـه در تهيـه   كاربرد دارد. چوب درخت آن نيز براي ساخت وساي

صابون و پوست درخت انبه در صنعت چرم سازي كاربرد دارد.از همه مهمتر اين ميـوه  

در صنايع دارويي نيز كاربرد فراواني دارد . با اين وجود نبود صنايع تبديلي سبب شده 

در تا ساالنه مقدار قابل توجهي از اين ميوه تبديل بـه خـوراك دام و يـا كـود شـود.      

صورتي كه با ايجاد صنايع تبديلي عالوه بر جلوگيري از هدر رفتن ايـن مـواد غـذايي    

  .باارزش مي توان گامي در جهت توسعه صنايع مختلف و ايجاد اشتغال برداشت
  

 واردات بي رويه انبه به ايران

انبه توليدي ايراني مانند اكثر محصوالت كشـاورزي از طعـم و مـزه بسـيارخوبي     

ت كه قابل قياس با نوع وارداتي آن نيست. با وجود اينكـه انبـه توليـدي    برخوردار اس

استان هاي جنوبي و شرقي كشور از باكيفيت ترين و ارزانترين نوع هستند امـا واردات  

بي رويه محصوالت بي كيفيت وارزان پاكستاني سبب شـده تـا انبـه ايرانـي بـا همـه       

حالي است كـه در صـورت حمايـت از    كيفيتش بازار را به رقيبش واگذار كند. اين در

 .توليد كندگان اين محصول مي توان بهترين و ارزانترين محصول را روانه بازاركرد

تـن انبـه    489هزار و  22آمارها نشان مي دهد در صورت شرايط مناسب ساليانه 

درصـد نيـاز كشـور را     90و جنوبي توليد مي شود كه مي تواند  يشرق يها در استان
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از نـوع   يما عدم توجه به اين موضوع سبب شده تا اكثر انبـه هـاي مصـرف   تامين كند ا

وارداتي باشد و يا اينكه ميوه داخلي با نشان خارجي در كشور توزيع شـود. همـانطور   

كه گفته شد كشور پاكستان از مهمترين صادر كنندگان انبه به ايران است به طوري كـه  

تن از اين محصـول   2200ه در اين كشور در كمتر از يك ماه از زمان فصل برداشت انب

همسايگي با پاكستان سـبب شـده    .ميليون دالر به ايران صادر شده است 1.1به ارزش 

  تا اين كشور نقش پررنگ تري در تامين اين ميوه براي مصرف كنندگان بازار ايفا كند.  

  

  گياهشناسي انبه

 .گونه مي باشد 50ايان و داراي از رده دو لپه ايها، راسته افراسانان، تيره پسته انبه 

مشخصه عمده بيشترگونه هاي اين خانواده، داشتن كانال هاي رزيني و نيز در پـاره اي  

د كه گاه عوارض شديد پوسـتي  وجوددار) زاحساسيت( آوراشك از آنها، شيره سمي و

  .كنددر انسان ايجاد مي

قطـر   .)3(شـكل   رسدمتر ب 40تا  35رخت انبه قد بلندي دارد و ممكن است به د

 10توانـد بـه    قسمت شاخ و برگدار آن نيز مي

عمر اين درخـت طـوالني اسـت و     .متر برسد

سـال   300هاي انبه با وجـود   برخي از درخت

شكل خارجي درخـت  .دهند سن هنوز ميوه مي

در  .انبه نسبت به انواع مختلـف متغييـر اسـت   

پاره اي از ارقام شكل درخت كشيده و باريك 

) و Kentنمو درخت در رقم كنت ( است مانند

) و در ارقامي از درخت انبه Zillدر رقم زيل (

اي تاج پهن و شاخه ها فشـرده مـي باشـد    دار

  .) Edwardمانند درخت انبه رقم ادوارد (

تنه اصلي كمـابيش مسـتقيم و   بطور كلي 
 متر در كشور هند 35. درخت انبه با ارتفاع 3شكل 
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ي با پوست آن به رنگ خاكستري قهوه ا .سانتي متر است 100تا  75استوانه اي به قطر 

تاج درخت (فرم شـاخه   .شيارهاي سطحي طولي و يا مشبك حاوي قطرات رزين است

ها قوي و ضـخيم و اغلـب داراي   شاخه .است روي شكل يا تخم مرغيها) متراكم و ك

ميان گره هاي يك در ميان كوتاه و بلند (كه مربوط به اوايل و اواخـر هـر دوره رشـد    

  .است) مي باشد

ساقه تا تنه و شاخه هاي فرعي پوشـيده از بـرگ هـاي    قسمت هوايي انبه از يك 

يـا پيونـدي   سن درخت انبه برحسب اينكه از بذر بعمل آمـده   .پهن تشكيل شده است

در صورتي كـه   ،سال عمر مي كند 100درخت بذري تقريبا  .باشد بسيار متفاوت است

  .سال نيست 80عمر درخت پيوندي بيش از 

  برگ -1

ارقام مختلف فرق مي كند و از حالت كشيده تا بيضي كوتاه برگ درخت انبه نسبت به 

 40 بـرگ طول .تغيير مي كند و نوك برگ نيز از نوك تيز تا نوك گرد مشاهده مي شود

هـاي   رنـگ بـرگ  .)4(شـكل  سانتي متر است 2ـ   10سانتي متر و عرض آنها بين  10ـ 

درخت انبه در ابتدا و پس از جوانه 

ــورتي    ــه ص ــل ب ــارنجي ماي زدن ن

ست،كه با گذشت زمـان بـه رنـگ    ا

سـطح فوقـاني   قرمز تيره، و سـپس  

ـ برگ  سـبز تيـره و سـطح    گ به رن

تحتاني برگ سبز كم رنـگ مـات و   

  .بدون كرك در مي آيد

  ريشه -2

متـر نيـز مشـاهده     5/5ك تا عمق طويل و در پاره اي از خاك هاي سب ريشه آن نسبتـا

  .ده استش

  

  . برگ انبه4شكل 
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  گلدهي و گرده افشاني، گل -3

 6ـ   8و بـه طـول    گلها كامال كوچـك .)5(شكلمي باشدزرد يا قرمز رنگ  انبه يگلها

 500ممكن اسـت   .سانتي متر قرار مي گيرد 16ـ   60 وروي گل آذيني به طول ميلي متر

گل روي يك گل آذين وجود داشته باشد اما درصد بسيار كمي از آنهـا بـه    10000تا 

 .مرحلــه ميــوه شــدن مــي رســند

ــده ــام يگل ــا فتو يدر تم پريوده

 يمحــرك گلــده يتحــت دماهــا

گراد / روز  يدرجه سانتي 10(شب 

 يگراد) صورت م يدرجه سانت 18

ـ   يگيرد، در واقع اين گياه روز خنث

  .است
 

  

در انبه جوانه هاي انتهايي ساقه توليد يك خوشه مركب و منشعب مي نمايند كـه  

نـه انتهـايي از   غالبيت شـديد جوا  .روز به شكوفايي كامل مي رسند 25-30در عرض 

درخت انبه داراي دو نوع گل مي باشـد يعنـي   .ظهور جوانه جانبي جلوگيري مي نمايد

 .گل ها يا نر هستند و يا دو جنسي و در يك خوشه از هر دو نوع گل مشاهده مي شود

گلبرگ  .دارندلوب كاسبرگي و همچنين گلبرگ هاي آزاد زيادي  5يا  4گل هاي كامل 

ل به صـورتي  هاي گل انبه سفيد ماي

لقه هستند كه در سطح داخلي آنها ح

  .هاي زرد متعددي ديده مي شود

هــاي انبــه كوچــك و  شــكوفه

هـاي   سفيد رنگ به صورت خوشـه  

 (شـكل متري هستند  سانتي 40تا  10

  . ساختمان گل انبه5شكل 

هاي انبه به صورت خوشه  شكوفه .6شكل   
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تخمدان يك سلولي يك كالله مورب دارد و معموال تنها يك پرچم از پـنج پـرچم    .)6

ت تفاوت ديگـري بـا   به جز اينكه فاقد تخمدان اسساختمان گل نر نيز  .گل فعال است

  .گل كامل ندارد

 .درصـد متغيـر اسـت    81تا  1درصد گل هاي كامل دريك خوشه بسته به رقم از 

مركب از بخش هاي مركـزي و تحتـاني    خوشه انتهايي ناحيه درصد گل هاي كامل در

ــوه از  .آن بيشــتر اســت تشــكيل مي

قسمت انتهايي خوشه به سمت نوك 

به علـت  .)7يش مي رود (شكل آن پ

بزرگ بودن ميوه ها در انبه حتـي در  

شرايطي كه تعداد كمي از گـل هـا   

ند، محصول رضايت كنده افشاني گر

  .بخشي توليد مي شود

  

  

گزارش  ،ارقام انبه معموال خود بارور هستند، اما در ارقام انبه خود ناسازگاري نيز

 .يري بر عملكرد درختان انبـه مـي افزايـد   گرده افشاني به ميزان چشم گاما  .شده است

يك روز قبل از شكوفايي گل ها در انبه، كالله هاي گل قابليت پذيرفتن دانـه گـرده را   

 از %60در حـدود   .روز بعد از شكوفايي گل حفظ مي كنند 2دارند و اين قدرت را تا 

ـ  آن از بعد گلها بقيه و شوندمي باز صبح  6 ساعت از قبل انبه گلهاي  طـول  در و انزم

 ظهـر  از قبـل  تا صبح 9 ساعت از عموما و گلها شدن باز از پس .شوندمي شكوفا روز

  .شود مي پاره گلها بساك

ساعت زنده مي ماند، يعنـي قـدرت    48دانه گرده ظهر از پرچم خارج گرديده و 

بهترين زمان براي گرده افشـاني گـل همـان روز    .بارور كردن گل ماده را حفظ مي كند

يي گل ها است و كالله گل نيز در اين روز حـد مطلـوب تـري از پـذيرايي را     شكوفا

  . نحوه تشكيل ميوه در خوشه7شكل 
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دارد، لذا مهم است كه در اين روز از آفت كش ها و همچنين در تمـام دوره گلـدهي   

   .استفاده نشود

گل انبه داراي پنج پرچم است كه يكي از پرچم ها داراي دانه گرده مـي باشـد و   

) Staminodeم هستند و يا تبـديل بـه اسـتامينود (   چهار پرچم ديگر خيلي كوتاه و عقي

يكـي از  نر بيشتر از گل هـاي دوجنسـي اسـت كـه     در يك خوشه تعداد گل  .اندشده

  .بزرگترين معايب تعداد گل در خوشه مي باشد

گل هاي انبه تقريباً فقط بوسيله حشرات تلقيح مي شـوند و بـاد و عوامـل ديگـر     

بين حشراتي كه حامل دانه گرده انبـه مـي باشـد     .ارندتقريباً اثري در تلقيح گل انبه ند

بيش از همه مگس خانگي فعاليت مي كند و تا بحال ديده نشده است كه زنبـور عسـل   

زمـان گـل   .تلقيح مستقيم يا خود تلقيحي در گل انبه ممكن نيست .بطرف گل انبه برود

ماه در اسـفند  در جنوب ايران گل انبه درخت انبه تابع آب و هواي محل است و كردن

بـراي  .اسـت يكسـان  ه در جهـان  بنمحصول دهي درخت ا .خت ظاهر مي شودروي در

  و ازدياد ميوه در انبه از انواع هورمون ها ماننـد اسـيد بتافنوكسـي اسـتيك     توليد بيشتر

  B- phenoxyacetique) (   به نسبت يك در هزار استفاده شود در اين صـورت تعـداد

  .خواهد شد ميوه هاي پارتنوكارپيك زياد

  ميوه  -4

 يو دارا) 8(شـكل  دارد متفـاوتي  لاشـك اميـوه   اين .مي باشدمنگو ، ميوه انبهنام ديگر 

 3ها حدود  رسيدن ميوه.نسبتا بزرگ است يهسته ا يشيرين بوده و دارامطبوع و يطعم

تواند  ها مي نبهوزن ا .كشد ماه طول مي 6تا 

به طور .كيلوگرم باشد 2.5گرم تا  500بين 

مول دو ميوه بـر روي هـر گـل آذيـن،     مع

انبـه   .محصول خوبي بـه شـمار مـي رود   

گياهي دگرگشن است كـه هـم گـل هـاي     

  . اشكال متفاوت ميوه انبه8شكل  .كنـد مي توليد) نر( جنسي تك هم و كامل
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اين موضوع و شيوه گـرده   .مل استنر به مراتب بيشتر از گل هاي كا تعدادگلهاي البته

ين عوامل محـدود كننـده هـاي    شاني و شرايط محيط و زمان گرده افشاني از مهم ترفا

   .دباش مي درخت  تلقيح گل ها و در نتيجه باردهي
  

رسـيده   يميـوه  .هاي رسيده با توجه به محيط و نـور متغيـر اسـت    انبه يرنگ و اندازه

 .گوشت ميوه به رنگ زرد تيره و شيرين است .تواند زرد، نارنجي، قرمز يا سبز باشد مي

به عالوه، با توجه به نوع ميـوه يـا    .شان بسيار متفاوت است ها با توجه به گونه طعم انبه

 صـاف  يا )9(شكل اي  رشته رشتهتواند  اين كه بيش از حد رسيده باشد، گوشت آن مي

  .باشد )10شكل (

 
 

ثر زيـاد مانـدن بـر روي درخـت،     انبه ابتدا گس و بعد ترش مي شود و در اميوه 

 مهر مـاه  تا اوائلممكن است سد و ريم د ماهخردا انبه در اوائل .شيرين مي شود بتدريج

و  طعم انبه رسيده و تازه شبيه مخلوطي از طعم هلـو و آنانـاس اسـت    .طول بكشدنيز 

  .بسيار آبدار و خوشمزه مي باشد

بـراي تهيـه ترشـي انبـه     را كه به چغاله معروف است ) 11(شكل ميوه نارس انبه 

رف بطور تازه در تهيـه انـواع مرباهـا و    استفاده مي كنند و ميوه رسيده آن عالوه بر مص

 9شكل  10شكل 
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و ساختن چتني كه يك نـوع ترشـي    )12و دسر (شكل  ژله و مارماالد و تهيه آب ميوه

  .گي خون را داردتصفيه كنندخاصيت ميوه نارس  .مي باشد بكار مي رود

 

  
  

  شرايط اكولوژيكي رشد

ت دارنـد در  عوامل جوي و جغرافيايي كه در زندگي و باروري درخت انبه دخال

درجه اول عبارتند از گرما و رطوبت محل و در درجه دوم شدت وزش بـاد و ارتفـاع   

  .است محل كشت از سطح دريا

  گرما

انبـه   .درجه سـانتيگراد اسـت   24-30درجه حرارت مناسب جهت رشد ونمو انبه 

گراد را در طول دوره رشد ونمو ميوه در صورت وجـود   يدرجه سانت 48 يتواند دمايم

بطور كلـي  .نمايد يپايين رشد درخت انبه را محدود م يدما .تحمل نمايد يكاف يارآبي

ولي اين حساسيت نسبت بـه انـواع مختلـف    است حساس به سرما  انبه گياهي  درخت

درجـه   2.5حداقل سرماي قابل تحمل براي اين درخـت در حـدود   .متفاوت استانبه 

  .سانتيگراد مي باشد

گرماي خشك مخصوصاً اگر با  .دخالت تام دارد سن درخت در مقاومت به سرما 

شك شدن و يا حـداقل باعـث ضـعيف    باد شديد همراه باشد نيز ممكن است باعث خ

  . دسر انبه12 شكل  . ميوه نارس انبه11شكل 
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بطور كلي هر اندازه ميزان گرماي محل بيشتر باشد تـاريخ گـل   .شدن درخت انبه گردد

  .كردن درخت انبه نيز زودتر انجام مي گيرد

  ارتفاع از سطح دريا

متـر از سـطح دريـا صـورت مـي       800نبـه در ارتفـاع كمتـر از    بهترين توليـد ا 

درخت انبه را در ارتفاعات مختلف از سطح دريا مي توان كاشت و اين ارتفاع از .گيرد

از نظر اقتصادي كمتر اتفاق مي افتد كه در ارتفاع بيش از  .متفاوت استمتر  1350تا  4

رتفاع در صورتي كه محل بـاغ از  در اين ا .متر از سطح دريا باغ انبه احداث كنند 600

در ايـن صـورت   ه از سرماي زمسـتان متـأثر مـي شـود و     باد محفوظ نباشد درخت انب

  .درختان جوان بكلي خشك مي شوند

ميزان تأخير در گل كردن درخت انبه در اثر ارتفاع از سطح دريا بنابر مشـاهداتي  

هر يـك درجـه عـرض    روز مي باشد و براي  4متر  120كه بعمل آمده است براي هر 

  .روز ديرتر انجام مي گيرد 4جغرافيايي نيز موقع گل كردن درخت انبه 

  خاك

 درخت انبـه   .باشد يم 5/5-7با اسيديته بين  يبهترين رشد درخت انبه در خاكهاي

در انواع مختلف خاك ها چه از نظر خواص فيزيكي (ليموني يا آهكي و يـا رسـي) و   

درخت انبه از زمـين هـاي    .رضايت بخش مي دهد حاصلخيزي خاك نتيجه نظرچه از 

توانـد در   يلذا م ،به نوع خاك ندارد يگياه انبه حساسيت چندان.مرطوب گريزان است

ولي بهترين اراضي براي كاشت درخـت انبـه از نظـر موقعيـت،     .انواع خاكها رشد كند

بـين   PHشيب ماليم و خاك  شن و رس و يا شني هوموس دار و ميـزان  با زمين هائي 

  .باشدمي متر از سطح خاك  1.8و سطح آب زير زميني حداقل بفاصله  7.5و  5.5

 .كنندمي در انواع گوناگوني از خاك هايي كه زهكشي مناسبي داشته باشند، رشد

عمق  هاي كملذا خاك ،براي رشد و گسترش ريشه نياز دارددرخت به فضا زيادي  اين

شـني لـومي و نيمـه سـنگين      هـاي ك، خـاك به لحاظ نوع خا .مناسب نيستند براي آن
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ٍ یا حالت هاًذابی،  تز بَدُ ٍ خاکْای سٌگیي، شٌی سبک ٍ دارای اهالح ًوکیهٌاسب

 .در اٍایل دٍرُ رشذ ضزٍری است بِ خصَص سّکشی .ًاهٌاسب هی باشٌذ

پیًَرذی را در   درختراى  .بارًذگی اًجام گیرزد  شزٍع فصل بابایذ  اًبِ اًتقال ًْال

عور    .ًورَد  هتز کشت ۲۱×۲۱هتز ٍ درختاى غیزپیًَذی را بایذدر سطح  ۲۱×۲۱سطح 

سرطح   خرا  جْرت کاشرت   .باشذهی هتز  یکطَل ٍ عزض چالِ ّویٌطَر ّا ٍ چالِ

هقرذاری  را اس ّن جذا کزدُ ٍ سپس خا  سطح االرض را برا   االرضاالرض ٍ تحت

خرا    .ًوایٌرذ هری  وَدٍ چالِ را اس ایي هخلَط پز هخلَط ً حیَاًی یا کوپَست َدک

درخرت   اطرزاف ِ چالر  ٍاس خا  تحرت االرض برزای   ُدزگیاُ را با پا سفت ک اطزاف

 .شَد استفادُ هی

در دٍ فصل خشک ٍ گزم ٍ فصل سزد اس کشت درخت اًبِ بایذ خَدداری ًوَد 

در ایزاى کِ هیشاى بارًذگی خیلی کرن   .ٍ بْتزیي سهاى کشت پایاى فصل گزها هی باشذ

اًبِ را پس اس خاتوِ فصل گزهای شذیذ یعٌری در اٍاخرز پرا یش    درخت هی تَاى است 

 .کاشت تا اٍایل سًذگاًی ًْال جَاى در هحل اصلی هصادف با فصل هعتذل باشذ

 

 ارقام انبه در جهان و ایران

 :در دٍ گزٍُ قزار دادرا هی تَاى ارقام اًبِ بطَر کلی 

ًارًجی یا قزهرش در ٌّگرام   کِ دارای هیَُ ّای با رًگ سرد،  اًَاع تیپ ٌّذی -۲

 .رسیذى ّستٌذ

 .هاًذقی هیبا سبش رسیذى درٌّگام هیَُ کِ فیلیپیٌی، چیٌیٍ  تیپ ٌّذاًَاع  -۱

بْترزیي  .اس درجِ هزغَبیت باالتزی بزخَردارًذاًَاع تیپ ٌّذی اس ًظز هزغَبیت 

اس ًظرز  ارقرام  .شَد کِ بِ شاُ اًبِ شْزت دارد ًَع اًبِ بِ ًام آلپًَسَ در ٌّذ کشت هی

ٍ یا عاری بَدى اس فیبزّای رٍی بذر ٍ عذم طعن تزباًتیي برزای صرادرات هْرن     یکو

ٍَّایی ٍ  یارقام اس ًظز هقاٍهت بِ بزخی اهزاض، اًذاسُ هیَُ، تطاب  پذیزی آب .ّستٌذ

 .هبزیًَی هتفاٍت ّستٌذآپلی 
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 Carabao, Gedong, Mulgobaارقام انبه بهترين .ارقام متعددي از انبه وجود دارد

از نظر كيفيت در درجـه متوسـط    ItamaracaوTurpentineurpentineاشد و ارقاممي ب

برخـي از آنهـا   كـه   رقـم نـام بـرده شـده اسـت      500ستان بيشتر از ودرهند.مي باشند

و بسياري ارقام keitt،Kent ،Irwin  ،Aloha ،Cambodiana  ،Carabo ،Brooks:شامل

 Bangaloraرقم  ،يفيت خوبزودرس و با ك Bomby yellow Bombyرقم .ديگر است

ـ  رقـم  .ردهي مرتـب و قابليـت نگهـداري خـوب اسـت     اميان رس و كيفيت عالي با ب

Banganapally Baneshan مي باشدبا كيفيت خوب اما كم بار.  

بشرح زير مـي  ارقام مهم و مشهور براي كشت انبه دركشورهاي آمريكاي جنوبي 

  :باشد

ا رنـگ زرد و كيفيـت خـوب كـه     داراي ميوه هاي كشيده ب :Ngoweرقم نگو .1

  .ازارقام مشهور صادراتي است

ميوه هاي بزرگ و كشـيده بـه رنـگ نـارنجي بـا       اين رقم:Boriboرقم بوريبو .2

  .بحساب مي آيدو شدن و از ارقام پرمحصول و مناسب براي كنسردارد كيفيت خوب 

ني و داراي ميوه هاي خيلي بزرگ و گرد به رنگ سبز زيتـو  :Batawiرقم بتاوي .3

  .با كيفيت خوب مي باشد

زرد تـا   ،نـارنجي ميـوه آن  و رنگ دارد ميوه هاي گرد  رقم اپل:Appleرقم اپل .4

   .مي باشدو از ارقام خوب صادراتي  استمتغير قرمز

  .از ارقام پرمحصول ولي ميوه ها تا حدودي فيبري هستند :Dodoرقم دودو .5

و  ر شرايط آب و هوايي خنكي كشت دبراPeachو Harries،Sabreاز ارقام اضمن

  .متري استفاده مي نمايند كه رشد و نمو مناسبي دارند 1800در ارتفاعات 

 ارقام انبه در ايران

احتمال ايجاد ژنوتيپ  به همين دليل تقريبا تمام باغ هاي انبه در ايران منشا بذري دارند

انبه ديده مـي  رقام اتنوع قابل مالحظه اي بين  در نتيجه ،زياد است هاي حاصل از لقاح
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بررسي هايي براي مشخص كردن ژنوتيپ هاي مرغـوب و معرفـي   در همين راستا .شود

  .آنها صورت گرفته است

تعداد محدودي درختان پيوند شده انبه كه اغلب از ارقام النگرا و سندري بوده و 

هـاي  در بررسي  .از پاكستان به كشور وارد شده اند، در برخي از باغ ها ديده مي شوند

انجام شده روي پايه هاي بذري استان هرمزگان، تعداد ده پايه كه از نظر رنگ و طعـم،  

نسبت گوشت به هسته، عملكرد و ميزان فيبر ميوه بهترين خصوصيات را دارند انتخـاب  

برتـرين ارقـام   ) 2(جدول جدول زير   .و به عنوان پايه هاي برتر ايران معرفي شده اند

  :كندمي معرفي اخيربر اساس يافته هاي  ر ايران راانبه بذري د

  

 نام محلي شماره كد
حدود عمر 

 درخت
 زمان رسيدن

وزن ميوه 

 (گرم)
 طعم ميوه رنگ ميوه

تعداد ميوه 

 در درخت

 4000-2000 شيرين سبز-زرد 400- 300 متوسط سال 70 -- 10004

 4000-2000 شيرين زرد 250- 200 زودرس سال 100 شانه اي 10006

 4000-2000 شيرين زرد 350- 300 زودرس سال 70 ه نساءانب 10008

 4000-3000 معطر زرد 250- 200 متوسط سال 150 ميخك 10012

10015 
پيوندي 

 سندري
 -- شيرين زرد 350- 300 متوسط سال 30

 -- شيرين زرد 185 متوسط سال 60 كالنفر 10057

 800- 500 شيرين زرد -سبز 750- 700 زودرس سال 30-20 عباسي 10111

 200- 150 متوسط سال 100 كلك سرخ 10123
 -زرد

 سبز
 3000-1500 شيرين

 4500-3500 شيرين زرد 350- 300 متوسط سال 60-50 خياري 10129

 1500 شيرين سبز-زرد 262 زودرس سال 100 -- 10165

  برترين ارقام انبه بذري در ايران. 2جدول 
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  لت پنجابنتايج تحقيقاتي ايستگاه انبه در شجاع آباد ايا

هكتـار   153،826در حال حاضر سطح كل زير كشت انبه در كشور پاكستان در حدود 

در صورتي كه در ايالت پنجاب سـطح زيـر    ،تن مي باشد 636،808با محصول ساليانه 

  .تن مي باشد 382،303هكتار و محصول ساليانه  70،144كشت انبه در حدود 

ـ   1972اين ايستگاه تحقيقاتي در سال  ر اداره كشـاورزي ايالـت پنجـاب    زيـر نظ

شـروع   1978كار تحقيقاتي آن از سـال   رديد كه بعلت داشتن مشكالتي عمالتأسيس گ

اولين هدف تحقيقاتي اين ايستگاه بررسي طرق مختلف كاشت انواع واريتـه هـاي    .شد

مختلف انبه در شرايط آب و هوائي پنجاب بود و از نظر رقابت با انبه ايالت سند هدف 

علت اين امر به خـاطر وجـود   و كه ديرتر وارد بازار شوند بود رسي واريته هائي آن بر

واريته هاي سند هري و مالده ايالت سند است كه حدود يك ماه زودتر (ارديبهشت) از 

رين انواع انبـه شـناخته   كه از نظر درآمد مالي از بهت هدش محصوالت پنجاب وارد بازار

 -با نـوع سـندي (سـند هـري     توانستند  نمياب واريته هاي زودرس پنج شده است و

  .مالده) رقابت نمايند

انواع مختلف واريته هاي انبه ايالت سند تا اواخر مردادماه وارد بازار مي شـوند و  

فقط نوع ديرتر پنجاب با درآمد زياد (عرضه كم و قيمت باال) مـي توانـد بـازار را تـا     

ايالت سند صادر گردد مي تواند بـراي  اين نوع به اگر مدتي اشباع كند در صورتي كه 

  .باغداران ايالت پنجاب سودآوري بيشتري داشته باشد

اين ايستگاه با شناسائي و جمع آوري واريته هاي مختلـف انبـه از بديسـي (نـام     

سال و كاشت اين واريته ها به نتـايجي بـه    7تا  6منطقه) پنجاب و سند در طول مدت 

  :شرح ذيل رسيده است
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  نواع واريته هاي بديسيا :الف

  

  

  

  

  انواع واريته هاي سندي :ب

  

  

  

  انواع واريته هاي پنجاب :ج

  

لد در شـرايط آب  با برسي هائي كه بعمل آمده مشخص گرديد كه واريته ارلي گو

و هوائي پنجاب سازگار نمي باشد و حتي گل هاي آن در آذر و دي بخوبي رشد نمـي  

خوبي  رشد و محصول شود مطمئناكه اگر اين واريته در ايالت سند كاشته در حالي،كنند

در  ،زيرا واريته سند هري سـند در خـرداد مـاه وارد بـازار مـي شـود       ،خواهد داشت

ديگـر   نوع لنگرا بـا لذا  .پنجاب در تيرماه وارد بازار مي شودصورتي كه همين نوع در 

  .نمايدمي واريته هاي انبه براحتي مقابله 

سندهري در يك زمـان   –چونه  ناسائي مشاهده شد كه نوع ثمربهشتدر دوران ش

ـ بخا وجوانه مي زنند  ي زودتـر وارد بـازار مـي    طر درجه حرارت زياد ايالت سند خيل

 90كه دوره رسيدن ميوه انبه در شرايط آب و هـوائي ايالـت سـند    ناگفته نماند  .شوند

  .روز مي باشد 115روز و در پنجاب 

  ارلي گولد        -3كيت                                   -2زل                                             -1

    پوپ                  -5سينشن                           -4

       بيگن پالي   -3سردلي سياه                        -2سردلي زرد                       -1

زعفران                       -6سند هري                             -5يكتا                                         -4

  فجري  -3پوهي الت                                  -2شاه پسند                            -1

لنگرا                            -6                   1ايس ايس  -5تيموريه                                      -4

  مالده                         - 9  انوررتول           -8ثمربهشت چونه                      -7

  وسهري كالل     -12طوطالپري يهوتا                    -11طوطالپري برا            -10



  23                                                                                               آشنايي با انبه و فرآورده هاي آن
 

 
 

تجزيه شيميائي و طبيعي ميوه واريته هاي مختلف انبه با همكاري بيوشـيميدانهاي   

تشـريح   3اداره تحقيقات كشاورزي فصيل آباد انجام كه نتـايج آن در جـدول شـماره    

 بـومي الت بـا وزن   تايج اين جدول مشخص گرديد كه نـوع بر اساس ن .استگرديده 

گرم نسبت به انواع ديگر انبه داراي وزن بيشتري است و نوع سنگالخي نسبت بـه   545

  .مي باشد Cديگر واريته هاي انبه داراي بيشترين درصد ويتامين 
  

  نوع

وزن 

متوسط 

  ميوه

  گرم

وزن 

متوسط 

پوست 

  ميوه گرم

وزن 

متوسط 

گوشت 

  ميوه

  گرم

ن وز

متوسط 

هسته 

  ميوه

  گرم

مقدار 

قابل 

تجزيه 

  ماده

  گرم

قابليت 

  اسيدي

  گرم

ويتامين
C  

100��

/ميلي 

  گرم

موقع رسيدن 

  ميوه

  مرداد -تير  117.65  0.42  20  9.16  75.17  15.4  319  پوپ

  اواخر خرداد  71.08  0.26  18  12  65.94  22.06  229  زل

  ل مرداداواي  21.45  0.49  19.5  9.46  75.96  14.58  253.8  كيت

  اواخر خرداد  14.30  0.27  16  13.87  70.92  15.21  203.85  تومي اتكن

  تير  28.6  0.38  17  13.72  72.52  13.76  296.87  سند هري

  اوايل مرداد  17.16  0.37  20  17.94  70.14  11.92  279.66  يكتا

  اواخر خرداد  105.39  0.45  22  9.06  74.75  16.37  419.50  بيگن پالي

  102.94  0.56  18  13.55  64.22  22.23  150  زعفران
اواخر مرداد 

  و شهريور

  14.30  0.32  16  13.87  70.92  15.21  203.85  تيموريه
اوايل 

  شهريور

  اوايل مهر  106.26  0.27  26  9.52  71.34  19.12  195.75  1ايس ايس 

بدهيا 

  مناسيد
  اواخر مرداد  56.37  0.27  24  11.52  70.80  17.68  260

  مهر  40.68  0.32  17  11  66.07  22.92  545  وهي التپ

  اواخر مرداد  290.03  0.66  24  8.57  71.80  19.53  181.25  سنگالخي

  تجزيه شيميايي و طبيعي واريته هاي مختلف ميوه انبه :3جدول شماره 
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  هستهشت انحوه ك

چنـد  هسـته هـاي    .دانبه به دو صورت چند جنيني و تك جنيني مشاهده مي شون هسته

صـفات،   ليد چند نهال مي نمايند كه به جز يكي بقيه به لحاظجنيني پس از كاشت، تو

 از تك جنيني هايهستها از آنجايي كه نهال حاصل از ام .كامال شبيه پايه مادري هستند

 بـراي  .لحاظ صفات، شبيه پايه مادري نيستند،استفاده از تكثير غيرجنيني ضروري است

كاشت بذر، آنها را در خزانـه در  

سـانتي   30صله هايي به فارديف

سـانتيمتري از   15متر و با فاصله 

سـانتي متريبـه    60هم در عمـق  

نحوي مي كارند كه نوك جوانـه  

براي خزانه  .هسته رو به باالباشند

متوسـط يـا    هـاي رسـي  از خاك

سيلت به همـراه كودهـاي آلـي    

  .شوداستفاده مي

 .شده اسـت سولفات آمونيوم در خزانه توصيه  به صورت هاستفاده از كودهاي ازت

دهنـد و  ظرف مدت چهار هفتـه از دسـت مـي    راه خود يانبه قوه نام هايهسته معموال

شـم  شهفته حدود و  انه مي زننددر خزانه پس از سه هفته جو پس از كاشتهاي هسته

  .از خاك بيرون مي آيند

دوماه پس از سبز شدن،نهالهاي انتخابي را به گلداني منتقل مي كننـد كـه حـاوي    

كيسـه هـاي    ازگلـدان  البته به جـاي  .)13(شكل تست، شن و كود سبز اسكمپوخاك،

  .استفاده نمود توانپالستيكي نيز مي
 

  

  . انتقال نهال به گلدان13شكل 
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  تاريخ كاشت هسته

ميـوه  زمان رسيدن  .هسته انبه را بايد در خاك كاشت معموالً پس از رسيدن ميوه، فورا

در آب و  .ذكر شده است در نقاط مختلف متفاوت اسـت  انبه طبق جدول هائي كه قبال

از نظر درجه حـرارت و عـرض    و هواي شمال هندوستان كه تقريبا هوائي شبيه به آب

 ) مي باشد موقع كاشت هسـته انبـه  جغرافيائي شبيه به آب و هواي جنوب ايران (ميناب

  .اوايل تابستان است

  

  قوه ناميه هسته انبه

بنـابراين در   .هـد روز قوه ناميه خود را از دست مـي د  40هسته انبه پس از يك ماه تا 

موقع تهيه هسته براي كاشت در خزانه يا در محل اصلي بايد دقت فراوان كرد تا نتيجه 

  .زحمات ممتد و هزينه تهيه زمين خزانه به هدر نرود

يكي جمع آوري هسته از  .در نقاط مختلف براي تهيه هسته دو روش مرسوم است

روف مخصوص خاكروبـه كـه در   كوي و برزن و خيابان ها و يا جمع آوري هسته از ظ

فصل رسيدن ميوه انبه هر روز مورد بررسي باغداران و تهيه كنندگان نهال پيوندي انبـه  

رسـيده و جـدا كـردن هسـته آن بـراي        رد و ديگري خريد ميوه انبه كـامال قرار مي گي

ز اين روش هر چند در ظاهر بعلت هزينه خريـد ميـوه گرانتـر ا    .است كاشت در خزانه

زيرا تعداد نهال هاي قـوي و سـالمي    .ارزانتر است تمام مي شود ولي باطنا روش اول

  .كه از اين هسته ها بدست مي آيد خيلي زيادتر از روش اول است

دربارة هسته هاي جمع آوري شده از كوچه هـا بـراي تشـخيص هسـته سـالم و      

سـت داده انـد،   داراي قوه ناميه از بذر فاسد يعني هسته هايي كه قوه ناميه خود را از د

هسته هـائي كـه در سـطح     .كافي است كه مقداري هسته را در آب معمولي قرار دهند

شوند توليد نهال بسـيار  د قوه ناميه هستند و اگر هم سبز آب شناور مي شوند اغلب فاق

ضعيف و نامرغوب مي كنند لذا بايد از مصرف آنها براي تهيه خزانـه انبـه خـودداري    

هسته هاي سنگيني كه در آب فرو رفته و به كف ظرف محتـوي   نهال هائي كه از .كرد
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آب مي رسند بدست مي آيند اغلب قوي و پايه مناسبي براي تهيه نهال پيوندي انبه مي 

  .باشند
  

  تكثير انبه

يعنـي   .شبيه تكثير ساير درختان ميوه مـي باشـد   نظرازدياد يا تكثير درخت انبه از هر 

طريقه تناسلي و هم با قلمه و خواباندن شاخه و پيونـد   هم مي توان آن را با هسته يعني

  .يعني روش غير تناسلي ازدياد كرد

  ازدياد با روش غير تناسلي -1

كشت بذر از ميوه هاي تازه برداشت شده با حذف پوسته سـخت بـذر و قبـل از    

انبه بذر چون  ،خشك شدن آن صورت مي گيرد

از طرفـي  .)Recacitrantبسيار حساس اسـت ( 

 زان زنده بودن بذرها به سرعت كـاهش مـي  مي

بـذرها   .ابد و بنابراين بايد سريعتر كشت شودي

هفته جوانه ميزنند و گرما مي تواند  4تا2در طي 

بدليل حساسيت  .به جوانه زني بذر كمك نمايد

دمـاي  به سرما و خشكي از نگهـداري بـذر در   

درجه سانتيگراد و يـا بـه صـورت     10 كمتر از 

  .اجتناب شودخشك شده بايد 
  

مبريوني بايستي به آرامي به طوري كه كوتيلدونهاي آنهـا از دسـت   آنهالهاي پلي 

 6تـا   3نهالهاي بذري بسته به ژنوتيپ و شرايط محيطي در  .نرود از يكديگر جدا شوند

  .باشدتر هم  كن است در برخي ژنوتيپ ها طوالنيرسند كه مممي سالگي به گلدهي 

لهاي جنسي توليد مي كنند و لذا حتمـا بايسـتي پيونـد    برخي ژنوتيپ ها فقط نها

روش هاي تكثير غيرجنسي شامل پيوند زدن در ماههاي بهار تـا اوايـل تابسـتان     .شوند

 .پيوندهاي اسكنه و تاجي نيـز اسـتفاده مـي شـوند     ،مجاورتي ،پيوند جانبيانواع .است

 . جوانه زني هسته15شكل 
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ـ   .شـته اسـت  پيوند جوانه نيز درصدي موفقيـت دا   Chipي چد قـا در فلوريـدا از پيون

budding در هندوستان پيوند مجـاروتي   .معموال استفاده مي شودApproach grafting 

حضور تعدادي برگ روي پايه در زير محل پيونـد   .از زمانهاي قديم متداول بوده است

  .به گيرايي آن كمك خواهد كرد

از بـه راحتـي   تا رسيدن كامل ساقه پيوند جوانه در انبه مشكل است چون پوست 

ر باشـد پيونـد   دادن جوانه و بستن بيشـت ر البته هر چه سرعت قرا .چوب جدا نمي شود

انه هاي انبه به تغييـرات  حساسيت جواينكه د و از همه مهمتر خواهد بو جوانه موفق تر

اگرچه پيوند جوانه اقتصادي است اما فقط در مناطقي كه داراي  .حساس هستندفصلي 

  .قيت آميز خواهد بودتا حدودي موف رطوبت باال است

خوابانيدن هوايي نيز براي تكثير  .قلمه زني به طور معمول در انبه موفق بوده است

بـا   را مـي تـوان  قلمه برگ دار (چـوب نـرم و نيمـه خشـبي)      .آن استفاده شده است

  .دكرريشه دار   IBAكاربرد

  :ازدياد با روش تناسلي -2

در طبيعت دو نوع بـذر يـا هسـته     .داين طرز تكثير فقط بوسيله بذر انجام مي گير

انبه مشاهده مي شود كه در يكي فقط يـك نطفـه يـا آمبريـون و در ديگـري چنـدين       

 30اضافي در بعضي از انواع درخت انبه بـه   يتعداد آمبريون ها .موجود است آمبريون

در اصطالح علمي ايـن   .نهال انبه مي رويد 30يعني با كاشت يك هسته  .عدد مي رسد

  .) يا چند نطفه اي مي نامندPolyembryonieرا پولي آمبريوني (پديده 

) Ovule= در هسته هاي چند نطفه اي يكي از نطفـه هـا بوسـيله تخمچـه (اوول    

) كـه در  Nucelleبوجود مي آيد و نطفه هاي ديگر از تبديل يك يا چند ياخته نوسل (

تلقـيح تشـكيل مـي     مجاورت ميكروپيل قرار دارند بدون دخالت دانه گرده يعني بدون

نهالي كـه از   .در اين صورت هسته ها را پاراتنوژنتيك يا پارتنوكارپيك مي نامند .شوند

مـي   ياين هسته هاي پارتنوكارپيك بدست مي آيند تماماً از هر حيث شبيه به پايه مادر

  .باشند
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يح بدسـت مـي   در درخت انبه تشخيص نهال پارتنوژنتيك از نهال عادي كه از تلق

نهال هائي كه از هسته تلقيح شده بوجود آمده است نسبت به نهالهـاي   .است دهآيد سا

در صورتي كه نهال هاي نوع اخير قـوي مـي    .مي باشدتر پارتنوكارپيك خيلي ضعيف 

در اين صورت براي ازدياد درخت انبه يـك يـا چنـد نهـال پارتنوكارپيـك را       .دنباش

  .انتخاب مي كنند
  

  انواع پيوند

از پيوند در انبه استفاده مي شود به عنوان مثال گاهي از پايه هايي كه بـه  انواع مختلفي 

، كمتر حساسند و يا به سـرمازدگي (انبـه جنگلـي) و شـوري خـاك، مقـاوم       يزهكش

اشت ضـدعفوني شـده و سـپس در بسـتر     بايد قبل از ك هسته ها.استفاده مي شود ترند،

  .قرار گيرند خاك

بهترين اقليم بـراي كشـت و رشـد انبـه،      .به داردبر ان آب وهوا اثر زيادي و اقليم

فصل خشك مشخص درزمان شكوفه دهي و رسيدن ميوه داشـته   شرايطي است كه يك

در صـورت كمبـود بـاران،     .باشـد  ميلي متـر  1800تا 1250و داراي باران ساليانه بين 

 به طـوري كلـي، متوسـط    ،تحمل اين درخت به سرما كم است .آبياري ضروري است

درجه مانع رشد و نمو آن بوده و سرماي زير صـفررا بيشـتر از چنـد     15متر از دماي ك

لـذا در  ، اسـت انبه به اختالف زياد دما شب و روز نيزحساس  .تحمل نمي كند ساعت

 منـاطق نيمـه   متـر و در  600مناطق گرمسيري، رشد و نمو مناسب آن بـه ارتفـاع زيـر    

  .گرمسيري به نواحي مسطح دريا محدود است
  

  در ايران پيوندع انوا

  كوتيل يپيوند اپ -1

  Tيا پيوند  يپيوند سپر -2
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  :كوتيل يپيوند اپ -1

 يبذر يپايه ها يبالغ بر رو يپيوندك ها يكوتيل شامل پيوند اسكنه ا يپيوند اپ

در اين روش بذور جوانه زده در سن كمتر از دو هفته به عنوان پايـه  .است يدو هفته ا

بـر   يكوتيل وبرش مشابه يمتر در اپ يسانت 2-3به طول  يببرش مور .روند يبه كار م

  .شوند يش نيمانيم جهت پيوند زدن ايجاد مپيوندك به رو يبخش انتهاي يرو

ـ  يمتـر بـر رو   يسـانت  4-5به طول  ي، برش عموديدر پيوند گوه ا كوتيـل   ياپ

  .دهد يشكل را درخود جا يشود تا پيوندك گوه ا يشده زده م يسربردار

ـ     ياتيلن يپل يندك توسط نوارهاپايه وپيو گياهـان  .شـوند  يبـه يكـديگر بسـته م

پيوندك ها در مدت يك ماه رشد خود  .شوند يم يبالفاصله كاشته شده وآبيار يپيوند

ـ   يدمـا  ينيم سايه ودارا يدر مكان يگياهان پيوند .نمايند يرا آغاز م  يماليـم ومحيط

) و رطوبـت  گـراد  يسـانت درجـه   28 – 32متوسط ( يدما.شوند يم يمرطوب نگهدار

  .اين نوع پيوند هستند يگيراي ياصل يدرصد) فاكتورها 70باال ( باالتر از  ينسب

  :Tيا پيوند  يپيوند سپر -2

پيوند جوانه است كه شكل شكاف ايجاد شـده در پايـه پيونـد بـه      ينوع Tپيوند 

حـال  پيوند جوانه در زمانيكه پايه وپيوندك هـردو در   .است يانگليس Tصورت حرف 

ـ   ،گيـرد  يصورت م يپيوندك به راحت يرشد فعال هستند وجداساز  .شـود  يانجـام م

نسبت به روش پيوند شـاخه دارد و همچنـين    يروش پيوند جوانه سرعت تكثير باالتر

اتصال پايه وپيونـدك در پيونـد جوانـه     .نمايد يايجاد م يمستحكم تر يارتباط پيوند

  .ودش يپيوند كامل م يسريعتر از ديگر روشها

گـردد و بـر    يماهه انتخاب م 3-4پيوندك  يهااز شاخسار نه پيوندك معموالجوا

(پايـه  متر هسـتند  يسانت 1/0-25/1معادل  يقطر يكه دارا يپايه پيوندي شاخه ها يرو

 10 – 15پيونـدك   يشـاخه حـاو   يحذف اوليه برگها .گردد يميك ساله) پيوند  يها

ندك چندين هفتـه قبـل از عمليـات پيونـد،     شاخه پيو يروز قبل از پيوند وحلقه بردار

پس از انجام پيوند ( قرار دادن پيوندك در شـكاف  .دهد يپيوندك را افزايش م يگيراي
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ـ  يپل يپايه ) جهت محافظت از جوانه ها محل پيوند را با استفاده از نوارها ـ  ياتيلن  يم

  .پوشانند

ايـد  اطـراف آن ب  يبماننـد، نوارهـا   يز پيوند سبز باقروز پس ا 15اگر جوانه ها 

گردد تا جوانـه   يمتر باالتر از محل پيوند حلقه بردار يسانت 10حذف گردند و پايه از 

در نهايت پايه در باالتر از محل پيوند وپس از آغاز رشـد سـريع    .تحريك به رشد شود

قابل كشـت هسـتند كـه     يدر زمين اصل يزمان يگياهان پيوند.گردد يقطع م ،پيوندك

    .كرده باشند يرا ط يشد فصلحداقل يك دوره ر

  

  خزانهتهيه زمين 

و شني باشد تا در موقع كندن نهـال و   يخاك خزانه درخت انبه بايد قوي، سالم و رس 

بنا شود خزانـه را  اگر اجبارا  .اطراف ريشه جدا نشود انتقال آن به محل اصلي خاك از

در خـاك   هومـوس  سـيله كـود سـبز و   بو شني بكارند الزم است قـبال  ك سبكدر خا

  .دبندگي كافي بين ذرات خاك ايجاد گردچس

قبل از كاشت هسته بايد زمين خزانه را شخم عميق زده، مقدار كافي كـود دامـي   

تن در هكتار) و مقداري كود شيميائي با خاك مخلوط سـپس آنـرا تسـطيح     30تا  20(

  .كرد

ا طـرز  پس از هموار و تسطيح خزانه آنرا به كرت هاي كوچك يا بزرگ متناسب ب

آبياري و نوع خاك تقسيم مي كنند و در داخل هـر كـرت روي خطـوطي مـوازي بـا      

فاصله هسته ها روي هر خـط   .يكديگر و عمود به جهت شيب زمين هسته را مي كارند

  .سانتي متر است 30بين خطوط  سانتي متر و فاصله 15

عمـودي    ت انبه كه از هسته بعمل آمدهنيز گفته شد ريشه درخ به طوري كه قبال

است و در عمق زياد در زمين فرو مي رود و تعداد ريشه هاي نازك فرعـي آن خيلـي   

شه اصلي عمودي قطـع  در موقع انتقال نهال از خزانه به محل اصلي اغلب ري. كم است
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نهال در محل اصلي بسيار دشوار مي شود و تلفات زياد به آنها وارد  گرديده و استقرار

  .مي كند

ندن نهال از خزانه و موفقيت بيشتر در كاشـت درخـت انبـه در    براي تسهيل در ك

) در اسـتراليا  Queens Landمحل اصلي در پاره اي از نقاط انبه خيز مانند كوينس لند (

  .روش زير براي تهيه زمين خزانه نهال انبه پيشنهاد شده است

زنـد و  سانتيمتر كنده خاك آنرا در كناري مـي ري  30تا  25زمين خزانه را تا عمق 

متر بـا   10×2.5×0.3كف گودال را كه ابعاد آن به اندازه يك كرت معمولي است يعني 

بدين ترتيب قشر غيـر قابـل نفـوذي بـين تحـت       .بتون يا ورقه اي از آهن مي پوشانند

در چنين زميني ريشـه   .االرض و خاكي كه هسته در آن كاشته مي شود ايجاد مي گردد

خاك فرو نميرود ولي در عوض مقـدار زيـادي ريشـه     سانتيمتر در 30بيش از حداكثر 

  .نهال در محل اصلي مي كند ظاهر مي گردد فرعي فيبري كه كمك زيادي به استقرار

عالوه بر اين با تنظيم خاك خزانه از حيث خواص فيزيكي و حاصـلخيزي يعنـي   

يگر بـا  تهيه خاكي قوي و تا اندازه اي سفت و چسبنده كندن نهال و انتقال آنرا بمحل د

درصد تلفات يعني خشـك شـدن    يار آسان مي كند و از اين راهخاك اطراف ريشه بس

  .نهال پس از انتقال به محل اصلي بسيار ناچيز خواهد بود

طرز ديگـر كاشـت هسـته در    

بعضي از تهيه كنندگان  .گلدان است

، هسـته آن را در  نهال پيونـدي انبـه  

عميق ( در حـدود   گلدان هاي نسبتا

اين طـرز   .ي متر ) مي كارندسانت 30

تهيه نهال بيشتر براي توليد پايـه در  

پيوند مجاورتي روي تنـه يـا ريشـه    

  .مورد استفاده قرار مي گيرد

  

  . بيرون آمدن جوانه انبه از خاك16شكل 
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  نگاهداري خزانه

و مراقبـت هـاي    )16(شكل  روز پس از كاشت سبز مي شود 15تا  10هسته انبه 

از آبيـاري و وجـين و    الزم از خزانه چه در گلدان و جعبه و چه در زمين عبارت است

  .ات نامبرده سله شكني نيز بايد انجام گيرددر باره خزانه زميني عالوه بر عملي

موضوع مهم در مراقبت از خزانه نهال جوان حفاظت آن از تابش مسـتقيم آفتـاب   

خزانـه را زيـر سـايه درختـان      براي اين منظور محل .سوزان نواحي انبه خيز مي باشد

و برگ انتخاب مي كنند تا نهال هاي جوان در سايه آفتاب رشـد   بزرگ و پر شاخ نسبتا

  .و نمو كنند

گاه چنين مكاني براي كاشت هسته موجود نباشد بوسيله حصـير يـا سرشـاخه    هر

مدتي كه  .سايه باني براي نهال ها تهيه مي كنند

نهال انبه زمين خزانه را اشغال مي كند حـداقل  

يـب  پس از ايـن مـدت بـا ترت    .يك سال است

خاصي كه ما در مبحث كاشت نهـال در محـل   

اصلي شرح خواهيم داد نهال را از خزانه كنـده  

  .و در گلدان و يا محل اصلي مي كارند

اي از توليدكنندگان نهال پيوندي انبـه  پاره

يك ماه پس از سبز شدن هسته در خزانـه ايـن   

ن در يعني كندن نهال از خزانه و كاشت آعمل 

  .)17(شكل  دهندگلدان را انجام مي 
  

  احداث باغو روش هاي شرايط 

در زمان هاي قديم باغها در حد تفريحگاه محدود بودند و فقط اقشار مرفه ميتوانسـتند  

 –ي به نوع خاك ااز اين نعمت برخوردار شوند و در هنگام احداث باغ هيچگونه توجه

جنگـل بودنـد و   آب و هوا و فاصله بين درختان نمي شد به همين دليل باغ هـا شـبيه   

. نهال يك ماهه انبه17شكل  
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ودند از نظر بازدهي در حـداقل  عالوه بر اينكه درختان از نظر ارتفاع و سالمتي ناقص ب

و از حمله آفات و بيماري ها در امـان نبودنـد، بـرعكس در شـرايط     داشته قرار  ميزان

امروزه هدف اصلي از احداث باغ بدست آوردن حداكثر محصول در واحد سطح مـي  

، فاصـله  چنين هدفي بكارگيري توصيه هاي فني از قبيل نوع واريتهباشد كه البته نيل به 

  .نوع خاك (حاصلخيزي) و آب و هوا مي باشد بين درختان،
  

  :نحوه محاسبه تعداد نهال در هر هكتار

  :براي تعيين تعداد نهال از فرمول زير استفاده مي شود

	سطح		خاك

	�	فاصله	نهالها	با	يكديگر�

  تعداد	نهالها

اصله مي باشـد كـه در مـورد     36الي  25ابراين تعداد درختان انبه در هر هكتار بن

 اصـله و در  36در هـر هكتـار   مالده و سينشن  –وسهري  –واريته هائي مثل انوررتول 

ثمربهشت و فجري در  –واريته هاي لنگرا 

  .شودمي اصله در نظر گرفته  25هر هكتار 

جهـت كاشـتن مناسـب    :تخته كشت

بـه  ي چوبكاشت  به از يك تختةدرختان ان

سـانتي   120سانتي متر و طـول   15عرض 

سانتي متـر اسـتفاده    2.5متر و به ضخامت 

  .مي نمايند

  

 9رديـف هـا    اصلهامروزه ف .بسته به رقم وشرايط محيطي داردنهال كشت  اصلهف

متر در نظر گرفته مي شـود كـه پـس از بـزرگ شـدن،       5/4متر و فواصل روي رديف 

كشت پرچيني با فواصـل رديـف    .رديف يك در ميان حذف خواهند شد درختان روي

در هندوستان فواصـل در   .متر به كار مي رود 5/2-5/3متر و فواصل روي رديف  8-6

 . فاصله كشت نهال انبه در هندوستان18شكل 
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هاي معمـولي و ضـعيف تـر در فواصـل كمتـر      درخاك متر و  12-14خاكهاي غني تا 

  .)18(شكل  متر كشت مي شود 10وحدود 
  

  روش هاي احداث باغ انبه

  :طور كلي سه روش براي احداث باغ انبه وجود داردب

اين روش بسيار ساده و همچنين قابل ترويج مـي   :روش چهار ضلعي (مربع) -1

  .باشد كه در ايالت پنجاب اكثر باغات انبه به همين روش احداث گرديده اند

در اين روش نهال ها از چهار طرف با فاصله برابر كاشته مي شوند و هر درختـي  

يكي از محاسـن ايـن روش    .درخت بعد آن يك زاويه قائمه تشكيل مي دهد به تنسب

  .داعي در فصل هاي مختلف سال مي باشكاشت مابين محصوالت زر

اين طريقه مثل روش مربعي مي باشد با اين تفاوت كـه در   :روش پنج ضلعي -2

اشته شوند و ك ...زيتون و –به  –وسط هر مربع ميتوان بطور موقت درختاني مثل گالبي 

اين امر بعلت كندي رشد نهال انبه مي باشـد و بايـد در نظـر داشـت كـه بـه محـض        

فرارسيدن زمان شكوفه دهي درختان انبه بايد نسبت به حـذف درختـان كشـت شـده     

البته در اين روش عالوه بر كشت درختـان بيشـتر نسـبت بـه روش      .موقت اقدام نمود

  .مربعي داراي درآمد بيشتري مي باشد

از هر شش طرف  ادر اين روش نهاله :ساوي الضالع)تروش شش ضلعي (م -3

كاشـته  % نهال بيشتري 15ند داشت و نسبت به شيوه مربعي به فاصله يكسان قرار خواه

  .البته در اين روش نياز كودي و آبي نسبت به روش مربعي بيشتر مي باشد.مي شود

ر فاصله بـين نهـال هـاي    خرما د –كاشت از درختاني مثل مركبات  روشدر اين 

اجراي روش شش ضلعي احداث باغ انبه منظره بسيار مطلوب و  .استفاده  مي شود انبه

  .زيبائي خواهد داشت
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  ماده نمودن زمين و كاشت نهالنحوه آ

 .پرورش درخت انبه در زمين شور و همچنين داراي بافـت شـني مناسـب نمـي باشـد     

زمين مورد نظـر را چنـدين مرتبـه     –ايش خاك بنابراين بعد از اطمينان از تجزيه و آزم

در هنگـام آمـاده كـردن     .صورت مي پـذيرد  شخم عميق زده و سپس عمليات تسطيح

تن كود حيواني پوسيده در هكتار استفاده گردد نتايج بسيار خوبي خواهد  20زمين اگر 

ـ   .داشت ت در ايـن  با توجه به اينكه نهال انبه در ابتدا نياز به آب فـراوان دارد الزم اس

  .خصوص از قبل تدارك الزم اتخاد گردد

براي غرس نهال انبه ابتـدا  

كليه نقاطي كـه بـراي كاشـت    

ــده   ــه ش ــر گرفت ــال در نظ  ،نه

انجـام  عالمت گـذاري  عمليات 

و جهت جلـوگيري از  مي شود 

اشتباه در هنگام كاشت تا پايـان  

ــار از  ــم ك ــت الزم عالئ مواظب

  .گيردمي انجام 

سانتي متر و به عمق يـك   36كاشت نهال گودالي به عرض حدود يك ماه قبل از 

را جداگانه نگهداري و در صورتي كـه   cm12متر ايجاد و خاك سطح االرض به عمق 

روز چالـه را   20الـي   15 .ي شودماستفاده از آن خاك سطوح پائيني فاقد كلوخ باشد 

  .ز بين برودبايد به همين صورت رها كرد تا آفتاب زده و ميكروب هاي داخل آن ا

  

بهتـرين   .هسـتند  يبا سن يكسال مناسب كاشت در زمين اصـل  يپيوند ينهال ها

اوايل فصل بهار (بهمن مـاه در شـرايط جنـوب شـرق      يپيوند ينهال ها زمان كاشت

  :دو نكته بسيار مهم بايد در زمان كاشت رعايت گردد .كشور) يا پاييز است

  . محل پيوند نهال باالتر از سطح خاك19شكل 
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يلوگرم) در زمان كاشـت حفـظ   توده خاك اطراف ريشه نهال (حداقل يك ك  -1

  .شود

(شـكل   كاشته شود كه محل پيوند باالتر از سطح خاك قرار گيرد ينهال طور -2

19(.  
 

كـود   يبا مقدار شده استدر هنگام غرس نهال ابتدا خاك سطح االرض كه جدا 

حيواني پوسيده و همچنين مقداري كود فسفاته مخلوط كرده و در ته گـودال ريختـه و   

و بايد در نظر داشت كه سـطح  شود از خاك پر مي  دادن نهال مابقي چاله از قرار پس

  .اينچ باالتر از سطح زمين باشد 4الي  3چاله 

و همچنـين خسـارت    دامبعد از اتمام غرس نهال جهت جلـوگيري از خسـارت   

دور نهال در زيـر ديـوار   سانتي متر  30با خاك ديواري به ارتفاع آن، تراكتور و ادوات 

  .سانتي متر جهت آبياري ايجاد مي نمايند 7 – 10ده سوراخي به اندازه ايجاد ش

از كود حيواني پوسيده استفاده گـردد در غيـر ايـن     بايد به خاطر داشت كه حتما

صورت بعلت حساسيت نهال انبه به گرمائي كه از سوخت و ساز كودهاي تازه بوجـود  

د گفت كه تا دو ماه حـداقل هـر   در مورد زمان آبياري باي .مي آيد از بين خواهد رفت

  .هفته آبياري تكرار گردد

  

  نحوه تهيه و زمان انتقال نهال

با توجه به اينكه نهال انبه با زحمات و دقـت زيـاد   

در هنگام تهيه و كاشـت آن  بايد گردد لذا آماده مي

  .احتياط هاي الزم را بعمل آورد

تشخيص واريته نهال انبـه   يكي از مسائل مهم

لـذا جهـت اطمينـان از     .اوليه مي باشـد  در مراحل

واريته نهال انبه و همچنين اطمينان از سـالم بـودن   
 لم. نهال سا20شكل 
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 اري نمـود نهال از آفات و بيماري هاي گياهي بايد از موسسه هاي دولتي نهال را خريد

  .)20(شكل 

خيلي كوچك يا بزرگ شانس و در هنگام خريد نهال بايد دقت كرد كه نهال هاي 

، يه هاي كارشناسان انبـه صبراساس تو .سبز شدن و رشد دارند خيلي كمي در موفقيت

فجري و سينشن پنجاب جهت  ،ثمربهشت، سند هري ،انوررتول ،سهريو، لنگرا  ،مالده

  .كاشت مناسب مي باشند

در صورتي كه نهال از گلخانه خريداري شود جهت جلوگيري از صدمه ريشه بـا  

ل خريد تا زمين مورد نظـر بايـد   نهال از محاحتياط زياد حمل گردد و در هنگام انتقال 

ـ    .دداه و يا خاك نگهداري گردرك د بعلـت نيـاز   دردر هنگام غرس نهال بايـد سـعي گ

در هـر رديـف   يكسان آبي در هنگـام آبيـاري   

  .نمونه هاي مشابه كشت شوند

بطور كلي بهترين موقع تهيه نهـال اواخـر   

اسفند و فروردين ماه مي باشد كه در اين موقع 

ال فرصت كافي براي رشد سريعتر را خواهد نه

اگر در ماههاي بهمن و اسفند مقـداري   .داشت

رشـد آن بسـيار   كود نيتروژنه به نهال داده شود 

  .) 21(شكل چشمگير خواهد بود
 

  

  ) cmشاخصه هاي استاندارد نهال انبه در زمان فروش ( اندازه ها به

   45 - 50 :ارتفاع نهال پس از سربرداري •

 15 – 20 :محل پيوند تا سطح خاكارتفاع  •

  1 - 5/1 :ميانگين قطر نهال •

 صاف و سالم :ويژگي هاي خاص تنه نهال ( نهال يك تنه ) •

 3 – 5 :تعداد شاخه فرعي •

  . انتقال نهال به زمين21شكل 
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 20 – 30 :فاصله شاخه هاي فرعي از هم •

 100 :فاصله اولين شاخه تا سطح خاك •

 40 :طول ريشه اصلي •

 زياد :تعداد ريشه فرعي •

 15 :طول ريشه فرعي •

 سال 1 - 2 :عمر نهال •

    عدد 25 :بسته بندي •

  

  ده و ميزان نياز كودي درختاننحوه استفا

 ميـزان  .نمو مناسب گياه بايد هر سال از كودهاي شيميايي اسـتفاده نمـود   و براي رشد

 مصرف كودشيميايي در سال اول بعد از كاشت گياه بوده و در سال هاي بعد همزمـان 

دهـي  قبل از شكوفه ههمچنين مصرف كودهاي ازت .بودهد فصل بارندگي خوا با شروع

  .ميوه موثر است تثبيت درخت در

ذيـل   ميزان مصرف كودشيميايي نيترات آمونيم همراه با كلسيم بـه شـرح   معموال

 200سال چهـارم   ،گرم 150سال سوم  ،گرم 100سال دوم  ،گرم 50سال اول  .باشدمي

 18شد از كودشيميايي مركب با تركيـب  اگر كمبود پتاس در خاك وجودداشته با، گرم

گـرم بـراي هـر     100در ايـن صـورت    .مي گردداستفاده به جاي كود فوق 12ـ 15ـ 

 .گرم در سال سوم توصيه مي شـود  200گرم در سال دوم و 150درخت در سال اول و

  .وضعيت پتاس خاك بايدميزان موردنياز افزايش يابد در سال هاي بعد با توجه به

منگنـز نيـز مفيـد    و شـامل مـس، روي، بـر     ول هاي حاوي ريزمغذيكاربرد محل

محلول بار در سال و در مورد  اين كار بهتر است كه در سال هاي اول كاشت سه.است

در سال هاي بعد حداقل يك بـار  استفاده از اين محلول .انجام پذيرد بر يك بار در سال

دي مـاه   وواني اوايل آذر بهترين زمان براي مصرف كودحي .گيرد صورتبايد در سال 

  .استفسفره در اواسط بهمن ماه و مصرف كودهاي ازته و
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ايستگاه تحقيقاتي انبه شجاع آباد ايالت پنجاب پاكستان تجربيـاتي در ايـن زمينـه    

براي مثال استفاده از كود سـبز   .كسب نموده است كه نتايج خوبي را در برداشته است

درختـان انبـه خيلـي     گرفتهكود مورد استفاده قرار  نتيجه بهتري داشته و در جائيكه اين

  .سريعتر رشد كرده اند

يواني و شيميائي در هر سال نباشداز كود سـبز  كه قادر به دادن كود ح در مناطقي

يـك قسـمت از كـود     .البته مي توان باغ را به سه قسمت تقسيم كرد .دداستفاده مي گر

 هسوم از كود شيميائي استفاده نمـود  سبز و در قسمت دوم از كود حيواني و در قسمت

  .تغيير مي دهند به اين ترتيب در سال بعد محل و نوع كود را

همچنين زمان  ،كود حيواني در اوايل آذر و دي ماه مي باشد مصرفبهترين زمان 

  .كودهاي ازته و فسفره در اواخر بهمن ماه مي باشداستفاده از 

ه در اواخر فروردين تـا ارديبهشـت مـاه    در ابتداي رشد نهال بايد از كودهاي ازت

و  البته در شرايط آب و هوائي ايالت سند كود حيـواني و ازتـه و فسـفر    .استفاده نمود

  .در اوايل فروردين ماه از كود ازته استفاده مي گردد پتاس در اوايل شهريور و مجددا

ـ سـانتيمتر  30در مورد محل دادن كود ازته ابتدا دايره اي به شعاع  رخـت  ه داز تن

كرده و از تنه درخت رسم سانتيمتر 60از آن دايره ديگري به شعاع رسم نموده و مجددا

  .دوم دايره كود استفاده مي گردددر قسمت 

سـاله   18ضمناً براساس تحقيقات انجام شده بر روي سيستم ريشه درختـان انبـه   

  :نتايج زير بدست آمده است

  .م رشد مي كنندبيشتر ريشه هاي درخت انبه بصورت مستقي -1

 2متري ديده شده و فقط تعداد  8متر و تا عمق  2درخت به عرض  يريشه ها -2

  .متري مشاهده شده است 2ريشه در عمق  3تا 

(بـا   س سن نهال و به ازاي هر درخـت بر اسادرختان انبه را نياز كودي  4جدول 

  .دهدنشان مي  توجه به شرايط حاصلخيزي خاك باغات انبه در ايالت پنجاب)
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  سن درخت

  نياز كودي هر درخت در طول يكسال برحسب كيلوگرم

  

كود   مالحظات

  حيواني
  اوره

سولفات 

  آمونيوم

سوپر 

  فسفات

سولفات 

  پتاسيم

  

  سال اول
  
_  

  
_  

  
_  

  
_  

  
_  

ي كه در ابتداي تهيه زمين كود

و غرس نهال داده مي شود 

  .كافي است

  _  _  _  _  _  10  سال دوم

  _  15  سال سوم
250 – 100 

  گرم
_  _  

از فروردين تا شهريور در هر 

  .ماه استفاده گردد

  _  20  سال چهارم
250 – 100 

  گرم
_  _  

از فروردين تا شهريور در هر 

  .ماه استفاده گردد

  _  25  سال پنجم
250 – 100 

  گرم
_  _  

از فروردين تا شهريور در هر 

  .ماه استفاده گردد

  _  0.5  1.5  3  1.5  30  سال 7تا  6

  _  1  2  3  2  40  سال 9تا  8

 11تا  10

  سال
60  3  6  4  2  _  

سال به  11

  باال

80 – 

120  
4  8  8  3  _  

  نياز كودي درختان انبه در ايالت پنجاب .4جدول 

  

  آبياري و روش هاي آبياري

حداقل آب بـراي توليـد    .در سال استميلي متر 1100 - 1700 ميزان آب موردنياز انبه

نيز ميلي متر  300تحمل باالي درخت،حتي در  است اما به علتميلي متر  635تجارتي 

مدت زمان آبياري باغات انبه بستگي مستقيم به شـرايط آب و  .زنده مي مانددرخت انبه 

در مناطقي كه بارندگي كـافي اسـت، نيـاز بـه      .منطقه دارد هوائي و ميزان بارندگي هر
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اه پس از كشـت،  اوليه دو تا سه م هايبراي دوره .بسيار كم است آبياري درختان مسن

بعد آبياري در تابستان يـك بـار    هايدر دوره .بار در هفته صورت مي گيرد آبياري سه

درختان مثمر دو تا سه بـار در   .در هفته و درزمستان هر دو هفته يك بار انجام مي شود

  .ماه آبياري ميشوند

ـ   .ماهه قبل ازگلدهي از آبيـاري اجتنـاب مـي شـود     2.5تا  2در دوره   ار ايـن ك

رشدسبزينه اي را دچار وقفه كرده و 

 .درنتيجه باعث گلدهي بهتر مي شود

گلدهي نيز بايـد از   بنابراين در زمان

كـرد و در صـورت    آبياري اجتناب

لزوم يك آبياري سبك پـس از دوره  

هـا  مذكورو قبـل از شـكوفايي گـل   

ها، پس از تثبيت ميوه .گيردمي انجام

 آبياري بايستي به طورمسـتمر انجـام  

  .شود

مـرداد و   -در مناطق خشك قبـل از شـروع برسـات (برسـات مـوقعي از سـال       

مرتبـه آبيـاري مناسـب مـي      3تا  2كه ميزان بارندگي زياد است) در هر ماه  -شهريور

آبيـاري   .در مرحله گلدهي درختان انبه بايد از آبياري درختـان خـودداري شـود    .باشد

رسـيدن برسـات ضـمن اينكـه در      اتا فـر مرتب باغات انبه بعد از مرحله تشكيل ميوه 

 (شكل كميت و كيفيت ميوه انبه نقش بسزائي دارد از ريزش ميوه ها جلوگيري مي كند

  :جدول ذيل خالصه مي شود 2بطور كلي مدت آبياري درختان در  .)22

 جدول مدت آبياري نهال هاي جواني كه هنوز بـه مرحلـه بـاردهي نرسـيده انـد      :الف

  .)5(جدول 

  
  

 . آبياري انبه پس از تشكيل ميوه22شكل 

 



 عباسيمهندس   –شريفي جهانتيغ مهندس                                                                                                           42

 

  فاصله آبياري  صلف  رديف

  روز يا حداكثر يك هفته 4تا  3  تابستان  1

  هر هفته يكبار  بهار و پائيز  2

  روز يكبار 15تا  10هر   زمستان  3

  ميزان آبياري نهال هاي جوان .5جدول 
  

  .)6(جدول  جدول مدت آبياري درختاني كه به مرحله باردهي رسيده اند :ب

  دوره آبياري  ماه  مرحله يا فصل

  بار در ماهتا فرارسيدن مرحله گلدهي يك  اواسط بهمن تا اوايل فروردين  گلدهي مرحله

  روز يكبار 10هر   اواسط فروردين تا اوايل مرداد  بعد از مرحله تشكيل ميوه

  مرداد و شهريور  برسات
در صورتي كه ميزان بارندگي كم باشد هر ماه 

  يكبار در غير اين صورت آبياري الزم نيست

  اواسط مهر تا اواسط بهمن  تانپائيز و زمس

در صورتي كه هوا خشك باشد در ماه يكبار 

آبياري الزم است و همچنين در صورت احتمال 

  مي گرددوزش باد آبياري 

  ميزان آبياري درختان بارده .6جدول 

  

در فصل تابستان در هنگام آبيـاري بعلـت   

باال بودن درجه حرارت و صدمه ديدن ريشه هـا  

اي جوان ميزان آبياري نبايد بـه  بخصوص نهال ه

شدن گردد  حدي باشد كه باعث تجمع و غرقاب

كـه آب بـا تنـه     شـود مـي  االمكان سعيو حتي

  .)23(شكل  درخت تماس نداشته باشد
 . آبياري غرقابي در فصل تابستان23شكل 
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 تشـتكي  شكل كمبـود آب بهتـرين روش آبيـاري روش   با توجه به م :هاي آبياريروش

در ايالـت  ش آبيـاري تشـتكي   رو .مـي باشـد  و آبياري قطره اي دو طرفه ، )24(شكل 

  .)25(شكل  پنجاب در حال گسترش مي باشد

 

 
  

  

در دو طرف كانال فرعي كاشته شده و هر آبياري دوطرفه نهال هاي انبه  در روش

درخت بطور جداگانه آبياري شده و عالوه بر اينكه مانع انتقال بيماري از يـك درخـت   

مسـاوي  شيميائي هر درخت به ميزان به درخت ديگر مي شود در هنگام دادن كود هاي 

  .ال كود از يك طرف باغ به طرف ديگر جلوگيري مي شودكود دريافت نموده و از انتق

در سال هاي اخير بدليل خشكسـالي  

و افزايش درجه حرارت كره زمـين، روش  

آبياري قطره اي نيـز يكـي از روش هـاي    

جديد در بحث آبياري مي باشد كه مـورد  

ـ   اورزان خصوصــا انبــه اسـتقبال اكثــر كش

اسـتفاده از ايـن    .كاران قرار گرفته اسـت 

  . آبياري به روش تشتكي25شكل 

 در ايالت پنجاب پاكستان

 . آبياري به روش تشتكي24شكل 

 در ايران

 . آبياري به روش قطره اي در باغ انبه26شكل 
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روش عالوه بر حفظ منابع آبي و كاهش هدر رفـت آب، افـزايش قابـل توجـه اي در     

  .)26(شكل  بحث توليد و بازدهي محصوالت خواهد داشت
  

  هرس

لـذا  ، متناسب رشد مي كند درخت انبه به صورت گنبدي شكل و تا حدود زيادي

هرس مي توان گسترش متوازن شاخه ها  اجرايبا  .)27(شكل  د نياز نداردزيا هرس به

شاخه هاي ضـعيف، خشـك،    .حداكثر از سطح برگ ها را فراهم كرد استفاده و امكان

داخـل (كـه    بيمار و آفت زده ويا رو بـه 

هميشه در سايه هسـتند) را بايسـتي جـدا    

يـك   ارتفـاع  هال را تادر سال اول ن .كرد

ند تا اسكلت تاج درخـت  قطع مي كن متر

 شاخه كـه  5تا  4در سال دوم  .شكل گيرد

بين آنهاداراي فضاي مناسبي باشد انتخاب 

مي كنند تا شاخه اصلي درخت را تشكيل 

  .نماينديديگر را قطع مي هاشاخه دهد و

  

  آفات درختان انبه و روش هاي مبارزه

مكنـده و كنـه هـا نيـز     همچنين حشرات .مي باشد آفات اصلي مگس ميوه و كرم هسته

  .ممكن است صدمه بزنند

  

شد درخت انبه بصورت گنبدي شكل. ر27شكل   

  . كرم هسته  (در مرحله الروي)28شكل 

 

  . كرم هسته (بالغ)29شكل 
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  :مهمترين آفات درختان انبه بشرح ذيل مي باشند

   Idiocerus Atkinsoni Idiocerus Cdypea (Hopper)  زنجره هاي انبه -1

 Drosicha Stebbingi (Mealy Bug)  شپشك انبه -2
Destrvctor (Scal) Parlatoria Pseudopyri Aspidiotus  

 Apsylla Cistillata (Hymenoptera) (Gall Forming)بور گال زاي انبه              زن -3

            Batocera Rufomaculata (Borer)  سوسك چوبخوار انبه -4

 Dacus Ferrugeneus (Fruitfly)مگس انبه                                               -5

 Erosomyia mangiferae (Diptera: Cecidomyiidae)  پشه گل آذين انبه      - 6

7-  (Mite) Aceri Mangifera 

8-  (White Ant) Termes Obesus Microtermes Obesi 

   

  زنجره هاي انبه-1

فصـل  .در كشور پاكستان باغ انبه بندرت پيدا مي شود كه آلوده به اين آفت نباشد

ين زنجره با مكيـدن  ا.است ه هازنجرانبه در مقابل  يحساس ترين مرحله زندگ يگلده

شيره نباتي درخت باعث ضعف و به مرور زمان باعث خشك شدن درخـت انبـه مـي    

شود، در مواقعي كه جمعيت اين آفت باال است درخت انبه قادر به شكوفه دهي نمـي  

باشد و عالوه بر مكيدن شيره نباتي با فعاليت اين حشره سطح برگ ها و خوشه ها سياه 

در باغات انبه دو گونـه  .ختالل در نشو و نماي درخت مي شودرنگ و در نتيجه باعث ا

  .از اين آفت فعاليت و باعث ايجاد خسارت مي گردد

ن آن با بال هـاي  حشره كامل زنجره كوچكي است به رنگ قهوه اي كه عرض بد

 4 – 5ميلي متـر و در گونـه دوم    3 -5) حدود (Idiocerus Atkinsoniباز در گونه اول

شند و در قسمت پشت سينه حشره كامل اين زنجره تعداد سه نقطه سياه ميلي متر مي با

  .رنگ وجود دارد

شكل هاي مختلف اين گونه در تمام طول سال فعاليت دارند، البتـه اكثـر اوقـات    

در فصل تابستان بعلت حساسيت اين آفت به گرما و  .حشره كامل آن مشاهده مي شود
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تان مي باشد و در فصل سرما در شـيارها و  روشنائي محل فعاليت آن در زير برگ درخ

فعاليت اين آفت در اواخر بهمن و اسفند ماه شروع  .زير پوست درختان پنهان مي گردد

  .و تخم گذاري اين آفت در همين ايام صورت مي گيرد

تخم اين آفت به رنگ خاكستري روشن و دايره اي شكل و در قسمت بـاال داراي  

اين آفت بصورت انفرادي است و هر زنجـره مـاده تـا     تخم گذاري .نوك تيز مي باشد

 .روز طـول مـي كشـد    10الـي   8مدت زمان تفريخ تخم ها  .عدد تخم مي گذارد 200

  .پوره هاي گونه اول به رنگ قهوه اي و در گونه دوم نسبتا درازتر و زرد رنگ مي باشد

مـي   روز تبديل به حشـره كامـل   19مرحله سن پورگي در  5پوره ها پس از طي 

نوبت اول از بهمن ماه تا اوايـل   .اين آفت در سال دو نوبت تخم ريزي مي كند .گردند

  .ارديبهشت و نوبت دوم از اواسط خرداد تا اوايل شهريور ماه مي باشد

  

  هاي مبارزهروش

رعايت فواصل بـين درختـان انبـه و     با توجه به حساسيت اين آفت به نور و روشنائي

ايجاد نور كافي و عدم كاشت مـابين درختـان انبـه از     ذف شاخه هاي اضافي جهتح

  .عوامل بسيار مهم در كاهش جمعيت و در نتيجه خسارت آفت خواهد شد

هوسـتاتيون   -%  25ايكـالكس   -%  25در مبارزه شيميائي از سموم متاسيستوكس 

ليتر آب استفاده و پـس   450ماده اصلي در  cc 340% به ميزان  40% و يا سوپراسيد  40

  .گرددمي روز مجدداً تكرار  15از 
  

  شپشك انبه -2

در اواخـر دي تـا    .اين شپشك يكي از مهم ترين آفات درختـان انبـه مـي باشـد    

خردادماه تعداد بسيار زيادي بر روي تنه و زير سايه درختان و همچنين در كنار خيابان 

رنـد ايـن   در منازل مسكوني كه در نزديك باغـات ميـوه قـرار دا    .ها مشاهده مي شود

در بعضـي   .د منـازل مـي گـردد   رارت رديفي با جمعيت بسيار زيـادي و حشرات بصو

  .آب را غير قابل آشاميدن مي كنداوقات به تعداد زياد در چاهها و قنوات نفوذ كرده و 
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ميزبان مختلف گيـاهي   92در منطقه شمالي و مياني شبه قاره هند اين آفت داراي 

انجير و مركبات  –اين آفت بيشتر بر روي درختان انبه اما در كشور پاكستان  .مي باشد

  .مشاهده شده است

نحوه خسارت اين آفت بر روي تمام قسمت هاي هوائي درختان انبه فعاليت و بـا  

مكيدن شيرة نباتي باعث ضـعف شـديد   

درخت و در نهايت باعث عـدم تشـكيل   

اين آفت در هنگام فعاليت .گل مي گردد

ف از خود مـاده  بر روي اندام هاي مختل

سياه رنگي ترشح مي كنـد كـه بـر اثـر     

پوسيدگي باعث نابودي درخت انبه مـي  

  .شود
  

ميلي متر و بـه رنـگ سـفيد راه راه مـي باشـد كـه        18 – 20حشره ماده به طول 

براحتي قابل شناسائي مي باشد و در تمام مدت زندگي با مكيدن شيرة نباتي به درخـت  

  .) 30(شكل خسارت ميزند

ر اين آفت داراي يك جفت بال و نسبت به ماده كوچكتر و رنگ بـال هـا   حشره ن

حشره نر بـه علـت نداشـتن قطعـات      .سياه و ديگر قسمت هاي بدن آن قرمز مي باشد

  .عد از جفت گيري از بين  مي روددهاني تغذيه نمي كند و بالفاصله ب

  دوره زندگي

 ر پايـان مرحلـه رشـد   حشره مـاده د .اين آفت در سال يكبار تخم ريزي مي نمايد

بل از مرگ عمليات تخم گذاري انتي متر داخل خاك نفوذ نموده و قس 12 – 15حدود 

  .را انجام مي دهد

تخم اين حشره كوچك و به رنگ قهوه اي روشن مي باشد روي تخـم هـا را بـا    

زمـان   .عدد تخم بگذارد 372هر حشره ماده قادر است تا  .ماده سفيد و نرم مي پوشاند

  . شپشك ماده30شكل 
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مـاه در داخـل    8تـا   6تخم ها به مـدت   .اري در ارديبهشت و خرداد مي باشدتخم گذ

  .فريخ و پوره ها خارج مي شوندنند و در اواسط آذر و دي تخم ها تخاك مي ما

پوره ها در ابتدا بر روي علف هاي هرز فعاليـت و سـپس خـود را بـه درختـان      

  .رسانده و با مكيدن شيرة نباتي باعث ايجاد خسارت مي شوند

پوره تا رسيدن به مرحله بلوغ داراي سه سن پورگي هسـتند كـه پـوره سـن اول     

خيلي كوچك و به رنگ قهوه اي مي باشد و در مرحلـه سـن دوم پـورگي انـدازه آن     

بزرگتر و در ابتدا رنگ آن قهوه اي متمايل بـه  

در  .قرمــز و ســپس ســفيد راه راه مــي گــردد

گ مرحله سوم به اندازه كافي بزرگ شده و رن

مدت زندگي ايـن   .آن سفيد راه راه مي گردد

غ در از مرحله تفريخ تخم تا مرحله بلـو  آفت

الي  77روز و حشره نر  135تا  78حشره ماده 

  .روز طول مي كشد  134

  

  روش هاي كنترل

بـه  خم پاي درختان انبه (عمليات شجهت نابودي تخم ها داخل زمين اجراي  -1 

دي به منظور باال آمدن تخم ها در سطح زمين و قرار آذر و ماههاي ) در 12 – 15عمق 

  .باشدمي داشتن در معرض آفتاب و همچنين تغذيه پرندگان

  گل اندود نمودن تنه درختان انبه با مخلوط گل رس و سم گامكسان -2

ر در آزمايشگاه راولپنـدي د  Pseudoa plycusبا توجه به پرورش حشره مفيد  -3

  .وري و در باغ رها گرددجمع آ صورتي كه قابل دسترس باشد

سانتي متـري از   40 – 35ايجاد كمر بند حفاظتي بر روي تنه درخت تا ارتفاع  -4

سانتي متر كه از مواد چسبنده مثـل گـريس تشـكيل     8 – 10سطح زمين با قطر تقريبي 

 . زنبور گال زاي انبه31شكل 
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گرديده در اوايل دي ماه به منظور جلوگيري از عبور آفت بر روي برگها و شاخه هـاي  

  .انبه

در صورت عدم موفقيت روش هاي قبلي در امر كنترل اين آفت محلول پاشي  -5

ليتر  450ماده اصلي در  cc670 % به ميزان 25متاسيستوكس  -% 10با سموم ديميكرون 

  .آب در كنترل آفت موثر مي باشد

اين شپشـك      Parlatoria Pseudopyri Aspidiotus Destrvctor (Scal)آفت -3

ر جهاني هستند و عالوه بر درختان انبه به درختان جنگلي نيـز خسـارت   ها داراي انتشا

داراي  .محل تغذيه اين آفات برگ و قسمت هاي نرم درخت انبـه مـي باشـد    .مي زنند

طوريكه تشخيص آنـان بـر روي بـرگ    ه جثه اي خيلي كوچك و كروي شكل هستند ب

  .درختان انبه ساده نمي باشد

پـوره   .رها و زير پوست درختان انبه مي باشـد محل تخم گذاري اين آفت در شيا

ها پس از تفريخ شروع به حركت نموده و پس از پيدا نمودن محل مناسـب شـروع بـه    

مكيدن شيره نباتي و همچنين ترشح مواد مومي مي نمايند كه در نهايت باعـث ضـعيف   

  .شدن و باردهي كم درخت انبه مي گردد

  

  روش مبارزه

شديد اين آفت قرار گرفته اند بايد قطع و سـوزانده   شاخه هائيكه مورد حمله -1

  .شوند

ـ  -% 100در طريقة شيميائي مبـارزه از سـموم ديميكـرون     -2 % 25توكس متاسيس

ليتـر آب حـل نمـوده و     450مـاده مـوثره در    سي سـي  340% به ميزان 40سوپر اسيد 

  .سمپاشي مي نمايند

باشد، البته بعد از برداشـت   زمان سمپاشي از اواخر آذر تا اوايل فروردين ماه مي

  .محصول در خرداد يا تيرماه عمليات سمپاشي با يكي از سموم فوق بايد تكرار گردد
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  زنبور گال زاي انبه -4

در اكثر باغات انبه عالئم خسارت اين آفت بر روي برگ درختان انبه مشاهده مي 

از تخـم   پـس  .گردد و محل تخم گذاري اين آفت داخل برگ درخت انبـه مـي باشـد   

گذاري زخم ايجاد شده را با ماده اي بي رنگ مي پوشاند كه در نتيجـه ايـن مسـئله و    

همچنين تغذيه الروها در دو طرف برگ گال هاي دايره اي شكلي بوجود مي آيـد كـه   

  .)31(شكل  باعث بدشكلي برگ هاي درختان انبه مي گردد

  سوسك چوبخوار انبه -5

 –پاكسـتان   –انتشار اين آفت هندوستان  .باشداين آفت معروف به كرم انجير مي 

  .آفريقاي شرقي و كشورهاي شرقي آسيا مي باشد –سري النكا 

اين آفت داراي ميزبان هاي  .در كشور پاكستان بيشتر در فيصل آباد ديده مي شود

حشـره   .زيادي از جمله سيب مي باشد و از آفت خطرناك انجير نيز محسوب مي گردد

  .ي جديد و شكوفه هاي درخت انبه تغذيه مي نمايدكامل از شاخه ها

خسارت اصلي اين آفت مربوط به مرحله الروي است كه از گلهـا و شـاخه هـا    

در  .تغذيه و يا با ايجاد كانال در داخل تنه درخت باعث ضعف درختان انبه مي گـردد 

وانـد  ي تدرخت م ،ين شاخه هاي انبه نفوذ كندصورتي كه الروها به داخل تنه و همچن

تا چند سال زنده بماند اما مواقعي الروها به زير پوست شاخه ها نفوذ و تغذيه نماينـد  

  .باعث مرگ سرشاخه ها و در نتيجه درخت انبه مي شوند

حشره كامل سوسك است كه طول 

سـانتي   2.5انتي متر و عـرض آن  س 5آن 

با بالپوشهاي سخت و زرد رنگ مـي  متر 

 11خك هاي داراي پاهاي دراز، شا .باشد

مفصلي است، بر روي بـالپوش هـا لكـه    

هاي دايره اي شكل بـا رنـگ زرد تيـره    

 . سوسك چوبخوار32شكل   .)32شكل ( وجود دارد
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ميلي متر و پهنـاي آن   5.5 – 6.8 خم اين حشره قهوه اي و بيضي شكل به طول ت

  .ميلي متر مي باشد 2.3الي  1.8

ـ   ت سـر آن  الرو اين آفت پس از تفريخ در ابتدا به رنگ سفيد مي باشـد و در پش

 2.7ميلي متـر و عـرض آن    8.6طول آن در مراحل اوليه  .يك لكه قهوه اي وجود دارد

سانتي متـر   3و عرض آن به  12در مرحله رشد نهائي طول الرو به  .ميلي متر مي باشد

  .ميرسد

  شفيره

ميلي متر مي باشـد و در ابتـدا بـه رنـگ      22ميلي متر و عرض  50شفيره به طول 

زمان ظهور حشـره   .رنگ آن به زرد متمايل به قهوه اي تغيير مي يابدسفيد ولي بتدريج 

بستگي به ميـزان بارنـدگي   ايل شهريور مي باشد كه البته كامل از نيمه دوم خرداد تا او

 .باران حشره كامل در تير و مرداد ظاهر مي گـردد  در صورت بارش .در اين مدت دارد

گـذاري ايـن    مي باشد و موقع تخـم  ماه 8مدت عمر حشره كامل طوالني و در حدود 

  .آفت در مهرماه است

حشره ماده بر روي شاخه هاي درخت انبه ابتدا محلي جهت تخم ايجاد و بعـد از  

تخـم گـذاري حشـره در     .گذاشتن تخم با يك مايع بدون رنگ روي آن را مي پوشاند

روز عدد و در يك شـبانه   120روز و شب صورت مي گيرد و تعداد تخم بطور متوسط 

روز مي باشد و ايـن   7 – 14مدت زمان تفريخ تخم ها  .عدد تخم مي گذارد 7حداكثر 

  .مدت بستگي مستقيم به رطوبت نسبي دارد

الروها پس از خروج از تخم ابتدا به زير پوست نفـوذ و شـروع بـه تغذيـه مـي      

در صورتي كه محل تخم ريزي طوري باشد كه الروها نتواننـد بـه پوسـت راه     .نمايند

ابند از بين خواهند رفت و الروها در صورتي قادر خواهند بود به داخل تنه چـوب و  ي

محل تخم گذاري نزديك شاخه و تنه و ثانيا به اندازه  ا تنه مركزي نفوذ نمايند كه اوالي

  .دنكافي بزرگ شده باش
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ماه متغيير است و زمستان گذراني اين  3 – 6اين حشره  طول مدت زندگي الروي

ايـن   .هفته طـول مـي كشـد    4الي  3مدت زمان شفيرگي  .كل الرو مي باشدآفت به ش

  .آفت در سال فقط قادر به يك بار جفت گيري و تخم گذاري است

  

  روش هاي مبارزه

  .حذف شاخه هاي آلوده و سوزاندن آنها -1

  .از بين بردن مكانيكي الروها در داخل كانال هاي ايجاد شده -2

% بـه  25% يـا متاسيسـتوكس   40با سموم ايـزودرين  محلول پاشي تنه درختان  -3

  .ليتر آب 450ماده اصلي در  cc 450 مقدار 

 هاي تدخيني در داخل كانال ها مثل ديتبافاشاكس بـه مقـدار   استفاده از قرص -4

  .قرص در هر كانال و مسدود نمودن كانال با گل رسنصف 

 مگس انبه  -6

گس انبه از نظـر ظـاهري متفـاوت    م .است انبه درختان بزرگترين آفت مگس ميوه

خسـارت ايـن آفـت از طريـق تخـم گـذاري در درون ميـوه و         .)33(شـكل  باشندمي

از ساير ميزبان هاي اين آفت مي توان بـه   .)34(شكل  رشدالروهادر داخل آن مي باشد

  .كرد اشاره آلو و مركبات

رزه مـاه)، مبـا   10آفت در تمامي فصول سـال (حـدود    به دليل حضور فعال اين

آنكه قابليـت   وكنترل آن غالبا دشوار است، به ويژه

بـه   .تحرك اين آفت در بين باغ ها نسبتازياد اسـت 

درجـه بـه    23.5زيـر   لحاظ محيطي درجه حرارت

روي جمعيـت  بـر   مدت يك ماه (ياكمتر) اثر منفي

  .آفت دارد

  

  
  . اشكال متفاوت مگس انبه33شكل 
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فاده از اسـت يا  مختلف حشره كش و در مبارزه تلفيقي در مبارزه شيميايي از سموم

تالش هايي در مورد كنتـرل آفـت ازطريـق     اخيرا .ي فرموني پيشنهاد شده استتله ها

  .عقيم سازي حشرات نر صورت گرفتهاست

  

 
 

  
  

  

  هاي درختان انبه و روش هاي مبارزه يبيمار

ـ  سفيدك سطحي و آنتراكنـوز   درختان انبه مهمترين بيماريهاي دكه در شـرايط  مـي باش

ريـزش   ها،صورت خشك شدن حاشيه برگ بهآنتراكنوز  .دمرطوب گسترش زيادي دارن

كنتـرل سـفيدك سـطحي بـا گـوگرد پاشـي        .نمايان مي شودبرگ و خشكي شاخه ها 

صورت مي گيرد و هر دو بيماري با بنوميـل كنتـرل   

  .مي شوند

  Mango Declineبيماري  -1

  در اكثر باغات انبه خسارت اين آفت مشـاهده  

تـدا در برگهـا بـه شـكل     عالئم بيمـاري اب  .گرددمي

ـ  خشك شدن حاشيه برگ ديـده شـده   ريج بـه  دو بت

ن هـا و همچنـي  شاخه ها سرايت و باعث ريزش برگ

(شـكل   گرددهاي درخت انبه ميخشك شدن شاخه

35(.  

در اثر حمله اين بيماري درختـان   .نحوه پيشرفت بيماري از باال به پائين مي باشد

وفه اي بر روي درختان تشـكيل گـردد پـس از    انبه شكوفه نمي دهند و اگر احيانا شك

(آنتراكنوز) شناخته شده  Anthracnoseبطور كلي اين بيماري  .مدتي ريزش مي نمايند

  . تخم گذاري و رشد الروها34شكل 

  ميوه انبهدرون 
 

  هاشدن لبه برگ . خشك35شكل 
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اي مـي باشـد   ريشهديگر البته علت اصلي حمله اين بيماري، وجود بيماري هاي  .است

  .كه باعث ضعيف شدن درختان انبه مي گردد

  نحوه مبارزه

غ انبه بايد از عدم آلودگي خاك به بيمـاري هـاي ريشـه اي    قبل از احداث با -1

  .اطمينان حاصل كرد

  .به درختان مبتال به اين بيماري بايد كود مناسب داده شود -2

ـ    –سه نوبت سمپاشي در ماه هاي بهمن  -3 ه بـا سـموم   افـروردين و شـهريور م

به  Benlateم و يا به ميزان يك كيلوگر Daconilيا  Antrcolيا  ��Dithanقارچكش 

  .ليتر آب ضروري مي باشد 450مقدار نيم كيلو در 

  
  

  Anthracnose         آنتراكنوزبيماري  -2

 ايـن بيمـاري   .ه استباغ هاي انبهاي تقريبا شايع در  نارسائياين بيماري يكي از 

(شـكل   شـود تغيير رنگ ميوه و پوسيدگي آن مـي  ي گلها وگموجب لكه برگي، سوخت

 .به پژمردگي و ريـزش شـكوفه هااشـاره نمـود     توانعوارض آن ميديگر از  .)37و 36

 براي كنترل .معرفي شده است Coletotrichum gloesporioidesقارچ عامل اين بيماري

 فـوق اين بيماري توصيه مي شود تا خاك باغ هاهنگام احداث از نظر آلودگي به قارچ 

در مبـارزه   .كـافي ومناسـب داده شـود   درختان مبتال كـود   به .مورد بررسي قرار گيرد

و يا قارچ كشهاي حاوي مـس قبـل از    Captanشيميايي استفاده از قارچ كشهايي مانند

  .گلدهي تا مرحله برداشت توصيه شده است زمان
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  Powdery Mildew بيماري -3

هـا  قارچ عمدتا بـر روي گـل   خسارت اين (Powdery Mildew) سفيدك پودري

وارد مي نمايد كـه معمـوال    ها نيز آسيبها و شكوفهالوه بر آن بر روي شاخهبوده و ع

-امكان بروز اين بيماري روي ميـوه  بعد از تشكيل ميوه .منجر به ريزش گل ها مي شود

بـاران هـاي سـنگين     اين قـارچ اغلـب در هنگـام    گسترش .)38(شكل هاوجود دارد 

  .صورت مي گيرد

گلدهي تا تثبيت ميوه، هر  ه است، از مرحله شروعشد براي مبارزه شيميايي توصيه

و  سم پاشي صـورت گيـرد  Dinocapدو هفته يك بار با استفاده از قارچكش هايي مانند

سمپاشي انجام گرفته  ��Dithanقبل از شكوفه دهي درخت انبه با سموم قارچ كش 

و در صورت لزوم بعد از مرحله شـكوفه  

  .دهي نيز تكرار گردد

يماري عالوه بـر پاكسـتان در   اين ب

ــا  –هندوســتان  ــاي  –ســري النك آفريق

در ايالـت   .جنوبي مشـاهده شـده اسـت   

ن هاي سنگين باعث اپنجاب در هنگام بار

. بيماري آنتراكنوز كه سبب تغيير رنگ و 36شكل 

  .پوسيدگي ميوه شده است

  . زرد شدن برگ ها37شكل 

  و سوختگي ميوه ها

  

  پودري. بيماري سفيدك 38شكل 
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 –ايـن بيمـاري عـالوه بـر روي برگهـا       .خسارت شديد بر روي درختان انبه مي گردد

  .ددشكوفه ها و گلها فعاليت و در نهايت باعث ريزش گل هاي انبه مي گر

  Mango Malformation   بيماري -4

تـرين  عنـوان يكـي از مهم   اخير بـه  در سال هاي Mango Malformationبيماري

ايـن  .ميـوه تشـكيل نمـي شـود    بيماري در اثر اين  .بيماري هاي انبه محسوب مي شود

در كشور پاكستان وجود نداشته ولي متأسفانه اخيرا بطور ناگهاني گسترش  بيماري قبال

نده كشـت  رافته و باعث ايجاد خسارت و بعنوان يكي از مهمترين عوامل بازداوسيعي ي

در اثر فعاليت اين بيماري گلها ناقص و در نتيجه ميـوه   .درختان انبه محسوب مي گردد

  .انبه تشكيل نمي گردد

دانشمندان علم گياهپزشكي مشغول انجام تحقيقاتي بر روي اين بيماري مي باشند 

البته بخش بيمـاري   .ته اند اطالعات رسمي در اين مورد اعالم نمايندولي تاكنون نتوانس

ـ   ا هاي گياهي اداره تحقيقات كشاورزي ايوب (فصيل آباد) پيشرفتهايي در امر مبـارزه ب

مبارزه با اين بيماري موثر واقـع   در آينده در امر اين آفت داشته است كه اميد مي رود

  .شود

  

  نآفات و بيماري هاي انبه در ايرا

انبه و همـراه شـدن ايـن مسـئله بـا افـزايش        يمسئله ريزش گل وميوه در باغها

پشـه   ،نظير زنجرك انبـه  يخسارت آفات

 ،يسـن قهوهـا   ،پشـه گـالزا   ،گل آذين

 يسـفيدك پـودر   يهاي تريپس وبيمار

ــه يكــ  آو ــوز انب ــرين  ينتراكن از مهمت

مشكالت انبه كاران جنـوب كشـور بـه    

ادامـه   در .ويژه در دهه اخير بوده است

  . سمپاشي درختان انبه39شكل پشه هاي گالزا و سن قهـوه اي   دو آفت
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  .مورد بررسي قرار مي گيرد

نسل در سال دارد، زمستان را بـه صـورت    4-5اين حشره كه  :ايسن قهوه -1

در اواخر بهمن ماه با ظهـور گـل آذيـن     .حشره كامل دورن تاج درخت سپري مي كند

شره كامل پس از تغذيه، ح .خسارت اين آفت با تغذيه از شيره گل آذين آغاز مي شود

در سطح زيرين برگ ها، دمبرگ ها، سرشاخه ها و شاخه هـاي خشـكيده بـه صـورت     

پوره هاي سن دوم تا پنجم اين آفت با تغذيـه از بـرگ    .دسته اي تخم گذاري مي كند

هاي جوان به درخت آسيب زده و پس از تبديل شدن بـه حشـره كامـل، ايـن چرخـه      

  .مجددا تكرار مي شود
  

بهترين روش مبارزه با اين آفت سمپاشي درختان در ارديبهشت و خـرداد   :همبارز

  .)39(شكل  در هزار) است يكدر هزار و يا ديمتوات  2ماه (معموال با فوزالن 
 

  :)Cecidiomyiidae( گالزا يپشه ها -2

گونه از حشـرات ايـن    12كنون باشند و تاي از آفات زيان آور انبه م يگروه مهم

 يانبـه جمـع آور   يدرخت هـا  يرو خانواده بر

 Erosomyiaچهـار گونــه .وگـزارش شــده انــد 

indica,Dasineura mangifera 
Felt,D.amaranjaraeGrover ,Procystiphora 

indica Grover زيان آور بـه گـل    ياز گونه ها

ايـن   يشكل و چرخه زندگ .باشند يآذين انبه م

گرفتـه  قـرار  گونه ها در كشور هند مورد مطالعه 

  .)40(شكل تاس
  

گـالزا   يجنوب ايران تاكنون دو گونه پشه از خانواده پشه هـا  يدر نقاط انبه كار

 :شده اند يشناساي

  پشه گالزا. 40شكل 
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 يو معروف بـه پشـه گـالزا    Procontarinia matteiana Kifferاولين گونه الف) 

ـ   يشناسـاي  و يبيولوژ .باشد يبرگ انبه م ـ  يدشـمنان طبيع  يتغييـرات فصـل   يوبررس

  .راستان هرمزگان مورد مطالعه قرار گرفته استجمعيت اين حشره د

 ي) معروف به پشه گل آذين انبه مErosomia mangifera=indica(گونه دوم ب) 

درختـان انبـه    ياين حشره بعد از زنجرك انبه خطرناكترين آفت در فصل گل ده.باشد

شـباهت   يكامل هر دو گونه مذكور از نظر شكل ظـاهر  يحشره ها .شناخته شده است

بسـيار مشـكل    يآزمايشگاه يها يبهم دارند و تشخيص آنها بدون انجام بررس ييادز

عالئم خسـارت   يانبه از رو ياما تشخيص وجود هر يك ازاين دو آفت در باغها.است

  .بسيار ساده است

 بـه  ياست كه در دهه اخير خسـارت شـديد   ياز آفات جديد پشه گل آذين انبه

 يگل آذيـن هـا   يميانگين درصد آلودگ .كرده استباغات انبه استان هرمــزگان وارد 

اسـتان   از دو منطقـه رودان و مينـاب   1376 – 77طـي سـال هـاي    شـده   يجمع آور

گل آذين هـا بـه    يشدت آلودگبوده است و  درصد 25.59و  67.5ترتيب  به هرمزگان 

پشـه گـل آذيـن در فصـل      .مي باشدالرو در هر گل آذين متغير  326الرو بين صفر تا 

فعال است و بقيه ايام سـال را بصـورت شـفيره     )دي تا فرورديندرختان انبه ( يهگلد

 يدرختان انبـه حشـره هـا    يبا ظهور گل آذين بر رو همزمان .گذراند يدرون خاك م

گـل   يدرون جوانه ها يو تخم ريز يگيرجفت كامل ماده در طبيعت ظاهر و شروع به

 1-2تخم اين حشـره   يدوره جنين طول .نندكمي گل آذين  يو فرع ياصل يو محورها

گـل   يجوان از محتويات داخل جـوانه هـا  يها، الروهاپس از تفريخ تخم .است روز

  .ندوش گلها ميتغذيـه و مانع باز شدن و تلقيـح 

 Colletotrichum) آنتــراكنوز انبــه   يرشـد و نمـو قـــارچ عامـــل بيمـار     

gloeosporioides)  انشـعابات گـل آذيـن     يا روالروه يخروج يدر محل سوراخ ها

گـل و   يسياه شدن، خشكيدن، ريـزش جوانـه هـا   سبب تشديد خسارت و در نهايت 

گـل آذيـن    يرو يشديد هـيچ ميـوه ا   يها يدر آلودگ .گرددمي كاهش تشكيل ميوه 
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ارج و جهت شـفيره شـدن   الروها پس از تغذيه كامل، از گل آذين خ.دوشمي تشكيل ن

ـ حشره در شرايط طبي يو شفيرگ يروطول دوره ال .ندمي شووارد خاك  شهرسـتان   يع

طول دوره يك نسل حشره بطور متوسـط   .شدمي باروز  6-8و  6 -13ميناب به ترتيب 

 حشره در منطقه مينـاب در دهـه سـوم بهمـن مـاه     اين حداكثر جمعيت .استروز  20

دليـل   بـه  انبه هرمزگان يخسارت اين حشره در دهه اخير در باغ ها .دمي شومشاهده 

ـ   خ  شـود  يسارت مستقيم آن به گل آذين كه سبب ريزش گلها وعدم تشـكيل ميـوه م

  .بسيار چشمگير بوده است
  

  يشكل شناس

بدن زرد  يرنگ عموم.ميليمتراست 1.5به طول حداكثر  يحشره كامل پشه كوچك

 .باشديم يال در حواشب يدارا شكل و يگنبد يبالها شفاف و پوشيده از موها ،يليموي

كه به جز بنـد   يشاخك چهارده بند ،حشره نر بزرگتر از حشره ماده ،باريكپاها بلند و 

 .هسـتند  يا سـاير بنـدها دو گـره    )وپديسل(دومين بند شـاخك) ياسكاپ(بند قاعده ا

و در حـداكثر رشـد    بدون پـا) ( فرم ياز انواع ورم يالروبه رنگ زرد متمايل به نارنج

ـ  تخم بسيار كوچك و غير.خود دو ميليمتر طول دارد  يقابل رويت با چشم غير مسلح م

  .باشد

  مناطق انتشار ميزبان و

درختان انبه گـزارش   يروبر كنون كه تا Erosomyiaجنس يوجود تمام گونه ها

منـاطق انتشـار ايـن حشـره در اسـتان      .مشاهده نشده است يميزبان ديگر يشده بر رو

مينـاب وبنـدر    ،رودان يشهرسـتانها  يهرمزگان عبارت است از كليه مناطق انبـه كـار  

انبـه   يشده از باغها يجمع آور يگل آذين ها يميانگين درصد آلودگ.باشد يعباس م

  .درصد تعيين شده است 67.5و 59.5ميناب و رودان به ترتيب
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  نحوه خسارت

 يهادرخت يبه زمان گلده يزمان شروع فعاليت وخسارت حشره درهرمنطقه بستگ

مـاه ومنطقـه سـياهو از توابـع      ينطقه ميناب ددرختان انبه در م يشروع گلده.انبه دارد

  .باشديبندرعباس بهمن ماه م

از  الرو با تغذيه .زند يبه گل آذين درختان انبه خسارت م يآفت در مرحله الرو

و  ياصـل  يمحورها يگل و همچنين تغذيه از بافت درون يجوانه ها يزايش ياندام ها

) در محل Colletotrichum spنوز انبه (مولد آنتراك زا به ويژه قارچ ينمو عوامل بيمار

گل آذين سبب تشـديد خسـارت    يمحورها يالرو رو يو خروج يورود يسوراخ ها

  .شود يم

  يچرخه زندگ

انبـه در طبيعـت ظـاهر     يدرختهـا  يحشرات كامل هنوز با ظهورگل آذين بر رو

 يهـا جوانـه  و يوفرعي اصل يمحور ها يرو يو تخم ريز يجفتگير ،وشروع به تغذيه

انجامد وسـپس الرو جـوان    يدو روز به طول م يدوره جنين تخم يك ال .كنند يگل م

  .شود يگل آذين م يوفرع ياصل يگل و محورها يجهت تغذيه وارد جوانه ها

 يالرو پـس از اتمـام دوره الرو  .روز است 10حشره به طور متوسط  يدوره الرو

ميليمتر)خـاك بـه شـفيره     5(حداكثر ي گل آذين را ترك نموده و در عمق چند ميليمتر

ـ  8تـا   6حشره در شرايط طبيعـي   يطول دوره شفيرگ .شود يتبديل م  .باشـد  يروز م

درختان انبه و وجود ارقـام مختلـف انبـه بـا تـاريخ       يگل آذين بر رو يظهور تدريج

اين حشره فقط در .شود يآفت م يشدن دوره رشد ونما يمتفاوت باعث طوالن يگلده

ـ   4تـا   3به فعال است و در اين فصل قادر بـه توليـد  درختان ان يزمان گلده  ينسـل م

خـود ادامـه    يدر ساير فصول سال حشره به صورت شفيره درون خاك به زنـدگ .باشد

  .دهديم
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  مبارزه

زير كه بر اساس نتـايج بسـيار    يزاين حشره راهكارهايرل موفقيت آمبه منظور كنت

انبـه حاصـل    يهـا  يبيمـار  آفات و يطرح مديريت كنترل تلفيق يرضايت بخش اجرا

  :شود يشده است پيشنهاد م

خـار و خاشـاك و مبـارزه     يرعايت بهداشت در باغات انبه شامل جمـع آور ) 1

  .با علف هرز ياصول

وجـود  م يدرخت هاي انبه به منظور از بين بردن شـفيره هـا   يپا يشعله افكن) 2

  .درختان انبه يدرسطح خاك قبل از آغاز گلده

  .زمستان گذران يجمعيت شفيره هاانبه به منظور كاهش  درختان يشخم پا) 3

 ياستفاده از سموم مجاز قابل كاربرد در خاك همزمان با عمليـات شـخم پـا   ) 4

  .درختان

با حشره كش ديمتوات به غلظت يك درهزار بعد از ظهور گل آذيـن   يسمپاش) 5

  .و قبل از باز شدن گل ها

  

  انبهرشد درختان  تأثير عوامل نامساعد جوي بر

  :تأثير گرماي شديد -1

در شرائط آب و هوائي ايالت پنجاب از اواسط ارديبهشت تا اواسط تيرماه درجـه  

حرارت باال مي باشد كه در اثر باال بودن درجه حرارت ابتدا برگها صدمه و سپس ميوه 

البتـه بيشـترين خسـارت در     .ها قبل از رسيدن كامل زردرنگ شده و ريزش مي نمايند

پوست تنه درخت انبه در اثر بـاال بـودن درجـه     .وب غربي درختان مي باشدحاشيه جن

حرارت ترك خورده و در نتيجه اين ترك خوردگي زمينه فعاليت بيماري هاي مختلـف  

ناگفته نماند كه درختان كوچك نسبت به درختان بزرگ بيشتر خسارت  .آماده مي گردد

  .مي بينند
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  :ودن درجه حرارتاقدامات حفاظتي در هنگام باال ب -2

بعضي از باغداران به منظور جلوگيري از صدمه درخت اقدام به درست كردن  -1

ديوار مشبكي به ارتفاع چند متر و قطر يك متر دور تنه درخت مي نمايند كه البته ايـن  

يكي از معايب مهم اين روش تجمع و فعاليـت مـوش هـاي     .آسانترين روش مي باشد

زي در ديوار ايجاد شده مي باشد و در نهايت باعـث صـدمه   صحرائي به منظور النه سا

  .ريشه درختان انبه مي گردند

كاشت درختان مرتفع و هميشه سبز مثل سپيدار در چهار طرف باغ (بخصوص  -2

  در سمت جنوب)

اخه هاي قسمت جنوب غربـي حـذف   شدر هنگام حذف شاخه هاي اضافي،  -3

افظـت از گرمـاي   حروي درخت و نتيجـه م و دليل آن به خاطر سايه اندازي  نمي شود

  .شديد مي باشد

  .در ماههاي گرم سال مبارزه با علف هاي هرز باغات انبه صورت نگيرد -4

در هنگام قطع نمودن شاخه هاي كوچك طوري بايد اقدام كرد كـه ميـوه در    -5

ظ داخل و زير سايه شاخه ها قرار گيرد كه در نتيجه اين عمل، ميوه از اثر گرمـا محفـو  

  .خواهد گرديد

  :تأثير سرما و وزش بادهاي سرد -3

لـدهي  بادهاي سرد در اواخر بهمن ماه صورت مي گيرد كـه همزمـان بـا گ    اكثرا

و باعث از بين رفتن گلهـاي نـر و در نهايـت باعـث عـدم       بعضي از درختان انبه بوده

ـ   .تشكيل ميوه مي گردد ث همچنين پائين بودن درجه حرارت و وزش بادهاي سـرد باع

  .شاخه هاي جوان و ريشه ها مي گردد –صدمه ديدن برگها 

  :اقدامات حفاظتي در مقابل سرما -4

به منظور جلوگيري از ورود بادهاي سرد به داخل باغات انبه كاشت درختـان   -1

  .هميشه سبز در چهار طرف باغ بسيار مؤثر مي باشد
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ا و يـا وزش بادهـاي   آبياري باغ و خزانه انبه در شب هائيكه احتمال سرمعدم  -2

ش و علف هاي هرز باغ در هنگام سـرما بسـيار   همچنين سوزاندن كاه و كل .رد باشدس

  .موثر مي باشد

جهت محافظت تنه درخت از سرما و همچنين گرماي شديد رنگ نمودن تنـه   -3

در آب از صـدمه  ��Dithanكيلـوگرم   يـك كيلوگرم آهـك و   10درخت با مخلوط 

  .جلوگيري مي نمايند پوست و تنه درخت

  

  ريزش ميوهعوامل 

% ميوه هاي تشكيل شده بعد از مرحله گلدهي بر روي درخت بـاقي  14در صورتي كه 

بطور كلي ريزش ميـوه هـاي    .بماند در آن سال مي توان محصول خوبي برداشت نمود

  :انبه در چهار مرحله صورت مي گيرد

در ايـن مرحلـه بعلـت عـدم      ناميده مي شود و Mustard Stageاولين مرحله  -1

تحمل بار سنگين ايجاد شده روي درخت و همچنين رقابت ميوه ها جهت كسب مـواد  

  .غذائي بيشتر ريزش ميوه ها طبيعي مي باشد

  .مي نامند Pease Stageمرحله دوم ريزش ميوه را  -2

مرحله سوم موقعي است كه ميوه انبه به اندازه ميوه گوجه فرنگي مي باشد كه  -3

  .بته ريزش در اين مرحله داراي خسارت اقتصادي مي باشدال

مرحله چهارم ريزش ميوه موقعي است كه چند روزي به رسيدن كامـل ميـوه    -4

  .باقيمانده باشد كه در اين مرحله خسارت آن زياد مي باشد

البته داليل ديگري از قبيل تگرگ باعث ريزش ميوه مي گردد كه قابل كنترل نمي 

  .باشد
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  ي جلوگيري از ريزش ميوههاروش

در صورتي كه در امر مبارزه با آفات و بيماري هاي گياهي بخصوص زنجـره   -1

انبه به موقع تدارك الزم ديده شود تا حدود زيادي از ريزش ميوه هـا جلـوگيري مـي    

  .شود

 Pentanne Acticدر هنگام ريزش، درختان انبه با كمبود نوعي هورمون بنـام   -2

Acid 25مقدار د كه اسپري نمودن اين هورمون به نمواجه هست PPM  در جهت تقويت

  .درخت و در نتيجه كاهش ريزش ميوه مؤثر مي باشد

در حـد اسـتاندارد و   در صورتي كه ميزان كوددهي و مدت و نحـوه آبيـاري    -3

  .برابر جداول توصيه شده باشد از ريزش ميوه جلوگيري مي شود

  بارآوري درختان انبه

ين عوامل محدوديت كشت و توسعه انبه در كشور پاكستان مسـئله  يكي از مهمتر

  .درختان انبه مي باشد(سال آوري) بارآوري 

بـدين   .اغلب مشاهده مي گردد كه محصول درخت انبه در هر سال يكسان نيست

نحو كه در يكسال محصول آن زياد و در سال بعد كم و يا اينكه محصولي ندارد كه به 

  .مي گويند  (Alternate Bearing)بي قاعده اين مسئله ثمرآوري 

و سالي كه ميوه ندهـد  ) 41(شكل On Yearسالي كه محصول درخت پربار باشد 

Off Year مي گويند.  

از نظر اقتصادي مسـئله بـارآوري   

ــت  ــت اس ــائز اهمي ــه  .ح ــالي ك در س

محصول زياد مي باشـد و در بـازار بـه    

فراواني يافت مي گردد بالطبع قيمت آن 

ن و برعكس در سالي كـه محصـول   پائي

  .كم باشد قيمت آن در بازار افزايش مي يابد
 

  . سالي پربار براي انبه41شكل 
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(شـكل  ماهه تا يك سال تشكيل مـي گـردد    9ميوه انبه بر روي شاخه هاي جوان 

جذب مـواد غـذائي در شـاخه    ي كه باردهي درخت مناسب است بدليل و در سال) 42

ضعيف بودن اين شاخه هـا   ر شاخه هاي جوان كم مي شود.رشد ديگ ،هاي داراي ميوه

كـاهش  را در سال بعد باردهي درخـت  

و برعكس در سالي كـه بـاردهي   ميدهد 

درخت كم است در آن سال رشد شاخه 

هاي جوان زياد و در نتيجه در سال بعـد  

بنـابراين   .باردهي درخت زياد مي شـود 

تناسب بين شاخه هـاي گلـدار و ديگـر    

 60 – 40و يـا   50 – 50شاخه هاي انبه 

  .باشدامي ميالز
  

  

  

و كمبود مـواد   ويژگي ژنتيكي،شرايط آب وهواييعالوه بر اين بعضي از محققين 

غذائي را در بارآوري ساليانه درخت انبه مؤثر دانسـته و همچنـين زيـادي نيتـروژن و     

  .كمبود رطوبت خاك را از عوامل موثر در كاهش باردهي درخت انبه مي دانند

ري ساالنه ريزش باران و تگرگ و فعاليت بعضي از از ديگر عوامل مؤثر در بارآو

البته الزم به يادآوري  .آفات و بيماري ها در هنگام مرحله گلدهي درختان انبه مي باشد

يموريـه مربـوط بـه    فجري و ت –است كه بارآوري بعضي از ارقام انبه مثل طوطالپري 

  .خصوصيات ژنتيكي اين ارقام مي باشد

ارآوري ساالنه درختان انبه اعمال روش هـاي ذيـل   جهت جلوگيري و يا كاهش ب

  :توصيه مي گردد

سال سن دارند قبل از فرا رسيدن مرحلـه گلـدهي    15درختاني كه بيش از به  -1

كيلوگرم كود اوره را دو ماه قبـل   2 – 3كيلوگرم كود سولفات آمونيوم و  5 – 6مقدار 

  .شودمي داده نيز  كيلوگرم كود سولفات پتاسيم 2مقدار  و از مرحله گلدهي

 . تشكيل ميوه روي42شكل 

 شاخه هاي جوان
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تنك نمودن ميوه هاي تشكيل شده بر روي شاخه هاي جوان بر رشـد و نمـو    -2

  .ديگر شاخه ها و تشكيل ميوه در سال آينده مؤثر مي باشد

  مبارزه صحيح و اصولي با آفات و بيماري هاي انبه -3

  محافظت درخت از سرماي شبانه در هنگام تشكيل گل و ميوه -4

فجري و سينشـن كـه    –ه ثمر بهشت چون –رقامي مثل لنگرا كاشت مخلوط ا -5

تيموريـه و طـوطالپري كـه     –يا ارقامي مثل فضـلي  و د نفاقد بارآوري ساالنه مي باش

  .داراي باراوري ساليانه هستند

برداشت ميـوه زودتـر از    ي درختان انبه مناسب مي باشددر سال هائيكه بارده -6

بارآوري درخت كـم اسـت برداشـت ميـوه ديرتـر      موعد مقرر انجام و در سال هائيكه 

  .صورت گيرد

در مـاه  PPM 100بـه مقـدار    Andol Actic Acidبا اسپري نمودن هورمـون   -7

مرداد و تير و همچنين در سال دوم در اسفند و فروردين بر روي درختـاني كـه داراي   

  .)1962 -ي ساليانه بودند نتيجه مثبت گرفتند (دكتر سعيد بارآور

هيدارت و نيتروژن نتيجه مثبت حاصل شد (دكتـر حسـين مـاهر    ادن كربوبا د -8

  .)1982  -فصيل آباد  -اثمار 

�در هنگام باردهي زياد درختان انبه در ارقام لنگرا و وسهري نسبت  -9

�
زيـاد و    

�در سالي كه محصول اين ارقام كاهش يافته نسبت 

�
  -دكتـر علـي   ( كاهش يافتـه بـود  

1976(.  
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  فرآوري ميوه

و آنتي اكسيدان  است و موجـب   A، ويتامين ويتامين ثميوه انبه سرشار از فيبر، 

شود و به علت آهن فراوانـي كـه دارد از آنمـي     تقويت دستگاه گوارش و كليه نيز مي

گردد، چرا كـه حـاوي مـوادي     كند.براي مصرف ميوه پوست آن جدا مي جلوگيري مي

ـ  تحريك ت. انبـه  كننده براي معده اس

ــا،   ــيدني ه ــاالدها، نوش ــواع س در ان

شربت ها، آب ميوه ها و بسـتني هـا   

شود. از آن براي درسـت   استفاده مي

، شـيريني كردن مربا، ترشـي، انـواع   

ــك و  ــورهكي ــتفاده   پ ــز اس ــوه ني مي

  شود. مي

  

شـود. در   در برخي از كشورها از انبه براي پخت غذاهاي اصلي نيز اسـتفاده مـي  

گردد كـه در كنـار غـذاهاي گوشـتي      تهيه مي ير  موريس و رئونيون از انبه سسي جزا

در كشور پاكستان از ميوه انبه محصوالتي از قبيل ترشي، كمپوت، مربا، شود. مصرف مي

ايـن  كـال  هـاي   د مكزيك و هند برشمانن يها كشوردر شربت و حلوا تهيه مي نمايند.

ي بعضـي  . در مكزيك نيز از انبه براي تهيـه خورند فلفل قرمز و نمك مي ميوه را با كمي

را با نوعي رب شور كـه   انبه وستانهندكشور در  گردد. از انواع سس چيلي استفاده مي

ز ودر بسـياري ا  خورنـد  بگونگ نام دارد و از ماهي و يا ميگو تهيـه شـده اسـت، مـي    

ي رسيده استفاده مي كنند.در كشور ايران نيز غذاهاي محلي و چاشني هاي خود از انبه

    ).43ترشي انبه را مي توان از بازار تهيه نمود (شكل 

  كال  روش تهيه ترشي انبه

 .كنيم هسته انبه را خارج مي .كنيم كنيم و بعد چهار قسمت مي انبه را پوست مي

ريزيم و  كمي زردچوبه و نمك روي آن مي .كنيم را مثل سيب زميني خالل مي آن 

  . ترشي انبه در ايران43شكل 
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 24گذاريم حدود  ها زرد رنگ شود و بعد مي كنيم تا خالل خوب با دست مخلوط مي

خوري  سركه را با شكر و يك قاشق چاي .ساعت در آفتاب تا كمي خشك شود

سير را هم رنده و يا ريز  .گذاريم كمي خنك شود جوشانيم و مي زردچوبه روي گاز مي

و سياه دانه و تخم  چينيم و كمي گلپر بعد ابتدا يك رديف انبه مي م.كني خرد مي و

گشنيز آسياب شده و يكي دو تا فلفل قرمز هندي و مقداري سير رنده شده روي آن 

سركه را روي  .ريزم تا شيشه پر شود ريزيم و مجدداً انبه و بقيه مواد را اليه اليه مي مي

اي كمي نرم شود  گذاريم يك هفته بنديم و مي را محكم ميريزيم و درب شيشه  مواد مي

  .كنيم و در يخچال از آن نگهداري مي

ها را با  كنند اين است كه انبه يك روش ديگر كه اهل جنوب خيلي از آن استفاده مي

هاي انبه به هم وصل باشد و هسته هم  البته به صورتي كه تكه .كنند پوست چهارقاچ مي

هاي سير  پاشند و حدود يك روز در آفتاب با حبه ي آن نمك ميرو .در وسطش باشد

اين ترشي  .كنند سپس با سركه و كمي ادويه ترشي را آماده مي .گذارند بماند درسته مي

  .رود و قابل خوردن است تلخي هسته بعد از مدتي از بين مي. به سبزي مي زند

  هآب انب

ني است. غني از آنتي اكسيدان ها، انبه از نظر خواص دارويي داراي سابقه اي طوال

   ويتامين ها و مواد معدني است و از اين رو ارزش غذايي بااليي دارد. عالوه بر اين،

به   كه  پاپاين دارد   و بتا كاروتن است. ماده اي به نام K و A ،B  ،C شامل ويتامين 

ه آب انبه درمان آلرژي كمك مي كند. بهترين روش براي نوشيدن آب انبه اين است ك

  .مخلوطي از آب پرتقال و آب ليمو و يك قاشق عسل است

 فايده آب انبه 

در پيشگيري از سرطان، به خصوص سـرطان روده  : به درمان سرطان كمك مي كند -1

بزرگ كامال موثر است. انبه حاوي مقدار زيادي فيبر است كه بـه سـلول هـاي سـالم     

   .كمك مي كند تا سرطاني نشوند

. آب انبه44شكل   
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انبه براي پوست نيز بسيار خوب است و پوست را درخشان مـي   از پوست:مراقبت  -2

 .كند

مشـكالت سـوء     معده و همچنين به  ناراحتي هاي: سوء هاضمه را درمان مي كند -3

محتواي فيبر بااليي است كه درمان كننده يبوسـت اسـت. انبـه     .هاضمه كمك مي كند

 . مي كند كرم هاي روده كمك   كه به درمان   حاوي موادي است

درمان قاعـدگي    هر روز صبح  يك ليوان آب انبه: درد قاعدگي را كاهش مي دهد -4

 نامنظم بسيار خوب است. همچنين گرفتگي هاي قاعدگي را آسان مي كند.

به افـزايش ايمنـي     است ، كه C و ويتامين A انبه سرشار از ويتامين افزايش ايمني: -5

مدام دچار سرما خوردگي يا آنفـوالنزا مـي     كسي كهبدن كمك مي كند. بنابراين، اگر 

  شود، يك ليوان آب انبه، هر روز صبح مي تواند بسيار مفيد باشد.

آب انبه حـاوي آنـزيم هـاي ضـد      درد ناشي از پوكي استخوان را كاهش مي دهد: -6

  بسيار موثر است.   التهابي است كه در تسكين درداز پوكي استخوان، آرتريت و ادم

آن در درمـان    انبه و برگ  محققان دريافته اند كه آب دانگ را درمان مي كند تب  -7

شمارش پالكـت بيمـار را افـزايش مـي دهـد، از ايـن رو         تب دانگ مفيد است. آب

  درمانش بهتر انجام مي گيرد.

بيشتر از بيماري صـبحگاهي و حالـت     زنان بارداري كه درمان بيماري صبحگاهي -8

  يك ليوان آب انبه مي تواند به آنها كمك كند. تهوع رنج مي برند.
  

  انبه داروئي خواص

ــامين   ــار از ويت ــه سرش ــتAانب  .اس

ويتامين هـاي   مقدار زياديداراي  همچنين

C, B, E،آنتي امالح و ،پتاسيم، كلسيم، آهن

، فيبـر زيـاد   ميوه انبه داراي.است اكسيدان

فاقد كلسترول  .سديم و كالري آن كم است
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  .مي باشدو چربي اشباع 

بـه ايـن    .ها كمك كند تواند به هضم پروتيين مي يوه به دليل تركيبات اسيداين مي

به هضم غـذا   شوداز اين ميوه مصرف  ين اگر مقدار كميهاي غذايي سنگدليل در وعده

بلكـه   شودشود انبه با معده خالي ميل ن مي توصيهلذا  .كند در سيستم گوارشي كمك مي

  .و يا ترشي آن را به همراه غذا به مصرف برسانيدرا بعد از صرف غذا  آن

انبه رسيده از نظر طب قـديم  .دنمصارف خوراكي دار انبهبرگ، گل، ميوه و هسته 

بلغـم و سـودا در    سببانبه نارس  .ايران گرم و خشك و نارس آن سرد و خشك است

  .باشد يبدن م

و دردهـاي قـولنجي    سـردرد  ، تنگي نفس، انـواع سرفه براي بهبودخوردن انبه -1

  .مفيد است

  .كند كوري و خشكي چشم جلوگيري مي ببهبود بينايي و از شكمك به  -2

   .برد يرا از بين م بد بدن يبوخون بدن را تصفيه و  -3

درصد تانن است و يك قاشق چايخوري پوسـت   18تا  15داراي  انبهپوست  -4

  .را از بين مي بردكوبيده آن به ميزان دو مرتبه در روز اسهال 

    .دروآ يپائين متب را و ملين ، ادرارآور،يبوستبرطرف كنندة   -5

  .تسهيل مي بخشدسيستم هضم را اسيد گاليك   يمقدر زيادبدليل داشتن انبه  -6

  .شود  مي افزايش قواي جنسيموجود در انبه سبب  Eويتامين  -7

   .كند يو اسهال را رفع م داردسرد و خشك خاصيت گل انبه  -8

پوسـت مفيـد    يها يا روغن و آبليمو براي ناراحتصمغ درخت انبه بمخلوط  -9

  .است

  .سرمي باشدريزش مو  نندةبرطرف كآب برگ درخت انبه  -10

    .مفيد استتقويت دندان و لثه دم كرده برگ درخت انبه  يبرا -11

  .مفيد است افراد الغر براي چاق شدن -12

  .مربا و ترشي انبه براي تقويت معده مفيد است -13
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  .كند يش را برطرف معطو رنگ صورت را درخشان و دهان را خوشبو  -14

  .برد انبه منافذ بسته شده پوست را باز كرده و جوشها را از بين مي -15

  .كند به كاهش كلسترول كمك ميCفيبر، پكتين و ويتامين بدليل داشتن  -16
  

  خواص درماني انبه

  پيشگيري از سرطان -1

ه، سينه، خون و هاي رود اكسيدان انبه از سرطان دهد كه تركيبات آنتي تحقيقات نشان مي

اين تركيبات شـامل كرسـتين، ايزوكرسـتين، اسـتراگالين،      .كند پروستات پيشگيري مي

مصرف مرتـب  .باشد هاي مختلف مي گاالت و همچنين آنزيم فيستين، اسيد گاليك و متيل

كند زيرا انبـه داراي تركيبـي بـا خاصـيت      اين ميوه از بروز سرطان رحم پيشگيري مي

  .گويند ه به آن بتاكريپتوگزانتين مياكسيداني است ك آنتي

سـال   15هزار زن در آن شركت داشته اند و به مدت 15اي كه بيش از  در مطالعه

ديده شده با مصرف مرتب اين ميوه، سطح اين تركيب در خـون آنهـا    ،به طول انجاميد

فتـه  باالرفته و به ميزان قابل مالحظه اي احتمال ابتال به اين بيماري در آنهـا كـاهش يا  

حتي وجود اين تركيب در بدن افراد از عود مجدد سرطان در افرادي كه قـبال بـه   .است

  .كند اند كمك فراواني مي اين بيماري مبتال شده

و بتاكاروتن، يك سيستم ايمنـي بسـيار قـوي     Cاين ميوه به دليل داشتن ويتامين 

بروز عفونـت هـاي   به همين دليل مصرف مرتب انبه در برنامه غذايي از  .ايجاد مي كند

  .ويروسي و رشد تومورهاي بدخيم در بدن جلوگيري مي كند

فعاليـت سـلول هـاي     است به همين دليـل مصـرف آن   بتاكاروتن انبه سرشار از 

متخصصان تغذيه، مصرف انبه  را زياد مي كند، اين ويژگي سبب شده كهسيستم ايمني 

 زنـان بـاردار  و ها بچه، سالمندانرا به گروه هاي سني با سيستم ايمني ضعيف تر مانند 

  .توصيه كنند
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  يكم خون معالجه -2

مشكل كم خوني در افرادي كه از گوشت قرمز استفاده نمي كنند، بيشتر ديده مي 

به عـالوه   .دبيشتر استفاده كننگياهي آهن به اين افراد توصيه مي شود تا از منابع  .شود

 ب در كنار مواد غذايي آهن دار گياهي بهتر است از غذاهايي اسـتفاده شـود كـه جـذ    

در اين ميان، انبه جزو ميوه هايي است كه مـي تـوان آن را    .آهن گياهي را باال مي برند

  .به همراه منابع گياهي آهن دار مورد استفاده قرار داد

ميكروگـرم   2000و  Cويتـامين  ميلـي گـرم    37گـرم از ايـن ميـوه،     100در هر 

مطالعات نشان داده اند دريافت هم زمان ايـن مـواد مغـذي بـا      ،بتاكاروتن وجود دارد

  .آهن، جذب روده اي اين ماده معدني را افزايش مي دهد

شده و از پيوند آن با تركيباتي مثل فيتات هـا كـه    اندببتاكاروتن در روده با آهن 

  .كرده و به اين ترتيب براي كم خوني مفيد است مانع جذب آهن مي شوند، جلوگيري

   كاهنده فشار خون -3

طوري كه مصرف آن به باين ميوه از منابع بسيار خوب پتاسيم به حساب مي آيد، 

  .توصيه مي شود خون باالفشار افراد مبتال به 

درصـد از نيـاز    33كننـده   تامين)، 45(شكل گرم وزن دارد  640هر انبه كامل كه 

افراد بزرگسال به پتاسيم است و مصرف هر روز اين ميوه به كاهش فشار خـون افـراد   

مبتال به فشار خون باال بسـيار كمـك   

جالب است بدانيـد مطالعـات    .كند مي

تا  2300ت روزانه اند، درياف نشان داده

ميلي گرم از ايـن مـاده مغـذي     3100

توانسته است فشار خون افـراد را بـه   

درصد كاهش دهد و مرگ و  25ميزان 

مير ناشي از فشار خون باال را كنتـرل  

  .كند
  . انبه رسيده و كامل45شكل 
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  ها كمك به ديابتي -4

اين ميـوه انـديس گاليسـمي    .كند انبه به تنظيم سطح انسولين در خون كمك مي 

به يكباره افزايش پيـدا مـي كنـد و     قند خونيعني وقتي مصرف شود،  بااليي نيز دارد،

با ترشح اين هورمون، قند به داخل سلول هـا   .موجب ترشح هورمون انسولين مي شود

به همين دليل فرد دوباره احساس گرسـنگي مـي    .ي كندوارد شده و دوباره افت پيدا م

و در نتيجه چاقي  پرخوري كند و همين موضوع موجب زود به زود گرسنه شدن فرد و

كالري انـرژي اسـت و بايـد ايـن ميـزان       57گرم داراي  100اين ميوه در هر .مي شود

ايـن ميـوه    ديابتيعالوه بر اين در افراد .كالري را در برنامه غذايي روزانه محاسبه كرد

زيرا نياز به انسولين با خوردن اين ميوه افزايش پيـدا مـي    شود،بايد با احتياط مصرف 

  .كند

  خواص مغز هسته انبه

طـب قـديم   مغز هسته انبـه از نظـر   .)45ميوه انبه تقريبا هسته بزرگي دارد (شكل 

  .ايران سرد و خشك است

  .استضد استفراغ و خوردن مغز هسته اسهال را برطرف -1

  .مفيد مي باشدسرفه هاي سخت و سرماخوردگي براي درمان  -2

تسكين آسـم و تنگـي نفـس     يبرا-3

  .مفيد است

مصرف مغز هسته انبـه در درمـان    -4

و همينطور خونريزي بين دو رحم  يخونريز

  .زنان مفيد استعادت ماهيانه در 

هسته انبه كـرم كـش و ضـد    مغز -5 

  .اسهال است

  

  . هسته بزرگ ميوه انبه46شكل 
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  خواص انبه كال (نارس) 

انبه نارس معرق، قابض و خنك كننده است. لذا شربت آن در تابستان بسيار مفيد 

انبه نارس براي بيماري خونريزي لثه مفيد  است، انبه رسيده ملين، مدر و مقوي است.

صمغ آن نيز قابض مي باشد. مغز هسته قوي است پوست درخت انبه قابض و ماست. 

اش ضد عفوني كننده است. گل آن قابض و خنك كننده است. نبايد در خوردن انبه 

افراط كرد زيرا سوء هاضمه و بيماري چشمي توليد مي كند و خون را فاسد مي سازد 

وي دست و بچه ها، مبتال به امراض پوستي مي شوند. بايد مواظب بود كه شيره انبه ر

ب شست زيرا نوعي زخم ايجاد اگر ريخت بايد بالفاصله با آ صورت نريزد، يا لب و

  . دمي شو

  انبه مصنوعي

در خريد انبه بايد دقت الزم را داشته باشيد اول اين كه كامال رسيده باشد و دوم اين 

ين كه هيچ گونه ماده شيميايي نداشته باشد. مطمئن شويد فصل انبه است و بعد بخريد ا

هايي كه به صورت  ميوه د.ه آنها به صورت مصنوعي رسيده باشاحتمال وجود دارد ك

مصنوعي مي رسند كربيد كلسيم دارد كه براساس استانداردهاي ايمني يك ماده 

اي كه به كمك اين ماده شيميايي برسد هم   شيميايي ممنوع به حساب مي آيد. ميوه

طرناك است و مانند آرسنيك عمل مي براي مادر و هم براي جنين در حال رشد خ

  .كند

   هايي كه به صورت مصنوعي مي رسند عبارتند از: برخي از عوارض جانبي ميوه

  گيجي -5  ناراحتي معده  -1

   تشنج -6  سرگيجه -2

  خواب آلودگي -3
  

   زخم هاي دهان -7
  

  اختالالت خلقي -8  سوزن سوزن شدن و بي حسي دست و پا -4

  :هاي زير را دارد ي رسيده باشد نشانه اي كه مصنوعانبه

  سفيد   سفيد يا سياه و - پوشش پودري خاكستري -1



  75                                                                                               آشنايي با انبه و فرآورده هاي آن
 

 
 

  داشتن بويي شبيه بوي سير -2

  و خام   از بيرون رسيده از داخل سفت -3

  بي مزه يا با طعم عجيب و غريب  -4

  طول عمر كوتاه  -5

  نرم بودن -6

 انبه بندي طبقه

 مي ميوه وزني اندازه بسته، هر در موجود انبه ميوه بندي طبقه در مهم هاي ويژگي از يكي

 بندي طبقه 7 باشد. جدول گرم 200 از كمتر نبايد ميوه وزن حداقل منظور اين به باشد

 اندازه اختالف بيشينه و وزن دامنه و وزني مختلف ه هاي گرو در اندازه نظر از را ميوه

 .دهد مي نشان را طبقه هر در ها، ميوه بين مجاز
 وزن  اندازه  فردي

gr  

 قبول قابل مجاز حد

  gr انبه ميوه وزن

 مجاز اختالف بيشينه

 انبه ميوه هاي بين وزن

 gr بسته يك در موجود

  112.5  180-425  200-350  كوچك  1

  150  251-650  351-550  متوسط  2

  187.5  426-925  551-800  بزرگ  3

  آنها وزن قبول قابل مجاز حد و بسته يك در انبه وزن اندازه اختالف بيشينه:  7جدول

  

  اندازه شناسه  رديف

mm  

 قطر اندازه اختالف بيشينه

  mm انبه هاي ميوه

  11  2صفر تا   1

  9  6تا  3  2

  7  13تا  7  3

  بندي بسته يك در انبه هاي ميوه بين قطر اندازه اختالف بيشينه : 8  جدول
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  درجه تقسيم مي شود: 3ميوه انبه به 

  درجه ممتاز -1

 نقص استثناي به .باشد نقص فاقد و بوده عالي كيفت داراي بايد درجه اين در انبه ميوه

 تأثيري انبه بندي بسته و داري نگه شرايط كيفيت، كلي، ظاهر بر كه ناچيز بسيار سطحي

 كيفي نياز كردن آورده بر صورت در ممتاز درجه براي مجاز رواداري حد .باشد نداشته

  باشد. مي وزني يا عددي% 5 يك، درجه محصول

  درجه يك  -2

 نوع يا و گونه ويژه مشخصات و بوده برخوردار خوبي كيفيت از بايد جا اين در انبه ميوه

 براي مجاز درصد از نبايد درجه، اين در انبه ميوه ويژگي .باشد داشته را مربوط تجاري

 در يك درجه براي مجاز رواداري حد .باشد تر بيش ،7 جدول طبق مختلف عيوب

  باشد. مي وزني يا و عددي% 10 دو، درجه محصول كيفي نياز كردن برآورده صورت

  درجه دو-3

 در انبه ميوه ويژگي. گيرد نمي قرار يك درجه و ممتاز درجه در كه است اي انبه ميوه

 تنها. باشد تر بيش، 7 جدول طبق مختلف عيوب براي مجاز درصد از نبايد درجه، اين

 مي گيرند،مي قرار درجه بندي اين در كه وزن) و تعداد نظر (از اي انبه هاي ميوه از% 10

 هر بدون ها ميوه كه آن بر مشروط باشد، نداشته مطابقت دو، درجه هاي ويژگي با توانند

 مي نامناسب مصرف براي را آن كه عيبي هر و مشخص يلهيدگ و فساد عالئم گونه

  .باشد سازد،
 مجاز حدود بيشينه  فلزات سنگين  رديف

Mg/kg  
  0.1  سرب  1

  5  مس  2

  0.1  آرسنيك  3

  15  آهن  4

  5  روي  5

  : مقدار فلزات سنگين براي ميوه انبه (براساس وزن مرطوب) 9جدول 
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 انبه جنگلي

كند و داراي برگ هاي بزرگ و هميشه سبز اسـت. در   درخت انبه بسيار سريع رشد مي

دهد. ميـوه انبـه    ميوه مي دهد و در ارديبهشت و خرداد پاييز يا اوايل زمستان شكوفه مي

شـود بسـيار    يا ازگيل ژاپني يا همان گالبي جنگلي كه در  گيالن به وفـور يافـت مـي   

شيرين و آبدار است و در حقيقت بدليل باردهي زياد درخت آن در زبان گيلكي بـه آن  

انبوه گفته مي شده و كم كم تغيير نام يافته است و در اصطالح عاميانه به آن انبـه مـي   

  هسته قهوه اي است.   4يا  3رنگ ميوه رسيده زرد بوده و معموالً داراي  .ندگوي

  ارزش غذايي

در مقايسـه باسـاير ميـوه هـامنبع عـالي كـاروتن        بوده وانبه از نظر غذائي بسيار غني 

واحد بين المللي بتاكـاروتن   1990هر يكصد گرم از قسمت خوراكي انبه حاوي .است

ـ  ) A(ويتامين مجمـوع   .هاسـت تر ازميـزان موجـود در سـاير ميـوه    است كه خيلي بيش

يـك انبـه رسـيده بـه ازاي هـر      .كاروتنوئيدها در انبه بارسيدگي ميوه افزايش مي يابـد 

نـارس در مقايسـه بـا     انبـه  .انرژي توليد مي كندكيلو كالري 47مقدار  يكصدگرم وزن

وده و مقدار نـا  اسيم بپت انبه رسيده همچنين منبع خوبي از.آن كالري كمتري دارد هرسيد

افـرادي   .باالمناسب باشـد  ، باعث مي شود براي بيماران داراي فشار خونچيزسديم آن

خـودداري  انبـه   مصـرف بايد از دارند محدوديت رژيم پتاسيم دار نارسايي كليه و كه 

  .كنند

ررسي هاي مختلفي انجام گرفتـه  براي تعيين ارزش غذايي ميوه انبه آزمايشات و ب

گرم ميوه  225در آزمايش اول ارزش غذايي در .مورد اشاره شده است 3كه در ذيل به 

  :مورد بررسي قرار گرفت و نتايج زير حاصل شدانبه 

  كالري 105 •

  كننده سيستم ايمني) اكسيدان و تقويت (آنتي C ويتامين درصد 76 •

  كننده بينايي) اكسيدان و تقويت (آنتي A ويتامين درصد 25 •
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(كمك به عملكـرد مغـز و    Bهاي  به اضافه ساير ويتامين B6 ويتامين درصد 11 •

  هاي قلبي) پيشگيري از بيماري

  فيبرسالمپروبيوتيك درصد 9 •

هـاي قرمـز خـون     گلبـول  مهـم  هاي آنزيم براي فاكتور مسيككو( مس درصد 9 •

  .باشد) مي

  اي متوازن كردن مصرف باالي سديم)بر( پتاسيم درصد 7 •

  درصدمنيزيم 4 •

انبه مورد بررسي قرار گرفت كه مي توان نتيجه آن  ميوه گرم 100دوم  در آزمايش

  :را در جدول زير مشاهده نمود

 

  ويتامين ها  مواد معدني عنوان

 پروتئين  % 83آب  

0.6 gr  
  پتاسيم

150 mg  
 سديم

0 mg  

C:  
100 
mg 

B 5: 
0.16mg  

A: 
4.13 
mg  

  كربوهيدارت ها
17 gr 
  

 2.3فيبر 

2.3 gr  
  

  فسفر
25 mg 

 يممنيز

9 mg 

B 1: 
0.32 
mg  

B 6: 
0.13 mg 

  كاروتن
0.44 
mg 

 قند

14.8 mg 
  

  ليپيد
0.3 gr  

 كلسيم

22 mg 

 منگنز

0.16 
mg 

B 2: 
0.4 
mg 

B 9: 
0.05 mg 

 

E: 
1.8mg  

 70ارزش غذايي 

  كيلو كالري

  

 آهن

0.13 mg  

 روي

0.04 
mg 

 
B3: 
0.6 
mg 

B: 
12 mg 

K: 
Mg  
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بررسي دقيق تر قرار گرفـت و نتـايج زيـر     انبه مورد ميوه گرم 100نيز در آزمايش سوم

  :حاصل شد

  

  اونس) 3.5گرم ( 100مواد مغذي در هر 

  انرژي
كيلو  60

  كالري
  g 13.7  قندها g 15  ها كربوهيدرات

  g 0.82 پروتئين g 0.38 بيچر  g 1.6  فيبر

 A 54 mgويتامين 
(%6)  

 mg 640 بتاكاروتن
(%6) 

لوتئين و 

 زئاگزانتين
23 mg  

تيامين 

 )B1(ويتامين 
0.028 mg 

(%2)  
ريبوفالوين (ويتامين 

B2(  

0.038 
mg 

(%3) 

نياسين 

  )B3(ويتامين 

0.669 
mg 

(%4)  

  B5ويتامين 
0.197 
mg 

(%4)  
  B6ويتامين 

0.119 
mg 

(%9) 

د فوليك اسي

  )B9(ويتامين 
43 mg 
(%11)  

 C  36.4 mgويتامين 
(%61)  

 E  0.9 mgويتامين 
(%6) 

 K 4.2 mgويتامين 
(%4)  

 mg 11  كلسيم
(%1)  

 mg 0.16 آهن
(%1) 

 mg 10 منيزيم
(%3)  

 mg 0.063  منگنز
(%3)  

 mg 14 فسفر
(%2) 

 mg 168 پتاسيم
(%4)  

 mg 1  سديم
(%0)  

 mg 0.09 روي
(%1) 

   

  

  برداشت

درخت انبه از سال چهارم يا پنجم بعداز كاشت شروع به ميـوه دادن مـي كنـد و بعـد     

 .رسـد سـالگي بـه رشـد كامـل مـي      20در  و ل ميزان توليد آن افزايش مي يابدسا8از
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جلوگيري از خراشيدگي و ساييدگي ميوه ها در زمان برداشت و انتقال ميوه از اهميـت  

ز جعبه هاي مناسب براي انتقال ميوه انبـه بسـيار   استفاده ا .بسيار بااليي برخوردار است

  .مهم مي باشد

 150ـ   200متوسط بازده برمبنـاي وزن بـراي هـر درخـت در درختـان پيونـدي       

ارقام انبه از نظر بين .كيلوگرم است 300ـ   400غيرپيوندي  هايدرخت كيلوگرم و براي

 در يـك ن اسـت  خاصي ديده نمـي شـودوممك  هماهنگي و  نظم و كيفيت، توليدميزان 

ميزان ميـوه هـر درخـت    بطور كلي .افزايش يابدكيفيت ميوه  ،برداشت كم از نظر تعداد

ميوه در هر درخت و در برخـي  200-300مي باشد كه تعداد كيلوگرم  70-110  حدود

  .ميوه توليد مي شود 5000تا  در برخي ارقامسالها

شروع ريـزش   .داشت هستندآماده بر يماه پس از گلده 5تا 3ميوه ها بسته به رقم 

زرد  بـه  برداشت ميوه ها با تغيير رنگ آن از سـبز .است آنطبيعي ميوه ها نشانه رسيدن 

موقـع   در .مـي باشـد   7شروع مي شود و معموال در اين حالت بريكس ميوه بيشـتر از  

برداشت ميزان قندهاي محلـول  

بـراي   .% باشـد 13بايد حـداقل  

هاي جلوگيري از شكستن شاخه

بـه  و ر زمان برداشـت  درخت د

علت ارتفاع درخت بايسـتي از  

نردبان و يا سكوهاي هيدورليك 

  .استفاده شود
  

 ويژگي هاي  انبه خوب 

رقم انبه وجود دارد كه در  30بطور مثال در هاوايي  انبه، داراي رقم هاي مختلفي است

تـر  مشاهده مي شود. همچنين بايد اضافه كرد كه  ارقام درشـت    )48(شكل شكل زير

ميوه انبه در ميان مردم، طرفداران بيشتري دارد. اگر اين ميوه در مرحله رسيدن برداشت 

  ي رئونيون. چيدن انبه در جزيره47شكل 

 



  81                                                                                               آشنايي با انبه و فرآورده هاي آن
 

 
 

شود، مي توان آن را تا يك ماه در راه حمل و نقل يا داخـل انبـار بـدون هـيچ گونـه      

مشكلي نگهداري كرد. اگر انبه در مرحله برداشت، كـامال رسـيده باشـد، گوشـت آن     

رد و قسمت هايي از آن شروع به له شـدن مـي كنـد.    حالت فنولي شدن به خود مي گي

بهتر است بدانيد آنزيم پلي فنول اكسيدان در تمام ميوه ها از جمله انبه وجود دارد. بـا  

اين حساب، زماني كه اين ميوه به صورت فله اي و روي هم انباشته حمـل ونقـل مـي    

و محـيط مناسـبي را   شود و ضربه مي خورد، اين آنزيم شروع به له كردن ميوه مي كند 

براي رشد قارچ ها و باكتري هايي فراهم مي كند كه باعث ابتالي مصـرف كننـده بـه    

  اي مي شود.  بيماري هاي روده
  

  
  تنوع ارقام و رنگ ميوه هاي انبه در هاوايي:  48شكل 
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  بسته بندي

رفته ميوه ها را به آرامي در دست گ .ميوه هارابايد در فواصل زماني منظم برداشت نمود

 سـانتي متـر از دم   10تـا   5ميوه ها همراه با  .چينند و سپس بسته بندي مي نمايندمي و

سـانتي   2براي حمل و نقل و صادرات ميوه بايد دم ميوه ها را تـا   .چيده مي شود ميوه

عمل شستشـوي  .برداز بين را مواد زايد و بقاياي سم  ،شستشوبا عمل ده و كر متركوتاه

 بـه  درجـه  52 ها در حوضچه هاي آب  ميوهقرار دادن به روش ا دستي و يروش يا به 

در ايـن   .شستشو توسط دستگاه مخصوص انجام مي شود، يا )49(شكل  دقيقه 5 مدت

(شـكل   نيز استفاده مي شـود  قارچ كش و يا كلر دارد و از دماي پايين تر  آبروش  

) دم Latexشـيرابه (  در موقع برداشت بايسـتي  .مي گيردقرار  در جعبه در نهايت )،50

پاك شود و گرنه به پوست ميوه در عـرض  آن  جهت جلوگيري از اكسيده شدنه بميوه 

  .روز صدمه خواهد شد 3-2

  

 

  

چـون ميـوه    .شـوند  نگهـداري   سانتي گراد 7-10 ها نبايد در دماي كمتر ازميوه

ش بـراي  بهتـرين رو  .كليماكتريك است، در موقع شروع تغيير رنگ بايد برداشت شود

دمـاي  قرار داده سـپس در   در داخل پاكت كاغذي اين است كه آنها راميوه ها  يدنرس

قسمت سـاقه   قرار گيرد كه طوري گذاشته و دقت شود ميوه سانتيگراد)  21-24اتاق ( 

. قرار دادن ميوه ها در حوضچه آب 49شكل 

 جهت شستشوي آن

. شستشوي ميوه ها توسط دستگاه 50شكل 

 مخصوص
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عالوه ميوه ها با يك پارچه مرطوب پوشـانده مـي شـود تـا از     ه ب .به طرف پائين باشد

  .پالسيدن آنها جلوگيري شود

هفتـه يـا كمـي     7و بـراي   درصد 90-95و رطوبت نسبي دماي انبار بسته به رقم

بـراي انبـار    .بيشتر قابل نگهداري اسـت 

كردن ميوه استفاده از شبكه هاي سلولزي 

مفيد است چرا كه عالوه بر بهبود جريـان  

هوا در اطراف ميوه، مي تواند تـا انـدازه   

اي از سرايت پوسيدگي يك ميوه به ميوه 

  .)51ديگر جلوگيري كند (شكل هاي 

  

  
  

  .بايد نكات ذيل را رعايت نمود در كارتنانبه براي بسته بندي محصول 

تلسـكوپي باشـد و از   واي سه الي سنگين و در آن ترجيحاكف كارتن ازنوع مق.1

  .دار نيزمي توان استفاده نمودب انواع داي كاتي در

ي از بو بـوده واثـر نـامطلوب    هاي مورداستفاده، تميز، نو، خشك و عار كارتن.2

روي سطح خارجي ياكيفيت ميوه نداشـته  

  .باشد

 در كارتن هاي پـنج كيلـويي بـه    .3

از شبكه هاي  صورت يك رديفه با استفاده

 سلولزي بين ميـوه هـا بسـته بنـدي شـود     

  .)52(شكل 

بايد يك هفتـه   حمل ميوه انبه شرايط

. استفاده از فيبر سلولزي در اطراف ميوه ها51كل ش  

 

  در كارتنانبه بسته بندي محصول . 52شكل 
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ـ   90با رطوبت نسبي  يلسيوسه سجدر 9قبل از رسيدن كامل چيده شود و در حرارت 

  .درصد با ماشين يخچال دار حمل شود 85
  

  طرز خريد انبه

در فصل گرم سال مي توان اين ميوه بسيار مقـوي و خوشـمزه را از بـازار تهيـه     

) زمان خريد انبه بايد دقت شود كـه ميـوه پوسـت يكنواخـت و يـك       53نمود.(شكل 

روي اين ميوه وجود داشته باشند كـه  البته ممكن است قسمت هايي دست داشته باشد.

هنگـامي كـه آن را فشـار مـي      به رنگ سبز تيره، زرد و قرمز در آمده است. به عـالوه 

دهيد، بايد پوست اين ميوه نرم باشد. اگر لكه هاي سبز تيره روي اين ميوه باشد، يعنـي  

با گذشـت  اين ميوه به خوبي نرسيده است و مي توان آن را در دماي اتاق قرار داد كه 

چند روز مي رسد و به محـض آن كـه   

كامال رسيد، مي توان آن را به مدت دو 

  هفته در يخچال نگهداري كرد.

در ضمن، براي تسريع در رسـيدن  

اين ميوه مـي توانيـد آن هـا را داخـل     

پاكت كاغـذي و در دمـاي اتـاق قـرار     

دهيد كه سـرعت فرآينـد رسـيدن ايـن     

  ها افزايش پيدا مي كند.ميوه

ي كه قصد خريد انبه داريد، بايد دقت كنيد لكه هاي سياه به خصوص در سر و ته زمان

آن وجود نداشته باشد. انبه هاي ضرب ديده كه حمل و نقل مناسبي هـم نداشـته انـد،    

داراي لكه هاي سياه به خصوص در دم ميوه هستند. اين لكه ها روي پوست يا دم انبه، 

وارد گوشت آن هم بشود. به طور كلي، قـارچ  باعث مي شوند كه پوسيدگي به تدريج 

ناشي از پوسيدگي، تنها در قسمتي كه شما آن را مشاهده مي كنيد، باعث خراب شـدن  

  . ميوه انبه در بازار53شكل 
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ميوه نشده و تقريبا به تمام بافت محصول نفوذ كرده است. بـا ايـن حسـاب، مصـرف     

  .هاي مختلف از جمله انبه هايي كه داراي پوسيدگي هستند، توصيه نمي شودميوه

  
  

  نحوه شستشوي انبه

انبه جزو ميوه هاي حاوي قند است كه سيسـتم حمـل و نقـل آن بـه ايـران، چنـدان        

استاندارد و مناسب نيست. به همين دليل بايد پوست آن را پيش از مصـرف، بـا آب و   

مايع ظرفشويي يا مواد ضدعفوني كننده مخصوص ميوه و سبزي به خوبي بشوييد، آب 

ف كنيد تا آلودگي هاي محيطي يـا قـارچ و بـاكتري هـاي     بكشيد و سپس آن را مصر

احتمالي سطح انبه به خوبي از بين بروند و وارد دستگاه گوارش نشـود. ممكـن اسـت    

شكستن برخي از انبه ها باعث چسبنده شدن سطح ميوه هاي ديگر شود و همين امر هم 

پوسـت   .كنـد  پوست ميوه ها را بيشتر مستعد جذب گرد و غبار و آلودگي به خود مي

انبه حالت گس دارد و خوردن آن چندان مطلوب نيست. اگر انبه بـا مـايع ظرفشـويي    

شسته شود، واكس روي ميوه كه شايد عامل مواد آالينده هم باشد، حذف مـي شـود و   

  .تقريبا نگراني مصرف كننده را براي مصرف پوست آن، از بين مي برد

  

 نحوه نگهداري انبه 

ه  خريداري مي شود، آماده مصرف هستند و نمي توان مدت زمـان  معموال انبه هايي ك 

درجـه سـانتي گـراد، حالـت      4زيـر   زيادي آنها را نگهداري كرد. اين ميوه در دمـاي 

سرمازدگي پيدا مي كند و بسيار بدمزه مي شود. به همين دليل توصيه مي شـود انبـه را   

دربـاز درون جـا ميـوه اي     ابتدا داخل روزنامه بپيچيد، سپس آن را داخل يـك نـايلون  

يخچال قرار دهيد و درست پيش از مصرف هم پوست آن را بشوييد. به اين ترتيب مي 

هفته نگهداري كرد. ضمن اينكه انبه جـزو ميـوه هـايي     2توان انبه هاي سالم را حدود 

است كه اگر كنار ميوه هايي مانند سيب يا هلو قرار بگيرد، به سرعت گاز اتيلن از خود 
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عد مي كند و خراب مي شود. به همين خاطر انبه را بايد جدا از ميوه ها و سـبزي  متصا

  .هاي ديگر و به شكلي كه گفته شد، داخل يخچالي با دماي معمولي نگهداري كرد

  
  

  روشهاي خوردن انبه

هـايي   بنابراين انبه .باشد ها عموما بسيار آبدارند و خوردن آنها بسيار كثيف كننده مي انبه

هاي گرمسيري بـه صـورت نيمـه     شوند همانند بيشتر ميوه مناطق معتدله صادر ميكه به 

اگرچه آنها توليد كننده اتيلن هسـتند و در طـول حمـل و نقـل      .شوند رسيده چيده مي

انبـه رسـيده داراي    .درسند، به ندرت به اندازه نوع تازه داراي آب يـا طعـم هسـتن    مي

براي اينكه انبه پس از خريـد   .)54(شكل  اشندب ، زرد يا مايل به قرمز ميپوست نارنجي

همچنان به رسيدن ادامه دهد الزم است در جاي خنك و تاريك ولـي نـه در يخچـال    

اه سـاده بـراي   يك ر .يخچال جريان رسيدن انبه را به تاخير خواهد انداخت .انبار شود

    .، طبق روال آن استفاده از چاقو استاي درشت خوردن انبه

گرفته و بـه شـكل   با چاقو آن را پوست ش خوردن اين ميوه آن است كه وترين ر ساده

شـكل  آبليمو به  آن را به همراه كمي وانت ميهمچنين .)56(شكل  صرف مي كنندتازه م

مصرف ايـن   .دارم تابستان مورد استفاده قرار دروزهاي گ يك نوشيدني در آورده و در

بستني و يـا مخلـوط    ميوه به همراه كمي

  ميـان وعـده   مـي توانـد   ير نيزشده با ش

اما يكي از نكاتي كـه  .دباشبسيار مغذي 

بايد در هنگام خوردن اين ميوه به خاطر 

داشــته باشــيد آن اســت كــه برخــي از 

افرادي كه به آلرژي تماسي مبتال هستند 

  . انبه رسيده به رنگ هاي مختلف54شكل هـاي   با تماس با پوست اين ميـوه دانـه  
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افـراد آن اسـت كـه از     بهترين توصيه به اين .شود شان ايجاد مي قرمز رنگي در پوست

هـاي حساسـيتي ايجـاد     شيرين استفاده كنند تا كمترين واكـنش رسيده و هاي كامال  انبه

  .شود

  
  و رسيده ميوه تازه.56شكل 

  

  

ر فصولي كه ايـن ميـوه در   د

آن را بـه  مي تـوان  نيست  دسترس

هاي نازكي درآورده و خشك  برش

توانـد يكـي از    اين ميوه مـي  .دنمو

يوه را تشكيل دهـد  اجزاي ساالد م

و يا آنكه به شكل پوره بـه همـراه   

  .ها به مصرف برسد ساير ميوه

  
  

 در انبار نگهداري شرايط

صورت نارس برداشت مي شود و نارس حالتي است كه رنـگ پوسـت آن    به انبه

 .)57(شكل  ودر شرايط نگهداري در انبار قابل رسيدن باشد متمايل به زرد بودهسبز يا 

شده (در انبـار) و بـراي مصـرف     ها زرد و نرمفته پس از برداشت، ميوهه 7تا  6حدود 

  .آماده اند

 . برداشت ميوه بصورت نارس جهت نگهداري در انبار57شكل 
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انبه ميوه اي فرازگرا بوده و براي كاهش طول دوره رسيدن آن مي تـوان از تيمـار   

درجه سـانتيگراد و رطوبـت    25ساعت در دماي  24-48صد در ميليون اتيلن به مدت 

  .زدايي از پوست ميوه نيز مي شود زاين تيمار سبب سب .% استفاده كرد90نسبي 

درجـه   8-10عمر انباري آن كوتاه است ميوه كامال رسيده را مي توان در دمـاي  

  .سانتيگراد نگهداري كرد

% به طور معني داري باعـث افـزايش   4-6فرو بردن ميوه در محلول كلريد سديم  

بايد شـرايط زيـر    براي نگهداري انبه در انبار.عمر گوشت ميوه در برخي ارقام مي شود

  :دشورعايت 

طور منظم به نحوي در انبارقرار داده شوند كه جريـان   به كارتن هاي ميوه بايد.1

  .باشد برقرار هوا بين آنها آزادانه

 درجـه سلسـيوس   16ـ   20درصد و حـرارت آن   85ـ   90رطوبت نسبي انبار .2

 توان در انبـار مي روز 14ـ   21در صورت رعايت شرايط فوق ميوه را به مدت .3 .باشد

  .نمود نگهداري
  

  ميوه انبه يانباردار مدت بر پتاسيم پرمنگنات ثيراتأت

 مقدار فرازگرايي مرحله شروع با فرازگرا، هاي ميوه ساير مشابه انبه در اينكه به توجه با 

 و فيزيكـي  تغييـرات ( رسـيدن  بـه  مربـوط  فرآيندهاي آن دنبال به و يافته افزايش اتيلن

 از جلـوگيري  گردد. مي انجام يبيشتر شدت با )ميوه دهنده تشكيل تركيبات بيوشيميايي

. گـردد مـي   فرازگـرا  هاي ميوه عمر افزايش موجب تواند مي اتيلن سازي رها يا و سنتز

 جاذب مواد شده، كنترل اتمسفر از استفاده با فرازگرا هاي ميوه در اتيلن اثر كردن متوقف

 .گيرد يم انجام  ناديومآ و مخلوط يا و فعال الذغ پتاسيم، پرمنگنات مانند اتيلن

 كـردن  اكسـيد  با تواند مي است كه  اتيلن قوي كننده اكسيد ماده يك پتاسيم پرمنگنات

 است جامد بصورت پتاسيم پرمنگنات كه آنجا از د. كن تبديل آب و كربنيك گاز به اتيلن

 درون و داد قـرار  بسـته  خلدا ميوه با همراه را آن توان يم ميوه يبند بسته صورت در و
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 و ماده اين به ميوه شدن آغشته خطر و ساخت جدا محصول از را آن توان يم بندي بسته

 .  ندارد وجود كننده مصرف براي سميت

 رسـيدگي  در تـاخير  موجب هيدرازيد ماليك يا و پتاسيم پرمنگنات نقره، نيترات كاربرد

 مقادير . كاربردرددا بيشتري تاثير پتاسيم تپرمنگنا مواد اين ميان در ود گردمي  انبه ميوه

 و پوسـت  فنـل  اسـيديته،  مي تواند بـر   انبه ميوه انبارداري بر پتاسيم پرمنگنات مختلف

 در توانـد  مـي  پتاسـيم  پرمنگنات گذار باشد. تاثير ميوه پوسيدگي درصد و ميوه گوشت

  .باشد موثر انبه ميوه رسيدگي تاخير

  

  ات در مورد مصرف انبهتذكر

  .انبه نارس توليد كننده بلغم و سودا در بدن مي باشد -1

قبيـل  نيسـت و ايـن   براي گرم مزاجان مناسـب   بدليل طبع گرمي كه داردانبه  -2

  .مصرف نمايندسكنجبين  ه همراهبايد آن را بافراد 

خـارش و دمـل   ايجاد و ممكن است  بودهافراد سخت هضم انبه براي بعضي  -3

نيز اسـتفاده  زنجبيل  به هنگام مصرف اين ميوهاين اشخاص ست بهتر ااز اين رو  ،نمايد

  .كنند

 .مصرف انبه بخصوص ترش آن با معده خالي، ايجاد ناراحتي معده مـي كنـد   -4

  .دنموذا و ترشي آن را همراه غذا ميل بنابراين بهتر است آن را بعد از غ

و  پوسـت بـدليل اينكـه   د،گردجدا  ه شدنانبه قبل از خورد بهتر است پوست -5

مريكـايي  آشيميايي موجود در پيچك سمي  مادهاين .عصاره انبه حاوي اوروشيول است

  .تواند در برخي افراد ايجاد حساسيت كند و سماق سمي مي

د، اين احتمال وجـود دارد كـه بـه    رنبه پالستيك خام حساسيت دا فرادي كها -6

ـ   .دداشـته باشـن  حساسـيت   نيـز  مويژه انبه خا انبه و به نش بـه خـاطر وجـود    ايـن واك

  .اسيدآناكارديك است
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برخي دالالن و فروشندگان براي رسيده كردن انبه از كاربيد كلسـيم اسـتفاده    -7

 به همـين دليـل بهتـر    ،شكالت جدي براي سالمتي ايجاد كندكنند كه ممكن است م مي

، قبـل از  باشـد ارگانيـك ن اگر انبه خريداري شـده   .دشواست از انبه ارگانيك استفاده 

  .ابتدا بايد آن را با دقت شست و يا يك شب ميوه را درون آب قرار دادصرف م
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 تأليفات 
 سال چاپ انتشارات عنوان كتاب نام نويسندگان رديف

 دوم اول

غالمرضا شريفي جهانتيغ،  1

 محمدرضا عباسي

اهميت گوگرد در 

 كشاورزي

 نوروزي
1378 - 

هانتيغغالمرضا شريفي ج 2  1386 1382 نوروزي يونجه 

 1389 1382 نوروزي توليد بذر ذرت هيبريد غالمرضا شريفي جهانتيغ 3

اي و سيلوي آنذرت علوفه غالمرضا شريفي جهانتيغ 4  1387 1383 نوروزي 

 1387 1383 نوروزي جوي بدون پوشينه غالمرضا شريفي جهانتيغ 5

وي آنترتيكاله و سيل غالمرضا شريفي جهانتيغ 6  1384 1384 نوروزي 

غالمرضا شريفي جهانتيغ،  7

 محمدرضا عباسي

 نوروزي سورگوم
1384 1387 

غالمرضا شريفي جهانتيغ،  8

 محمدرضا عباسي

 نوروزي جو
1385 1386 

غالمرضا شريفي جهانتيغ،  9

 محمدرضا عباسي

 نوروزي ذرت
1385 1386 

غالمرضا شريفي جهانتيغ،  10

 محمدرضا عباسي

ي بر تغذيه گياهيامقدمه  نوروزي 
1386 - 

غالمرضا شريفي جهانتيغ،  11

 محمدرضا عباسي

 نوروزي ارزن
1386 1388 

غالمرضا شريفي جهانتيغ،  12

 محمدرضا عباسي

ايسوياي علوفه  نوروزي 
1387 1388 

غالمرضا شريفي جهانتيغ،  13

 محمدرضا عباسي

ايكلزاي علوفه  نوروزي 
1387 1388 

ي جهانتيغ، غالمرضا شريف 14

 محمدرضا عباسي

ايكاكتوس علوفه  نوروزي 
1387 - 

غالمرضا شريفي جهانتيغ،  15

هراب سهرابيس  

اهميت بوجاري و 

 ضدعفوني بذر

 نوروزي
1387 1388 

 1388 1387 نوروزيشبدر، استفاده از علوفه و غالمرضا شريفي جهانتيغ،  16



  93                                                                                               آشنايي با انبه و فرآورده هاي آن
 

 
 

 سيلوي آن محمدرضا عباسي

غ، غالمرضا شريفي جهانتي 17

 محمدرضا عباسي

ايمحصوالت علوفه  نوروزي 
1393 - 

غالمرضا شريفي جهانتيغ،  18

 محمدرضا عباسي

-آشنايي با محصوالت علوفه

 اي جديد

 نوروزي
1393 - 

غالمرضا شريفي جهانتيغ،  19

 فاطمه شريفي جهانتيغ

تأثير فناوري اطالعات بر 

 كشاورزي

 نوروزي
1393 - 

غالمرضا شريفي جهانتيغ،  20

حمدرضا عباسيم  

اهميت استفاده از بذور 

 هيبريد و اصالح شده

 نوروزي
1393 - 

غالمرضا شريفي جهانتيغ،  21

 محمدرضا عباسي

اهميت كشت محصوالت 

اي در تغذيه دامعلوفه  

 نوروزي
1393 - 

غالمرضا شريفي جهانتيغ،  22

 محمدرضا عباسي

 نوروزي آشنايي با انبه
1394 - 

يغ، غالمرضا شريفي جهانت 23

 محمدرضا عباسي

 نوروزي بادام زميني و اهميت آن
1394 - 

غالمرضا شريفي جهانتيغ،  24

 محمدرضا عباسي

 نوروزي زيتون
1394 - 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  






