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مقدمه
ُکنار نوعی درخت میوه مطلوب برای نواحی خشک و نیمه خشک و مناطقی است که 
درختان میوه دیگر به دلیل ممکن نبودن آبیاری یا شرایط نامناسب خاک و اقلیم، قادر به رشد 
نباشند. پرورش گونه های جنس ُکنار در نواحی گرم و خشک توصیه شده است. گونه های 
مختلف کنار در بسیاری از مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر ایران پراکنده اند. در این بین، 
دو گونه کنار وحشی و کنار هندی بیش ترین پراکنش را داشته اند. کنار وحشی به صورت 
خودرو در نواحی مختلف وجود دارد و از برگ آن سدر تهیه می شود و همچنین در تغذیه 
دام کاربرد دارد. از طرفی، بذر میوه آن به عنوان ماده اولیه تکثیری برای تولید پایه کنار 
پیوندی به کار می رود. کنار هندی که با عنوان کنار پیوندی یا بمبئی نیز شناخته می شود، 
میوه  تازه خوری  برای مصرف  و  دارد  باالیی  به هسته  نسبت گوشت  و  میوه های درشت 
مورد استفاده قرار می گیرد. این گونه کنار به سرما بسیار حساس تر از کنار وحشی است. 
به هرحال، ترکیب پایه و پیوندک دو گونه اخیر )کنار هندی روی کنار وحشی(، نوعی ساختار 
پیوندی ایجاد می کند که در نواحی فاقد سرمای شدید، رشد رویشی قابل مالحظه ای دارد 

و میوه تولیدی آن در فصل زمستان می تواند جایگاه خاصی در بازار مصرف داشته باشد.
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منشأ و پراکنش
منشأ کنار آسیای مرکزی است. آسیای مرکزی به مناطقی شامل شمال غرب هند، 
افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان و چین اطالق می شود. این درخت در نقاط مختلف دنیا 

به صورت وحشی، نیمه وحشی و تحت کشت یافت می شود.

گیاه شناسی کنار
جنس ُکنار1 متعلق به خانواده رامناسه2 است و در نواحی گرمسیر و نیمه گرمسیر 
نیمکره شمالی مشتمل بر ۴0 گونه است. ارتفاع گیاه عموماً ۵ تا 8 متر، همیشه سبز 
با تاجی کروی یا تخم مرغی و سطح زیرین برگ ها زبر و کرک دار و سطح باالیی آن ها 
سبز رنگ است. رگ برگ اصلی سه شاخه از مشخصه درختان کنار است )شکل 1(. 

کنار وحشی 3 و کنار هندی ۴ دو گونه مهم کنار به شمار می آیند )شکل 2(.

شکل 1- ساختار ریخت شناسی درخت کنار پیوندی )راست( و رگ برگ سه شاخه ای برگ کنار )چپ(

1- Ziziphus

2- Ramnacea

3- Ziziphus spina-christi

4- Ziziphus mauritiana
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شکل 2- میوه کنار هندی ژنوتیپ سیبی )باال( و کنار وحشی )پایین(

کنار هندی عمدتاً در نواحی گرمسیر و نیمه گرمسیر و کنار وحشی هم در نواحی معتدل 
دارای  وحشی  کنار  می شوند.  یافت  جهان  نیمه گرمسیر  و  گرمسیر  نواحی  در  هم  و 
سبز روشن  رنگ  به  برگ هایی  با  8 متر ارتفاع(  تا   6( قائم  درختانی  و  است  ریز  میوه 
و  کشیده  گرد،  میوه های  و  خزان دار است  گونه  این  دارد.  کرک  بدون  با سطح زیرین 
تخم مرغی با رنگ های متنوع زرد، قرمز، نارنجی و سبز دارد. کنار هندی که معموالً با 
نام کنار پیوندی نیز شناخته می شود، درختی پر رشد، کوچک و گسترده دارد و با توجه 
به رقم ممکن است قائم یا همانند درخت انگور دارای شاخه هایی آویخته باشد. این گونه 
همیشه سبز است و سطح زیرین برگ های آن به طور متراکم کرک دار است. میوه های 
این گونه گرد تا بیضی شکل و به رنگ زرد مایل به سبز تا قهوه ای مایل به قرمز هستند. 
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ارقام کنار
بیش از 180 رقم کنار در دنیا گزارش شده است. هند بزرگ ترین تولید کننده کنار 
در دنیاست و در آن بیش از 12۵ رقم کنار شناسایی شده است. این ارقام از طریق 
انتخاب در نواحی مختلف توسعه یافته اند. به نظر می رسد فهرست نام گذاری ارقام کنار 
می شود.  شناخته  متفاوتی  نام های  با  مختلف  نواحی  در  رقم  یک  و  نیست  باقاعده 
در استان هرمزگان ژنوتیپ های مختلفی از کنار وجود دارد که با توجه به شکل میوه 

نام گذاری محلی شده اند و با عناوین سیبی، تخم مرغی، دوکی و... شناخته می شوند.
محکمی  و  سفت  بافت  از  و  ژنوتیپ هاست  بقیه  از  دیررس تر  کنار،  سیبی  ژنوتیپ 

برخوردار است و برای انتقال به نقاط دوردست مناسب است.
تا  زودرس  از  و  درشت  تا  ریز  تخم مرغی  از  و  دارد  بسیاری  تنوع  تخم مرغی  تیپ 
میان رس متغیرند. این نوع کنارها، از تردی و شیرینی خاصی برخوردار است و به دلیل 
قابلیت  کنارها  نوع  این  حال،  این  با  دارد.  منطقه  در  بسیاری  طرف داران  زودرسی، 

کم تری برای نگهداری طوالنی مدت نسبت به ژنوتیپ سیبی دارند.
ژنوتیپ دوکی، که میوه های دوکی شکل تولید می کند، تقریباً میان رس-دیررس است؛ 
ولی از مهم ترین مزایای آن، قابلیت مصرف در زمانی است که میوه ها هنوز سبزند و تغییر 

رنگ به زرد نداده اند. این ژنوتیپ نیز بافت محکمی دارد و برای انتقال مناسب است.
در همه ژنوتیپ های مذکور، با رسیدن کامل میوه و قهوه ای شدن گوشت، قابلیت خوراکی 
کاهش پیدا می کند و در بسیاری موارد گوشت میوه تخمیر می شود و طعم نامطبوعی دارد.

ترکیبات و موارد استفاده
میوه رسیده کنار ارزش غذایی بسیاری دارد. ترکیبات میوه کنار در ارقام مختلف 
و نیز در اقلیم های مختلف متفاوت است. اجزاء اصلی موجود در چندین رقم کنار در 

جدول 1 ارائه شده است. 
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جدول 1- ترکیبات میوه کنار در برخی ارقام مهم

اجزا
بانارسی 

کاراکا1
کایتلی4عمران3گوال2

97-9696-979۵93-96گوشت )درصد(

--8181رطوبت )درصد(

3/9۴/7۴/03/۵بذر )درصد(

18-2016-2018-1717-13مواد جامد محلول5 )درصد(

10-7/۴۴/9-12/17/2-12/۴8/3-۵/۴قند کل )درصد(

2/7-2/91/9۵-۵/82/6-3/73/3-3/3قندهای احیا )درصد(

8/0-۴/92/2-8/۴۴/8-8/۴2/۴-3/3قندهای غیراحیا )درصد(

ویتامین  ث
 )میلی گرم در 100 گرم(

66-11070/073-10389-133

اسید،  تا 2/۵ درصد   0/3 قند،  تا 28 درصد  کنار حاوی 20  میوه  موارد،  برخی  در 
مقدار  و  میوه  100 گرم  در  ویتامین ث  600 میلی گرم  تا   ۵00 پروتئین،  2/9 درصد 
مقدار  که  شد  مشاهده  بررسی  یک  در  است.  کمپلکس  ب  ویتامین  بسیار زیادی 
است.  میوه  پوست  نزدیک  گوشت  از  بیش تر  بذر  نزدیک  گوشت  در  ویتامین ث 
میوه(.  در 100 گرم  )1020 میلی گرم  دارند  ویتامین ث  زیادی  مقدار  برگ های کنار 
همچنین سوکسینیک اسید6 و مالیک اسید7 در میوه و مالیک اسید و تارتاریک اسید8 
در برگ های کنار چیني )عناب( وجود دارد. از طرفی بذر، ریشه و پوست ساقه کنار نیز 

1- Banarsi Karaka
2- Gola
3- Umran
4- Kaithli
5- TSS )Total Soluble Solid(
6- Succinic acid
7- Malic acid
8- Tartaric acid
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حاوی برخی آلکالوئیدهاست. میوه های کنار عمدتاً به صورت تازه خوری مصرف می شود. با 
این حال اشکال دیگر نظیر میوه خشک شده، کنسرو شده، ترشی، مربا و دیگر محصوالت 

نظیر شربت یا آب میوه و روغن کنار را نیز می توان از آن تهیه کرد.
در قدیم، داروهای یونانی مختلفی از عصاره کنار تهیه می شد که به عنوان تصفیه کننده خون 
و هضم کننده غذا مورد استفاده قرار می گرفتند. پودر و جوشانده تهیه شده از ریشه کنار 
اسهال  در درمان تب، زخم معده و زخم های کهنه و پوست ساقه کنار در درمان 
مؤثر است. ارزش دارویی بخش های مختلف درخت و میوه گونه های مختلف کنار، 

به طور کامل شناخته نشده است.
به عنوان علوفه در  از برگ ها  تولید می کند.  اقتصادی زیادی  گیاه کنار، محصوالت 
نواحی خشک استفاده می شود. همچنین از برگ های کنار وحشی برای تهیه شامپو 
استفاده می شود. ساقه آن به دلیل دارا بودن کیفیت چوب مناسب برای ساختن ابزار 
مختلف کشاورزی به کار می رود. چوب آن نیز به عنوان الواری با  ارزش مورد توجه است 
می کند.  تولید  خوبی  زغال  کنار  چوب  می رود.  به کار  ساختمان ها  ساختن  در  و 

شاخه های خاردار کنار معموالً برای حصارکشی مزارع به کار می رود. 

خاک و آب
کنار به دلیل طبیعت مقاوم و سیستم ریشه عمودی خود می تواند در محدوده وسیعی 
از خاک  ها شامل خاک های متخلخل و خاک های غیرحاصلخیز و نامناسب برای اکثر 
می تواند  کنار  که  است  داده  نشان  مطالعات  یابد.  پرورش  غیرمثمر  و  مثمر  درختان 
به طور رضایت بخشی در خاک های قلیایی با pH و سدیم باال رشد کند. با این حال 
خوب  رشد  باعث  قلیایی  کمی  تا  خنثی  اسیدیته  با  عمیق  لومی  شنی-  خاک های 
درختان کنار می شود. به عقیده برخی محققان گیاهان مستقر شده حتی در شوری 
وحشی  کنار  می دهند.  ادامه  رشدشان  به  به خوبی  نیز  سانتی متر  بر  21 میلی موس 
مقاوم ترین گونه در برابر شوری است. همچنین پیشنهاد شده است که این گونه می تواند 
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برای احیاء بیولوژیکی خاک های شور به کار رود. کنار به هدایت الکتریکی )EC( باالی 
آب آبیاری نیز مقاوم است و نیز در برابر کم آبی بسیار مقاوم است، به طوری که حتی 

بدون آبیاری قادر به رشد و تولید محصول است.

اقلیم
کنار در شرایط اقلیمی مختلف قادر به رشد است. با این حال دمای زیر نقطه انجماد 
به میوه ها و نیز گیاهان جوان آن آسیب می رساند. کنار درختی مناسب برای کشت 
از  هندي  کنار  و  )عناب(  کنار چیني  گونه  دو  است.  نیمه خشک  و  نواحی خشک  در 
در  و  است  خزان دار  )عناب(  چیني  کنار  نیستند.  هم  به  شبیه  اقلیمی  نیازهای  نظر 
سرمای شدید به آرامی رشد می کند. به نظر می رسد رشد، گل دهی و رسیدن میوه کم وبیش 
وابسته به دماست و بر همین اساس در نواحی مختلف متغیر است. در مناطق مختلف 
به  شروع  اواخر اسفند  تا  دی  ماه  اواسط  از  هندی  کنار  میوه های  براساس رقم،  و 
رسیدن می کنند. حساسیت کنار هندی به سرما به حدی است که در برخی سال ها، با 
کاهش دما به حدود 3 درجه سانتی گراد در مدت زمان کوتاه در منطقه میناب، میوه ها 

و برگ ها عالئم سرمازدگی نشان می دهند. 

وضعیت کنار در استان هرمزگان
به  خوبی  مقاومت  عمودی،  و  عمیق  ریشه ای  سیستم  داشتن  به دلیل  کنار  درخت 
برای  مناسب  جایگزینی  به عنوان  بنابراین  و  دارد  خاک  و  آب  شوری  و  تنش خشکی 
لیموترش در استان هرمزگان مطرح است. با توجه به گسترش بیماری جاروی جادوگر 
پیوندی  کنارهای  از  استفاده  استان،  این  در  لیموترش  باغات  ازبین رفتن  و  لیموترش 
درآمد  منبع  می تواند  جاروک،  بیماری  با  مبارزه  در  قطعی  نتیجه  به  حصول  تا 
خشکی  به  مقاومت  بر  عالوه  گیاه  این  مزایای  از  باشد.  منطقه  باغداران  برای  خوبی 
آماده  کوتاهی  مدت  در  که  کرد  اشاره  آن  سریع  رویشی  رشد  به  می توان  شوری،  و 



14
پرورش کنار هندی در استان هرمزگان

پیوند می شود و در سال اول باردهی نیز، عملکرد قابل مالحظه ای دارد. در سال 1386 
ایستگاه  در  هرمزگان  استان  سرتاسر  از  هندی  کنار  از  ژنوتیپ های مختلفی  پیوندک 
تحقیقات کشاورزی میناب، جمع آوری و در قطعه باغی روی کنار وحشی کوپیوند شد. 
این ژنوتیپ ها به طور پراکنده و موردی از کشورهایی مانند هند و پاکستان وارد شده 
از طریق بذر  یا  بودند  یا محوطه یک منزل کشت شده  باغ  به عنوان تک درخت در  و 
در  که  درختان  این  شدند.  تکثیر  تولیدی  میوه  مرغوب بودن  اساس  بر  و  تکثیر شده 
کردند  تولید  مناسبی  میوه  کوپیوند،  از  پس  اول  سال  در  هستند،  13 ژنوتیپ  حدود 
پیوندک  تهیه  برای  مادری  باغ  به عنوان  و  دارند  اقتصادی  تولید  حال حاضر  در  و 
مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین 3 ژنوتیپ برتر از این مجموعه )کدهای 9، 11 و 

20 کلکسیون میناب( در قطعه ای مجزا، تکثیر شده و پرورش داده شدند.

تکثیر
جمعیت زیادی از درختان بذری کنار در باغات قدیمی وجود دارد که میوه های با اندازه و 
کیفیت نامرغوب تولید می کنند. تلفیق روش جنسی و غیرجنسی )تولید پایه بذری و کوپیوند 
ارقام مطلوب روی آن( یکی از مهم ترین روش های غلبه بر این محدودیت است که توسط آن 

می توان میوه های ارقام مطلوب را تولید کرد.
ُکنار  در  کوپیوند  و  خوابانیدن  قلمه زنی،  نظیر  رویشی  تکثیر  مختلف  روش های 
به کار رفته و موفقیت شان به ثبت رسیده است. با این حال کوپیوند به عنوان بهترین و 
تجاری ترین روش تکثیر کنار شناخته شده است. انواع مختلفی از روش کوپیوند نظیر 
کوپیوند شکمی1، شکافی2، حلقوی3، وصله ای۴ و... آزمایش شده اند؛ اما بهترین روش 
در کنار، پیوند شکمی و شکافی است. پیوند حلقوی به دلیل اینکه هم قطر  بودن پایه 

1- T-Budding

2- I-Budding

3- Ring Budding

4- Patch Budding



15
پرورش کنار هندی در استان هرمزگان

و پیوندک در انجام آن ضروری است، روشی پرزحمت است و بنابراین پیوند شکمی 
ترجیح داده می شود. زمان کوپیوند عمدتاً به دما، رطوبت و دسترسی به مواد گیاهی 
برای انجام آن بستگی دارد. طبق بررسی های میدانی در طول سال های 1387 تا 139۵، 
شهریور(  )مرداد و  تابستان  اواخر  هرمزگان  استان  در  کوپیوند  انجام  زمان  بهترین 
پیوند،  باالی محل  از 10 سانتی متری  پایه  پژوهش ها قطع  بر اساس  است )شکل 3(. 
افزایش  باعث  انتهایی،  غالبیت  اثر  کاهش  به دلیل  پیوند،  انجام  از  پس  بالفاصله 
رشد پیوندک می شود. ارتفاع محل پیوند در فاصله 30 سانتی متری از سطح خاک اثر 

بهتری بر افزایش تاج درخت پیوندی نسبت به فاصله 20 سانتی متری دارد.

 

A

C

E

B

D

F

 

،)B( واژگون T ایجاد شکاف ،)A( شکل 3- انجام پیوند جوانه در کنار هندی. شاخه حاوی پیوندک
 ،)D( بستن محل پیوند با نوار پالستیکی ،)C( قراردادن پیوندک در شکاف 

)F( رشد جوانه پیوندک ،)E( قطع پایه از باالی محل پیوند بالفاصله بعد از انجام پیوند
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پایه کنار عموماً از بذر گونه های وحشی تهیه می شود. همچنین گونه های روگوسا1، 
از  پیوند  ناسازگاری  هیچ گونه  زیرا  شده اند؛  توصیه  پایه  به عنوان  زیلوکارپا3  و  اُنوپلیا2 
آن ها گزارش نشده است. به دلیل ُکند رشدبودن و عادت رشد گسترده گونه نوموالریا۴، 
پیوندک کوپیوند شده روی این گونه در مقایسه با گونه های دیگر پاکوتاه باقی می مانند. 
بنابراین این گونه می تواند به عنوان پایه برای ایجاد باغات بسیار متراکم با درنظرگرفتن 
مدیریت آسان  و  میوه  خوب  اندازه  و  کیفیت  باردهی،  زود  نظیر  ویژگی ها  دیگر 
درختان پاکوتاه به کار رود. از طرفی گزارش شده است که پایه کنار چینی )عناب( را 

می توان از طریق قلمه ریشه نیز تکثیر کرد.

تولید دانهال
جوانه زنی بذر کنار به دلیل سفت بودن هسته )بذر( کمی مشکل است و در حدود 
می توان  را  جوانه زنی  برای  الزم  زمان  دارد.  نیاز  جوانه زنی  برای  زمان  ۴ هفته  تا   3
که  نشان می دهد  مطالعات  داد.  کاهش  هفته  به یک  )با دقت(  درون بر  با شکستن 
تنظیم کننده های رشد، جوانه زنی را تسریع می بخشند. استفاده از اسید سولفوریک نیز 
در کاهش سختی پوسته بذر کنار و تسهیل جوانه زنی مؤثر تشخیص داده شده است. 
نتایج پژوهش ها نشان دادکه تیمار چینه سرمایي به مدت 3 هفته از نظر صفات جوانه زني 

و خصوصیات گیاهچه، تیمار مناسب برای کنار وحشي است.

تولید گیاهان پیوندی در کیسه های پالستیکی
برخالف مرکبات، کشت بذر کنار در خزانه خاکی و سپس جابه جایی آن به زمین اصلی 
به  جابه جایی  زمان  در  کنار  ریشه های  قطع شدن  اثر  در  زیرا  نیست؛  مرسوم  چندان 
زمین اصلی، امکان ازبین رفتن آن ها وجود دارد. به همین دلیل بذر کنار مستقیماً در 

1- Ziziphus rugosa

2- Z. Oenoplia

3- Z. xylocarpa

4- Z. nummularia
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محل اصلی کشت می شود و در همان جا کوپیوند صورت می گیرد. انجام کوپیوند در زمین 
اصلی کاری پر زحمت است و گیاهان پیوندی نیاز به مراقبت زیادی دارند و زمان ایجاد 
باغ کنار به تأخیر می افتد. برای تولید گیاهان پیوندی می توان از کیسه های پالستیکی 
با اندازه 10×2۵ سانتی متر استفاده کرد. در این روش کیسه های پالستیکی با استفاده از 
پیت ماس یا کوکوپیت و خاک سبک به نسبت 1:1 پر شده و در خزانه قرار داده می شود 
اواخر زمستان درون آ ن ها کاشته می شود. دانهال های 90 روزه موجود در  و بذرها در 
کیسه های پالستیکی در اوایل خرداد به گلدان بزرگ تر منتقل شده و در مرداد و شهریور 
کوپیوند می شوند؛ سپس گیاهان پیوندی در آذر ماه آماده انتقال به زمین اصلی هستند 

)شکل های ۴ تا 6(.

شکل ۴- دانهال هاي کنار کشت شده به منظور تولید پایه درخت پیوندي کنار هندی

 شکل ۵- دانهال هاي کنار منتقل شده به گلدان بزرگ تر به منظور رشد و آمادگی برای پیوند
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شکل 6- نهال پیوندی کنار کاشته شده در زمین اصلی )راست( و درخت بذری کنار وحشی )چپ(

کنار را می توان از طریق خوابانیدن هوایی، قلمه زنی و پیوند شاخه نیز تکثیرکرد؛ 
12 سانتی متر،  تا   8 طول  به  برگ دار  قلمه های  نیستند.  معمول  روش ها  اما این 
می دهند.  نشان  سانتی گراد  28 درجه  تا   26 دمای  در  را  ریشه زایی  بیش ترین درصد 
قلمه های گرفته شده از بخش های پایینی شاخه ها و تیمار شده با ایندول بوتریک اسید1 
به غلظت ۵0 میلی گرم در لیتر به مدت 10 و 12 ساعت، به ترتیب 96 و 89 درصد 
ریشه زایی داشتند. پیوند شاخه به روش زیني واژگون )اسکنه محلي( نیز در تولید نهال 

پیوندي کنار مؤثر است.

کشت
بهترین زمان کشت نهال کنار در استان هرمزگان پاییز و اواخر زمستان است. با این  
حال به دلیل وجود زمستان مالیم در مناطق جنوبی این استان، کشت نهال در طول پاییز 
و زمستان معمول است. پرورش کنار در مناطق شمالی استان هرمزگان نظیر حاجی آباد 
به دلیل وجود سرمای شدید زمستان توصیه نمی شود. با توجه به رشد گسترده و گاهی 
خزنده ارقام کنار، ایجاد فاصله کشت 6 × 6 متر تراکم مناسبی در باغ ایجاد می کند. 
گودال کشت به عمق و قطر 90 سانتی متر حفر می شود و به مدت یک ماه در معرض 
تابش نور خورشید قرار داده می شود. سپس گودال با مخلوطی از خاک و کود حیوانی 

1- Indole-3-butyric acid )IBA(
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پر می شود. پس از نشست کردن خاک، گیاهان پیوندی کشت می شوند. پس از کشت، 
پای نهال ها برای خروج هوا محکم فشرده شده و بالفاصله آبیاری صورت می گیرد. 

تربیت و هرس
قوی  اسکلتی  ایجاد  برای  رشد  اول  3 سال  تا   2 طول  در  کنار  درختان  تربیت 
تمایل  و  دارد  انگور  درخت  همانند  رشدی  عادت  هندی  کنار  ضروری است.  بسیار 
و  انبوه  ساختاری  نشود،  انجام  صحیح  تربیت  اگر  دارد.  پایین  به  رو  و  رشد افقی  به 
گسترده با شاخه های باریک و طویل ایجاد می شود. در صورتی که بیش از یک شاخه 
مناسبی  شرایط  و  می شوند  پرپشت  و  انبوه  شاخه ها  باشد،  خارج شده  قاعده ساقه  از 
برای رشد آفات و بیماری ها فراهم می شود. این چنین درختانی عمر کوتاهی داشته 
تربیت نشده  و  انبوه  درختان  در  میوه  برداشت  عالوه  به  عملکرد ضعیفی دارند.  و 
دشوار است. برای توسعه اسکلتی قوی در درخت، تربیت صحیح درختان از مرحله خزانه 
الزامی است. درختان جوان کاشته شده در زمین اصلی باید توسط قیم حمایت شوند و 
پیوندک و ساقه اصلی آن از صدمه مصون بماند. با توجه به اینکه ارقام تجاری کنار عادت 
رشد گسترده ای دارند، استفاده از قیم در آن ها در طول یکی دو سال اول تربیت درخت 

ضروری است.
در طول سال اول، درخت رشد زیادی دارد و تعداد زیادی شاخه جانبی از ساقه اصلی 
بیرون می آید. تمام شاخه های ثانویه به طول 7۵ سانتی متر در نزدیکی سطح زمین باید 
حذف شوند تا اجازه رشد قوی و مستقیم به تنه اصلی داده شود. بر روی ساقه اصلی 
ایجاد  برای  اصلی،  اطراف ساقه  یکنواخت در  به طور  ثانویه  تا ۵ شاخه جانبی  باید 3 

اسکلت مناسب انتخاب شود.
ــر روی  ــد ب ــاخه های جدی ــعه ش ــرای توس ــد ب ــل بای ــن عم ــال دوم، ای ــول س در ط
ــا  ــد ب ــاخه جدی ــا ۴ ش ــه 3 ت ــاخه ثانوی ــر ش ــود. روی ه ــرار ش ــاخه های ثانویه تک ش
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ــد  ــاه بای ــح اســکلت گی ــی و صحی ــادل نهای ــود. تع پراکنش مناســب باید نگه داشته ش
در ســال ســوم بــرای دســتیابی بــه ســاختاری قــوی انجــام گیــرد. 

می شود.  تولید  فصل جاری  شاخه های  روی  برگ های جوان  محور  در  کنار  میوه 
تولید  نیز  و  برای تحریک رشد خوب و سالم  بنابراین هرس سالیانه منظم در کنار، 
از  جلوگیری  برای  نیز  شاخه ها  است. هرس  بسیار ضروری  درخت  در  میوه  حداکثر 

انبوه شدن و کمک به کاهش شیوع آفات و بیماری ها الزامی است.
در استان هرمزگان بهترین زمان هرس کنار از زمان اتمام برداشت میوه )نیمه دوم اسفند( 
تا اول خرداد ماه است. در زمان هرس شاخه های خشک، مرده، بیمار، درهم رفته و 
انشعابات ضعیف باید حذف شوند. پس از استقرار ساختار درخت، هرس باید هر ساله 

ادامه یابد؛ ولی از هرس بسیار شدید باید خودداری کرد. 
هرس شدید تأثیرات منفی روی رشد گیاه دارد و عملکرد را کاهش می دهد. برای تولید 
عملکرد مطلوب و کیفیت خوب میوه، 2۵ درصد شاخه های یک ساله باید سربرداری 

شوند. حذف 2۵ تا 7۵ درصد شاخه های فصل قبل منجر به کاهش عملکرد می شود.
در تحقیقی که روی تأثیرات هرس بر تشکیل میوه انجام شد، گزارش شد که تشکیل 
عملکرد  و  نهایی  میوه  تشکیل  ولی  یافته،  افزایش  متوسط  تیمار هرس  در  اولیه  میوه 
در گیاهان کم تر هرس شده بیش تر است. به طور کلی برای اعمال روش صحیح هرس 
طول  در  هرس  شدت  می شود  توصیه  هرمزگان  استان  در  هندی  کنار  درختان  در 
هرس شدید  سال  یک  در  چندساله،  مثمر  درختان  در  کند.  تغییر  سال های متوالی 
تا   80 طول  به  اصلی  شاخه  چند  و  شده  حذف  همه شاخه های فرعی  و  انجام گیرد 
100 سانتی متر نگه داشته شود. در سال بعد )دوم( هرس 2۵ درصد، سال سوم ۵0 درصد 
و سال چهارم 7۵ درصد انجام گیرد. تکرار این چرخه هرس، در طول سالیان بعد، باعث 

بهبود عملکرد میوه و همچنین رشد متقارن و زیبای درخت می شود )شکل 7(.
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رشد یک طرفه نهال پیوندی

           
درخت کنار پیوندی هرس شده با فرم متقارن          هرس شدید )100 درصد( در اواسط فروردین

  

 
رشد سریع  جوانه ها پس از هرس              رشد کامل شاخه در درختان هرس شده )مهر ماه(

   

 

شکل 7- هرس درختان کنار هندی

میوه های آماده برداشت کنار پیوندی
)کد 7 کلکسیون میناب(

نمایی از کلکسیون کنار پیوندی  ایستگاه تحقیقات 
کشاورزی میناب
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آبیاری
درخت کنار عمدتاً در نواحی گرم دنیا پرورش داده می شود و در این مناطق مقدار و 
پراکنش بارندگی نامناسب است. بنابراین برای تولید اقتصادی میوه، برنامه ریزی آبیاری 
باید با دقت فراوان انجام شود. درخت کنار به دلیل دارا بودن سیستم ریشه ای راست 
و عمیق و طبیعت خشکی پسند در برابر کم آبی مقاوم است، به سرعت استقرار می یابد 
و به مراقبت و آبیاری بسیار کمی نیاز دارد. این گیاه حتی بدون آبیاری نیز محصول 
اسفند ماه  تا  هندی  کنار  میوه های  برداشت  نیست.  اقتصادی  ولی  تولید می کند، 
پایان می یابد و درختان پس از اعمال هرس، در طول ماه های فروردین تا شهریور به 
رشد رویشی خود ادامه می دهند. در این دوران، برای دستیابی به محصول اقتصادی، 
آبیاری  از  باید  آبان(  و  )مهر  الزامی است. در زمان گل دهی  آبیاری مناسب درختان 
از  بیش از حد درختان کنار هندی خودداری کرد، زیرا گل ها ریزش می کنند. میوه 
اواخر مهر تا اواخر آذر به تناوب تشکیل می شود. برای نمو بهتر میوه ها، از آذر تا بهمن 
آبیاری باید با دقت و منظم انجام شود. آبیاری به طور قابل مالحظه ای ریزش میوه را 
کاهش می دهد. از طرفی گزارش شده است که آبیاری در زمان بلوغ میوه ها می تواند 

رسیدن آن ها را به تأخیر اندازد.
کاهش کیفیت آب آبیاری و افزایش امالح در آن در سال های اخیر، به دلیل کاهش 
آبیاری  آب  شورشدن  باعث  زیرزمینی،  آب های  از  برداشت  افزایش  و  جوی  نزوالت 
کم آبی  به  متحمل  گیاهان  مهم ترین  از  یکی  کنار  است.  عرصه کشاورزی شده  در 
تا  را  آب  شوری  خوزستان،  در  انجام شده  آزمایش های  براساس  که  است  شوری  و 
6 دسی زیمنس بر متر معادل 6000 میکروموس تحمل می کند. افزایش شوری، عالوه 
بر کاهش تعداد برگ که نقش مهمی در فتوسنتز و رشد گیاه دارد، باعث ایجاد اختالل 
در غلظت عناصر غذایی در برگ و ریشه می شود و عملکرد نهایی محصول را تحت تأثیر 

قرار می دهد.
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در نواحی ساحلی استان هرمزگان شوری خاک و آب به صورت توأم وجود دارد. از 
این رو در مواردی مشاهده می شود که در باغات کنار هندی، پس از وقوع بارندگی، 
بسیاری از درختان دچار ضعف شدید می شوند که در برخی مواقع باعث خشک شدن 
درخت می شود. دلیل این رخداد را احتماالً می توان به شست وشوی نمک موجود در 
الیه های سطحی خاک و قرارگرفتن آن در ناحیه ریشه نسبت داد. در این حالت برخی 
بیماری های قارچی نیز به برگ های درخت حمله می کند. برای حل این مشکل، در 
ابتدا پیشنهاد می شود آبیاری غرقابی سنگینی انجام شود تا نمک های تجمع یافته در 
ناحیه ریشه آب شویی شوند و سپس محلول پاشی با استفاده از یک قارچ کش مناسب 

انجام می گیرد.
برنامه زمان بندی آبیاری باغات مثمر کنار هندی در استان هرمزگان به روش قطره ای، 
بر اساس تجربیات در کلکسیون کنار هندی ایستگاه تحقیقات کشاورزی میناب در 
جدول 2 ارائه شده است. بر این اساس، در فصل بهار که درختان پس از هرس سالیانه 
باید  آبیاری  می کنند،  تولید  جدید  شاخه های  و  کرده اند  آغاز  را  خود  رویشی  رشد 
به طور منظم انجام شود. با افزایش دمای محیط در تابستان، دور آبیاری به ۴ تا ۵ روز 
کاهش می یابد تا تبخیر و تعرق گیاه در شرایط جوی حاکم بر تابستان جبران شود. با 
شروع گل دهی از اوایل پاییز تا اواخر پاییز، دور آبیاری افزایش می یابد. بدیهی است 
در این بازه زمانی، دمای محیط کاهش یافته و درنتیجه میزان تبخیر و تعرق گیاه نیز 
کاهش می یابد. بنابراین برای جلوگیری از ریزش گل ها و افزایش احتمال تشکیل میوه، 
برای  میوه،  رشد  با شروع  می شود.  کاسته  فصل  این  در  استفاده  مورد  آب  میزان  از 

افزایش سرعت رشد میوه مجدداً آبیاری با دور آبیاری کم تری انجام می شود. 



24
پرورش کنار هندی در استان هرمزگان

جدول 2- برنامه عمومی زمان بندی آبیاری باغات مثمر کنار هندی در استان هرمزگان به روش قطره ای

فصل
وضعیت رشدی 

درخت
دور آبیاریآبیاری

مدت کارکرد 
سیستم

۵ ساعت7-۵ روزآبیاری منظمرشد رویشیبهار

۵ ساعت۵-۴ روزآبیاری منظمرشد رویشیتابستان
3 ساعت1۵-10 روزکاهش آبیاریگل دهیپاییز

۴ ساعت7-۵ روزآبیاری منظممیوه دهیزمستان

کوددهی
و  برگ  تعداد  کاهش  شاخه،  طول  کاهش  به  پتاسیم  و  فسفر  نیتروژن،  کمبود 
کاهش تولید شاخه های جانبی و همچنین کاهش گل دهی و تشکیل میوه منجر می شود. 
برای افزایش گل دهی و تشکیل و رشد میوه، استفاده از ۴0 تا ۵0 کیلوگرم کود حیوانی 
در مرداد ماه و 0/7۵ کیلوگرم سولفات آمونیوم برای هر درخت بعد از تشکیل میوه )آذر( 
توصیه شده است. استفاده از ۵0 کیلوگرم کود حیوانی کاماًل پوسیده در طول دوره رشد 
رویشی و یک کیلوگرم کود نیتروژنه برای هر درخت در دو نوبت، یکی در شروع رشد 
با  قدرت رشد  افزایش  شده است.  توصیه  نیز  میوه  تشکیل  زمان  در  دیگری  و  فعال 
۴80 گرم نیتروژن، 1۵0 گرم پنتا اکسید فسفر و 300 گرم اکسید پتاسیم در هر سال 
گزارش شده است. به طور کلی، در ایران پژوهش مبسوطی درخصوص تغذیه کنار هندی 
متوسطی  محصول  است  قادر  نیز  تغذیه  بدون  درخت  این  زیرا  است؛  نشده  انجام 
این حال هرس درختان  با  تولید کند و عالئم کمبود مواد غذایی در آن دیده نشود. 
کنار هندی، به کاهش ذخیره موجود در درختان منجر می شود. همچنین این درخت 
شهریور(  تا  فروردین  )از  شروع گل دهی  تا  هرس  از  بعد  سریعی  رویشی  رشد  از 
برخوردار است. لذا تغذیه مناسب آن می تواند موجب تقویت درخت شود. بدین منظور 
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در  اعمال هرس  از  بعد  رویشی  رشد  تقویت  به منظور  عملیات تغذیه  می شود  توصیه 
فروردین ماه انجام شود.

مبارزه با علف هاي هرز
علف های هرز  وجین  است.  الزامی  باغ  نگه داشتن  تمیز  برای  هرز  علف های  حذف 
همچنین باعث نگهداری رطوبت و کاهش تخلیه مواد غذایی خاک می شود. همچنین 
در باغ بایستی گونه های وحشی کنار را حذف کرد؛ زیرا این گیاهان میزبانی فرعی برای 
مگس میوه و سفیدک پودری محسوب می شوند. در باغات کنار کنترل علف های هرز 
عموماً با روش های مکانیکی یا دستی صورت می گیرد. همچنین از علف کش ها )پاراکوات 

و گالیفوسیت( نیز برای کنترل علف های هرز می توان استفاده کرد.

گل دهی
گل های کنار در زاویه برگ های بالغ و روی شاخه های فصل جاری ظاهر می شوند و 
گل آذین، خوشه ای جانبی است )شکل 8(. زمان گل دهی در نقاط مختلف متفاوت است 
و به شرایط اقلیمی بستگی دارد. در استان هرمزگان درختان کنار از اوایل مهر ماه 
و گاهی اواخر شهریور ماه تا اواخر آذر ماه تولید گل می کنند. با توجه به رقم در هر 

خوشه گل از 1 تا 1۴ گل تولید می شود.

شکل 8- گل کنار )راست( و میوه کنار پیوندی )چپ(
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زیست شناسی گل و تشکیل میوه
زمان بازشدن گل به رقم بستگی دارد. در برخی ارقام گل ها هنگام صبح بین ساعات 
7/30 و 8/30 باز می شوند، درحالی که در برخی دیگر زمان بازشدن گل ها بعد از ظهر 
بازشدن گل  از  بعد  بساک درست  ارقام شکافتن  اکثر  در  است.  تا 2   1 بین ساعات 
شروع می شود و در مدت ۴ تا ۵ ساعت کامل می شود. در بررسی زیست شناسی گل و 
رفتار سازگاری ارقام مختلف کنار، برخی ارقام خودناسازگار و برخی دیگر دگرناسازگار 

تشخیص داده شده اند.
به دلیل چسبناک بودن گرده کنار، امکان جابه جایی آن به وسیله باد وجود ندارد. در خالل 
گل دهی، حشرات فعال زیادی در باغ کنار مشاهده می شود. مهم ترین حشرات گرده افشان 
در باغات کنار زنبور عسل، زنبورهای زرد )بی عسل( و مگس های خانگی هستند )شکل 9(.

از  زیادی  تعداد  گل آذین  یک  در  و  است  کوتاه  خیلی  منفرد  گل های  عمر 
و  محدود  زمانی  بازه  یک  در  گل ها  )مادگی  بودنشان  پذیرا  طول دوره  در  گل ها 
چنین  این  می مانند.  باقی  گرده افشانی نشده  هستند(،  گرده  پذیرای دانه  مشخص 
در  میوه  تشکیل  در  مشخصی  تنوع  همچنین  ریزش می کنند.  گل های تلقیح نشده 

میان ارقام مختلف وجود دارد. 

شکل 9- به ترتیب از راست به چپ زنبور عسل، زنبور زرد )بی عسل( و مگس خانگی
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آفات 

مگس میوه1 

مگس میوه از راسته دیپترا2 و خانواده تفریتئیده3 یکي از مهم ترین آفات کنار است 
تایلند،  هند،  پاکستان،  آسیاي  مرکزي،  بوسني،  ایتالیا،  کشورهاي  از  تاکنون  که 
این آفت در مناطق کشت کنار خسارات  ایران  ایران گزارش شده است. در  قفقاز و 
آن،  گوشت  از  تغذیه  و  میوه  داخل  به  نفوذ  با  مگس   این  الرو  وارد مي کند.  فراواني 
باعث ازبین رفتن میوه ها مي شود )شکل 10(. بیش ترین تخم گذاري حشرات ماده در 
فرو کردن  با  بالغ  ماده  حشرات  است.  آذر  تا  مهر  ماه هاي  در  رقم  به  با توجه  ایران 
تخم ،  سوراخ های  تعداد  می کنند.  تخم گذاری  رشد  میوه های در حال  در  تخم ریزشان 
بسته به اندازه میوه متفاوت است. 2 تا ۵ روز بعد الروها خارج می شوند و از گوشت میوه 
تغذیه می کنند. میوه های آلوده بدشکل و ممکن است فاسد شوند و مقدار زیادی از 

آن ها ریزش می کنند. بنابراین عملکرد میوه به شدت کاهش پیدا می کند.
تابستان  طول  در  باغ  خاک  کردن  رو  و  زیر  آفت،  این  خسارت  کاهش  برای 
پرندگان  و  خورشید  نور  معرض  در  خاک  در  موجود  شفیره های  تا  توصیه می شود 
در  کرد.  معدوم  و  جمع آوری  باید  را  ریزش کرده  و  میوه های آلوده  گیرند.  قرار 
از  زنبور۴   یک  توسط  ایران  در  آفت  این  الروي  مرحله  بیولوژیک )طبیعي(  مبارزه 
خانواده براکونیده۵ پارازیته مي شود. در مبارزه شیمیایی مي توان از سموم دیپترکس6، 
ایمیداکلوپراید7 و تریازوفوس8 علیه آفت استفاده کرد. محلول پاشی درختان با محلول 

1- Carpomyia vesuviana

2- Diptera

3- Tephritidae

4- Fopius carpomyie

5- Braconidae

6- Dipterex

7- Imidacloprid

8- Triazophos
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1 تا 1/۵ در هزار ماالتیون1 برای کنترل این آفت نیز مفید است. عملیات سم پاشي طي 
۴ مرحله از اواسط مهر به فواصل 20 روز یک بار با سمومي نظیر ماالتیون، دیازینون2، 
کنفیدور3، موسپیالن۴، دیمیتوات۵ و پروفنوفوس6 طوري انجام مي شود که یک نوع سم 

به صورت متوالي استفاده نشود.

شکل 10- مگس میوه کنار و خسارت آن

1- Malation

2- Diazinon

3- Confidor

4- Confidor

5- Dimethaote

6- Profenofos
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پروانه برگ خوار کنار1 

پروانه برگ خوار کنار از راسته لیپیدوپترا2 و خانواده نوکتئیده3 یکي از آفات مهم کنار 
ضمن  و  می کنند  تغذیه  کنار  درختان  برگ هاي  از  آفت  این  الروهاي  است. 
تضعیف عمومي درخت، عملکرد میوه را به شدت کاهش مي دهند. شدت حمله در 
برخي فصول و سال ها به اندازه اي زیاد است که درختان را عاري از برگ مي کند و 
به صورت  و  پشت برگ  در  آفت  تخم گذاري  مي شوند.  درختان  نابودي  باعث  گاهی 
دسته اي است. تخم آفت در ابتدا سبز رنگ است، ولي به مرور شکالتي رنگ مي شود. این 
آفت داراي ۵ سن الروي است که سن اول تا سوم آن به صورت تجمعي فعالیت مي کنند. 
در  اردیبهشت ماه  تا  فروردین  از  حشره  این  ایران،  جنوبی  استان های  شرایط  در 
از  مساعدبودن دما  در صورت  و  دوم  نسل  در  ماه  دي  اوایل  تا  آبان  از  و  نسل اول 
دي تا اوایل اسفند در نسل سوم به تدریج ظاهر می شوند و تخم گذاري مي کنند. این 
آفت در شرایط استان بوشهر حداقل داراي دو نسل در سال است. چند گونه مگس 
 (Plaes murina Mesn.،Compsilura concinnata و Drino nr.imberbis Wied)

به عنوان دشمنان طبیعي نقش مهمي در کنترل طبیعي  از خانواده تاکینیده۴ 
پروانه برگ خوار کنار در استان هاي جنوبي دارد )شکل 11(.

شکل 11- پروانه برگ خوار

1- Thiacidas postica Walker

2- Lepidoptera

3- Noctuidae

4- Tachinidae
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کرم پوست خوار1  

کرم پوست خوار از راسته لیپیدوپترا2 و خانواده ساچئیده3 یکي از آفات مهم کنار و 
دیگر درختان گرمسیري است. در خسارات هاي سنگین و در صورت هر گونه غفلت 
شود.  درختان  کامل  نابودي  باعث  مي تواند  متوالي  3 سال  تا   2 ظرف  آن  کنترل  از 
که  )شکل 12(  است  کثیفي  و  بزرگ  زیگزاگ  نوارهاي  به صورت  آفت  عالئم خسارت 
حاوي قطعات کوچکي از پوست مورد تغذیه الروهاي آفت است. یک سوراخ کوچک، 
زیر این داالن زیگزاگ وجود دارد. الروهاي آفت داخل آوندها از پوست تغذیه مي کنند 

و به دلیل نابودي آوندها باعث تشکیل نشدن میوه هاي خوب و باکیفیت مي شوند.

شکل 12- عالئم خسارت کرم پوست خوار

1- Indarbela quadrinotata

2- Lepidoptera

3- Psychidae
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کرم کرک دار 1 

کرم کرک دار از راسته لیپیدوپترا2 و و خانواده لیمنتریده3 است. الروهاي این آفت 
در مراحل اولیه از برگ هاي درخت تغذیه می کنند؛ ولي در سنین باالتر از میوه ها و 
در  آسیب می رسانند )شکل 13(.  درختان  به  و  تغذیه می کنند  نیز  نازک  شاخه های 
مراحل اولیه خسارت آفت می توان با پودر 10 درصد BHC4 )گامکسان۵( آن را کنترل 
کرد. در موارد آلودگی شدید، این آفت را باید با محلول 0/۵ در هزار متیل پاراتیون6 یا 

1 در هزار اندوسولفان7 کنترل کرد.

شکل 13- کرم کرک دار

1- Euproctis fraterna

2-Lepidoptera

3- Lymanteridae

4- Benzene hexachloride

5- Gamexan

6- Parathion

7- Endosulfan
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سوسک برگ1

این ها سوسک هایی به رنگ قهوه ای روشن هستند که شب ها از برگ ها تغذیه می کنند. 
این آفت در فصل بارندگی که جست های جدید رشد می کنند، بیش ترین فعالیت را 
دارند )شکل 1۴(. این سوسک از طریق محلول پاشی با محلول 1 در هزار اندوسولفان 

یا محلول 0/۵ در هزار ماالتیون کنترل می شود.
 

شکل 1۴- سوسک برگ

سایر آفات

عالوه بر آفات فوق، درختان کنار همانند دیگر درختان مورد حمله آفاتي از راسته 
اثر  بیش تر در  آفات  این  مي گیرند.  قرار  سپردارها3  خانواده  از  به خصوص  جورباالن2 
رعایت نکردن  نیز  و  نامناسب  آبیاري  و  )تغذیه  به باغي  مناسب  فقدان مدیریت 
این حشرات کوچک و ریز به شاخه ها  بهداشت باغ( به حالت خسارت زا در مي آیند. 
حمله می کنند. آن ها با تغذیه از شیره گیاهی باعث ضعف درختان می شوند که نهایتاً 

1- Adoretus pallens

2- Hemoptera

3- Diaspididae
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شاخه ها خشک می شود. براي مبارزه با این حشرات در ابتدا باید شاخه های آلوده را 
قطع کرد و از بین برد و در صورت نیاز درختان را باید با سموم نفوذي یا سیستمیک 

محلول پاشی کرد.
در مواردي نیز کنه هاي گال زا در برخي ارقام کنار مشاهده شده اند که در زیر پوست 
فعالیت می کنند و گال هایي در شاخه ها ایجاد می کنند. استفاده بیش ازحد و متوالی از 
سم کنفیدور باعث ازبین رفتن دشمنان طبیعی کنه گال زا می شود و موجبات طغیان 
این آفت را فراهم می آورد. محلول پاشي با سموم کنه کش نظیر نیسرون1 یا نئورون2 در 

کنترل کنه گال زا مؤثر است. 

بیماری ها

 )Powdery Mildew( 3سفیدک پودری

سفیدک پودری مهم ترین بیماری قارچی کنار است و خسارت زیادی ایجاد می کند )شکل 1۵(. 
این بیماری در ماه هایی که دما پایین است و هوا ابری و مرطوب است، ظاهر می شود. 
بنابراین شرایط مساعد توسعه بیماری، هوای خنک و مرطوب است و با گرم شدن هوا 
خسارت بیماری کاهش می یابد. عالئم بیماری به این صورت است که ابتدا لکه های 
سفیدرنگ قارچ به صورت پراکنده، به خصوص روی برگ ها و میوه ها، ظاهر می شود و با 
پیشرفت بیماری و شدت گرفتن آن در شرایط مساعد پودر سفیدرنگی تمام سطح برگ 
و میوه را می پوشاند. همچنین میوه های آلوده قبل از رسیدن و بلوغ ریزش می کنند 
یا بدشکل، فرورفته یا  چوب پنبه ای می شوند. در صورتی که این بیماری به طور مناسب 
کنترل نشود، باعث کاهش شدید محصول و عملکرد می شود. برای کنترل بیماری استفاده 
از ارقام مقاوم یا کاربرد قارچ کش های مناسب توصیه می شود. برای کنترل شیمیایی این 

1- Nissorun

2- Neoron

3- Oidium sp
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گوگرد  پودر وتابل  0/۵ در هزار،  باویستین2  هزار،  2 در  دینوکاپ1  با  سم پاشی  بیماری 
2 در هزار یا توپاز 0/2 در هزار با مشاهده اولین لکه های سفیدک و تکرار سم پاشی به 
فاصله 10 تا 1۵ روز تا زمانی که شرایط مساعد برای توسعه بیماری وجود دارد، توصیه 
این  کنترل  در  نیز  درخت  هر  برای  2۵0 گرم  به میزان  گوگرد  با  گردپاشی  می شود. 

بیماری بسیار مؤثر است.

شکل 1۵- عالئم سفیدک پودری در کنار

)Alternaria Leaf Spot( 3لکه برگی آلترناریایی

ایجاد  آن  بارز  عالئم  که  است  کنار  قارچی  بیماری های  دیگر  از  نیز  بیماری  این 
لکه های خاکستری تیره در سطح زیرین برگ هاست.

آلوده  برگ های درخت  و  مشاهده می شود  بهمن  ماه  و  در دی  بیش تر  بیماری  این 
ممکن است ریزش کنند. برای کنترل این بیماری استفاده از قارچ کش هایی نظیر زینب۴ 

و داکونیل۵ به نسبت 1/۵ تا 2 در هزار مؤثر است )شکل 16(.

1- Dinocap

2- Bavistin

3- Alternaria alternata

4- Zineb

5- Daconil
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 ، (A و B( Alternaria alternateشکل 16- اسپور قارچ
 .)D و E و F( میوه های کنار هندی ،)C( لکه برگی آلترناریایی روی برگ ها

 )Sooty Mould or Black Spot( 1لکه سیاه

لکه سیاه کنار یکی از بیماری های قارچی کنار است که به نام کپک سیاه یا کپک 
دوده ای نیز نامیده می شود. عالئم این بیماری به صورت لکه های سیاه در سطح زیرین 
برگ هاست و با پیشرفت بیماری لکه ها گسترش پیدا می کند و ممکن است برگ ها 
پیچیده شوند و ریزش کنند. برای کنترل این بیماری سم پاشی با سموم دی تیوکاربامات2 
نظیر زینب  3 در هزار، اکسی کلرور مس3 3 تا ۵ در هزار یا دیفوالتان۴ به غلظت 

0/۵ در هزار با فواصل دو هفته ای توصیه می شود )شکل 17(.

1- Isariopsis spp.

2- Dithiocarbamate

3- Copper oxychloride

4-  Dipholatan 
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شکل 17- عالئم لکه برگی و آثار خسارت آن

پوسیدگی میوه 

باعث  و...  کالتاتریکوم3  آلترناریا2،  فوما1،  از  گونه هایی  مانند  مختلفی  قارچ های 
پوسیدگی میوه کنار می شوند که از عالئم مشخص آن ها ایجاد لکه های خاکستری یا 
قهوه ای روشن در انتهای میوه است. با وجود این، گاهی حلقه های قهوه ای تیره رنگی 
نیز روی میوه تشکیل می شود. این بیماری را می توان از طریق سم پاشی با زینب یا 

اکسی کلرور مس به نسبت 2 در هزار در زمان شروع آلودگی کنترل کرد.

زنگ کنار

روي  قهوه اي رنگ  تا  نارنجي  ایجاد جوش هاي  به صورت  قارچي  بیماري  این  عالئم 
برگ هاي درخت مشاهده مي شود که ممکن است باعث ریزش برگ ها شود.

برداشت محصول
برداشت میوه ها در مرحله مناسب رسیدن، از نظر کیفیت میوه اهمیت زیادی دارد. 
میوه های برداشت شده در مرحله مناسب بلوغ و رسیدن، رنگ، بو و طعم ویژه ای دارند. اگر 
میوه های نارس کنار برداشت شوند، به خوبی نرسیده و هرگز به کیفیت مطلوب نمی رسند. 

1- Phoma

2- Alternaria

3- Colletotrichum
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می یابد.  کاهش  قابل مالحظه ای  به طور  میوه هایی  چنین  این  بازاری  ارزش  بنابراین 
و  از دست می دهند  را  رنگ جذاب خود  از حد رسیده،  بیش  میوه های  از طرف دیگر، 
فاسد می شوند.  نرم می شوند. این چنین میوه هایی عمر انباری کوتاهی دارند و سریعاً 
شاخص های رسیدن میوه کنار، رسیدن به حداکثر اندازه با توجه به رقم، نرم شدن گوشت 
و توسعه مشخصه رنگ از زرد تا زرد طالیی است. این چنین میوه هایی نسبت قند به 

اسید مطلوبی دارند. 
با  هرمزگان  استان  در  است.  متفاوت  اقلیمی  شرایط  به  توجه  با  برداشت  زمان 
توجه به رقم، میوه ها از اواسط دی  ماه تا اواخر اسفند  ماه می رسند. در بیش تر ارقام 
کنار پیوندی، میوه ها از زمان بالغ شدن قابلیت خوراکی دارند؛ ولی با رسیدن کامل و 
تغییر رنگ از زرد به قهوه ای ذائقه پسندی آن کاسته می شود و تردی خود را به دلیل 

کاهش آب میوه از دست می دهند.
میوه های برداشت شده در گروه های مختلفی شامل میوه های بیش از حد رسیده، نارس، 
صدمه دیده، بدشکل و... درجه بندی می شوند. میوه هایی که در مرحله مناسب رسیدن 
قرار دارند، براساس اندازه به بزرگ، متوسط و کوچک درجه بندی می شوند. درجه بندی 

کمک زیادی به بازاریابی میوه می کند.

عملکرد

متوسط عملکرد درختان 10 تا 20 ساله ارقام مختلف کنار بین 80 تا 200 کیلوگرم در 
هر درخت متغیر است. به طوری که درخت 16 ساله 120 کیلوگرم میوه تولید می کند. 
در یک تحقیق بیش ترین عملکرد از رقم عمران )1۴2 کیلوگرم/درخت( و کم ترین آن 

از رقم چوهارا1 )6۵ کیلوگرم/درخت( گزارش شد.

1- Chhuhara
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انبارداری

میوه های رسیده و واکس زده، در کاغذ سوراخ دار یا کیسه های پلی اتیلن در دمای اتاق 
به مدت چند روز قابلیت نگهداری دارند. میزان تلفات انباری در میوه هایی که به مدت 
شوند،  نگهداری  پالستیکی  کیسه های  در  و  شده  برده  فرو  واکس  درون  30 دقیقه 
کم ترین مقدار است. میوه های کنار در انبار سرد )دمای صفر تا 3/3 درجه سانتی گراد و 

رطوبت نسبی 8۵ تا 90 درصد(، به مدت 30 تا ۴0 روز به خوبی انبار می شوند. 
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