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مقدمه

انبه با نام علمی .Mangifera indica L از خانواده آناکاردیاسه 
یکی از میوه هاي بسیار مهم گرمسیری در دنیاست. درخت انبه 
معموالً داراي تاج گسترده و بزرگ است، هرچند ارقام پاکوتاه و 
هیبریدهاي جدید این درخت تاج کوتاه دارند و به تعداد زیاد در 
واحد سطح قابل کشت هستند. میوه درخت انبه هسته نسبتاً 
درشتی دارد و پوست میوه در حالت نارس، سبز و در حالت رسیده 

زرد و متمایل به قرمز نارنجي مي شود. 
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مواد تغذیه ای موجود در میوه انبه
میوه انبه بسیار خوش طعم و معطر است و سرشار از امالح و 
ویتامین هاست. میوه انبه منبع بسیار غني از ویتامین هاي آ، 
ث و ای است. میزان مواد موجود در میوه انبه بسته به فصل و 
مناطق مختلف و ارقام ممکن است متفاوت باشد، ولي به طور 
کلي میانگین میزان مواد موجود در 100 گرم میوه انبه در جدول 1 

نمایش داده شده است.

جدول 1- میانگین کالري و مواد موجود در میوه انبه

میزان موجود در 100 گرم میوه انبهنام ماده
2۵انرژي )کیلوژول(

1/0پروتئین )گرم(

0/2چربي )گرم(

12/۶کربوهیدرات ها )گرم(

12/1قند )گرم(

1/۵کل مواد جامد و فیبر خشک )گرم(

1سدیم )میلي گرم(

1397 )۵3 درصد *RDI(ویتامین A )میکروگرم(

1/12 )11 درصد RDI(ویتامین E )میلي گرم(

۶ )۶ درصد RDI(ویتامین B3 )نیاسین( )میلي گرم(

28 )93 درصد RDI(ویتامین C )میلي گرم(

0/۵ )۵ درصد RDI(آهن )میلي گرم(

*RDI: نیاز روزانه توصیه شده
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به دلیل تنوع ژنتیکي بسیار زیاد ناشی از کشت انبه به صورت 
بذری، تاکنون ارقام بسیار زیادی از انبه در دنیا گزارش شده است. این 
ارقام بعد از شناسایي، به صورت غیرجنسي تکثیر و در بانک جهاني 
ژن نگهداري مي شوند. این ارقام اغلب حاصل انتخاب هاي طبیعي 
هستند که در اثر کشت بذر حاصل شده اند. خاستگاه اغلب این 
ارقام کشور هندوستان است. طي سال هاي اخیر و با پیشرفت علوم 
ژنتیک، دورگ هاي جدیدي از ارقام موجود، حاصل شده و تنوع 
ارقام انبه بیش تر شده است. نکته درخور توجه و حائز اهمیت 
آنکه بسیاري از ارقام انبه فقط در مناطق خاصی سازگاري دارند و 
را  تولید  و حداکثر  بهترین رشد  اکوجغرافیایي  در شرایط خاص 
دارا هستند. موضوع سازگاری اکوجغرافیایی ارقام انبه، در بسیاری 
از مناطق انبه خیز دنیا به خوبی مشهود است. برای مثال در کشور 
اقلیمي و  باتوجه به شرایط خاص  ایالت  و  هندوستان، هر منطقه 
جغرافیایي خود داراي ارقام محلي ویژه اي است. جدول 2 
مهم ترین ارقام تجاري انبه و مناطق مهم کشت آن را در دنیا 

نشان مي دهد. 
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جدول 2- مهم ترین ارقام تجاري انبه و مناطق عمده کشت آن در دنیا

ارقام مهمكشور

استرالیا
 Kensington Pride, Banana, Early Gold,
Glenn, Haden, Irwin, Keitt, Zill

بنگالدش
 Aswina, Fazli, Gopal Bhog, Himsagar,
 Khirsapati, Langra, Krishnabhog,
Kohinoor, Kua Pahari, Mohan Rhog

برزیل
 Bourbon, Carlota, Coracao, Espada,
 Itamaraca, Maco, Magoada, Rosa, Tommy
Atkins

چین
 Baiyu, Guixiang, Huangpi, Huangyu,
Macheco, Sannian, Yuexi No.1

Haden, Irwin, Keitt, Mora, Tommy Atkinsکاستاریکا

Haden, Keitt, Kent, Tommy Atkinsاکوادور

مصر
 Alphonso, Bullocks, Heart, Hindi Be
 Sennara, Langra, Mabrouka, Pairie,
Taimour, Zebda

Haden, Kent, Tommy Atkinsگواتماال

Francine, Madame Francisهائیتي



13انواع ارقام و پایه های تجاری انبه در استان هرمزگان

ارقام مهمكشور

هندوستان

 Alphonso, Banganpalli, Bombay,
 Bombay Green, Chausa, Dashehari, Fazli,
 Fernandian, Himsagar, Kesar, Kishen
 Bhog, Langra, Mallika, Mankurad,
 Mulgoa, Neelum, Pairi, Sammar Bahisht
 Chaunsa, Suvarnarekha, Totapuri, Vanraj,
Zardalu, Amrapali, Bangalora, Gulab Khas

اندونزي
 Arumanis, Dodol, Gedong, Golek, Madu,
Manalagi, Cengkir, Wangi

فلسطین اشغالي 
 Haden, Tommy Atkins, Keitt, Maya,
Nimrod, Kent, Palmer

Boubo, Ngowe, Batawiکنیا

مالزي
 Arumanis, Kuala Selangor 2, Golek ,
 Apple Rumani, Malgoa, Apple Mango,
Maha 65, Tok Boon

Amelie, Kentمالي

مکزیک
 Haden, Irwin, Kent, Manila, Palmer,
Sensation, Tommy Atkins, Van Dyke

میانمار
 Aug Din, Ma Chit Su, Sein Ta Lone, Shwe
Hin Tha

ادامه جدول 2- مهم ترین ارقام تجاري انبه و مناطق عمده کشت آن در دنیا



انواع ارقام و پایه های تجاری انبه در استان هرمزگان 14

ارقام مهمكشور

پاکستان
 Anwar Rataul, Banganpalli, Chausa,
 Dashehari, Gulab Khas, Langra, Siroli,
Sindhri, Suvarnarekha, Zafran

Haden, Keitt, Kent, Tommy Atkinsپرو

فیلیپین
 Carabao, Manila Super, Pico, Binoboy,
Carabao, Dudul, Pahutan, Senora

سنگاپور
 Apple Mango, Arumanis, Golek, Kaem
Yao, Mangga Dadol

آفریقاي  جنوبي
 Fascell, Haden, Keitt, Kent, Sensation,
Tommy Atkins, Zill

سري النکا

 Karutha Colomban, Willard, Vellai
 Colomban, Petti amba, Malwana amba,
 Parrot Mango, Peterpasand, Dapara,
Hingurakgoda

تایلند
 Nam Doc Mai, Ngar Charn, Okrong, Rad,
 Choke Anand, Kao Keaw, Keow, Savoey,
Pimsenmum

Keitt, Kent, Tommy Atkinsایاالت متحده آمریکا

Haden, Keitt, Kent, Tommy Atkinsونزوئال

Combodianaویتنام

ادامه جدول 2- مهم ترین ارقام تجاري انبه و مناطق عمده کشت آن در دنیا
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پایه هاي مختلفي نیز براي ارقام انبه معرفي شده است که 
انواع پایه بر اساس مسائل و مشکالت خاص و رقم موردنظر 

ممکن است متفاوت باشد.

عمده  كشورهاي  در  انبه  تجاري  و  مهم  ارقام 
تولیدكننده

بیش تر کشورهاي عمده تولیدکننده انبه داراي ارقام خاص 
خود هستند که بعضي از این ارقام باتوجه به سازگاري هایي که 
طي کاشت در سال هاي متمادي از خود نشان داده اند، به عنوان 
رقم غالب منطقه جایگاه خود را پیدا کرده اند. مثاًل در کشور 
استرالیا رقم کنسینگتون پراید بیش تر از 80 درصد سطح زیر 
کشت انبه را از شمال تا جنوب این کشور به خود اختصاص 
داده است. ارقام مهم و تجاري انبه در کشورهاي عمده تولیدکننده 

در جدول 2 نشان داده شده است.
به طور کلی ارقام انبه به دو گروه تک جنین و چندجنین 
تقسیم می شوند. در گروه تک جنین که عمدتاً در کشورهایی 
نظیر هند، پاکستان و ایران پرورش می یابند، جنین حاصل از 
بذر، تفرق صفات دارد و طی تکثیر بذری گیاه شبیه به مادر 
تولید نمی کند. در مقابل، ارقام چندجنین که پراکنش مناسبی 
در نیمکره جنوبی نظیر استرالیا و مناطقی نظیر فیلیپین دارند، 
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عالوه بر تولید یک جنین جنسی، دارای جنین های نوسالر 
هستند که گیاهی شبیه به اصل تولید می کنند )شکل 1(.

 

شکل 1- بذرهای انبه چندجنین )راست( و تک جنین )چپ( 

شرایط اقلیمي و خاك مناسب كشت انبه
اقلیم هاي مختلفي مانند مناطق کاماًل حاره اي تا  انبه در 
نیمه حاره اي و گرم و خشک رشد مي کند. این درخت همچنین 
از ارتفاع هم سطح دریا تا مناطقي با ارتفاع 1۵00 متر باالتر از 
سطح دریا مي تواند رشد و محصول تولید کند. البته شایان 
ذکر است که درختان انبه در ارتفاع بیش تر از ۶00 متر 
از سطح دریا، قابلیت تولید اقتصادي چشمگیری ندارند. 
درجه حرارت، میزان بارندگي، شدت باد و ارتفاع از سطح 
دریا از عوامل مهم اقلیمي هستند که در تولید محصول انبه 
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اثر چشمگیري دارند. سرمازدگي و یخبندان، مخصوصاً به نهال هاي 
باال  به شدت آسیب مي رساند. درجه حرارت  انبه،  جوان 
که  زماني  ولي  نیست،  مضر  انبه  درختان  براي  به تنهایي 
این درجه حرارت با باد گرم و کاهش شدید رطوبت توأم شود 
این درختان مضر باشد.  براي  )بادهاي گرم و خشک( مي تواند 
بسیار  کشور  جنوبي  استان هاي  در  وضعیت  این  نظیر 
مشاهده می شود، به همین دلیل توصیه مي شود که باغات 
مناسب  بادشکن  داراي  یا  کم  باد  شدت  با  مناطقي  در  انبه 
که  رشد مي کنند  مناطقی  در  انبه  درختان  احداث شود. 
داراي بارندگي کافي از 7۵0 تا 37۵0 میلي متر در سال باشد، 
ولي تحت شرایط آبیاري، این درختان به راحتي در مناطق 
گرم و خشک نیز رشد مي کنند و تولید محصول خوبي نیز 
دارند. علي رغم نیاز آبي باالي درختان انبه، در مواردي که 
بارندگي فصلي منطقه با شروع گل دهي درختان انبه توأم 
شود، باعث بروز خسارت شدید، عدم  تلقیح گل ها، شیوع 
بیماري ها و آفات از جمله سفیدک پودري گل آذین و آنتراکنوز 
مي شود. بنابراین در فصل گل دهي انبه، درختان به شدت به 

آب وهواي خشک نیاز دارند.
انبه در طیف وسیعي از خاک ها نظیر خاک هاي سنگالخي، 
آبرفتي، شني لومي تا شني و حتي در خاک هاي فقیر با کمبود 
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شدید مواد غذایي نیز مي تواند رشد کند؛ اما براي رشد مطلوب 
نیازمند کوددهي خوب است، زیرا نیاز کودي باالیی دارد. انبه 
در مراحل اولیه رشد به مراقبت و کوددهي مناسب نیاز دارد. 
این درخت در مناطقي که خاک هاي آبرفتي با مواد آلي باال و 
زهکشي خوب داشته باشد، رشد مطلوبي دارد. انبه دامنه وسیعي 

از pH خاک )بین ۵/۵ تا 7/۵( را به خوبي تحمل مي کند.
سال آوري یکي از مشکالت عمده برخي ارقام انبه است که 
در مواردي ممکن است این پدیده تحت تأثیر شرایط اقلیمي 
منطقه باشد. مشکل سال آوری انبه در ارقام بذری و اصالح نشده 
با وجود رعایت صحیح مسائل به باغی تقریباً در همه طول عمر 
درخت وجود دارد. در ارقام اصالح شده عارضه سال آوری 
وجود ندارد؛ هرچند در صورت نبود مدیریت صحیح به باغی، این 

ارقام نیز ممکن است دچار سال آوری شوند.

ارقام مهم كشور هندوستان
بر اساس آمار فائو در سال 2017، کشور هندوستان با 
2/212 میلیون هکتار سطح زیر کشت انبه و تولید 19/۵1 میلیون تن، 
بیش ترین سطح زیر کشت و تولید این محصول را در دنیا داراست. 
انبه را به خود  هندوستان به تنهایي 38/۵ درصد از تولید جهاني 

اختصاص داده است. 
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از بیش از حدود 1000 رقم انبه که در کشور هندوستان 
شناسایي شده است، حدود 30 رقم تجاري هستند و قابلیت تولید 
اقتصادي دارند. ارقام مهم تجاري انبه در ایالت های مختلف 
هندوستان، به  تفکیک در جدول 3 آمده است. از نظر چهار منطقه 
اصلی پراکنش انبه در هندوستان، ارقام مهم تجاری در جدول 4 

فهرست شده اند.

جدول 3- ارقام مهم تجاري ایالت هاي مختلف هندوستان

ارقام مهم ایالت

آندراپرادش
 Banganpalli, Bangalora, Cherukurasam,
Himayuddin, Suvarnarekha

بیهار
 Bombai, Langra, Fazli, Himsagar, Kishen
Bhog, Sukul, Bathua

Fernandin, Mankurad, Alphonsoگوا

Alphonso, Kesar, Rajapuri, Vanrajگوجرات

Dashehari, Langra, Bombay Greenهاریانا

Alphonso, Bangalora, Mulgoa, Neelum, Pairiکارناتاکا

Mundappa, Olour, Pairiکراال

مادیاپرادش
 Alphonso, Bombai, Langra and mostly
seedling types

Alphonso, Kesar, Mankurad, Mulgoa, Pairiماهاراشترا

اوریسا
 Baneshan, Langra, Neelum, Suvarnarekha
and mostly seedling types
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ارقام مهم ایالت

Dashehari, Langra, Chausaپنجاب

تامیل نادو
 Banganpalli, Bangalora, Neelum, Rumani,
Mulgoa

اوتارپرادش
 Bomobay Green, Dashehari, Fajri, Langra,
Safeda Lucknow, Chausa

Bombai, Himsagar, Kishan Bhog, Langraبنگال غربي

جدول 4- ارقام مهم تجاري مناطق مختلف هندوستان
 

ارقام مهم منطقه

Dashehari, Langra, Chausa, Bombay Greenشمالی

شرقی
 Himsagar, Langra, Fazli, Zardalu, Krishnabhog,
 Gulabkhas

غربی
 Alphonso, Pairi, Kesar, Rajapuri, Malkurad,
 Jamadar

جنوبی
 Bangalora, Neelum, Swarnarekha, Pairi (Peter),
Banganpalli, Mulgoa, Badami (Alphonso)

وضعیت جغرافیایي و آب وهوایي استان هرمزگان 

استان هرمزگان با شرایط آب وهوایي گرم و خشک، علي رغم 
محدودیت هایي که در زمینه توسعه گیاهان گرمسیري دارد، 
قابلیت های بالقوه و در نوع خود منحصربه فردي در سطح کشور 

ادامه جدول 3- ارقام مهم تجاري ایالت هاي مختلف هندوستان
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درختاني  وجود  گرمسیري،  میوه هاي  توسعه  به منظور  دارد. 
نشان دهنده  استان هرمزگان  در  از 300 سال  بیش  با قدمت 
سازگاري درختان انبه با شرایط آب وهوایی استان هرمزگان و 

توانایی این استان برای تولید باالی این محصول است. 
ساحلي  نوار  طول  در  و  ایران  جنوب  در  هرمزگان  استان 
خلیج فارس و دریاي عمان با مختصات جغرافیایي 2۵ تا 28 درجه 
عرض شمالي و ۵3 تا ۵9 درجه طول شرقي از نصف النهار 
گرینویچ واقع شده است. این استان با ۶8 هزار کیلومترمربع 
مساحت، هشتمین استان کشور از نظر مساحت است. به جز 
نوار باریکي به عمق 30 تا ۵0 کیلومتر از ساحل که داراي 
آب وهواي گرم و مرطوب است، بقیه مناطق استان آب وهواي 
گرم و خشک دارند. البته ارتفاعات هم جوار با استان هاي کرمان و 

فارس نیز آب وهوایي نسبتاً معتدل دارند. 
بیاباني و  آب وهواي  تأثیر  تحت  هرمزگان  استان  آب وهواي 
نیمه بیاباني است و تابستان هاي گرم و طوالني و زمستان هاي 
کوتاه و مالیم و به طور کلي خشک و کم باران دارد. بارندگي استان 
عمدتاً به صورت رگبارهاي سیل آسا و محدود به ماه هاي زمستان 
است. میزان متوسط بارندگي سالیانه استان 1۶۵ میلي متر است 
که از این مقدار حدود 1۵ درصد آن در زمین نفوذ می کند و 
مابقي تبخیر می شود یا به جریان هاي سطحي تبدیل شده و 
از دسترس خارج مي شود. شکل 2 میانگین 1۵ ساله بارندگي 

استان را در ماه هاي مختلف سال نشان مي دهد.
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شکل 2- میانگین 1۵ ساله پراکنش بارندگی در ماه های مختلف سال در 

استان هرمزگان )سال 1380-139۵(

بخش عمده اي از بارندگي استان هرمزگان محدود به ماه هاي 
دي، بهمن و اسفند است. بعد از این سه ماه، آذر و فروردین 
بیش ترین میزان بارندگي را دارا هستند. بقیه ماه های سال 
جزو ماه هاي بسیار کم باران اند و وقوع بارندگي در آن ها 
ناچیز است. معموالً فصل گل دهي درختان انبه بسته به 
زودرس یا دیررس بودن ارقام از بهمن ماه تا اردیبهشت ماه 
در استان هرمزگان متفاوت است؛ بنابراین، گل دهی ارقام 
زودرس که ظهور گل آذین آن ها در بهمن ماه رخ می دهد، 
با اوج بارندگي هاي استان مصادف می شود، به همین دلیل 

توسعه این ارقام توصیه نمی شود.
شکل 3 میانگین تغییرات درجه حرارت در استان هرمزگان 
در ماه هاي مختلف سال را نشان مي دهد که در آن تیر و مرداد 
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با میانگین حدود 34 درجه سانتي گراد گرم ترین ماه های سال 
هستند. به علت رطوبت نسبي باال در نوار ساحلي، معموالً 
درجه حرارت در ماه هاي گرم سال به ندرت به باالي 40 درجه 
سانتي گراد مي رسد؛ ولي در عوض رطوبت نسبي محیط معموالً 
باالست. خنک ترین ماه هاي سال، دي و بهمن است با میانگین 
دماي حدود 18 درجه سانتي گراد. اختالف نسبتاً کم میانگین 
دما در تابستان و زمستان در مقایسه با استان هاي کویري 
نشان دهنده شرایط نیمه حاره اي در منطقه است که ناشی از 
رطوبت باالي محیط است. الزم است ذکر شود که میانگین 
درجه حرارت در شب و روز معموالً خیلي به یکدیگر نزدیک 
است، در حالي  که در استان هاي خشک این فاصله بسیار 

زیاد است.

 

شکل 3- میانگین 1۵ ساله درجه حرارت در ماه های مختلف سال
 در استان هرمزگان
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شکل 4 تغییرات رطوبت نسبي محیط را در ماه هاي مختلف 
سال در استان هرمزگان نشان مي دهد. منحني تغییرات رطوبت 
در استان هرمزگان نشان دهنده روندی نسبتاً ثابت و رطوبت باال 
در محیط است و در اکثر مواقع رطوبت محیط باالي ۶0 درصد و 
در ماه هاي مرطوب، میانگین رطوبت باالي 70 درصد است. 
حال آنکه بعضي از روزها رطوبت محیط به باالتر از 9۵ درصد 

نیز مي رسد.

 

شکل 4- میانگین 1۵ ساله رطوبت نسبی در ماه های مختلف سال
در استان هرمزگان

جایگاه كشت درخت انبه در استان هرمزگان
این محصول از نظر سطح زیر کشت در ایران در بین بقیه 
میوه های گرمسیری در رتبه اول )3۵/1 درصد( و از نظر میزان 
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تولید بعد از موز رتبه دوم )22 درصد( را به خود اختصاص داده 
است. دو استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان بیش ترین 

سطح زیر کشت و تولید انبه را در ایران دارند )جدول ۵(. 

جدول ۵- سطح زیر کشت، میزان تولید و عملکرد محصول انبه در ایران بر 
اساس آمارنامه محصوالت باغی در سال 139۶

سطح زیر كشت 

)هکتار(

میزان 

تولید )تن(

متوسط عملکرد 

)كیلوگرم در هکتار(
3۶۵834733949۵ایران

21201772383۶0هرمزگان

سیستان و 
101۵131101291۶بلوچستان

روند گسترش سطح زیر کشت انبه در ایران، در دو استان 
هرمزگان و سیستان و بلوچستان از سال ها قبل، با تکثیر 
بذری انبه های موجود یا میوه های وارداتی صورت می گرفته 
است. باتوجه به تک جنین بودن انبه های موجود و عمده 
میوه های وارداتی، تنوع ناشی از تفرق صفات به وضوح در 
باغات این دو استان دیده می شود. در دو دهه گذشته روند 
تولید درختان پیوندی انبه با کشت بذور و پیوند ارقام مناسب 
)چه ثبت شده نظیر سندری و النگرا و چه ثبت نشده( روی 

آن ها سرعت بیش تری گرفته است. 
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استان  در  موجود  انبه  تک درختان  زیاد  قدمت  علي رغم 
هرمزگان، یکي از علل توسعه نیافتن باغ های انبه، نبود ارقام 
اقتصادي و تجاري مناسب است. تاریخچه ورود انبه به استان 
هرمزگان نشان مي دهد که در اثر روابط تجاري حاکم بر منطقه 
طي سال هاي گذشته، این میوه وارد استان شده و با کشت بذر 
به مرور زمان تکثیر شده و باعث ایجاد تنوع ژنتیکي نسبتاً 
گسترده ای برای این محصول شده است. هرچند این ارقام 
فاقد  اصالحي،  برنامه هاي  نبود  و  بذري بودن  به دلیل  عمدتاً 
استانداردهاي کیفي مناسب هستند. تقریباً همه ژنوتیپ های 
تحت کشت انبه در ایران، تک جنین هستند که در اثر تکثیر 
جنسی تفرق صفات زیادی ایجاد شده است، به طوری که 

ژنوتیپ های موجود تنوع بسیار زیادی دارند. 
ارقـام، کم بـودن  انتخـاب  در  مهـم  از شـاخص هاي  یکـي 
میـزان فیبـر و الیـاف اطـراف بـذر و زیاد بـودن نسـبت گوشـت 
میوه بـه هسـته آن اسـت کـه عمـده ارقـام محلي موجـود، فاقد 
ایـن اسـتانداردها هسـتند و تـوان رقابـت بـا ارقـام اصالح شـده 
را ندارنـد. از طرف دیگـر، ارقـام بـذري عمدتـاً پابلنـد و دیـررس 
هسـتند و هـر درخت موجـود در باغ به صـورت منبع ژنتیکي 
متفاوتـی از بقیه درختان حساسـیت هاي متفاوتـي دارد و از هر 
نظـر نیازمنـد اعمـال مدیریت متناسـب بـه خود اسـت. بنابراین 
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به دلیل نبود باغ های یکدسـت از ارقام تجاري مناسـب، توسـعه 
باغ هـای انبه در جنوب کشـور، مخصوصاً اسـتان هرمزگان، 
تحقـق نیافتـه اسـت. بنابراین، ضروري اسـت ضمـن جمع آوري 
ذخایـر ژنتیکی محلي، به منظـور انجام برنامه هـاي اصالحي و 
اسـتفاده از توده هـاي سـازگار محلي برای تولید ارقـام هیبرید و 
مناسـب منطقـه، بـرای واردکردن ارقام اصالح شـده و بررسـي 

سـازگاري آن هـا در منطقـه نیز اقـدام کرد.
از طرفی، وضعیت طبیعي استان هرمزگان، از جمله بارندگي کم و 
قابلیت باال براي تبخیر و همچنین تعداد زیاد گنبدهاي نمکي، 
زمینه را براي شوري منابع آب و خاک فراهم کرده است. استان 
هرمزگان در سال هاي اخیر )نزدیک به دو دهه( درگیر پدیده 
خشک سالي بوده است؛ هرچند براي این استان خشک سالي 
دیگر حادثه و پدیده تلقي نمي شود و باید آن را روندی عادي 
محسوب کرد. به هرحال، یکي از عوارض خشک سالي، شورشدن 
اغلب آب هاي مورداستفاده در بخش کشاورزي است که به دنبال 
استفاده بي رویه از آب هاي زیرزمیني براي مصارف شهري و 
کشاورزي است. به رغم چنین وضعیتی، این استان داراي توانایی 
خوبی براي تولیدات کشاورزي، به ویژه میوه هاي گرمسیري 

همچون انبه است. 
در  هرمزگان  استان  کشاورزي  برنامه ریزي  محورهاي  از 
سال هاي اخیر، توسعه کشت میوه هاي گرمسیري از جمله 
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انبه است. اما اجراي این برنامه با مشکالتي مواجه است که باید 

آن ها را رفع کرد. از جمله این موانع، شوربودن منابع آب و 

خاک است. از دیگر سو، درخت انبه نیز همچون اغلب درختان 

حاضر نیز، سبب  حال  در  و  است  به شوري حساس  میوه 
مشکالتي براي انبه کاران استان شده است. از جمله تأثیرات 
شوري بر انبه، خشکیدگي حاشیه و نوک برگ هاي انبه است که 
با گذشت زمان پیشرفت می کند و کاهش سطح فتوسنتزکننده 
با  انبه،  را به  دنبال دارد. به ویژه درخصوص دانهال هاي 
درنظرگرفتن این موضوع که عموماً نهال در مقایسه با گیاه 
بالغ آسیب پذیرتر است، شوري در ابتدا باعث سوختگی نوک و 
حاشیه برگ و در حالت شدیدتر توقف رشد گیاه شده و در 
نهایت باعث ریزش و مرگ نهال می شود. در بررسي مقدماتي 
صدمه دیده  برگ  و  سالم  برگ  نمونه  تعدادي  شد،  انجام  که 
با شوري  انبه جمع آوري شد و برخي از عناصري که معموالً 
مرتبط هستند، در آن ها اندازه گیري شد. مقدار کلر، سدیم و 
بور در برگ هاي صدمه دیده در مقایسه با برگ هاي سالم 
در حالي  که  برابر مي رسید،  به چند  و حتي  بود  زیاد  بسیار 

غلظت عنصري مانند پتاسیم در برگ هاي سالم بیش تر از 
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مذکور،  با شرایط  مقابله  به منظور  بود.  برگ هاي صدمه دیده 
انتخاب و معرفي پایه های مقاوم به شوري در انبه از اهمیت 

خاصی برخوردار است.

آفات و بیماري هاي مهم درختان انبه در استان هرمزگان

عمده آفات و بیماري هاي مهم انبه هم زمان با شروع گل دهي و 
ظهور شکوفه ها طغیان مي کنند. اعمال مدیریت صحیح درخصوص 
کنترل آفات و بیماري هاي گل  آذین مي تواند تولید محصول را 
تا حد زیادی افزایش دهد. استان هرمزگان در دهه 13۶۵ تا 
137۵، به شدت با این مشکل مواجه بوده است و تقریباً تمامی 
باغ های انبه استان به دلیل طغیاني شدن آفات و بیماري هاي 
گل آذین، هیچ محصولی تولید نکردند. یکي از روش هاي مهم 
از  استفاده  انبه  باغ های  در  بیماري ها  آفات و  کنترل  مدیریت 
ارقام متحمل و مقاوم به این آفات و امراض است. درخصوص 
آنتراکنوز و سفیدک پودري،  مقاومت به بیماري ها، مخصوصاً 
ارقام تجاري مناسبي در دنیا موجود است. جدول ۶ فهرست 
آفات و بیماري هاي مهم درختان انبه در استان هرمزگان و میزان 

خسارت آن ها را نشان مي دهد.
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جدول ۶- آفات و بیماري هاي مهم و غالب درخت انبه
 در استان هرمزگان و میزان خسارت آن ها

نام آفت/ 

بیماري
نام علمي بیمارگر/حشره

اندام 

موردحمله

میزان 

خسارت

پشه گل آذین 
انبه

Erosomiya mangiferaخیلي زیادگل آذین

خیلي زیادگل آذین و برگIdioscopus clypealisزنجرک انبه

پشه گال زا
 Procontarinia

matteianaنسبتاً زیادبرگ

کنه جوانه
 خوار انبه

Eriophyes mangiferaکمگل آذین

سفیدک پودري 
انبه

Oidium mangiferaزیادگل آذین و برگ

سرشاخه ها و .Anoplocenmis spسن قهوه اي انبه
کمبرگ هاي جوان

زیادبافت میوهBacterocera zonatusمگس میوه انبه

بیماري آنتراکنوز 
انبه

 Colletorichunu
glosporioidesنسبتاً زیادگل آذین و میوه

لکه سیاه یا 
پوسیدگي 
آلترناریایي

Alternaria alternata Fr. شکوفه و گل ها و
متوسطمیوه هاي رسیده
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شاخص هاي مهم انتخاب رقم مناسب منطقه
به منظور واردکردن ارقام اصالح شده از کشورهاي دیگر، 
مطالعاتي در این زمینه روي ارقام تجاري مناسب دنیا انجام شد. 
برای نیل به اهداف مدنظر و دسترسي سریع تر به ارقام سازگار 
با شرایط منطقه، شاخص هایي براي انتخاب رقم در نظر گرفته شد 

که به شرح زیر هستند:
1- ارقام انتخاب شده جزو ارقام تجاري دنیا باشند؛

2- ارقام انتخاب شده ترجیحاً به آفات و بیماري هاي غالب 
منطقه مقاوم باشند؛

3- ارقام انتخاب شده ترجیحاً دیررس باشند. یکي از مشکالت 
عدم باردهي باغ های انبه در دنیا، هم زمان شدن فصل بارندگي و 
گل دهي درختان انبه است که این موضوع باعث اپیدمي شدن 
آفات و بیماري هاي گل آذین در انبه مي شود. ازآنجا که فصل 
بارندگي در استان هرمزگان عمدتاً پایان سال و در ماه هاي 
دي تا اسفند است، ارقام دیررسي که ظهور گل آذین آن ها 
به انتهاي سال نزدیک تر باشد، مناسب تر است )ترجیحاً فصل 

رسیدن میوه مرداد و شهریور باشد(؛
4- ارقام انتخاب شده عمدتاً در اقلیم هاي مشابه وضعیت 
کشورمان کشت شده باشند. در این خصوص ارقام مناطق 
گرم و خشک مانند فلسطین اشغالي، مصر و شمال هندوستان 
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در اولویت هستند یا اینکه هیبریدهایي انتخاب شوند که والدین 
آن ها از ارقام سازگار با شرایط مشابه کشورمان باشند؛

۵- در بانک جهانی ژن موجود و در دسترس باشند؛
۶- ارقام انتخاب شده تا حد امکان متحمل به شرایط 

شور باشند.

ارقام منتخب
ارقام انتخاب شده به شرح زیر هستند:

1- رقم سندری
این رقم معروف ترین رقم پاکستان است و میوه های کشیده 
با رنگ پوست زرد و گوشت زرد- نارنجی در زمان رسیدن دارد. 
این رقم سالیان طوالنی است در مناطقی از استان هرمزگان 
تحت کشت است و درختان مثمر آن هم اکنون در سطح محدود 
در ایستگاه تحقیقات کشاورزی میناب وجود دارد. گل دهی این 
رقم در اسفند رخ می دهد و میوه در اواسط تیرماه می رسد. 
فیبر اطراف هسته بسیار اندک است و درصد کل مواد جامد 
محلول در گوشت میوه آن 17 تا 18 درصد است. باردهی آن تا 
حدودی منظم است و در شرایط مساعد فاقد سال آوری است. 
متوسط عملکرد هر درخت حدود 240 کیلوگرم بوده و متوسط 

وزن میوه های این رقم 3۵0 گرم است )شکل ۵(. 
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شکل ۵- میوه، درخت و برگ های جوان و بالغ رقم سندری

2- رقم النگرا
این رقم در مناطق شمالی و شرقی هندوستان کشت می شود و 
سالیان طوالنی است در استان هرمزگان کشت شده است و 
عالوه بر میناب در بسیاری از باغات منطقه رودان نیز به صورت 
مثمر وجود دارد. در چند سال اخیر به دلیل مساعد بودن 
شرایط تولید در این منطقه، از جمله کیفیت بسیار باالی آب 
آبیاری، سطح زیر کشت آن افزایش یافته است. میوه این رقم 
تخم مرغی پهن است و گل دهی و رسیدن میوه آن به ترتیب 
در اسفند و اواسط تیر رخ می دهد. الیاف دور بذر این رقم 
متوسط بوده و درصد کل مواد جامد محلول در گوشت آن 
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24 تا 2۵ درصد است. باردهی این رقم منظم است و همانند 
رقم سندری در شرایط مساعد فاقد سال آوری است. متوسط 
عملکرد هر درخت 220 کیلوگرم و متوسط وزن میوه 27۵ گرم 

است. رنگ پوست این رقم سبز مایل به آبی است )شکل ۶(.

 

شکل ۶- میوه، درخت و برگ های جوان و بالغ رقم النگرا

3- رقم فجری

میوه این رقم دوکی شکل و پهن است و گل دهی و رسیدن 
میوه آن به ترتیب در اسفند و اواسط مرداد رخ می دهد. الیاف 
دور بذر این رقم بسیار کم بوده و درصد کل مواد جامد محلول 
در گوشت آن 24 تا 2۶ درصد است. باردهی این رقم منظم و 
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در شرایط مساعد فاقد سال آوری است. متوسط عملکرد هر 
درخت 2۵0 کیلوگرم و متوسط وزن میوه 37۵ گرم است. رنگ 

پوست این رقم سبز مایل به آبی است )شکل 7(.
 

شکل 7- میوه، درخت و برگ های جوان و بالغ رقم فجری

4- رقم سنسیشن

این رقم دیررس است و از جنوب فلوریدا منشأ گرفته است و 
در سطح تجاری در بسیاری از مناطق دنیا نظیر پاکستان 
تولید می شود. این رقم دورگ بین رقم هادن و بروکس است. 
میوه های این رقم تک جنین اند و به صورت خوشه ای روی 
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درخت ظاهر می شوند. عدم  هم زمان رسی از خصوصیات این 
رقم است. میوه این رقم بیضوی گرد است و گل دهی و رسیدن 
میوه آن به ترتیب در اسفند و اواسط مرداد رخ می دهد. الیاف 
دور بذر این رقم بسیار کم بوده و درصد کل مواد جامد محلول 
در گوشت آن 17 تا 18 درصد است. باردهی این رقم به طور 
متوسط منظم و در شرایط مساعد فاقد سال آوری است. 
متوسط عملکرد هر درخت 130 کیلوگرم و متوسط وزن میوه 
27۵ گرم است. رنگ پوست این رقم زرد مایل به سبز با رنگ 

صورتی تیره روی شانه های میوه است )شکل 8(.

 

شکل 8- میوه، درخت و برگ های جوان و بالغ رقم سنسیشن
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5- رقم سامر باهیشت چونسا

رقـم چونسـا یـا چوسـا از ارقـام معـروف در هنـد شـمالی و 
پاکسـتان اسـت کـه تیپ هـای مختلفـی دارد و رسـیدن میـوه 
آن هـا از خـرداد تـا مـرداد بـه طـول می انجامـد. رقم سـامر 
باهیشـت چونسـا یکـی از تیپ های ایـن رقم معروف اسـت که 
دارای میوه های بیضوی کشـیده اسـت و گل دهی و رسـیدن 
میـوه آن به ترتیـب در اسـفند و اواسـط تیر رخ می دهـد. الیاف 
دور بـذر این رقم متوسـط بوده و درصـد کل مواد جامد محلول 
در گوشـت آن 2۵ تا 27 درصد اسـت. باردهـی این رقم منظم و 
در شـرایط مسـاعد فاقد سـال آوری است. متوسـط عملکرد هر 
درخـت 240 کیلوگـرم و متوسـط وزن میوه 240 گرم اسـت. 

رنگ پوسـت ایـن رقم زرد قناری اسـت )شـکل 9(.

شکل 9- میوه، درخت و برگ های جوان و بالغ رقم سامر باهیشت چونسا
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ادامه شکل 9- میوه، درخت و برگ های جوان و بالغ رقم سامر باهیشت چونسا

6- رقم وایت چونسا
میوه این رقم بیضوی کشیده است و گل دهی و رسیدن میوه 
آن به ترتیب در اسفند و اواسط مرداد رخ می دهد. الیاف دور 
بذر این رقم متوسط بوده و درصد کل مواد جامد محلول در 
گوشت آن 17 تا 18 درصد است. باردهی این رقم منظم و 
در شرایط مساعد فاقد سال آوری است. متوسط عملکرد هر 
درخت 200 کیلوگرم و متوسط وزن میوه 3۶0 گرم است. رنگ 

پوست این رقم زرد نارنجی است )شکل 10(.
 

شکل 10- میوه، درخت و برگ های جوان و بالغ رقم وایت چونسا
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ادامه شکل 10- میوه، درخت و برگ های جوان و بالغ رقم وایت چونسا

7- رقم بلک چونسا
میوه این رقم بیضوی کشیده است و گل دهی و رسیدن میوه 
آن به ترتیب در اسفند و اواسط مرداد رخ می دهد. الیاف دور 
بذر این رقم تقریباً زیاد بوده و درصد کل مواد جامد محلول 
در گوشت آن 2۵ تا 27 درصد است. باردهی این رقم منظم و 
در شرایط مساعد فاقد سال آوری است. متوسط عملکرد هر 
درخت 240 کیلوگرم و متوسط وزن میوه 310 گرم است. رنگ 

پوست این رقم سبز مایل به آبی است )شکل 11(.
 

شکل 11- میوه، درخت و برگ های جوان و بالغ رقم بلک چونسا
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ادامه شکل 11- میوه، درخت و برگ های جوان و بالغ رقم بلک چونسا

8- رقم لیت رتاول )رتاول-12(
میوه این رقم تخم مرغی گرد است و گل دهی و رسیدن میوه 
آن به ترتیب در اسفند و اواسط مرداد رخ می دهد. الیاف دور 
بذر این رقم بسیار اندک بوده و درصد کل مواد جامد محلول 
در گوشت آن 24 تا 2۶ درصد است. باردهی این رقم منظم و 
در شرایط نامساعد سال آوری دارد. متوسط عملکرد هر درخت 
180 کیلوگرم و متوسط وزن میوه 230 گرم است. رنگ پوست 

این رقم زرد است )شکل 12(.

 

شکل 12- میوه، درخت و برگ های جوان و بالغ رقم لیت رتاول )رتاول-12(
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شکل 12- میوه، درخت و برگ های جوان و بالغ رقم لیت رتاول )رتاول-12(

9- رقم انوار رتاول
میوه این رقم تخم مرغی گرد است و گل دهی و رسیدن میوه 
آن به ترتیب در اسفند و اواسط تیر رخ می دهد. بذر این رقم 
فاقد الیاف است و درصد کل مواد جامد محلول در گوشت آن 
2۵ تا 27 درصد است. باردهی این رقم تا حدودی منظم است و 
در شرایط نامساعد سال آوری دارد. متوسط عملکرد هر درخت 
190 کیلوگرم و متوسط وزن میوه 18۵ گرم است. رنگ پوست 

این رقم زرد لیمویی است )شکل 13(.

 

شکل 13- میوه، درخت و برگ های جوان و بالغ رقم انوار رتاول
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ادامه شکل 13- میوه، درخت و برگ های جوان و بالغ رقم انوار رتاول

10- رقم داشهری )دوسهری، داشری( 

این رقم نیز جزو ارقام سازگار و بومي شمال هندوستان است. 
خاستگاه این رقم از ایالت هاریانا و عمدتاً منطقه داشري 
نزدیک الکنو بوده که جزو مناطق نسبتاً  گرم و خشک است. 
این رقم در ایالت پنجاب و کشور پاکستان نیز به خوبي توسعه پیدا 
کرده است. اندازه میوه متوسط و تخم مرغي شکل، رنگ میوه زرد 
متمایل به سبز و کیفیت آن عالي است. قابلیت حمل ونقل آن 
خوب است. این رقم جزو ارقام میان رس است و عموماً مصرف 
تازه خوري دارد. باردهی این رقم مناسب است و سال آوری 
کمی دارد. میوه فاقد فیبر است و متوسط عملکرد هر درخت 
180 کیلوگرم و متوسط وزن میوه 210 گرم است )شکل 14(.
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شکل 14- میوه، درخت و برگ های جوان و بالغ رقم داشهری

11- رقم تامی اتکینز
این رقم یکي از ارقام اصالح شده از نهال هاي بذري هادن 
در جنوب فلوریداست. یکي از بهترین ارقام تجاري دنیا و از نظر 
خصوصیات بازارپسندي جزو ارقام شاخص است. رنگ میوه 
قرمز و بسیار جذاب است و همچنین به بیماري ها، مخصوصاً 
بیماري آنتراکنوز که یکي از مشکالت منطقه است، بسیار 
مقاوم است. قابلیت انبارداري خوب و میوه میان رس دارد و 
زمان رسیدن میوه در فلوریدا خرداد تا تیر است. این رقم در 
خاک هاي آهکي و مناطقي مانند فلسطین اشغالي به خوبي 
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توسعه پیدا کرده است. احتماالً این رقم با مناطق جنوب ایران 
سازگار باشد. در این رقم درخت پاکوتاه است و می توان تراکم 
کشت آن را در واحد سطح افزایش داد. این رقم قدرت باردهي 

مناسبی دارد و فاقد سال آوري است )شکل 1۵(.
   

شکل 1۵- میوه و درخت رقم تامی اتکینز
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12- رقم آلفونسو
این رقم اسامي دیگري چون آپوس، بادامي، گوندو و... دارد 
که در هند غربی و جنوبی کشت می شود. درخت آن نسبتاً بزرگ 
با تاج گسترده کروي و متراکم است. میوه تخم مرغي و اریب، و 
متوسط وزن آن 2۵0 تا 300 گرم با رنگ مایل به صورتی در 
سمت دم میوه است. پوست میوه نازک است و فیبر کمی دارد. 
طعم میوه این رقم بسیار عالی است و نسبت قند به اسید آن 
مزه فوق العاده و بوي بسیار مطبوعي به آن بخشیده است. این 
رقم به خوبي در کشور هندوستان و بسیاري از کشورهاي دیگر 
شناخته شده است. میوه این رقم برای صنایع تبدیلی بسیار 
مناسب است؛ زیرا در فرایند تبدیل، خصوصیات طعمی خود 
را به خوبی حفظ می کند. رقمی میان رس تا دیر رس با باردهی 
نامنظم است که مقدار محصول آن در شرایط هند، متوسط تا 
زیاد و در فلوریدا کم گزارش شده است. مشکل دیگر این رقم، 
این  با رطوبت کم، عارضه ژله ای شدن میوه است.  در مناطق 
رقم به خوبي در مناطق گرم و نسبتاً خشک مصر سازگاري 
نظر مي رسد  به  اقتصادي مي کند.  تولید محصول  و  پیدا کرده 
این رقم بتواند در جنوب ایران جزو ارقام امیدبخش و داراي 
ظرفیت تولید خوب باشد. مهم ترین مشکل رقم یادشده 
حساسیت آن به بیماري آنتراکنوز است که در استان هرمزگان 

شایع است )شکل 1۶(.
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شکل 1۶- میوه و رقم آلفونسو

13- رقم مالیکا

این رقم یک هیبرید حاصل از تالقي داشهری و نیلوم است. 
این هیبرید پاکوتاه و دیررس است و در تراکم هاي باال در هکتار 
قابلیت تولید خوبي دارد. متوسط تولید آن 1۶ تن در هکتار است. 
کیفیت میوه بسیار عالي و فاقد فیبر است و مقاومت خوبی در 
برابر بیماری ها دارد. رنگ میوه زرد و هسته آن بسیار کم قطر و 
نازک است. از لحاظ خصوصیات کیفی، این رقم باالترین مقادیر 
مواد جامد محلول، قند کل و اسید و کم ترین مقدار ویتامین ث 
در بین ارقام تجاری انبه را دارد. ازآنجایي که بسیاري از 



47انواع ارقام و پایه های تجاری انبه در استان هرمزگان

خصوصیات رقم داشهری را داراست، احتماالً در مناطق گرم و 
خشک سازگاري خوبي داشته باشد )شکل 17(.

شکل 17- میوه انبه رقم مالیکا

14- رقم نام داك مای

این رقم جزء ارقام اولیه انبه و منشأ آن تایلند است. این 
رقم با بسیاري از مناطق خشک و بیاباني سازگار است و تولید 
محصول اقتصادي داشته است. میوه معطر و خوش طعم، کاماًل 
بدون فیبر و هسته تخت و کوچک بوده و میان رس است. میوه 
بلند و کشیده و در حالت رسیده داراي سینوس مشخص است. 
میوه سبز تا زرد قناري و معطر و خوش طعم است. مقاومت آن 

در برابر بیماري هاي شایع نسبتاً خوب است )شکل 18(.
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شکل 18- شکل میوه رقم نام داک مای

15- رقم كیت

این رقم جزو ارقام فلوریداست. داراي کیفیت تازه خوري 
عالي، تولید محصول خوب و کاماًل دیررس )زمان رسیدن میوه 
شهریور و مهر( بوده و اندازه میوه کاماًل درشت، هسته کوچک و فاقد 
فیبر و ریشک است. این رقم نیز در مناطقي مانند فلسطین اشغالي 
توانسته به خوبي تولید محصول کند. رنگ میوه قرمز و سبز بوده و 
میوه از قسمت دم تا نیمه هاي میوه قرمز است. مقاومت آن به 

بیماري هاي شایع در منطقه خوب است )شکل 19(.
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شکل 19- میوه رقم کیت

16- رقم هادن

این رقم یکي از ارقام مهم فلوریداست. میوه لذیذ و معطر با کیفیت 
تازه خوري عالي، درخت داراي تاج گسترده است. تاج درخت در 
مجموع گرد است. مقاوم به بیماري ها، اندازه میوه متوسط و 
نسبتاً کروي تا بیضي شکل، رنگ میوه قرمز و زرد و در حالت 
رسیده فوق العاده خوش رنگ و جذاب است. فاقد فیبر و ریشک 
بوده و میزان گوشت میوه عالي است. میوه نسبتاً زودرس و زمان 
رسیدن میوه خرداد تا تیر است. میزان کمی سال آوري دارد و 

داراي تولید تقریباً مستمر و مداوم است )شکل 20(.
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شکل 20- میوه رقم هادن

17- رقم گلن

این رقم جزو ارقام انتخاب شده از نهال هاي بذري هادن است 
که به خوبي در فلوریدا سازگاري پیدا کرده و میوه آن شیرین و 
بسیار خوشمزه است. مصرف عمده آن به صورت تازه خوري است. 
درختان این رقم پررشد هستند و در شرایط متوسط به راحتي 
استقرار می یابند. داراي تولید یکنواخت و ثابت و فاقد سال آوري 
است. درختان این رقم تاج متراکم و گرد دارند و ارتفاع درخت 
معموالً  از 4 تا 4/۵ متر تجاور نمي کند. مقاومت آن به بیماري ها 

متوسط تا زیاد است )شکل 21(. 
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شکل 21- میوه انبه رقم گلن 

18- رقم دودو

دهه  اوایل  و  تانزانیا کشت می شود  در  عمدتاً  رقم  این 
۶0 هجری شمسی وارد ایران شده و در سطح بسیار محدود در 
ایستگاه تحقیقات کشاورزی میناب کشت شده است. میوه این 
رقم بزرگ و تخم مرغی است و در مرحله سبز تیره تا سبز روشن 
می رسد و نهایتاً زرد می شود. گوشت میوه نارنجی و آبدار بوده و 
الیاف دور هسته از کم تا زیاد متغیر است. عدسک های روی 
میوه بسیار زیاد است که در ابتدا سبزرنگ و نهایتاً به قهوه ای 
تغییر رنگ می دهند. متوسط طول و قطر میوه به ترتیب 



انواع ارقام و پایه های تجاری انبه در استان هرمزگان ۵2

تا   339( 4۵3 گرم  متوسط وزن  با  11/۶ و 9/9 سانتی متر 
به  دانها ل های شبیه  و  دارد  بذر چندجنین  است.  ۵00 گرم( 
رشد  است و  بلند  بزرگ و  بسیار  درخت  می کند.  تولید  اصل 
این  است.  برگ های کوچک  و  متراکم  تاج  دارای  و  دارد  قائم 
رقم سال آوری شدیدی دارد، ولی در سال پرمحصول، تولید 
قابل مالحظه ای دارد. از ویژگی های خوب این رقم مقاومت 
به آنتراکنوز و قابلیت زیاد برای حمل ونقل است. حساسیت 
به سفیدک پودری و دشواری برداشت میوه به دلیل ارتفاع بلند 

درخت از معایب این رقم است )شکل 22(.

 

شکل 22- میوه رقم دودو
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سایر ارقام انبه مورد استفاده در ایران
عـالوه بـر ارقـام معرفي شـده به عنـوان سـازگارترین ارقـام 
قابل کشـت در اسـتان هرمـزگان، از رقـم کنسـینگتون پرایـد 
کـه غالب تریـن رقم انبه در استرالیاسـت و در این کشـور در 
بخش هـاي مختلـف شـمالي و جنوبـي سـازگاري خوبي نشـان 
داده اسـت نیـز مي تـوان به صـورت آزمایشـي اسـتفاده کرد؛ 
هرچنـد ممکن اسـت خصوصیـات ذکرشـده دربـاره ایـن رقـم 

کامـاًل بـا شـرایط جنوب کشـور ما سـازگاري نداشـته باشـد.
رقم کنسینگتون پراید در بیش تر از 80 درصد باغ های انبه 
استرالیا کشت می شود. این رقم برای اولین بار در منطقه بوون 
در استرالیا در شمال کوینزلند شناسایي شد؛ اما گفته مي شود 
منشأ آن هندوستان است و از آنجا به صورت بذری به استرالیا 
آورده شده است. اسامي دیگر آن بوون، بوون اسپشسال و 
کنسینگتون است. این رقم در بعضي از مناطق استرالیا داراي 
سازگاري بیش تري است. هرچند در برخي مناطق خشک نیز 
آفات و  بیش تر  به  آن  حساسیت  است،  داده  نشان  سازگاري 
بیماري هاي شایع در استان هاي جنوبي کشور از جمله بیماري 
آنتراکنوز و سفیدک پودري زیاد است. مگس میوه انبه و زنجرک 
گل آذین جزو آفات مهم این رقم هستند و همین باعث شده 
است که در اولویت اول به عنوان رقم سازگار تلقي نشود. این 
یک کیلوگرم  تا  ۶00 گرم  بین  بزرگی  نسبتاً  میوه  اندازه  رقم 
دارد و میوه آن گرد تا تخم مرغي است. رنگ میوه در حالت 
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رسیده زرد با انتهاي قرمز و داراي گوشت نارنجي تا قرمز است 
)شکل 23(. سطح سایه انداز درخت متوسط است و به تعداد 

3۵7 درخت در هکتار با فواصل 4×7 متر کشت مي شود.
   

شکل 23- میوه رقم کنسینگتون پراید

سایر انواع انبه)ژنوتیپ(  مورد استفاده در ایران
عالوه بر ارقام تجاری ذکرشده، ژنوتیپ هایی از انبه در استان 
هرمزگان وجود دارد که از طریق جنسی تکثیر می شوند و در 
طول سالیان دراز به دلیل کیفیت مناسب از طریق پیوندک نیز 
به صورت غیرجنسی ازدیاد یافته اند. این ژنوتیپ ها با اسامی 
مختلف و محلی شناخته می شوند و گاهی یک ژنوتیپ در دو 
منطقه با دو نام متفاوت یا چند ژنوتیپ با نام مشابه وجود دارند. 
نظیر  اسامی مختلف  با  ژنوتیپ هایی  به  بین می توان  این  در 
قیاسی، مشک، چارک، نغال، هلیلی، آناناسی، شوزانبه، میخک، 
آلمهتری، شاهانی، سیب، هویج، خیار، کالنفر، گیالسی، هندی و 
مجلسی اشاره کرد. به تازگی پیوندک ژنوتیپی از انبه با عنوان 
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انبه خوشه ای در منطقه رودان روی پایه های دانهالی پیوند 
شده است و توسعه باغ های انبه با این درخت پیوندی رو به 
افزایش است. از مهم ترین خصوصیات این ژنوتیپ تولید میوه 

به صورت خوشه ای روی درخت است. 
ازآنجاکـه عمـده محصول تولیـدی انبه در اسـتان هرمزگان 
در مرحلـه سـبز نـارس با میزان اسـید باال برداشـت می شـود و 
بـرای تهیه ترشـی و محصوالت مشـابه آن اسـتفاده می شـود، 
بـه کیفیـت تازه خـوری انبه در ایـن منطقه کم تر توجه شـده 
اسـت و عمـده میـوه انبه برای تازه خـوری از میوه هـای وارداتی 

بازار تأمین می شـود )شـکل 24(. 

     

شکل 24- انواع ترشی انبه تهیه شده از میوه های نارس انبه
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ادامه شکل 24- انواع ترشی انبه تهیه شده از میوه های نارس انبه

پایه هاي مورداستفاده در كشت انبه
بـرای انبـه پایه هـاي مختلـف چندجنینـي در دنیـا معرفي 
شده اسـت. انتخـاب پایـه بـر اسـاس منطقه کشـت و همچنین 
مسـائل و مشـکالت خـاص منطقه ممکن اسـت متفاوت باشـد، 
از ایـن نظـر پایه هـاي مختلفـي برای اهـداف متفـاوت آزمایش 
شـده اسـت. مثاًل براي مناطقي که مشـکالت سـرماي زمستان 
داشته باشـند، پایه هـاي متحمـل بـه سـرمازدگي یـا همچنین 
پایه هـاي متحمـل بـه بیماری هـا و انگل هـاي خاکـزاد معرفي 
شـده اند. سـال آوري یکـي دیگـر از مسـائل و مشـکالت انبـه 
اسـت کـه در بعضـي ارقـام مي تـوان بـا اسـتفاده از پایه هـاي 
مناسـب ایـن مشـکل را تـا حد زیـادي برطـرف کرد. شـوري و 
تجمـع نمک نیز مشـکل دیگري اسـت کـه می توان بـا انتخاب 
پایـه مناسـب، تا حـدودی آن را برطـرف کرد. پایه هـای انبه بر 
اسـاس تـک یـا چندجنیـن بـودن نیـز طبقه بنـدی می شـوند. 
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در اهـداف تولیـد پایـه، بایـد از ارقـام چندجنیـن اسـتفاده کرد 
تـا پایه هـای هم گـروه شـبیه بـه اصـل تولیـد شـود. پایه هـای 
کاالپـادی، اُلور، آمبـاالوی، والی کولومبان، بلخـاس و پاریخاس 
از جملـه پایه هـای انبـه در هندوسـتان هسـتند کـه قابلیـت 

خوبـی در تولیـد درختـان انبه پیونـدی پاکوتـاه دارند. 
مطالعات آزمایشگاهي و تحقیقات مزرعه اي نشان می دهد 
که تجمع نمک یکي از عوامل محدود کننده رشد و تولید 
درختان انبه در مناطق خشک است. آزمایش های متعددي 
براي انتخاب ارقام متحمل به تجمع نمک انجام شده است و 
پایه هاي مختلفي آزمایش شده اند. در ادامه به چندین پایه 

چندجنین انبه اشاره شده است.

پایه 13-1

این پایه قریب به دو دهه است که در فلسطین اشغالی و 
مصر به عنوان پایه پاکوتاه متحمل به شوری استفاده می شود. 
این پایه در مقایسه با پایه های پررشدی نظیر زبدا و سابر که 
پایه های متداول و زودرشدی در این مناطق هستند، نسبتاً 
کندرشدتر است و درختان را پاکوتاه می کند. در بررسی های اخیر، 
این پایه بیش ترین تحمل به شوری و قلیایی بودن خاک را از 
خود نشان داده است. این پایه به تازگی در مناطق مختلف و 
از جمله پروژه مشترک هندوستان و فلسطین اشغالی در 
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سال های 2013 تا 201۵ به منظور توسعه انبه در مناطق دارای 
شوری آب و خاک در کشور هندوستان استفاده شده است و 

نتایج مطلوبی از خود نشان داده است. 

پایه ُالور

این پایه چندجنینی و منشأ آن هندوستان است. در هندوستان 
به عنوان پایه متحمل کم تا متوسط گزارش شده است و در 
تحقیقی عملکرد این پایه در جلوگیری از انتقال یون کلر و 
تجمع آن در بافت پیوندک رقم آمبراپالی مؤثر است و به عنوان 
پایه برای کشت در مناطق دارای شوری آب و خاک توصیه 

شده است.

پایه كوروكان

منشأ این پایه هندوستان و سری النکاست و یکی از پایه های 
متداول و شناخته شده در کشور هندوستان است. این پایه به عنوان 
یک پایه نسبتاً پاکوتاه و متحمل به شوری های متوسط تا نسبتاً 

باال در منابع گزارش شده است.

پایه رانگپور

منشأ این پایه بنگالدش است و در آنجا به عنوان متحمل ترین 
پایه انبه برای مناطق با شوری باال شناخته می شود. مطالعات 
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که  به شوری  متحمل  پایه  چهار  تعداد  از  که  می دهد  نشان 
بوده اند،  متر  بر  تا 10 دسی زیمنس  تیمارهای صفر  تحت 
بیش ترین میزان بقا )7۵ درصد( و حفظ برگ ها و شاخص های 
رشد مربوط به این رقم )بعد از چهار ماه اعمال تیمار آبیاری با 
آب شور به فواصل 7 تا 10 روز آبیاری( بوده است. نکته درخور 
تأمل این است که بارندگی های شدید مناطق موردمطالعه 
ممکن است تجمع نمک را در این رقم به سرعت شسته باشد و 

چنین نتایجی ممکن است در استان هرمزگان حاصل نشود.

پایه سابر
منشأ این پایه آفریقای جنوبی است و یکی از پایه های مهم 
در مناطق خشک تحت کشت انبه در مصر است. در مطالعات 
با رقم کنسینگتون  پایه سازگاری خوبی  این  انجام شده 
در  انبه  ارقام  از  بسیاری  و  استرالیا(  تجاری  رقم  )مهم ترین 

مناطق دیگر دنیا نشان داده است.
بدیهی است که اطالعات فوق بر پایه مطالعات انجام شده 
به  نیاز  توسعه ای  برنامه های  برای  و  بوده  ایران  از  خارج  در 
 ،13-1 پایه  است.  وارداتی  پایه های  روی  منطقه ای  مطالعات 
در   Mangifera zeylanica Hookers F. گونه  نیز  و  اُلور 
شرایط تحقیقاتی بیش ترین تحمل را در برابر شوری از خود 
چندجنینی  اُلور  پایه  شد،  اشاره  که  همان طور  داده اند.  نشان 
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است و موضوع تفرق صفات درخصوص آن صدق نمی کند. در 
آزمایشی که روی دو نوع پایه حاصل از رشد بذور درختان 
انبه در شهرستان میناب انجام شد، مشخص شد که پایه هایی 
که بذر آن ها از درختان دارای برگ های با حاشیه سوختگی 
کم تری بودند )پایه 2( در مقایسه با پایه هایی که بذر آن ها از 
درختان دارای برگ های با حاشیه سوختگی بیش تری بودند 
)پایه 1(، به شوری آب تحمل بیش تری نشان دادند. شکل 

2۵ و 2۶ این موضوع را نشان می دهند. 

شکل 2۵- شبیه سازی مدل Maas- Hoffman برای سطح سبز برگ
 دو نوع پایه دانهالی انبه در شرایط استفاده از آب شور

 yr = 100 - 13.50 (ECw - 0.75) R2 = 0.98
yr = 100 -14.76 (ECw - 1.5) R2 = 0.89
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شکل 2۶- آستانه تحمل به شوری برای وزن خشک اندام هوایی دو پایه 
Maas- Hoffman دانهالی انبه با کمک مدل

برنامه به نژادی انبه
همان طور که اشاره شد، یکی از برنامه های اصالحی در 
به نژادی پایه های انبه، وارد کردن ارقام مناسب به کشور است. در 
این خصوص و به منظور توسعه کشت انبه در استان هرمزگان 

توجه به نکات زیر حائز اهمیت بسیار است:
1- در تحقیقات متعدد، ماهیت انبه به عنوان گیاهی حساس 
به شوری به اثبات رسیده است؛ بنابراین تمرکز کشت آن 
است.  و خاک  آب  پایین  با شوری  مناطق  در  معموالً  نیز 
به همین دلیل در استان هرمزگان نیز توصیه می شود که در 
ابتدا تمرکز کشت این محصول در مناطق با کیفیت مناسب آب 
آبیاری و خاک انجام شود و مناطق با آب و خاک شور، به کشت 
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محصوالت مقاوم نظیر کنار، چیکو، سه پستان و... اختصاص یابد؛ 
2- در بسیاری از آزمایش ها روی ارقام متحمل به شرایط 
شور، سطح شوری های اعمال شده حداکثر تا 2/۵ دسی زیمنس 
بر متر و آن هم در دوره  های کوتاه مدت )2 تا 3 ماهه( بوده اند. 
بدیهی است که با افزایش مدت زمان تداوم شرایط شور، تأثیرات 
مضر شوری بر گیاه نیز بیش تر بروز می کند. بنابراین شایسته 
است قبل از ایجاد نهالستان ها یا باغ های ارقام وارداتی، ابتدا 
کشت در مقیاس تحقیقاتی و به منظور ارزیابی سازگاری ارقام 
مذکور به شرایط شوری خاک و آب در اقلیم استان انجام شود 

تا در صورت اخذ نتایج مطلوب، واردات عمده انجام پذیرد؛
3- در آزمایش های انجام شده برای دستیابی به ارقام متحمل 
به شوری، معموالً دیگر عوامل تأثیرگذار در سطح مطلوب بوده اند. 
در صورتی که در مناطق انبه خیز ایران، عالوه بر شوری، عوامل 
دیگری نظیر کم آبی، گرما، نور شدید و بادهای گرم و سوزان و 
بیش بود غلظت برخی عناصر و سمیت آن ها برای گیاه نیز وجود 

دارند که ممکن است بر تحمل شوری گیاه تأثیر منفی بگذارد؛
4- باتوجه به تداوم خشک سالی در استان هرمزگان به 
نظر می رسد در مناطق مناسب کشت انبه در کشور، افزایش 
شوری خاک و آب ادامه دار خواهد بود و با گذشت زمان، کیفیت 
آب آبیاری و خاک از لحاظ شوری بدتر خواهد شد و به عبارت 
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دیگر شرایط از لحاظ شوری ثابت نخواهد بود. بنابراین اگر 
در حال حاضر پایه ای متحمل به یک مقدار مشخص شوری 
وارد شود، ممکن است با روند افزایشی شوری آب یا خاک که 
در استان وجود دارد، پایه وارداتی آسیب جدی ببیند و عماًل 

اهداف واردکردن ارقام تحقق پیدا نکند؛ 
۵- توصیه می شود در راستای واردات ارقام پایه ای انبه، برای 
شناسایی و جمع آوری بذر از درختان مقاوم به شوری در منطقه 
نیز اقدام شود تا با انجام آزمایش های تکمیلی مربوط به شوری، 
منابع مقاومت به شوری از بین آن ها پیدا شود و همچنین 
به عنوان منابع ژنتیکی در تولید نهال انبه از طریق کشت بافت یا 

دیگر برنامه های اصالحی مورداستفاده قرار گیرند؛
۶- باتوجه به نکات گفته شده در بندهای قبلی توصیه می شود 
در صورت تصمیم بر واردات ارقام پایه ای متحمل به شوری انبه، 
در  آن ها  روی  شوری  تحقیقات  انجام  هدف  با  ابتدا  کار  این 
شرایط ایران انجام شود و بعد از تأیید متحمل بودن آن ها در 

آزمایش ها، برای واردکردن آن ها اقدام شود.
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