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 1                                                                                                          دستورالعمل تولید انار گواهی شده

 

 )پیش گفتار(قدمه م -1
هاي مختلفی را براي تأمین غذاي خود سپري نموده و متناسب با جمعیت، بشر از ابتداي خلقت تاکنون دوره

. هاي متمرکز امروزي را تجربه نموده استشکار تا کشتهاي گوناگون هاي روز از شیوهشیوه زندگی و تکنولوژي
. اما آنچه در حال حاضر مهم جلوه نموده است دیدگاه و نگرش انسان به امنیت غذایی با مفهوم امروزي آَن  است

دهد در چند دهه گذشته با افزایش شدید جمعیت و نیاز به غذاي بیشتر دیدگاه انسان از بررسی سوابق نشان می
زي سنتی به کشاورزي صنعتی تغییر یافت؛ بدین معنی که کشاورزي هم، مانند یک کارخانه بایستی با کشاور

اینچنین دیدگاهی . را تولید کند تا بیشترین سود حاصل گردد) محصول(هاي بیشتر حداکثر خروجی مصرف نهاده
تحت تأثیر خود قرار داد و منجر  در چند دهه گذشته، باورها و تجربیات خردمندانه بشر از طبیعت و کشاورزي را

رغم توسعه، امنیت ها به حدي بود که علیهاي ناپایداري اکوسیستمنشانه. هاي متعددي گردیدبه بروز ناپایداري
امنیت غذایی با مفهوم تأمین غذاي کافی، سالم و مغذي براي . غذایی انسان در معرض تهدید جدي قرار گرفت

هاي مختلف مورد ها بر اساس ترجیحات غذایی از جمله مفاهیمی است که در زماننهمه افراد جامعه در همه زما
- شود مواد غذایی کشاورزي بسیاري به دلیل مصرف نادرست نهادهدر موارد بسیاري مشاهده می. تأکید بوده است

هاي شیمیایی ی، آلودگی هوا، آلوده بودن منابع خاك و آب و مدیریت نادرست دچار آلودگها همانند کود و سم
گردد تا جایی که هم اکنون نگرانی همانند نیترات، نیتریت، فلزات سنگین، باقیمانده سموم و آلودگی میکروبی می

در چنین شرایطی در . هاي اصلی مردم تبدیل شده استاز کیفیت محصوالت کشاورزي به یکی از دغدغه
توان به از جمله آنها می. کشاورزي تعریف گردیدهاي متنوعی براي گواهی محصوالت کشورهاي مختلف سامانه
در کشور ایران نیز تولید محصوالت گواهی شده در . و ارگانیک اشاره نمود) GAP( 1عملیات کشاورزي خوب

الزامات تولید، فراوري، بازرسی و «اول تولید محصوالت ارگانیک که با استاندارد . قالب دو استاندارد پیگیري گردید
شکل گرفت و دوم تولید محصوالت » )11000(برچسب گذاري و بازار رسانی مواد غذایی ارگانیک  صدور گواهی،

صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق، و ابطال پروانه کاربرد نشان حد «ها که با استاندارد با نشان حد مجاز آالینده
  . پا برعرصه گذاشت» ها در محصوالت کشاورزيمجاز آالینده
ها با هدف تسهیل و تسریع در مراحل اداري وتشویق مجاز آالینده استاندارد نشان حد 1397در سال 

در همین راستا و براي عملیاتی نمودن . تصویب گردید 7/3/97تولیدگنندگان مورد بازنگري قرار گرفت و در مورخ 
  .راه اندازي گردید )cerganic(آن پایگاه اطالع رسانی محصوالت ارگانیک و گواهی شده موسوم به سرگانیک 

هاي فنی تولید ها نیاز به در اختیار داشتن دستورالعملبراي اجرایی و عملیاتی نمودن گواهی حد مجاز  آالینده
به همین دلیل تفاهم نامه همکاري فیمابین . محصوالت گواهی شده متناسب با استاندارد آن کامالً مشهود بود

ي و دفتر محیط زیست و سالمت غذا منعقد گردید که بر اساس قراردادي سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورز
تهیه و تدوین و دستورالعمل محصوالت گواهی شده به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي واگذار گردید تا 

ؤسسات ها با مشارکت ماین دستورالعمل. در قالب کمیته اجرایی مشترکی مورد بررسی و تأیید نهایی قرارگیرد
، مؤسسه تحقیقات تحقیقاتی تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي به ویژه مؤسسه تحقیقات خاك و آب

تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر، مؤسسه تحقیقات باغبانی، مؤسسه تحقیقات فنی و مؤسسه پزشکی، گیاه
                                                             
1 Good Agriculture Practice (GAP) 
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اي از دستورالعمل هیه و تدوین شد که نسخهمهندسی کشاورزي و به درخواست دفتر محیط زیست و سالمت غذا ت

  . گرددگواهی شده ارائه می انارتولید 
  

  گردش کار دریافت نشان  حد مجاز آالینده ها  - 2
ها و عملیات زراعی مناسب و کیفیت و سالمت محصوالت کشاورزي به عنوان برآیندي از کیفیت خاك، آب، نهاده

به عنوان گامی  1تواند با تولید محصوالت گواهی شدهاین مهم می. باشدمدیریت صحیح و علمی قابل دستیابی می
دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز « .مهم در این عرصه محقق شود

به عنوان راهنمایی براي اخذ استاندارد تشویقی و راهکاري براي تولید  »ها در محصوالت کشاورزيیندهآال
هاي این دستورالعمل با بهره مندي از سامانه. قرار گرفت مورد بازنگري مجدد 1397والت گواهی شده، در سال محص

هاي تخصصی، فرایند دریافت نشان حد مجاز را ها و شرکتنوین، ساده سازي فرآیندها و استفاده از خدمات رسان
رسانی محصوالت گواهی شده و یا پایگاه اطالعو  2براي اطالعات بیشتر به پیوست . تسهیل و تسریع نموده است

 . توان مراجعه نمودمی cerganic.maj.irارگانیک به آدرس 

  
  )ICM(مدیریت تلفیقی محصول  -3

روشی مناسب براي تولید محصوالت کشاورزي است که اجراي آن تضمین کننده ) ICM(مدیریت تلفیقی محصول 
تواند درآمد واقعی کشاورز را  می  ها و انرژي مصرفی با کاهش مصرف نهاده توسعه پایدار و تولید محصول سالم بوده و

هاي نوین و مناسب تلفیق شده و تولید اقتصادي هاي سنتی با فناوريدر این نوع مدیریت، بهترین روش. بهبود دهد
تعادل پیچیده این نوع مدیریت بر مبناي درك . رساندمحصوالت زراعی را با مدیریت زیست محیطی به تعادل می

اجزاي  .باشدبین محیط زیست و کشاورزي است و داراي رویکرد کل مزرعه در دستیابی به تعادل و توسعه پایدار می
عبارتند از مدیریت اراضی، مدیریت محصول، مدیریت عناصر غذایی، ) ICM(اصلی مدیریت تلفیقی محصول 

 BMP(2(هاي مدیریت ها با بهترین روشک از این مؤلفههر ی. باشدها و مدیریت مالی میمدیریت آفات و بیماري
براي . کشاورزي مرتبط بوده و در نهایت منجر به دستیابی به استراتژي بلندمدت و پایدار براي کل مزرعه خواهد شد

  . مراجعه نمائید 3اطالعات کامل و بیشتر به پیوست 
  

  شرایط عمومی واختصاصی تولید آن معرفی محصول و - 4
 در خوراکی هاي میوه و پرطرفدارترین ترین قدیمی از یکی Punicaceae خانواده از )Punica granatum( انار

 و ایران کشورهاي میوه این منشأ .است خاورمیانه کهن به تمدن مربوط آن کشتوکار و شود می جهان محسوب
یافته  گسترش )اسپانیا و مراکش مصر، ترکیه،(  مدیترانه کشورهاي و چین هند، به کشورهاي بعدها که بوده افغانستان

 بسیار اهمیت از و سالمت، تغذیهاي کیفیت لحاظ از که است گرمسیري نیمه و گرمسیري هاي میوه ازجمله .است

                                                             
1 Certified Crops 
2 Best Management Practice 
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 کشت زیر سطح بیشترین داراي هند و چین از ایران بعد انار، کننده تولید کشورهاي بین در .برخورداراست زیادي

 به .دارد ویژهاي جایگاه آن هاي حبه درخشان رنگ و ظاهري زیبایی کیفیت مرغوب، دلیل به ایران انار و میباشد

 رقیب بی جهانی محصول بازارهاي در ایران انار کشاورزي محصوالت بین در و غیرنفتی صادرات بخش دلیل در همین

 744 جهان در انار کشت زیر سطح .است چشمگیري داشته افزایش اخیر سال چند در خصوصاً انار صادرات و باشد می

 حدود کشور در  انار کشت زیر سطح مجموع کشاورزي جهاد وزارت 1397آمارنامۀ  براساس .باشد می هکتار هزار

کیلو گرم  10893و دیم  12033آبی   عملکرد متوسط و تن تن 917529آن در کشور  تولید میزان هکتار، 90605
 از نخست رتبه در یزد و رضوي، اصفهان خراسان مرکزي، فارس، هاي استان آمار همین اساس بر .باشد می در هکتار 

 غنی داراي و بوده نیز ارقام تنوع مرکز آن، طبیعی رویشگاه انار و پیدایش مرکز بر عالوه ایران .دارند قرار کشت نظر

  .باشد جهان می در انار ژنی ذخایر ترین
  

 مدیریت  قبل از کاشت -5

  انتخاب محل تولید انار گواهی شده ویژگی هاي مهم در -5-1
 اقلیم مناسب -1- 5-1

 داده نشان سازگاري هاانواع خاك به و داشته رشد قابلیت هوایی و آب شرایط از وسیعی دامنه در طبیعی بطور انار

 کیفیت و کم شرایط این در آن رشد و بوده باشند، حساس کمی زهکشی داراي که هاییخاك به گیاه این. است

 بیشترین و است عمیق شنی رسی هايخاك انار، کار و کشت جهت شرایط خاکی بهترین .یابدمی کاهش محصول

. است قابل حصول هستند، برخوردار طوالنی و گرم هايتابستان از که مناطقی در محصول کیفیت عملکرد و و رشد
 سطح از متري 1600 ارتفاع تا و برآورد گردیده جنوبی و شمالی عرض درجه 41 تا محصول این جغرافیایی محدوده

 ساعت 800 تا 200دریافت نیازمند زمستانه خواب جهت انار ارقام مختلف همچنین داد پرورش را آن توانمی دریا

 به جوان و هاي سرشاخه برگ، رفتن بین از موجب هم بهاره سرماي. باشندمی گرادسانتی درجه 7 تا  صفر بین دماي

   .گرددمی میوه و گل ظهور افتادن تاخیر
ه درج -12از دماي کمتر در انار. است سرما به حساسیت انار وکار کشت هايمحدودیت ترینمهم از یکی

ر ذک گراد سانتی درجه -18سرماي زمستان را تا  به پذیري آسیب نیز منابع برخی و بیندمی صدمه گرادسانتی
و  گرم هايتابستان به کامل رسیدن براي میوه. است بیشتر از ترش شیرین انارهاي حساسیت نظر این از و اندکرده

ه البت. شودنمی خوب میوه کیفیت مرطوب هايتابستان با نواحی در که طوري به .دارد نیاز طوالنی و خشک
د گراسانتی 45لحاظ  این از انار تحمل حد. شود می ها میوه در سوختگی آفتاب موجب نیز داغ خیلی هايتابستان

ي برا کرد و نگهداري انبار در ماه 2 مدت به گرادسانتی درجه 5 دماي در توانمی را انار میوه .است گردیده ذکر
 7 نگهداري دماي بهترین مشاهده نشود، گرادسانتی درجه 20 دماي به انتقال هنگام در دمایی آسیب اثرات اینکه
هاي مختلف اقلیمی براي کاشت انار از لحاظ محدودیتبطور کلی شرایط . است شده گزارش نیز گرادسانتی درجه

  .است 1مطابق با جدول 
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  نیازهاي اقلیمی براي انار - 1جدول 

CLIMATE REQUIREMENTS - POMEGRANAT 

Climatic Characteristics 

Class, degree of limitation and rating scale 

      
S1 S2 S3 N1 N2 

0 1 2 3 4 

100 95 85 60 40 25 0 

Mean annual temp. (°C) 17 - 18 
17 – 15 

18 - 20 
15 - 14 

20 - 22 
14 - 12 

22 - 25 
12 - 10 - > 25 

< 10  
Mean temp. of bud 
development (°C) 

24 - 26 
24 – 22 

26 - 28 
22 - 20 

28 - 30 
20 - 17 

30 - 33 
17 - 12 - > 33 

< 12 
Mean temp. of fruit 

formation and ripening 
Stage(°C) 

32 - 35 
32 – 27 

35 - 38 
27 - 24 

38 - 40 
24 - 18 

40 - 42 
18 - 15 - > 42 

< 15  

Absolute min. temp. of 
coldest month (°C) >-1 -1 - (-8) -8 - (-12) -12 -( -18) - < -18 

Relative humidity of fruit 
formation and ripening 

Stage (%) 

20 - 30 
20 – 18 

30 - 40 
18 - 16 

40 - 60 
16 - 13 

>60 
<13 - - 

-  

Chilling requirement (hr 
under 7 °C) 

400 - 500 
400 – 350 

500 - 550 
350 - 300 

550 - 600 
300 - 250 

> 600 
250 - 200 

- 
 

- 
< 200  

  
  انتخاب زمین - 2- 5-1

ب اغل .شوند می متحمل را سنگینی هزینه باغ احداث براي باغداران و بوده مدت بلند گذاري سرمایه یک باغ احداث
ت سرع به باغ سالگی سن 4-5 از معموالً و بوده مخفی باغ عمر اول سال چند در نهال به مربوط مشکالت و هابیماري

ت سال اخیر و دالیل ذکر شده اهمی 7- 8 در شده احداث هايباغ در شدید بسیار مشکالت  وجود. دهندمی نشان را خود
ت باغا احداث در مشخص شناسه با درختانی از استفاده رسدمی نظر به. دهدمی نشان خوبی به را مطمئن رقم از استفاده

و  فیزیولوژیک گوناگون عوارض از جلوگیري براي و بوده ناپذیراجتناب قدیمی، بارده کم باغات با جایگزینی و جدید
 احداث تردید بدون .هستیم گیاهی سالم مواد از استفاده به ناگزیر شوند، می شدید خسارت بروز به منجر که پاتولوژیک

  .بود خواهد ملی سرمایه و وقت اتالف موجب بهداشت موازین رعایت و سالم نهال از استفاده بدون جدید باغات
کند و تاحدودي بردبار به زهکشی آهکی رشدمی هاي سبک اسیدي تا سنگین وخاك دامنه وسیعی از در انار

زهکش مناسب و  هاي لومی شنی تالومی عمیق باخاك در را بهترین رشد. باشدمی شور هاي آهکی وخاك ضعیف و
موجب  زهکش ضعیف، و ظرفیت نگهداري رطوبت باال با هاي عمیق حاصلخیزخاك. دارد 5/7تا  4/6واکنش خاك
 هايخاك از هاي سبک بهترخاك رنگ میوه در کیفیت و. گرددمی اناررویشی وکاهش گلدهی درختان  افزایش رشد
. باشددرصد می 7درصد و حدود مناسب گچ، کمتر از  15مناسب آهک براي انار، کمتر از ) حدود(کران . باشدسنگین می

  :ده در ذیل الزم استبراي استفاده از این جداول دانستن نکات ارائه ش .باشدمی 2نیازهاي خاکی انار مطابق با جدول 
خـاك و   هـاي  در ارزیابی تناسب اراضی براي نباتات گوناگون، نیازهاي آن گیاهان از نظر شـرایط اقلیمـی و مشخصـه   

انـد   نما ارائـه شـده   طور جداگانه براي اقلیم، خاك و زمین ولی به صورت جدا این نیازها غالباً به. باشد نما مورد نیاز می زمین
 .جداول براي هر گیاه، حاالت زیر تعریف گردیدو در هر یک از این 
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  :براي هر ویژگی، چهار سطح محدودیت در نظر گرفته شده است
  )S1, 0, 95-100(هاي اراضی براي رشد گیاه مطلوب است  و کیفیت ها مشخصه: بدون محدودیت

کـاهش عملکـرد محصـول    ها تأثیر کمی بر  محدودیت. ها براي رشد گیاه تقریباً مطلوب است مشخصه: محدودیت کم
  ). S1, 1, 85-95(درصد عملکرد مطلوب است  80دارند و عملکرد محصول بیش از 

ها تأثیر متوسطی بـر کـاهش عملکـرد     محدودیت. براي رشد گیاه نسبتاً مطلوب است ها مشخصه: محدودیت متوسط
محصول نیز نسبتاً قابـل قبـول   درصد عملکرد مطلوب است و سودآوري  80تا  40محصول دارند و عملکرد محصول بین 

  ).S2, 2, 60-85(است 
ها تأثیر زیادي بر کاهش عملکرد محصول  محدودیت. براي رشد گیاه کم است ها مشخصهمطلوبیت : محدودیت شدید

 ).S3, 3, 40-60(و سودآوري محصول خیلی کم است  درصد عملکرد مطلوب است 40تا  20دارند و عملکرد محصول بین 
ها تأثیر خیلی زیادي بر کاهش عملکرد  محدودیت. براي رشد گیاه نامطلوب است ها مشخصه: شدید محدودیت خیلی

درصد عملکرد مطلوب است و هیچگونه سـودآوري بـراي محصـول وجـود      20تا 0محصول دارند و عملکرد محصول بین 
  ).N1& N2, 4, 0-40(گردد  ندارد و براي نوع کاربري اراضی مورد نظر توصیه نمی

  
  نما براي انار نیازهاي خاکی و زمین  -2جدول 

LANDSCAPE AND SOIL REQUIREMENTS  - POMEGRANAT 

Land characteristics 

Class, degree of limitation and rating scale 

      
S1 S2 S3 N1 N2 

0 1 2 3 4 
100 95 85 60 40 25 0 

Topography (t)       
Slope (%) 0 - 3 3 - 6 6 - 9 9 - 12 12 - 15 > 15 

Wetness (w)       
Flooding F0 F1 F2   F3 

Drainage Good Moderate Imperfect Poor and Aeric Poor but 
Drainable 

Poor not 
Drainable 

Physical soil 
Characteristics (s)       

Texture / Structure 

L, SCL, 
SL, SC, 

SiL, 
SiCL 

CL, Si, LfS, 
LS, SiC, C-

60s 

C+60s, 
LcS, S, fS 

Cm, C+60v, cS, 
SiCm, C-60v   

Coarse Fragment (%) 0 - 20 20 - 35 35 - 45 45 - 55 55 - 65 > 65 
Soil Depth (cm) > 150 150 - 120 120 - 80 80 - 50 < 50  

CaCO3 (%) 0 - 10 10 - 15 15 - 25 25 - 45 45 - 55 > 55 
Gypsum (%) 0 - 2.5 2.5 - 7 7 - 12 12 - 20 20 - 30 > 30 

Soil fertility 
characteristics (f)       

pH (H2O) 7 - 7.3 
7-6.5 

7.3 - 7.5 
6.5 - 6.4 

7.5 - 8.2 
6.4 - 6.2 

8.2 - 8.7 
< 6.2 

> 8.7 
- - 

Organic Carbon (%) >1.5 1.5-1.0 1-0.5 <0.5 - - 
Salinity & Alkalinity 

(n)       
EC (dS/m) 0 - 2.7 2.7 - 3.9 3.9 - 7.8 7.8 - 11.5 11.5 - 14 > 14 

ESP (%) 0 - 4.2 4.2 - 6.5 6.5 - 10.5 10.5 - 18 18 - 30 > 30 
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ترین مراحل در تولید محصوالت گواهی شده انتخـاب زمـین مناسـب    به هر حال با توجه به موارد فوق یکی از مهم

  :بایستی عالوه بر مسائل عمومی فوق الذکر به موارد زیر نیز توجه نمودبراي انتخاب زمین مناسب . است
 .با توجه به سوابق کشت و کار در آن در سه سال گذشته از فاضالب استفاده نشده باشد -1
 .متر از آن فاصله داشته باشد 50-100در مجاورت جاده هاي اصلی قرار نگرفته باشد و یا حداقل  -2
 .هاي سم و کود و غیر معتبر و به مقادیر زیاد استفاده نشده باشددر کشت هاي قبلی از نهاده  -3
 . سموم نباشد و خاك مورد استفاده حاوي غلظتهاي غیرمجاز فلزات سنگین -4

  
  قبل از کشتمدیریت حاصلخیزي خاك  - 5-2

قبل از کشت محصول الزم است ضمن انجام نمونه برداري و تجزیه خاك و آب نسبت به توصـیه کـودي بـراي    
بدین منظور نسبت به تهیه نمونه خاك و آب به صورت زیر اقدام نمـوده و سـپس   . مصرف کودهاي پایه اقدام نمود

هاي مورد تأیید ارسال گردد تا بر اساس نتایج تجزیه خاك و آب نسبت به توصیه ها براي تجزیه به آزمایشگاهنمونه
بر تجزیه خاك و آب براي عناصر غذایی گیاه و توصیه  عالوه. کودهاي مورد نیاز به صورت پایه و سرك اقدام گردد

گیري آن هاي اندازهفهرست و دوره 3شوند که در جدول کودي، فلزات سنگین آالینده نیز مورد اندازه گیري واقع می
  . آمده است

  
  آب  و برداري خاكنمونه - 5-2-1
  برداري خاكروش نمونه -الف

پذیر نبوده و الزم است نمونه تعیین کنیم معموال آزمایش همه خاك امکانهنگامی که بخواهیم ویژگی خاکی را 
هاي خاك بایستی معرف و نماینده خاك منطقه موردنظر باشند و در فاصله زمانی بین نمونه. برداري انجام گیرد

استانداردهاي نمونه برداري از خاك بایستی بر اساس نمونه. خوش تغییرات نشوندگیري دستنمونه برداري تا اندازه
در صورت . انجام گرفته و موارد آن رعایت شود که در زیر به برخی موارد مهم آن اشاره شده است 1برداري از خاك

  .تر به استانداردهاي مربوط مراجعه شودنیاز به اطالعات کامل
تر از تر، شبیهناطق نزدیکاما م. کنداي به نقطه دیگر تغییر میهاي خاك از نقطهویژگی: برداريالگوي نمونه

باشد که در این نوع وابستگی به وابستگی مکانی موسوم می. مناطقی هستند که فاصله آنها از همدیگر دورتر است
  . برداري وجود داردالگوهاي مختلفی براي نمونه. علم زمین آمار اهمیت بسیاري دارد

از جمله مزایاي . شودبرداري انجام میکه بر اساس شبکه مربع یا مستطیلی منظم، نمونه :الگوي شبکه منظم - 1
  .باشندشبکه منظم آن است که به سادگی پیاده شده و ابعاد شبکه نیز قابل تغییر می

  

                                                             
راهنماي  :سازمان ملی استاندارد ایران، قسمت دوم10962-1هاي نمونه برداري استاندارد برنامهراهنماي طراحی،  :کیفیت خاك، قسمت اول ١

 )10962- 3 استاندارد( راهنماي ایمنی: و قسمت سوم) 10962- 2استاندارد(روشهاي نمونه برداري
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  برداري منظمنمونه -1شکل 

  

این روش و الگو در کشاورزي . گیرددر منطقه موردنظر انجام می N ،W،S ، Xکه به صورت  :الگوي نامنظم - 2
  .کاربرد وسیعی دارد) زراعت و باغبانی(

  

  
 Xو  Wبرداري نامنظم به صورتنمونه - 2شکل 

  

بدین . شودهاي خاك از نقاط تعیین شده به صورت تصادفی برداشته میکه نمونه :روش الگوي تصادفی - 3
شوند اي استخراج میهاي رایانهکه از جداول آماري یا برنامهبرداري با استفاده از اعداد تصادفی منظور نقاط نمونه

  . شوندتعیین می

  
  برداري تصادفینمونه -3شکل 

 

اي تقسیم شده و تعداد هاي شبکهدر این روش منطقه به تعدادي سلول :ايبرداري تصادفی طبقهنمونه - 4
  . شوندمشخصی از نقاط نمونه برداري بطور تصادفی انتخاب می
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  اينمونه برداري تصادفی طبقه - 4شکل 

  

  براي اراضی کشاورزي زراعی . شودمعموالً این عمق با توجه به اهداف موردنظر تعیین می :برداريعمق نمونه
  . شودسانتی متري در نظر گرفته می 60-90و  30-60، 0- 30ها و براي باغ 60-30، 30-0

گرم  2000گرم بوده و در صورت نیاز به ذخیره و نگهداري آن حداقل  500حداقل مقدار نمونه  :مقدار نمونه
  . وزن دارد

. در مواردي که الزم است تا متوسط غلظت یک ماده یا یک پارامتر در یک الیه را تعیین کنند :هاترکیب نمونه
  . نمایندیک نمونه مرکب تهیه مینمونه انفرادي را با یکدیگر مخلوط کرده و  25در این حالت حداقل 

اي یا مارپیچی استفاده استوانه) اوگر(برداري براي نمونه برداري خاك از مته نمونه :برداريوسایل و ابزار نمونه
هاي مرطوب مناسب هاي شنی و خشک و نوع مارپیچی باز براي خاكاي بسته، براي خاكشود که نوع استوانهمی
بایستی دقت نمود که . توان از بیلچه و یا بیل استفاده کردبرداري میدسترسی به مته نمونهدر صورت عدم . باشدمی

  .وسیله نمونه برداري فاقد هر گونه آلودگی و زنگ زدگی باشد
هاي خاك بایستی ضمن استحکام کافی احتمال آلودگی ظروف نگهداري نمونه: هانقل و نگهداري نمونهوحمل

همچنین . باشدبدین منظور استفاده از ظروف پلی اتیلنی دهانه گشاد مناسب می. برساندو تغییر را به حداقل 
هاي خاك بایستی بالفاصله نمونه. بایستی توجه داشت که خود ظرف نمونه برداري نیز عاري از هر گونه آلودگی باشد

  . پس از نمونه برداري به آزمایشگاه منتقل شوند
درج ... اك بایستی مشخصات محل نمونه برداري، زمان، عمق، نام نمونه بردار وهاي خبرروي نمونه :برچسب زنی

گردیده و بر روي ظرف و یا داخل آن قرارداده شود به نحوي که امکان ازبین رفتن یا پاك شدن آنها وجود نداشته 
  زمایشگاه قرار پس از انتقال نمونه نسبت به خشک کردن آن و سپس الک نمودن آن اقدام و در اختیار آ. باشد
  .گیردمی

بهترین شرایط نمونه برداري . بهترین زمان نمونه برداري از مزارع یک ماه قبل از کشت است :زمان نمونه برداري
زمین . باشدروز پس از گذشت آبیاري می 3-5خاك زمانی است که خاك به اصطالح گاورو شده باشد که معموالً 

مونه برداري و رفت و آمد در مزرعه و زمین خیلی خشک به علت مشکل در خیلی مرطوب به دلیل بروز مشکل در ن
لذا . ریزدهمچنین خاك داخل مته قبل از باال آمدن از داخل چاله بیرون می. وارد نمودن مته در زمین سخت است

  .برداري نیستزمان مناسبی براي نمونه
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  برداري آب روش نمونه -5-2-2
گر خصوصیات واقعی منبع اصلی  آوردن قسمت کوچکی از آب است که نمایانگیري آب بدست  هدف از نمونه

گیري  گیري، تناوب نمونه گیري، زمان نمونه ترین عوامل براي رسیدن به این مقصود عبارتند از نقاط نمونهمهم. باشد
ذکر شده که براي  2347این موارد در استاندارد ملی ایران به شماره . و حفظ ترکیب نمونه تا زمان اجراي آزمایش

 . شوداما بطور خالصه برخی موارد در زیر اشاره می. دسترسی به اطالعات کامل بایستی به آن مراجعه نمود

در صورت عدم دسترسی به ظروف . گیري را از قبل با آب مقطر تمیز شسته و خشک نماییدظرف نمونه -
   .اند، استفاده کنیدرجه یک ساخته شدهتوانید از ظروف پالستیکی سفید که از مواد داي میشیشه
  .برداري ظرف را چندین بار با آب موردنظر شستشو دهیداما قبل از نمونه .کندحجم دو لیتري براي ظرف کفایت می - 
  .برداري آنها برچسب زده و بالفاصله به آزمایشگاه ارسال کنیددرب ظروف را کامالً بسته و با ذکر تاریخ نمونه -

  
  نظام محصوالت گواهی شده آنالیزهاي خاك، آب و گیاه مورد نیاز در -5-2-3

ها در تولید محصوالت گواهی شده الزم است تا بر اساس مدیریت براي مدیریت صحیح منابع خاك و آب و نهاده
انجام آزمون خاك و گیاه از جمله مواردي است که هم براي مدیریت گیاهان به ویژه عناصر . تلفیقی عمل نمود

  .)4تا  3جدول (باشد غذایی و شوري و هم براي جلوگیري از باالبودن احتمالی عناصر آالینده مورد نیاز و ضروري می
  

  آنالیزهاي مورد نیاز خاك براي اراضی تحت کشت محصوالت گواهی شده - 3جدول 
 توضیحات عمق تواتر نوع آنالیز ردیف

  0- 30 سال یکبار 5  بافت 1

2 
EC 
pH 

SAR 

  یکبارسال  3
  سال یکبار 3
 سال یکبار 3

30 -0  
  و
60 -30 

در صورت تغییر شوري منابع آب و 
 خاك هر ساله اندازه گیري شود

3 

OC 
P 
K 
Fe 
Zn 
Mn 
Cu* 

B 
Mo 

  سال یکبار 2
  سال یکبار 2
  سال یکبار 3
  سال یکبار 3
  سال یکبار 3
  سال یکبار 3
  سال یکبار 3
  سال یکبار 3
 سال یکبار 5

30 -0  
30 -0  
30 -0  
30 -0  
30 -0  
30 -0  
30 -0  
30 -0  
30 -0 

در صورت تغییر بایستی پس از آن 
 .اندازه گیري انجام شود

4 

Cd* 

Pb* 

Ni* 

Hg* 

  سال یکبار 3
  سال یکبار 3
  سال یکبار 3
 سال یکبار 3

30 -0  
30 -0  
30 -0  
30 -0 

اندازه گیري در سال اول ضروري  - 
  .است

در صورت وجود منبع آلودگی هر  - 
 .ساله بایستی انجام گیرد

  ضروري براي اندازه گیري در سال اول قبل از کشت *       
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  پارامترهاي مورد نیاز در تجزیه آب آبیاري براي تولید محصوالت گواهی شده -4جدول 

 توضیحات تواتر نوع آنالیز ردیف

1 
  هدایت الکتریکی

  اسیدیته
  نسبت جذب سدیم

  ساالنه
  ساالنه
 ساالنه

  
  

 pHدر صورت باال بودن 

2 

 فلزات سنگینغلظت 

Ni 
Cd 
Pb  
Cr 

 
  سال یکبار 3
 سال یکبار 3
  سال یکبار 3
 سال یکبار 3

 
  اندازه گیري در سال اول ضروري است

  

  
  انار کاشت سازي وآماده مدیریت -6
  کاشت مناسب تهیه بستر - 6-1

- از نبود الیهقبل از انجام هر اقدامی الزم است با مطالعات خاکشناسی و بررسی پروفیل خاك محل احداث باغ، 
در صورت مشاهده چنین الیه اي ابتدا باید، با نظر کارشناس، . اطمینان حاصل کرد )سخت الیه( هاي غیر قابل نفوذ

  .نسبت به شکستن آن اقدام گردد
 حتما الزم درصد 4 از بیش شیب با اراضی در که داشت دقت باید ابتدا مناسب کاشت تهیه بستر هم چنین براي

-سانتی 100 تا 80 بین باید خاك عمق). باشدمی متر 50حداکثر هاتراس عرض( شود انجام اراضی بنديتراس است
آب در محدوده ریشه گیاهان اطمینان بایستی در خصوص خارج شدن زه باشد این از کمتر خاك عمق اگر. باشد متر

 اینکه ضمن شود اقدام آن در خاك ریختن به نسبت مناسب ابعاد به گودال کندن از باید پس حاصل نمود، همچنین
 مناسب تولید تواندنمی االرض تحت آب بودن باال در صورت و باشدمی حساس کم کشیزه با هاییخاك به انار

  .باشد داشته
هاي سخت در عمق خاك مشخص و سپس به شکستن آن بایستی محل الیه سازي بستر کاشت باغ انارآماده

. متري باشد که بایستی تا این عمق خاك زیرورو گرددسانتی 150الیه در عمق اقدام نمود مثال ممکن است سخت 
 سازيبعد از این مرحله آماده. باشدمتري کافی میسانتی 100تا  80اصالح خاك جهت تامین مواد غذایی تا عمق 

  .شودبه یکی از سه روش زیر انجام می
در قدیم در مناطقی مثل استان یزد تحت عنوان احیاء شخم تمام زمین باغ  به عمق حدود یک متر کاري که  -1

-60در این روش زمین محل احداث باغ را به عمق حدود  .مرسوم بوده است) شخم دوبیل( باغ بوسیله شخم عمیق
این مواد در . ریختندمتر با بیل شخم عمیق زده و در هر ردیف شخم مقداري از ضایعات مواد آلی میسانتی 50

تواند با اصالحاتی در استفاده از این دانش بومی می. گرفتجزیه و بتدریج در اختیار درخت قرار میهاي بعد تسال
بدیهی است در این روش، بدلیل نرم شدن تمام سطح باغ، گسترش ریشه . احداث باغات جدید بکار گرفته شود

  .درخت راحت تر انجام شده و سرعت رشد آن بهتر خواهد بود
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با استفاده از بیل  هاي کاشت به صورت نواري به عرض و عمق حدود یک مترمحل ردیف زیرو رو کردن   -2
  مکانیکی

  و  اصالح خاك آن  1×1×1کندن چاله به ابعاد -3
در خصوص استفاده از کود دامی پوسیده بایستی در ابتدا میزان مواد آلی خاك مشخص گردد و سپس بر اساس 

تن کود حیوانی  300مود و گاها چنانچه میزان مواد آلی خاك پائین باشد تا آن نسبت به مصرف کود حیوانی اقدام ن
بایستی توجه شود که کود حیوانی و شیمیائی مورد مصرف بایستی کامال با خاك مخلوط . در هکتار مصرف می گردد

 . گردد
  

  مناسب پیشنهاد ارقام  مختلف انار و ارقام خصوصیات -2- 6
هاي بی نظیر کشور محسوب می ژنتیکی از ارقام مختلف انار، از جمله توانمندي انار بومی ایران و ذخائر غنی

هاي متفاوت در کلکسیون جامع ذخائر توارثی انار مرکز تحقیقات توده انار با ویژگی 760وجود بیش از. گردد
کاري کشور تنوع به همین دلیل در هریک از مناطق عمده انار. کشاورزي و منابع طبیعی یزد گواهی بر این مدعاست

گیري از این با بهره. زیادي از ارقام شیرین، ترش، میخوش، پوست قرمز، پوست سفید، زودرس و دیررس وجود دارد
روش ( انار پتانسیل قوي می توان به راحتی ارقام مورد نظر را انتخاب و با توجه به روش آسان و زود بازده تکثیر

نار رباب نیریز فارس، ملس ساوه، ملس دانه سیاه یزد، ملس یزدي، شیشه کپ ا. نهال مورد نیاز را تامین کرد) قلمه
فردوس، نادري بادرود، قجاق قم، اردستانی مه والت، بجستانی گناباد و خزر بردسکن از مهمترین ارقام صادراتی انار 

   .باشدترین رقم انار در اسپانیا و آمریکا میمعروف )Wounderfull( کشور و رقم واندرفول
باشد که سهل انگاري و یا کم توجهی به آن می تواند انتخاب رقم انار یکی از موارد بسیار مهم در احداث باغ انار می

  :تدر انتخاب رقم، توجه به نکات ذیل ضروري اس. ناپذیري را در برداشته باشدعواقب ناخوشایند و خسارات جبران
این هدف . بینی شده براي نحوه مصرف محصول باغ صورت گیردانتخاب رقم باید بر اساس هدف و برنامه پیش -1
 . تواند صادرات، تازه خوري، تولید کنسانتره و یا ترکیبی از آنها باشدمی

  . هاي مورد نظر انتخاب شوداالمکان رقم انار از بین ارقام بومی منطقه با ویژگیحتی  -2
  .گذاري کنیدانتخاب و عالمتدرختان مرغوب و مورد نظر را در زمان برداشت  -3
و در غیر این صورت نهال را از  تولیدکنندگان  حتی المقدور باغدار خودش نهال مورد نیاز خود را تولید کند -4

  . هاي پالك خورده مورد تایید موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر تهیه نمایدمطمئن و از نهال
  .تمایل به داشتن ارقام متنوع، هر رقم در قطعات جداگانه کشت گردددر صورت . از کشت درهم ارقام خودداري شود - 5
بنابر این در . باشدهاي محیطی مثل سرمازدگی و آفتاب سوختگی متفاوت میحساسیت ارقام انار به تنش -6

  .انتخاب رقم به اطالعات هواشناسی منطقه و خصوصیات متفاوت رقم توجه شود
لذا باید از کاشت . کندام انار با انتقال از یک منطقه به منطقه جدید فرق میبسیاري از صفات کمی وکیفی ارق -7

 . وسیع ارقام جدید، بدون مطالعه و بررسی جدا خودداري گردد

  .برخی ارقام انار آمده است 6و  5 در شکل
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  برخی ارقام انار -5 شکل

  

 
 برخی ارقام انار  -6ل شک
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  برگ درختان انار رقم ربابخالصه صفات مربوط به شاخه و  - 5جدول 
  حاشیه برگ  سطح چوب  پاجوش  قدرت رشد  شکل تاج  تیپ درخت

  سبز  ناصاف  متوسط  قوي  گسترده  چند تنه
وجود خار روي 

  چوب بالغ
وجود رنگ آنتوساتین سرشاخه 

  شکل نوك برگ  شکل پهنک برگ  بیدگی میانی برگ  روي شاخه سال جاري

  نوك گرد  بیضی کشیده  کم  کم  ندارد
  
  

 
  اب فارسیمشخصات درختان رقم ر –7شکل 

  
 خالصه صفات مربوط به برگ و گل درختان انار رقم ریاب – 6 جدول

نسبت طول به   وجود غده انتهایی  رنگ دمبرگ
  عرض برگ

نسبت طول دمبرگ 
  درصد گلهاي بارور  موقعیت گل  به رگبرگ میانی

  درصد 50بیشتر   جانبی و انتهایی  خیلی کوتاه  زیاد  کمی توسعه یافته  قرمز

  عات گلدهی  جنسیت  شکل گل  رنگ گل  محل تشکیل گل

  نامنظم  دو جنسی  گلدانی  قرمز روشن  بیشتر روي شاخه هاي چند ساله

  

  
  مشخصات میوه و برگ رقم رباب فارس -8شکل  
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  خالصه صفات مربوط به میوه درختان انار رقم رباب -7جدول 

  شکل یافته  تقارن  شکل تاج  شکل تحتانی  شکل

بدون برجستگی   گردن عادي  محدب  کروي
  و متقارن

  بدون پاشنه

  رنگ دانه  رنگ پوست
  درصد وزن دانه به کل میوه

  متوسط
  % 40  قرمز  قرمز مایل به زرد

  
  

  خالصه صفات مربوط به شاخه و برگ درختان انار رقم ملس یزدي -8جدول 
  حاشیه برگ  سطح چوب  پاجوش  قدرت رشد  شکل تاج  تیپ درخت

  زرد  ناصاف  کم  متوسط  گسترده  چند تنه
وجود خار روي چوب 

  بالغ
وجود رنگ آنتوسانین سرشاخه روي شاخه سال 

  شکل نوك برگ  شکل پهنک برگ  بریدگی میانی برگ  جاري

  نوك تیز  بیضی کشیده  کم  کم  ندارد
  
  

  
  مشخصات درخت رقم ملس یزدي - 9شکل 

  
  انار رقم ملس یزدي خالصه صفات مربوط به برگ و گل درختان -9جدول 

رنگ 
نسبت طول به   وجود غده انتهایی  دمبرگ

  عرض برگ
نسبت طول دمبرگ 

درصد گلهاي   موقعیت گل  به رگبرگ میانی
  بارور

  درصد 50کمتر   جانبی   کم  زیاد  ندارد  قرمز
  عات گلدهی غالب  جنسیت  شکل گل  رنگ گل  محل تشکیل گل

بیشتر روي شاخه هاي 
  چند ساله

قرمز 
  منظم  دو جنسی  گلدانی  روشن
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  خالصه صفات مربوط به میوه درختان انار رقم ملس یزدي -10جدول 
  شکل یافته  تقارن  شکل تاج  شکل تحتانی  شکل
  بدون پاشنه  بدون برجستگی و متقارن  گردن بلند  گرد  بیضی

  رنگ دانه  رنگ پوست
  درصد وزن دانه به کل میوه

  متوسط
  % 43  قرمز  قرمز 

  
  

  
  

  مشخصات میوه و برگ ملس یزدي - 10شکل 
  

  خالصه صفات مربوط به شاخه و برگ درختان انار رقم شیشه کپ فردوس - 11جدول 
  حاشیه برگ  سطح چوب  پاجوش  قدرت رشد  شکل تاج  تیپ درخت

  زرد  صاف  کم  قوي  افراشته  چند تنه
وجود خار روي چوب 

  بالغ
وجود رنگ آنتوسانین سرشاخه روي شاخه سال 

  جاري
میانی بریدگی 

  شکل نوك برگ  شکل پهنک برگ  برگ

  نوك تیز  بیضی کشیده  زیاد  کم  کم
  

  

  
  مشخصات درختان رقم شیشه کپ -11شکل 
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  خالصه صفات مربوط به برگ و گل درختان انار رقم شیشه کپ فردوس -12جدول 

رنگ 
نسبت طول به   وجود غده انتهایی  دمبرگ

  عرض برگ
نسبت طول دمبرگ 

درصد گلهاي   گل موقعیت  به رگبرگ میانی
  بارور

  درصد 50کمتر   جانبی   کم  زیاد  ندارد  قرمز
  عات گلدهی غالب  جنسیت  شکل گل  رنگ گل  محل تشکیل گل

بیشتر روي شاخه هاي 
  چند ساله

قرمز 
  نا منظم  دو جنسی  گلدانی  روشن

  
  

  خالصه صفات مربوط به درخت شاخه و برگ درختان انار رقم ملس ساوه - 13جدول 
  حاشیه برگ  سطح چوب  پاجوش  قدرت رشد  شکل تاج  تیپ درخت

  زرد  ناصاف  کم  متوسط  گسترده  چند تنه
وجود خار روي چوب 

  بالغ
وجود رنگ آنتوسانین سرشاخه روي شاخه سال 

  جاري
بریدگی میانی 

  شکل نوك برگ  شکل پهنک برگ  برگ

  نوك تیز  بیضی کشیده  کم  کم  ندارد

  
  

  
  مشخصات درختان رقم ملس ساوه –12شکل  

  
  خالصه صفات مربوط به برگ و گل درختان انار رقم ملس ساوه -14جدول 

رنگ 
نسبت طول به   وجود غده انتهایی  دمبرگ

  عرض برگ
نسبت طول دمبرگ 

درصد گلهاي   موقعیت گل  به رگبرگ میانی
  بارور

  درصد 50بیشتر   انتهایی  کم  متوسط  ندارد  قرمز
  عات گلدهی غالب  جنسیت  شکل گل  گل رنگ  محل تشکیل گل

بیشتر روي شاخه هاي 
  چند ساله

قرمز 
  منظم  دو جنسی  گلدانی  روشن
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  مشخصات میوه و برگ رقم ملس ساوه  –13شکل  

  
  خالصه صفات مربوط به میوه درختان انار رقم ملس ساوه – 15جدول 

  شکل یافته  تقارن  شکل تاج  شکل تحتانی  شکل

بدون برجستگی   بلند گردن  زاویه دا  کروي
  و متقارن

  پاشنه دار کوتاه

  رنگ دانه  رنگ پوست
  درصد وزن دانه به کل میوه

  متوسط
  % 51  قرمز -صورتی   قرمز 

  
  توصیه ارقام جهت کاشت در مناطق عمده انارکار -16 جدول

  ارقام عمده  استان
  شیرین - زاغ  –آمنه خاتونی   - شیرین شهوار  –ملس دانه قرمز  –راوندي  –نادري   اصفهان

  کلم  ایالم
  عروسک  - یزدي  –شیرین  –قیاسی  –تقلید  –قجاق  –ملس  –گلو باریک   تهران

  شیشه کپ  خراسان جنوبی
  لیلی –ملس  –) مشکی(قند  –اردستانی  –خزر  –بجستانی  –شیشه کپ   خراسان رضوي

  شیرین پوست نازك –سینه پهن  –ملس دانه سیاه  –قرمز دومزه   خوزستان
  سیاه –میخوش  –ملس قرمز  –پوست کدوئی  - شاهوار –دوستی   زنجان
  قرنجوك –ملس  –اردستانی  - یزدي –شهوار  - سرخک –گلو باریک   سمنان

  الدیز –ساوه اي  –سنگانی  - بی هسته –کله گاوي  –بزمانی  –گالبی  –میخوش   سیستان و بلوچستان

حسین  –ترش سبز  –شیرین شهوار  –سیاه  –) میخوش(ملس  –قجاق  –کدرو  –اتبکی  –فاروق  –بریت  –رباب   فارس
  عروس –ابر  –رمی  –قالتون  –آقایی 

  سنگانی –قره گوز  –ملس  –شاه بار   قزوین
  )دختر حمومی(شاه پسند  –قجاق   قم

  شیرین عقدائی –سیاه ملس  –شاهی  –کیواي  –دانه قرمز راور   کرمان
  ساوه –شیرین انار  –دانه قرمز  –قمی  –ملس سوري  –پیت سفید   کرمانشاه
  )ترش که همان جنگلی است(لمسري  –ملس  –شکر  –) کاب دار(کلباد   مازندران
  سیاه) شیرین و ترش(آلک  - آقا محمد علی) معمولی، تبریزي و یوسف خانی(ملس   مرکزي

  سوسکی - گرچ  –طوق گردن  –ملس دانه سیاه  –گل  - زاغ –شیرین شهوار  –میخوش  –ملس   یزد
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 روش کاشت  -6-3

 حال در.نمود تکثیر قلمه و خوابانیدن شاخه پاجوش،) شکمی و اسکنه اي،لوله( پیوند بذر، وسیله به توان می را انار

فروردین و  اوایل تا اسفندماه از انار قلمه گرفتن زمان .باشد قلمه می وسیله به آن ازدیاد انار، تکثیر معمول روش حاضر
به  اقدام نیز پاییز اواخر در توانمی ندارند زمستانه سرماي که مناطقی در( باشدمی هاي خشبیشاخه از کلی طور به و

 ساله 2-3 بارده هاياز شاخه و درخت باالیی هايقسمت از باید قلمه تهیه براي مناسب هايشاخه). نمود قلمه گرفتن

- شاخه( هانرك از نباید هاقلمه ضمن در. شوند تأمین مترنتیسا 5/2تا  5/0 قطر و متر سانتی 30تا  20حدود طول به
 یا به اصالح مجبور آینده در که شده ایجاد آنها از زیاد رشد با اما محصول کم درختانی زیرا تهیه شوند) ثمربی هاي

 در خزانه قلمه کاشت یا و اصلی زمین در قلمه مستقیم کاشت روش 2 به انار باغ احداث جهت .بود خواهیم آنها حذف

 نظر از( اسفندماه دوم کاشت، نیمه براي وضعیت 2 هر در .شودمی استفاده اصلی زمین به انتقال بعد سالیان در و

  . شودکاشت انجام می) نمایندمی کشت قلمه از زودتر را نهال زمانی
بعد از . کاشت نهال انار، بعد از تسطیح، شخم و کوددهی، ابتدا یک آبیاري سنگین خورده، نشست کند براي

. شودهاي کاشت نهال میخ کوبی میگاورو شدن زمین، تسطیح نهایی صورت گرفته و طرح کاشت پیاده و محل
هاي براي کاشت نهال در محل. گرددهاي آبیاري آماده سپس با  توجه به نوع آبیاري حوضچه، جوي و پشته و یا لوله

آبیاري در داخل هر گوده یک یا دو نهال سالم قرار داده و سپس گوده را با خاك خودش پرو سپس  کوبی شدهمیخ
در این صورت بعد از انجام مراحل . کارندهنوز هم تعدادي از باغداران، قلمه را مستقیما در زمین اصلی می. کنندمی

 5-10وده تعداد چهار عدد قلمه در جهات مختلف به صورت مایل و به نحوي که فقط حدود سازي در هر گآماده
سانتیمتر از سر قلمه باالتر از سطح خاك باشد، قرار داده و سپس گوده را با خاك خودش پر نموده و بعد آبیاري 

به علت سبز (شدن باغ  کنواختیکشت مستقیم قلمه در زمین اصلی به دلیل مصرف آب زیاد و غیر. گیردصورت می
هاي ریشه دار را ها را در خزانه کاشت و نهالروش مناسبی نیست و بهتر است ابتدا قلمه) هانشدن تعدادي از قلمه

  .در سال بعد به زمین اصلی منتقل نمود
-میهاي انار کوچک هستند، اقدام به کاشت یونجه در زمین هاي اولیه که نهالاغلب باغداران یزدي در سال

به این ترتیب تا زمان بارور شدن درختان انار  ها اقدام به کاشت درختان هلو نموده وبعضی نیز در بین ردیف. نمایند
هاي اولیه که درختان گی میوه انار را در سالتاین کار درصد آفتاب سوخ. نمایداز آب و زمین حداکثر استفاده را می

ضمنا تجربیات در نقاط مختلف استان قم ( رسددام مناسبی به نظر میدهد و اقانار همپوشانی ندارند کاهش می
باشد چرا که در این باغات عالئم کمبود عناصر غذایی ریز نشان داده که کشت یونجه در باغات مسن تر نیز مفید می

آن ترشحات مغذي آهن و روي بسیار کمتر از باغاتی که بین آنها یونجه کشت نشده است مشاهده می گردد، و دلیل 
در نتیجه حاللیت و جذب عناصر  برد وهاي یونجه بوده که اسیدیته خاك را به طرف اسیدي شدن میاسیدي ریشه

تر شدن سطح هاي درختان باعث خنکاز طرفی دیگر کشت گیاهان سبز در بین ردیف یابد وریزمغذي افزایش می
هاي هلو در بردارد و الزم نترل آفات و بیماريکهرچند مشکالتی را براي  )گرددگراد میدرجه سانتی 5الی  4باغ تا 

در غیر اینصورت باعث استقرار کنه قرمز پاکوتاه روي درختان جوان . پاشی روي آنها اجتناب گردداست از هر سم
تان اناز سال و همزمان با بارور شدن درخ 4-5درختان هلو بعد . شده و مشکالت زیادي را در پی خواهد داشت

  .گرددحذف می



 19                                                                                                          دستورالعمل تولید انار گواهی شده

 

 کاشت تراکم -6-4

با توجه به آب و هواي منطقه، شرایط زمین، آب و خاك، جهت باد غالب در منطقه و نوع رقم مورد نظر، سیستم 
به منظور کاهش خسارت آفتاب سوختگی . گرددکاشت و فاصله بین ردیفها و بین درختان و جهت کاشت تعیین می

فاصله بین درختان نیز با توجه به رقم و شرایط منطقه . هاي انار پیشنهاد می گرددردیفجنوبی براي  -جهت شمالی
 .متفاوت می باشد

متر  5/2 × 5/3و در منطقه ساوه فواصل  )ملس یزدي(متر بهترین فاصله در یزد براي رقم تجاري  4×4فاصله 
ارقام با رشد  متر براي 5/2 × 5/3حداقل به هرحال فاصله کشت . براي رقم ملس ترش ساوه نتایج خوبی داشته است

  . گرددمتر براي ارقام با رشد رویشی قوي توصیه می 4×4 رویشی متوسط و حداکثر فواصل
  

 تاریخ کاشت و انتقال  -6-5

هاي برگی قرمز زمان انتقال نهال از خزانه تقریبا همزمان با تهیه قلمه، در اواخر زمستان و زمانی است که جوانه
بایستی دقت شود که فاصله زمانی درآوردن نهال ریشه دار از خزانه تا زمان کاشت . باشددر حال باز شدن میشده و 

سانتی متري سطح خاك در هنگام کاشت تاثیر بسزایی در  20از حدود  هاي انارسرزنی نهال. در حداقل ممکن باشد
    .  هاي تازه کشت داردگیرایی و رشد نهال

  

  هنگام کاشتآبیاري  -6-6
 از ابتدا همان از انار درختان هايریشه صحیح توسعه جهت آبیاري نحوه و منطقه با سازگار و صحیح بسترسازي

آبیاري ولین ا .شودمی محسوب آن کیفی و کمی باردهی و رشد سرعت و درخت بهینه عملکرد در اثرگذار کامال نکات
  .  ها به خوبی به خاك اطراف بچسبدگیرد تا ریشهبالفاصله پس از کشت انجام می

  
  مدیریت داشت محصول  -7
  مدیریت حاصلخیزي خاك و تغذیه گیاه -7-1

و به شیمیایی و فیزیکی ت خصوصیاي گیرازه ندو اصحیح داري برنمونهبه وسیله کشت از قبل ك خان موآزبا 
شد رتامین اي برك تا چه حد خایط اکه شر شودمیمشخص ك خاب در یی قابل جذاغلظت عناصر غذه تعیین ویژ

رد عی موزرافصل ل طودر  انارشد اي ربري چه عناصرو ست ر مناسب انتظارد امود ستیابی به عملکره و دبهینه گیا
ك در ضعف خات وقوط نقااز گاهی آپیش اي بر، آزمون خاك روش مناسبی یگررت دبه عبا. دهد بواخوز نیا

ه مدآست ه دنتایج بس ساابر و ین طریق است که آن ابرجسته ت ه نکاجملاز . باشدمدیریتی میي تصمیمگیریها
ان تومیم آن نجااکه با ده قیق بوج و دکم خر، شی سریعك روخان موآز. م دادنجارا امناسب دي توصیهکوان تومی

 :  شاملك خان موآزبرنامه . دیه کررا اراصحیح دي توصیه کو

 دشومیم نجاباغداران  اکه بیشتر توسط ك خااز صحیح داري برنمونه. 

 ده ستفاایی قابل اقیق غلظت عنصر غذدتعیین ر به منظوه گیاك و تجزیه خاه مایشگاك در آزتجزیه صحیح خا
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 .كخاه در گیا

  دمیگیررت مسائل تغذیه گیاهی صون شناسارکه توسط کادي توصیه کوم نجاو امایشگاهی آزتفسیر نتایج. 
  

  برداري گیاهنمونه - 7-1-1
عناصر غذایی در گیاهان ابزاري مفید براي تعیین وضعیت عناصر غذایی گیاه و ارزیابی برنامه کوددهی تجزیه 

معموالً برگها براي تجزیه عناصر . غلظت و ترکیب مواد معدنی گیاه بستگی به اندام گیاه مورد تجزیه دارد. باشدمی
ام شده و میزان عناصر غذایی آنها نسبت به سایر اندام برداري آنها به راحتی انجزیرا نمونه. شوندغذایی استفاده می

داده شد تشخیص اي ربتدا دریی اعناصرغذد کمبو گرا. باشدهاي گیاهی شاخص بهتري از وضعیت تغذیه اي گیاه می
-یا بیشد و تنها کمبوه تجزیه گیا. فترهد است نخول از دکیفیت محصو د وعملکرو شته د داجوح وصالن امکاد اشو
فع ي رهال روشعماامشخص شد ه تجزیه گیادر یک عنصر د هنگامی که کمبو. هددمین نشارا یی اصرغذعناد بو

ي در رگیمیمتصاي ین نتایج بیشتر براین ابنابر. دقع شوواند موثر ایی همیشه نمیتواعنصر غذف جمله مصرد از کمبو
عدد  100تعداد  عناصر غذایی در گیاه انار براي تعیین وضعیت. باشدار ثرگذاند ابعد میتول سااي یا بري و کشت بعد

تا  90 هاي فاقد میوه در ارتفاعشاخه )برگ چهارم و پنجم از انتهاي شاخه( از یک سوم میانهماهه  4تا  3برگ 
برنامه تغذیه . اي یکسان برداشت گردددرخت هم سن با برنامه تغذیه 25تا  20متري سطح زمین ازسانتی 150

ها  نمونه. باشددرخت، اندازه درخت، شرایط خاکی، میزان عملکرد و مدیریت باغ متفاوت میبر اساس مکان، سن 
ي برگی و پس از تفسیر نتایج، انجام  ي کودي بر اساس نتایج تجزیه آزمایشگاه حمل شوند و در نهایت توصیهبه 
  . شود می

  

  مدیریتبود وکمبود عناصر غذایی در محصول و راهکارهاي عالئم بیش -7-1-2
از آنجا که درختان . هاي انار داردعناصر غذایی، ازت بیشترین غلظت را در برگ در بین مواد :کمبود نیتروژن

انار براي رشد و نمو مناسب نیازمند مقادیر زیادي نیتروژن هستند و از دیگر سو مقادیر قابل توجهی از نیتروژن از 
یر نیتروژن به درستی هنگامی که مقاد. آن بسیار مهم استروند لذا مدیریت طریق آبشویی و تصعید هدر می

هاي بالغ و روي برگ) زرد شدن(کمبود نیتروژن معموالً با کلروز یکنواخت . ، کمبود نیتروژن رخ دهدمدیریت نشود
گیاهان ها و آفات و در نهایت رشد ، مقاومت در برابر بیماريکمبود نیتروژن فتوسنتز، رشد برگ .شودپیر مشاهده می

  .کندو تولید میوه را محدود می
ها شود و همچنین برگبا کمبود فسفر رشد قسمت هوائی و ریشه در هر دو کند یا متوقف می :کمبود فسفر

رنگ آبی  .شودهاي جانبی به ندرت ظاهر میشوند و رشد طولی گیاه عمودي بوده و ساقهکوتاه، باریک و نازك می
  . باشدز دیگر عالئم کمبود فسفر میهاي پیر نیز اتیره در برگ

هاي حاشیه برگ اي سوخته در نوك وهاي زرد و قهوهمهمترین عالئم کمبود پتاسیم ایجاد لکه: کمبود پتاسیم
هاي کمبود پتاسیم در برگ. همچنین مقدارکافی پتاسیم براي حفظ کیفیت باالي میوه بسیار مهم است. باشدپیر می

  .باشدها میعالئم کمبود پتاسیم در میوه انار تغییر رنگ اریلپیر به صورت یکی از 
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  .مشخص است) سمت چپ(کمبود پتاسیم با تغییر رنگ آریلها . عالئم کمبود پتاسیم بر روي میوه انار - 14شکل
  

عالئم هاي زرد، شبیه به ها، رنگ خاکستري، رگبرگکمبود بور در گیاهان با کوتاه شدن میانگره :کمبود بور
ها و خم شدن پهنک برگ در طول رگبرگ اي شدن رگبرگها، چوب پنبهبرداي، ضخیم شدن برگناشی از حلقه

تواند سبب کاهش تشکیل گل و ایجاد شکاف در کمبود بور می. باشداصلی از دیگر عالئم مربوط به کمبود بور می
  . گرددپوست درخت نیز می

-کمبود آهن یکی از رایج ترین کمبودهاي عناصرکم مصرف است که در درختان انار مشاهده می :کمبود آهن
-هاي جوانتر ظاهر میهاي گیاهی متحرك نیست، عالئم کمبود آن در برگاز آنجا که آهن به راحتی در بافت. شود
هنگامی . مانندها سبز باقی میو رگبرگ دهدها کلروز را نشان می، نواحی بین رگبرگخفیف کمبود در موارد. شود

 سفید رنگ شوند و نهایتاها به میزان زیادي زرد میها و رگبرگ، هر دو نواحی بین رگبرگکه کمبود شدید باشد
وانند رشد طبیعی ت، نمیهایی که از نظر آهن کمبود دارندگبر. کنندشوند و از انتها شروع به نکروزه شدن میمی

تواند باعث هاي جدید کوچک باقیمانده و حتی در صورت کمبود شدید آهن میبنابراین برگ، برگ را حفظ کنند
  .خشکیدگی از نوك گیاه به سمت پایین شود هاي جدید وتغییر رنگ برگ
ها در انتهاي فاصله بین گره. شود رنگ برگ کمی زرد شودکمبود روي در درختان میوه باعث می: کمبود روي

. سفید روشن هستند به رنگو شوند نازكها خارج میشود و برگ هایی که از این جوانهاه میهاي جوان کوتشاخه
شوند اما باز نمی .شودهاي دیگر پر میهاي شاخههاي برگجوانه. گاهی اوقات یک یا چند برگ بزرگ ظاهر می شود

  . شوندها ظاهر میو گاهی اوقات یک یا دو برگ در قسمت پایین شاخه
  

  تفسیر نتایج و توصیه کودي بر اساس آزمون خاك و گیاه با تاکید بر محصوالت گواهی شده - 7-1-3
نظر به گستردگی ریشه در درختان میوه در عمق خاك زراعی، معموالً انجام آزمون خاك  به تنهایی براي توصیه 

حد مناسب، کمبود  17ل در جدو. گیردکودي کاربردي نداشته و بهتر است همراه با تجزیه برگ توصیه کودي انجام 
  .انار آمده استبرگ درختان و بیش بود عناصر غذایی در 
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  غلظت عمومی عناصر غذایی در برگ درختان انار -17 جدول

  زیاد  مناسب  کمبود  عنصر
  <00/3  50/1- 00/2  >20/1  (%)نیتروژن
  <50/0  10/0- 30/0  >10/0  (%)فسفر 
  <00/2  80/0- 80/1  >60/0  (%)پتاسیم
  <50/2  80/0- 00/2  >60/0  (%)کلسیم
  <00/1  15/0- 60/0  >12/0  (%)منیزیم
  <50/0  15/0- 30/0  >10/0  (%)گوگرد

  <300  60-120  >45 )میلی گرم در کیلو گرم(آهن
  <400  20- 70  >20  )میلی گرم در کیلو گرم(منگنز
  <150  20- 70  >20  )میلی گرم در کیلو گرم(روي
  <100  10- 50  >10  )گرممیلی گرم در کیلو (بور
  <50  5- 20  >5  )میلی گرم در کیلو گرم(مس

   
  توصیه عمومی کودهاي حاوي عناصر پرمصرف با توجه به سن درختان انار - 18جدول 

 (K2O)پتاسیم  (P2O5)فسفر  (N)نیتروژن  سن درخت 

  گرم در درخت   گرم در درخت   گرم در درخت   سال  
2 -1  270-180  140-90  340-230  
3  360 -270  180-140  450-340  
4  450-360  230-180  570-450  
5>  550-450  270-230  680 -570  

  
  .استفاده کرد  19و  18ل براي توصیه عمومی کودهاي اصلی می توان از جدو

  
  انار توصیه عمومی مصرف خاکی عناصر کم مصرف براي باغهاي -19 جدول
  )سال یکبار 4هر (به ازاي هر درخت بارده   کود  عنصر غذایی

  گرم 500 – 1000  سولفات آهن  آهن
  گرم 150 – 2250  سولفات منگنز  منگنز
  گرم 500 – 1000  سولفات روي   روي
  گرم 150 – 200  سولفات مس  مس

  
  . می باشد 20اما در صورت انجام آزمون خاك مقادیر کود توصیه شده بر اساس جداول 
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  توصیه کودي براي مصرف کود بر اساس آزمون خاك در باغ انار   -20جدول
  )بر حسب کیلو گرم در هکتار(توصیه کودي سوپر فسفات تریبل  )بر حسب کیلو گرم در هکتار(توصیه کودي اوره

فسفر قابل استفاده   )کیلوگرم در هکتار(اوره (%)مواد آلی خاك
 (mg/kg)خاك

  سوپرفسفات تریبل
  )کیلوگرم در هکتار( 

45/0<  450-400  5<  150-100  

6/0 -45/0  400-350  10 -5  75 -100  

1 -6/0  350-250  15 -10  50 -75  

1>  250<  15>  0  

  
  منابع کودي

بنابراین الزم است از . باشد ایجاد تعادل بین عناصر غذایی در گیاه ضامن افزایش عملکرد و بهبود کیفیت میوه می
بر . که حاوي عناصر غذایی مورد نیاز گیاه هستند، به صورت متعادل و بر اساس نیاز گیاه استفاده شودتمام کودهایی
ي تحقیقات به  ي کودي که در نتیجه هاي بهینه هاي برگ و خاك با اطالعات غلظت ي نتایج تجزیه اساس مقایسه

مصرف چه عناصري باید پرهیز شود تا  شود چه عناصري باید به خاك و گیاه داده شوند و از دست آمده، مشخص می
از انواع ) ریزمغذي(مصرف  و کم) ماکرو(به منظور تأمین عناصر پرمصرف .تعادل عناصر غذایی در باغ برقرار شود

  . شود استفاده می) بیولوژیک(و زیستی ) ارگانیک(کودهاي شیمیایی، آلی 
  

  کود هاي آلی  
، کودسبز ، کمپوست بقایاي هیومیک، اسیدهاي آمینه، ورمی کمپوستشامل انواع کود هاي حیوانی، اسیدهاي 

  و کودهاي بیولوژیک  گیاهی
  مصرف کودهاي حیوانی

شود که بیشتر از کود گوسفند، گاو، اسب و یا مرغ تشکیل  کود حیوانی در حقیقت از فضوالت حیوانات تهیه می
مانده که براي غناي خاك بسیار مفید آلی و غذایی باقیکود حیوانی به علت دارا بودن حجم وسیعی از مواد . شود می
کـود حیـوانی کـامالً    کیلوگرم  5شود که  توصیه می. باشد در طول تاریخ همواره مورد توجه کشاورزان بوده است می

ضمنا هر سـاله  . کود در هر چاله مصرف شود شده با سایر کودها، در آخر زمستان به صورت چال  ي مخلوط پوسیده
ریخته و کامال با خاك زیرو ) بسته به سایه انداز درخت یک تا دو فرقان(انداز درخت ر کافی کود حیوانی در سایهمقدا

  . رو شود
  سید هیومیک امصرف 

گـردد و در تولیـد   استفاده از هیومیک اسید سبب بهبود خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی خاك می
پتانیسل باال در استفاده اکولوژیک و قابلیت باالي آن در تنظیم نیتروژن، افزایش محصوالت زراعی به دالیل داشتن 

ها و نیز افزایش رشد گیاه حائز میزان آنزیم ها درگیاه، جذب موادغذایی توسط گیاه، مقاوم کردن گیاه در برابر آفت
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درصد اسید هیومیک  80تا  70گرم از اسیدهیومیک پودري حاوي حدود  40تا   20معموال مقدار  .اهمیت می باشد

   .  گرددبراي هر درخت در آب آبیاري استفاده می
  

  اسیدآمینه مصرف کودهاي حاوي 
. شوداستفاده از کودهاي آلی جهت رشد بهتر محصوالت زراعی یکی از اهداف کشاورزي پایدار محسوب می

هاي اصلی اعم از که در تمام واکنشهاي گیاهی می باشند ترین ترکیبات موجود درسلولها از مهمپروتئین
  .دارند ساختاري، آنزیمی، متابولیکی و انتقالی شرکت

  مزایاي کودهاي اسید آمینه
تقویت سیستم ) 3 هاي هواییتأثیر بر روزنه) 2هاي محیطی افزایش مقاومت گیاه در هنگام بروز تنش) 1

افزایش دوره ماندگاري محصول بعد ) 6محصول و کیفی کمی  افزایش) 5القا فرآیند گرده افشانی ) 4ایمنی گیاه 
آمینه مانند گلیسین اسیدهاي. افزایش جذب عناصر ریز مغذي) 8افزایش سرعت رسیدگی محصول ) 7از برداشت 
در درختان میوه موجب بهبود کیفیت و کمیت C/N افزایش فرایند فتوسنتز و نسبت  گیاه وکلروفیل دربا افزایش 

  .ددگرمحصول می
 

  کمپوست مصرف ورمی
این کود به لحاظ دارا . شودهاي خاکی تولید میاي خاص از کرمیک نوع کود آلی هوموسی است که توسط گونه

ها، هورمون هاي رشد و عناصر غذایی مورد نیاز گیاه اثرات بسیار مفیدي بر روي رشد و نمو گیاه بودن انواع ویتامین
 6تا  4معموال براي هر درخت به میزان  .باشدو فاقد هرگونه آلودگی میکروبی می این کود داراي بوي مطلوب. دارد

  .شودکیلوگرم به صورت چالکود و همراه با کود حیوانی مصرف می
  

  ورمی کمپوستمزایاي 
بخشد و گیاه را سرعت میهورمونی رشد و نموباشد با دارا بودن مواد یک غذاي کامل و متعادل براي گیاهان می

. بخشـد ها، سبزیجات و میوه را بهبود مـی نماید رنگ، طعم، بو و کیفیت گلبه نگهداري رطوبت در خاك کمک می
باشد و مواد بیوشیمیایی آن مقاومت گیاهان فاقد هرگونه آلودگی میکروبی می. دهدحاصلخیزي خاك را افزایش می

  .دهدافزایش میها را به بیماري
  کیلوگرم در متر مربع 1 -2: مورد استفاده در  نهالستان

  

  هاي میکوریزيحاوي قارچ کودهاي بیولوژیک
توجه به همزیستی میکوریزي و ریزجانداران به  کشور،تولید محصوالت باغی به منظور نیل به پایداري در

چرا که . باشدمی اي برخوردارآربسکوالر از اهمیت ویژههاي میکوریز وجود آورنده این نوع همزیستی یعنی قارچ
این ریزجانداران خاکزي به نوعی نقشی کنترلی در تعادالت بیولوژیکی منطقه ریزوسفري گیاهان، مکانی که 

بین گیاهان باغی یکی از  در. نمایندبیشترین تاثیر را در جذب آب و عناصر معدنی براي آن قائلند ایفا می
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اي چرا که سیستم ریشه. دهد انار استبیشترین وابستگی را به رابطه همزیستی میکریزي نشان می گیاهانی که
بنابراین گیاه براي امکان دسترسی به . باشدهاي ضخیم با انشعابات محدود میاین گیاه عمدتا حاوي ریشه

در کولتیوارهایی . باشدمی هاي میکوریزيمنابع آب موجود در خاك و جذب کافی عناصر معدنی وابسته به قارچ
 هاي میکوریزي بیشتر از انواعباشد این وابستگی به قارچاز این گیاه که ریشه از ضخامت بیشتري برخوردار می

اي است که گیاهان انار به هاي کشور به گونهشرایط اقلیمی انارستان. گرددهاي نازکتر مشاهده میداراي ریشه
ی دوره رشد خود ممکن است تحت شرایط تنش رطوبتی قرار گیرند که این دلیل محدودیت منابع آب در ط

هاي میکوریزي قارچ. خود از طریق کاهش جذب آب و عناصر معدنی، کاهش رشد و عملکرد گیاه را در پی دارد
توانند از طریق کمک به گیاه براي جذب هرچه بیشتر عناصر معدنی و اصالح روابط تحت چنین شرایطی می

 از .اه با بهبود بخشیدن فرایند فتوسنتز گیاه مقاومت آنرا در برابر شرایط نامساعد محیطی افزایش دهندآبی گی
هایی است که به منظور ها استفاده بیش از حد از قارچکشبویژه در خزانه انارهاي دیگر عوامل کاهش رشد نهال

مواد شیمیایی با از بین بردن ریزجانداران مفید این . گیرداستفاده قرار می مورد انار کنترل بیمارگرهاي ریشه
   .گردندگیاه باعث کندي رشد میايسیستم ریشه آربسکوالر و آسیب به -هاي میکوریزقارچاز جمله  خاکزي
  
  هاي میکوریزي  هاي استفاده از مایه تلقیح قارچ روش
هاي میکوریزي در زمان احداث  بهترین زمان براي کاربرد مایه تلقیح قارچ: دیاحداث باغ جد به منظور - 1

معموال (هاي میکوریزي  توان مایه تلقیح قارچ در این زمان می. باشد ها می هاي جدید و در زمان کاشت نهال باغ
کرده و پس از را در کف حفره یا گودال در نظر گرفته شده براي کاشت نهال اضافه  )گرم  200الی  100حدود 

قراردادن نهال در چال و اطمینان از تماس مستقیم ریشه گیاه با مایه تلقیح، حفره را با خاك سطحی همراه با 
هاي میکوریزي را با مواد تهیه شده  توان مایه تلقیح قارچ شیمیایی و موادآلی پر نمود و یا می - کودهاي دامی

ال در نظر گرفته شده براي کاشت نهال از این ترکیب براي کاشت نهال مخلوط کرده و براي پر کردن چ
  .استفاده نمود

هاي  ها بهترین مکان براي استفاده از قارچ ها وخزانهنهالستان): ها مناسب براي خزانه(مصرف حجمی  - 2
از  گیرند، اعم زیرا معموالً موادي که به عنوان بستر کشت در خزانه مورد استفاده قرار می. باشند میکوریزي می

هاي میکوریزي هستند و دیگر اینکه به دلیل وجود تعداد زیادي نهال و یا قلمه  مواد آلی و معدنی عموماً فاقد قارچ
توان با استفاده از مقدار کمی از مایه تلقیح، رابطه همزیستی میکوریزي را در تمامی  در یک فضاي محدود، می

بهترین حالت  استفاده از مایه تلقیح قارچهاي . انه بوجود آوردنهالستان و یا خز هاي موجود در نهالها و یا قلمه
 باشد دهنده بستر خزانه با یک نسبت مشخص می میکوریزي در نهالستان و خزانه مخلوط کردن آن با مواد تشکیل

پس از تهیه  .)دهنده بستر کشتکیلوگرم از کود زیستی به ازاي یک متر مکعب از مواد تشکیل 20معموال حدود (
  .گردد ها اقدام می ها یا نهالبستر ترکیبی با قارچ نسبت به کاشت قلمه

- گرم الی یک کیلوگرم از کود زیستی حاوي قارچ 500براي باغات احداث شده بسته به سن باغ مقدار  - 3
مصرف همزمان کود دامی پوسیده شده . هاي میکوریزي را در دو طرف درخت و در ناحیه چالکود اضافه نمائید

  .شودباعث افزایش کارایی کود زیستی می
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  هاي اکسیدکننده گوگرد کودهاي زیستی حاوي باکتري

گوگرد در . باشدصورت سولفات می گوگرد از عناصري است که در خاك وجود داشته ولی فرم قابل جذب آن به
افـزودن گـوگرد بـه    . داردهاي شور و قلیایی کاربرد  کمیت و کیفیت محصول اثر داشته و همچنین در اصالح خاك

هـاي   ساز نبوده و الزم اسـت بـا کـاربرد بـاکتري     ها در بیشتر موارد به دلیل اکسیداسیون کند این عنصر چاره خاك
ها قادرند با اکسید کردن گوگرد عنصري  این باکتري. ویژه تیوباسیلوس سرعت بیشتري یابد اکسیدکننده گوگرد  به

از طرف دیگر ایـن اکسیداسـیون سـبب کـاهش     . شدن آن براي گیاه شوند افزوده شده به خاك، سبب قابل جذب
مایه تلقـیح  . دهدموضعی اسیدیته خاك شده و قابلیت جذب عناصري مانند فسفر، روي، آهن و مس را افزایش می

ه کیلوگرم گوگرد باید یک کیلوگرم مایـ  50شود و به ازاي  هاي تیوباسیلوس بیشتر به شکل پودري تهیه می باکتري
در حال حاضر پاالیشگاه گاز خانگیران اقدام به تولید گوگرد بنتونیتی . تلقیح تیوباسیلوس قبل از کشت مصرف نمود

شود و از کـارایی بـاالتري نسـبت بـه سـایر      پاستیلی به فرم عدس نموده است که به سرعت در خاك پخشیده می
  .هاي گوگرد برخوردار است فرم

 
  کودهاي شیمیایی مصرف

  معرفی منابع کودي شیمیایی مناسب براي عناصر غذایی ضروري -21جدول 
  همراه آبیاري  محلولپاشی  چالکود  منابع کودي مناسب  نوع عنصر ضروي

N )نیتروژن( 
 اوره

   آمونیوم  سولفات
مصرف سولفات روي به همراه اوره، سولفات منگنز و *   *

  *  اسید بوریک باغلظت پنج در هزار

K )مصرف سولوپتاس به صورت سرك با آب آبیاري در   *  پتاسیمسولفات   )پتاسیم
  *  فصل رشد

Zn )مصرف سولفات روي به همراه اوره، سولفات منگنز و   *  سولفات روي  )روي
  -   اسید بوریک باغلظت پنج در هزار

B )مصرف سولفات روي به همراه اوره، سولفات منگنز و   *  اسید بوریک )بور
  -   هزاراسید بوریک باغلظت پنج در 

  
  هاي کوددهی و میزان مصرف کود روش

بطور کلی هدف این است که . یکی از اصول اساسی تغذیۀ گیاهی و رفع نیاز کودي گیاهان، روش کود دادن است
کود به شکلی مصرف شود که کارایی آن حداکثر باشد و بسته به نوع کـود و نـوع کشـت و سیسـتم آبیـاري روش      

  .پردازیمها میزیر به معرفی آن کوددادن تفاوت می کند که در
  روش چالکود

هاي آبیاري، کمی مـواد آلـی مصـرف     هاي آهکی، زیادي بی کربنات در آب به دلیل حضور آهک فعال در خاك
کود در سایه انداز درختان و با عنایت به کمی تحرك اکثر کودهاي مصـرفی بخصـوص   ) پخش سطحی(غیرصحیح 

و عدم رعایت مصرف صحیح بهینه کود و آب، درختان میوه در کشور دچار عدم تغذیـه   کودهاي فسفاته و سولفاته
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هاي میوه اولویت خاصـی یافتـه اسـت، یکـی از      صحیح هستند و به همین دلیل بیان روش صحیح کوددهی در باغ
ه بسته روش چالکود به این صورت است ک .هاي صحیح کوددهی اعمال روش چالکود است ترین روش بهترین و ساده

متر در قسمت انتهایی  سانتی 40تا  30و به عمق  50تا  30به سن و حجم شاخ و برگ بوته، دو تا چهار چاله به قطر 
در باغهایی که .شود انداز درخت و در مسیر عبور آب حفر نموده و توسط مخلوط کودهاي آلی و شیمیایی پر می سایه

بهتـرین زمـان تغذیـه بـه روش     . چکانها قرار داده شوند اید در زیر قطرهها ب شوند، چاله اي آبیاري می با آبیاري قطره
  .چالکود پایان فصل خواب و قبل از شروع فصل رشد است

  

  مصرف از طریق سیستم آبیاري
هاي محلول در آب توسط ریشۀ گیاه جذب می شوند، از هر روش از آن جا که مواد غذایی معموالً به صورت یون

شود براي رسیدن به گیاه به آب نیاز دارد، بنابراین کودهی از طریق سیستم آبیاري راندمان کود دهی که استفاده 
استفاده می کنند، کود از طریق ) اي، بارانیقطره(در مزارعی که از سیستم آبیاري تحت فشار . بسیار باالیی دارد

یاري سطحی هم کود به صورت کود سیستم آبیاري داده می شود ولی به دلیل راندمان باال،اخیراً در سیستم آب
محدودیت این روش این است که فقط کودهاي محلول در آب قابل مصرف . شودداده می) Fertigation(آبیاري 

ها و کودهاي کامل محلول در هاي ریز مغذيهستندمثل کودهاي نیتروژن دار، کلرید پتاسیم، نیترات پتاسیم، کالت
ي، دفعات کود دهی هم محدود نیست که این نیز باعث افزایش راندمان می شود و آب با توجه به تعداد دفعات آبیار

مصرف کود در سیستم آبیاري تحت فشار با آب هایی که بی  ولی باید دقت شود که . مناسب با نیاز گیاه است
مورد نیاز کربنات و سختی باال دارند موجب رسوب و گرفتگی منفذهاي سیستم آبیاري تحت فشار می شود و میزان 

با توجه به بافت خاك، باید برنامۀ   .را مخصوصاً براي کودهاي کامل و نیتروژن دار باید طی چند نوبت مصرف نمود
هاي کوددهی نسبت به تعداد نوبت  .آبیاري و کوددهی طوري تنظیم شود که کود به ریشۀ گیاه برسد و شسته نشود

  .د نیاز که در سیستم حل می شود، باعث افزایش شوري نشوددفعات آبیاري باید طوري باشد که مقدار کود مور
  

  محلول پاشی
تـوان  تغذیه برگی، یکی از روش هاي موثر و کاراي کوددهی در انـواع محصـوالت کشـاورزي بـوده و توسـط آن مـی           

سهولت و سـرعت جـذب   در اسرع وقت و مستقیماً در اختیار شاخه، برگ و میوه گیاه قرار دادبا توجه به عناصر غذایی را 
ها که به مقادیر کم مورد نیاز هسـتند،  مواد غذایی از این راه، کوددهی به روش محلول به خصوص براي تأمین ریز مغذي

مواد ریـز مغـذي     روش بسیار مناسبی است خصوصاً براي درختان که ریشه هاي بسیار عمیق دارند و رساندن مقادیر کم
البتـه در  . پاشـی تـأمین شـود   ینی همراه خواهد بود، بهتر است این مورد به طریق محلولاز راه خاك با راندمان خیلی پای

  .این روش غلظت عناصر غذایی پاشیده شده روي برگ نقش بسیار مهمی در نتیجۀ کار و جذب مواد دارد
  

  دستورالعمل محلول پاشی عناصر غذایی براي انار
پاشی نمود ها اقدام به محلولهزار پس از ریزش کامل گلبرگدر  5تا  2پاشی می توان با غلظت در روش محلول

شود، براي افزایش کارایی سولفات روي توصیه می. پاشی را تکرار کردو چنانچه عالئم کمبود برطرف نشد، محلول
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نند پاشی با کودهاي سولفاته ماقابل توجه اینکه محلول.در هزار به محلول کودي افزوده گردد 5کود اوره با غلظت 

گردد و بهتر است از کودهاي کالته در باعث ایجاد برگ سوزي در درختان انار می... سولفات آهن، سولفات روي و
ضمنا بهترین شکل کودهاي حاوي عناصر ریزمغذي کودهاي آمینوکالت . پاشی درختان انار استفاده نمودمحلول

باشد و به دلیل سرعت جذب باال کارایی بسیار باالیی کننده، اسید آمینه می باشد که در این کودها عامل کالتمی
دلیل سرعت جذب باالي این کودها انتقال آنها از مسیر سمپالستی . در رفع کمبود عناصر ریزمغذي دارد

  .  باشدمی) مسیر دیواره سلولی(می باشد که سریعتر از مسیر آپوپالستی ) سیتوپالسم به سیتوپالسم(
 
 

 پاشیهنگام محلولهاي فنی به توصیه

پاشی در شب نیز کارایی الزم به ذکر است محلول( پاشی اگر صبح یا عصر انجام گیرد موثرتر خواهد بودمحلول
هاي گارد روزنه قرار دارد و مسئول جذب امالح هایی که در کوتیکول و سلولباالیی دارد چرا که در شب میکرو روزنه

  :باشدو رعایت نکات زیر ضروري می )باشدمیتر محلول در آب می باشد در شب فعال
  .گراد باشددرجه سانتی 29پاشی پائین تر از حرارت محیط در هنگام محلول   -1
  .پاشی، آبیاري باغ و مزرعه انجام گیردبهتر است بعد از محلول   -2
  .درصد باشد 70پاشی رطوبت نسبی هوا باالتر از در هنگام محلول   -3
  .د مناسب باشد تا در محلول پاشی اختالل ایجاد نکندسرعت باد در ح   -4
5-   PH باشد 6-8هاي تهیه شده در محدوده بین محلول.  
  شده و اثر متقابل آنها روي یکدیگر مورد توجه قرار گیرد  نوع ترکیبات پاشیده   -6
لیتر  1000میلی لیتر در  200 -250(به محلول کود یا سم تهیه شده ماده سیتوویت یا مایع ظرفشویی    -7
  .اضافه شود) آب

 
 انار هرس و تربیت

اي براي منازل یا براي ایجاد فرم بوته. اي، چند تنه و یک تنه تربیت نمودهاي بوتهتوان به فرمدرختان انار را می
 رشد شرایط به وابسته رقم هر صحیح تربیت انار مورد در .براي تولید تجارتی مطلوب نیستپرچین مناسب است اما 

ملس  مانند ازقام از برخی که نحوي به است برخوردار خاصی اهمیت از غیربارده و هاي باردهشاخه تشخیص زمان و
 تنه تعداد نباید بودن تنه چندوجود  با دیگر ارقام هرچندکه دهندمی مناسبی پاسخ بودن تنه تک پرورش به ساوه

تعداد  بین صحیح و تناسب داشت رااستفاده بهینه  سطح از هاي مختلفشکل دادن با بتوان که باشد تا 5 از بیشتر
 زمستانه یخبندان خطر رفع از پس و فصل زمستان انتهاي در انار درختان تربیت عملیات. دنمو فراهم را میوه و برگ

 که زمانی جز به( درخت رشد هايماه تمام در انار در همچنین. است خواب مشهور هرس و تربیت به که شودمی انجام

 و اردیبهشت هايماه که اکثرا نماییم ها پاجوش ها، نرك مزاحم، هايشاخه حذف به اقدام باید )است زیاد تابش آفتاب
در ادامه  ).نبیند صدمه درخت پوست تا است تر قیچی مطمئن با( اجراست قابل هم قیچی بدون و راحتی به خرداد

  . دهی تک تنه و چند تنه توضیح داده شده استنحوه فرم
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  فرم تک تنه
متري سربرداري سانتی 100تا  70ابتدا در فروردین ماه سال اول نهال کاشته شده پس از جوانه زدن از ارتفاع 

هاي جوان آغاز شده و باید وجود ندارد تربیت نهالدر پاییز سال بعد در مناطقی که سرماي شدید زمستان . می شود
تا قبل از شروع زمستان خاتمه یابد، تا درخت فرصت ترمیم و سازگاري با فرم جدید را داشته باشد، و گرنه تربیت به 

اي را که قسمت هاي تولید شده شاخهبه این صورت که از بین شاخه. شودبعد از خطر یخبندان زمستانه موکول می
باالي آن حداقل سه انشعاب فرعی مناسب دارد انتخاب و بقیه شاخه ها از قسمت انتهایی و از محل اتصال به طوقه 

پس از آن تنه اصلی از محل طوقه تا محل انشعاب تاج به دقت از هرگونه جوانه برگ یا . به طور کامل حذف شوند
هاي مناسبی از تنه اصلی در شوند، باید در قسمتمی شاخه هاي انتخابی که در اصالح بازو نامیده. چوب تمیز شود

جهات مختلف قرار گرفته و زاویه و فاصله مناسبی از همدیگر و از تنه اصلی داشته باشند، به نحوي که هیچ یک از 
درجه در نظر گرفت تا  60تا  45در این فرم باید زاویه بازوها نسبت به خط افق را . بازوها مزاحم دیگري نباشند

ازوها قبل از گسترش تاج درخت در فضاي بین ردیفها، ارتفاع مناسب از زمین پیدا کنند و امکان تردد کارگران و ب
. شوداز سال دوم به بعد فقط به بازوها اجازه رشد داده می. ها فراهم شودماشین االت زیر سایه انداز درخت و شاخه

از دالیل . رشد اضافی، به منظور تقویت بازوها، الزامی است حذف و هرس شاخه هاي زائد روي بازوها و جلوگیري از
دیگر انتخاب صحیح بازوها این است که شاخه درخت انار تیغ دار بوده و با رشد میوه و سنگین شدن آنها ممکن 

ر است هنگام وزش باد تیغ ها با صدمه مکانیکی از کیفیت انار بکاهند، در نتیجه باید فاصله بازوها مناسب در نظ
  .گرفته شود

  

  فرم چند تنه
در . شودمتري سربرداري میدر فرم چند تنه در فروردین سال اول نهال پس از جوانه زدن از ارتفاع سی سانتی

سال بعد قبل از شروع زمستان حداقل سه شاخه اصلی را که از زاویه مناسب نسبت به هم و تقارن کامل با درختان 
  . شونده شاخه ها از محل طوقه جدا میمجاور برخوردارند، انتخاب و بقی

  
 در محصوالت گواهی شده) عناصر سنگین(ها مدیریت کاهش آالینده -8

  
  :توان در عبارت ساده زیر بیان نمودبطور کلی توازن جرمی فلزات سنگین در خاك را می

  

M total = (MP+MA+MF+Mag+Mow+Mip)-(Mcr-Ml)  
  

-نهاده agمنابع کودي،  fهاي اتمسفري، نشست aمواد مادري،  pهاي فلز سنگین و اندیس  Mدر این عبارت 
  . باشدآبشویی می lبرداشت توسط گیاه،  cr،  هاي معدنی،آالینده ipپسماندهاي آلی،  owکشاورزي، هاي شیمیایی 
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  سازمان حفاظت محیط زیست ها بر اساس  استاندارد حداکثر مجاز فلزات سنگین در خاك - 22جدول 

  ) میلی گرم بر کیلوگرم( 
  عنصر پیشنهادي سازمان محیط زیست ایران

 آرسنیک 40

 بور -

 بریلیوم 5

 کادمیم 5

 کبالت 50

 کروم 110

 مس 200

 فلوئور 300

 جیوه 7

 مولیبدن 40

 نیکل 110

 سرب 75

 آنتیموان 10

 سلنیوم 4

 وانادیوم 200

 روي 500

  
 1چندان که به آنها عناصر کمیاب. هاي بسیار کمی دارندمواد مادري، غلظتفلزات سنگین حاصل از هوادیدگی 

البته در برخی مناطق به . گفته شده و معموالً در مقادیر سمی نیستند) گرم در کیلوگرممیلی 1000غلظت کمتر از (
  .آنها داراي غلظت باالیی هستند لیتولوژيدلیل ساختار زمین شناسی و ویژگی 

هاي انسان و بهم زدن تعادل موجود در چرخه عناصر و فلزات، غلظت فلزات سنگین در برخی فعالیتالبته در اثر 
ها به مقداري افزایش یافته که مشکالت متعددي را براي سالمتی انسان، گیاهان و جانوران، اکوسیستم و دیگر خاك

  .نمایدها ایجاد میمحیط
هاي هاي بشري بیشتراز جریانتگی فلزات سنگین ناشی از فعالیتعالوه بر آن که معموالً افزایش غلظت و انباش

هاي انسان داراي تحرك و فراهمی زیستی بیشتري نسبت به منابع فلزات سنگین ناشی از فعالیت. باشدطبیعی می
  .دشوترین منابع افزایش فلزات سنگین به خاك بیان میدر زیر تعدادي از مهم. و پدوژنیک دارد لیتوژنیکمنابع 
  
  

                                                             
1 Trace elements 
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  کودها - 1
گیاهان براي رشد و نمو و تکمیل . روداز نظر تاریخ کشاورزي اولین تأثیر مهم انسان بر روي خاك به شمار می

روي، (و کم مصرف ) نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و گوگرد(چرخه زندگی نیازمندند تا عناصر پرمصرف 
هستند که برخی از آنها همانند روي، منگنز، آهن، نیکل، مس، ) کلر، منگنز، آهن، مس، مولبیدن، نیکل و بور

ها از طریق مصرف عناصر ضروري بایستی به خاك و یا برگ. گردندجزء فلزات سنگین محسوب می) مولبیدن
هر ساله مقادیر قابل توجهی از انواع کودهاي . برگپاشی براي گیاه تأمین شوند تا بتواند گیاه سالمی را تولید نماید

این . گیردحاوي عناصر مورد نیاز گیاهان از طریق خاکی یا برگپاشی در اراضی کشاورزي مورد استفاده قرار می
به عنوان مثال استفاده از کودهاي فسفاتی مقادیري از . باشندکودها حاوي مقادیر کمی از فلزات سنگین هم می

ا از نظر این عوامل آالینده آلوده نشوند بایستی از هبراي آن که خاك. کادمیم و سرب را به خاك اضافه می نمایند
با . منابع کودي مناسبی استفاده نمود براي این منظور استانداردهاي انواع مواد کودي تهیه و تدوین شده است

شکل گیري دفتر ثبت و کنترل کیفی مواد کودي در مؤسسه تحقیقات خاك وآب انواع مواد کودي از دو جهت 
هاي کودها و دوم رعایت غلظت مجاز اول تطابق محتوي با برچسب روي بسته. گیرندقرار می عمده مورد بررسی

لذا براي تولید محصوالت گواهی شده الزاماً بایستی کودهاي مورد . فلزات سنگین در انواع مواد کودي است
و یا ارسال  www.kswir.irاین امر از طریق مراجعه به پایگاه . استفاده داراي شماره ثبت مواد کودي باشند

گردد که استفاده از مواد مجدداً یادآوري می. باشدقابل حصول می  3000646424شماره ثبت به شماره پیامک 
مقدار مجاز  4در پیوست. ها خواهد شدکودي فاقد شماره ثبت باعث عدم تأیید و دریافت نشان حد مجاز آالینده

  . فلزات سنگین در مواد کودي بر اساس شیوه نامه ثبت مواد کودي آمده است
 

   هاکشآفت -2
از . شدندهاي قابل توجه فلزات سنگین بودند استفاده میهاي مختلفی که حاوي غلظتکشدر گذشته آفت

در حال حاضر نیز . را ذکر نمودهاي حاوي مس، جیوه، منگنز، سرب و روي در گذشته توان به قارچ کشجمله می
. شوندبه عنوان قارچ کش استفاده می) آهک+سولفات مس(سمومی همانند اکسی کلرور مس و محلول برودو 

بهرحال در . شودشد که هم اکنون استفاده نمیالبته در گذشته سمومی همانند ارسنات سرب نیز استفاده می
هاي گیاهی عمل نموده و از هاي مدیریت آفات و بیماريورالعملها بایستی مطابق با دستاستفاده از آفت کش

فهرست  4 در پیوست شماره. رویه و بی تجویز متخصصان خودداري نمودمصرف سموم ممنوع و استفاده بی
  . آمده است انارسموم مجاز براي استفاده در محصول 

  
  کودهاي آلی و لجن فاضالب  -3

تواند می... همانند انواع لجن فاضالب، کودهاي دامی، کمپوست زباله شهري و مصرف مواد آلی غیراستانداردي 
اگرچه که استفاده از کودهاي دام و طیور در . ها در خاك گرددسبب افزایش تجمع فلزات سنگین و سایر آالینده
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هاي غذایی دام اما در مواردي که به دلیل استفاده نامناسب مکمل. افزایش حاصلخیزي خاك نقش مهمی را دارند

تواند سبب و طیور حاوي روي، مس و نیز به دلیل استفاده از ترکیبات حاوي ارسنیک در کنترل بهداشتی آنها می
افتد که مقادیر زیادي از کودهاي نامناسب در سطح البته این امر در صورتی اتفاق می. تجمع در خاك شود

  . یارها و استانداردهاي مناسب باشندکوچکی استفاده شده و کودهاي مورد استفاده فاقد مع
در برخی مناطق و به . توان آن را بازیافت نمودباشد که میمحصوالت فرآیند تصفیه فاضالب می 1لجن فاضالب

در برخی موارد . نمایندهاي شهري را در اراضی کشاورزي استفاده میصورت محدود لجن فاضالب تصفیه خانه
لجن فاضالب با توجه . دهندش و ضایعات باغی کمپوست و مورد استفاده قرار میلجن فاضالب را با خاك اره، کل

تواند حاوي مقادیري فلزات سنگین بویژه سرب، نیکل، کروم، به کیفیت فاضالب و فرآیندهاي تصفیه فاضالب می
. نیز باشد هاي میکروبی و انگلیتواند حاوي آلودگیعالوه بر فلزات سنگین لجن فاضالب می. باشد... مس و 

باشد که داراي بسته بندي و شماره ثبت دفتر استفاده از لجن فاضالب صرفاً در شرایطی قابل استفاده و توصیه می
  .ثبت و کنترل کیفی مواد کودي باشد

  
  فاضالب و آب آبیاري  -4

نیز در بسیاري از  اي طوالنی در دنیا دارد و هم اکنوناستفاده از فاضالب براي آبیاري محصوالت کشاورزي سابقه
این موضوع به ویژه در مراکز و مناطق کشت و کار در حاشیه و داخل . شودکشورهاي دنیا و حتی ایران استفاده می

توانند بسته به منشاء آن حاوي ها عالوه بر آلودگی میکروبی و انگلی میاین فاضالب. خوردشهرها بیشتر به چشم می
درصورت استفاده مستمر و بلند مدت انباشتگی فلزات سنگین آن بحدي برسد  مقادیري از فلزات سنگین باشد که

اما بهرحال بر اساس مقررات موجود استفاده از فاضالب . که کیفیت خاك از استاندارد فلزات سنگین را نداشته باشد
خام براي تولید  لذا در صورت استفاده از فاضالب. باشدخام براي کشاورزي و تولید محصوالت کشاورزي ممنوع می

عالوه بر فاضالب مورد استفاده براي آبیاري، منابع . توان به آن نشان حد مجاز آالینده اختصاص داده شودنمی انار
ها از جمله فلزات توانند حاوي مقادیري از آالیندهمیز بدلیل شرایط هیدرو ژئوشیمیایی آب سطحی و یا زیرزمینی نی

در این راستا . هاي باالي فلزات سنگین هستندشناسی آنها حاوي غلظتتار زمینچرا که گاهی ساخ. سنگین باشند
در حال حاضر براي آب مورد استفاده براي آبیاري استاندارد زیر وجود . الزم است تا به کیفیت آب نیز توجه نمود

  .دارد
  

                                                             
1 Sewage Sludge 
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  استاندارد کیفیت آب براي کاربري کشاورزي -23جدول 
  توضیحات  مقدار  یکا  پارامتر  ردیف

  هاي اسیدي فقط براي خاك  5000  میکروگرم بر لیتر  آلومینیم  1
    100  میکروگرم بر لیتر  آرسنیک  2
    100  میکروگرم بر لیتر  بریلیم  3
    10  میکروگرم بر لیتر  کادمیم  4
    50  میکروگرم بر لیتر  کبالت  5
    100  میکروگرم بر لیتر  کروم  6
    200  میکروگرم بر لیتر  مس  7
    5000  میکروگرم بر لیتر  آهن  8
    2500  میکروگرم بر لیتر  لیتیم  9
  هاي اسیدي فقط براي خاك  200  میکروگرم بر لیتر  منگنز  10
    10  میکروگرم بر لیتر  مولیبدن  11
    200  میکروگرم بر لیتر  نیکل  12
    5000  میکروگرم بر لیتر  پاالدیم  13
    20  میکروگرم بر لیتر  سلنیم  14
    100  میکروگرم بر لیتر  وانادیم  15
    2000  میکروگرم بر لیتر  روي  16
  هاي اسیدي فقط براي خاك  1000  میکروگرم برلیتر  فلوئور  17
    3  میلی گرم بر لیتر  بر  18
    3000  میکروزیمنس بر سانتیمتر  هدایت الکتریکی  19
    30  میلی گرم بر لیتر  نیتروژن نیتراتی  20
       1  اينماتدهاي روده  21
    5/6-4/8  -   هاش پ  22

ها اغلب در  این نوع خاك. کنند هاي اسیدي محدودیت ایجاد می مقادیر ارائه شده براي پارامترهاي آلومینیم، منگنز و فلوئور فقط براي آبیاري گیاهان در خاك :1توضیح 
  .محدوده حوضه آبریز دریاي خزر  قرار دارند

با توجه به وابستگی حداکثر مقدار مجاز آنها به روش آبیاري و سایر پارامترهاي کیفیت ) SAR(براي پارامترهاي غلظت سدیم، کلراید و نسبت جذب سدیم  :2توضیح 
به عنوان ) خواروبار و کشاروزي جهانیهاي سازمان  توصیه(شود در این موارد به مرجع اصلی  با این وجود توصیه می. آب، در اینجا حدودي براي آنها تعیین نشده است

  .راهنما رجوع شود
  .hookwormsو  Trichurisو  Ascarisهاي  گونه) 1(
  در طی دوره آبیاري) 2(

  .باشد برداري براي منابع تأمین آب کشاورزي براي پارامترهاي متداول و باکتریولوژیک ماهانه و مواد سمی فصلی می حداقل تناوب نمونه :تبصره
  
  

  معدن کاري و پسماندهاي صنعتی - 5
استخراج معدن، آسیا کردن سنگ معادن فلزي و صنایع وابسته آن عامل پراکنش و تجمع فلزات سنگین در 

تر رسوب تر و یا بزرگقطعات سنگین(ها طی استخراج معدن باطله. رودهاي بسیاري از مناطق به شمار میخاك
- تخلیه شده و غلظت آنها افزایش می.... ها و ي طبیعی همانند تاالبهابه گودال) کرده طی فرآیند شناور سازي

گردد که باعث ایجاد ریسک براي میش غلظت عناصري همانند روي و سرب در بسیاري موارد باعث افزای. یابد
فلزات سنگین موجود در خاك . گرددسالمتی انسان، محصوالت کاشته شده در آن و مخاطرات زیست محیطی می
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هاي حاوي مقادیر باالي فلزات سنگین و یا بلع مستقیم آن بر سالمتی یق خوردن گیاهان روئیده در خاكاز طر

  .گذاردانسان تأثیر می
توانند ها و مواد دارویی نیز میعالوه بر معادن، صنایع دیگر همانند نساجی، دباغی، پتروشیمی، تولید آفت کش

برخی از این مواد براي خاك و گیاه مناسب . را به محیط وارد نمایند موادي.... به صورت معمولی، حوادث، نشت و 
در انتخاب مزارع و باغات بایستی . کنندو ایجاد مشکل در سالمتی محصوالت می) همانند فلزات سنگین(نبوده 

  .توجه نمود که منابع خاك وآب آنها تحت تأثیر مجاورت با چنین صنایعی قرار نگیرند
  

  هاالیندهمنابع هوایی آ - 6
فلزات معموالً . باشدها شامل انتشار گرد و غبار یا دودها، گازها و بخارات در اتمسفر میمنابع هوایی آالینده

برخی فلزات همانند ارسنیک، کادمیم و سرب در  .شوندهمراه با ذرات موجود در جریان خروجی گازها منتشر می
ها از طریق پس از انتشار آالینده. آیدذرات ریز متراکم درمیشوند و به صورت فرآیندهاي دماي باال تصعید می

-هاي مرطوب و خشک بر روي زمین میشوند تا به صورت فرونشستها به مناطق وسیعی پراکنده میدودکش
بهرحال . شوندها معموالً به دلیل تشکیل در نزدیک زمین در منطقه محدودتري پراکنده میفرونشست. نشیند

شوند از طریق فرونشست مرطوب و ها و چه از طریق فرونشستی که وارد اتمسفر میطریق دودکشدودها چه از 
- کیفیت این آلودگی بستگی به کیفیت منشاء آن داشته و موضوعی مکان ویژه می. شوندخشک بر زمین وارد می

ها و گیاهان مجاور كبه همین دلیل در مجاورت کارخانجات ذوب فلزات مقدار کادمیم، سرب و روي در خا. باشد
یکی دیگر از منابع اصلی انتشار سرب در انتشارات گازي حاصل از . شودهاي بیشتري مواجه میآن با غلظت

هاي اطراف باشد که باعث افزایش غلظت سرب در خاكهاي فسیلی به دلیل تترا اتیل سرب میاحتراق سوخت
هاي هاي روانسازي نیز غلظت کادمیم در خاكروغنهمچنین به دلیل سائیدگی و . گرددهاي اصلی میجاده

یابد لذا در انتخاب ها گاهی تا چندین کیلومتر هم انتقال میالبته این آلودگی. کندها افزایش پیدا میمجاور جاده
را فاصله مناسب ) فرعی/ اصلی(باغ بایستی به این نکته توجه نمود و با توجه به میزان ترافیک و نوع جاده / مزرعه 

ها نه به عنوان یک استاندارد بلکه به عنوان یک متري در جاده 100فاصله . رعایت نمود تا آلودگی پیش نیاید
دهد که آلودگی خاك ناشی از ترافیک در زیرا نتایج مطالعات در ایران نشان می. تواند استفاده شودراهنما می

ورت اندازه گیري مقدار فلزات سنگین در خاك و گیاه در هر ص. رسدمتر کنار جاده به حداقل خود می 100فاصله 
  .نبایستی از حدود مجاز آن عبور کند

 
  هایی براي کاهش فلزات سنگین در محصوالت کشاورزيگزینه

انجام  اناردر دنیا در مورد جذب فلزات سنگین در ارقام مختلف  بسیار محدوديتحقیقات  :انتخاب رقم مناسب
  . البته ظاهراً تاکنون در ایران رقم مناسب براي چنین شرایطی هنوز معرفی نگردیده است. گرفته است
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گزارشات متعددي حاکی از آن است که غلظت کادمیم در گیاهان با مصرف کودهاي روي کاهش  :کوددهی
به احتمال زیاد پاسخ به مصرف . البته برخی گزارشات هم در خصوص عدم تأثیر کودهاي روي بوده است. یابدمی

روي در کاهش جذب کادمیم به وضعیت روي درخاك بستگی دارد و در صورتی که خاك پائین باشد مصرف آن 
البته این . کندچنین مس با کادمیم براي جذب توسط گیاه رقابت میهم. جذب کادمیم را کاهش خواهد داد

و در شرایط گلخانه و خاکی در مزرعه شواهد محدودي وجود هاي کشت بدست آمده است اثرات غالباً در محلول
  .داشته است

فسفر نقش مهمی در . در مزارع با احتمال غلظت باالي آرسنیک مصرف کودهاي فسفاتی مورد توجه قرار گیرد
در حضور مقادیر کافی فسفر در گیاه . کاهش جذب و انتقال آرسنیک و تعدیل اثرات نامطلوب آن در گیاه دارد

  .شودها منتقل نمیبخش اعظم آرسنیک در ریشه انباشته شده و به سایر بخش

مواد بهسازهاي آلی همانند زیست جامدها، کمپوست لجن فاضالب، کودهاي دامی :مواد بهسازهاي آلی
فراهمی ریستی فلزات سنگین در خاك را به دلیل محتوي مواد آلی خود و غلظت باالي مواد آلی و فسفر و آهن 

وارد نمودن مواد آلی به خاك به دلیل نگهداري کادمیم و جلوگیري از جذب توسط گیاه و . دهندمی کاهش
کود دامی غلظت نیکل % 2به عنوان مثال در برخی تحقیقات نشان داده است که مصرف . باشدآبشویی مناسب می

ر روي اثربخشی افزودن بقایاي تحقیقات دیگري که ب. را کاهش داد%) 35(و گندم %) 45(اسفناج %) 30(در هویج 
  . درصد کاهش یافت 40گندم بر روي خاك آلوده انجام شد نشان داد که غلظت کادمیم در گندم 

- مواد بهساز شیمیایی بر روي کاهش فراهمی زیستی فلزات سنگین بدلیل ایجاد سایت: بهسازهاي شیمیایی
بسیاري از این مواد محصوالت جانبی . بسیار مؤثر هستند pHهاي اتصالی اضافی براي فلزات سنگین و نیز اثرات 

برخی مواد بهساز شیمیایی و  24در جدول . صنایع بوده بنابراین کم هزینه و به مقادیر زیادي در دسترس هستند
هاي اسیدي قابلیت استفاده فلزات استفاده از آهک در خاك. آثار آن بر روي جذب فلزات سنگین آمده است

دهد اما به دلیل کاهش قابلیت استفاده عناصر ضروري، استفاده از آنها در اراضی کشاورزي اهش میسنگین راه ک
هاي هیدراته هستند که ها که آلومنیو سیلیکاتزئولیت. باشند چندان قابلیت اجرایی نداردکشور ما که آهکی می

ا یکی از مؤثرترین مواد بهساز شیمیایی هبنابراین زئولیت. ظرفیت انتخابی باالیی براي جذب سطحی فلزات دارند
اي مصرف زئولیت تجمع به عنوان مثال در مطالعه. دهندهستند که انتقال فلزات سنگین به گیاهان را کاهش می

همانند آپاتیت یا (استفاده از ترکیبات فسفاتی . درصد کاهش داده است 41و  81، 72کادمیم، سرب و روي را 
  . یر متحرك کردن فلزات در مطالعات بسیاري مورد توجه بوده استبراي غ) هیدروکسی آپاتیت
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  برخی بهسازهاي شیمیایی معدنی که به صورت مؤثر براي کاهش فراهمی فلزات سنگین  –24جدول 

 (Puschenreiter et al., 2002)  
  مؤثر براي   مواد بهساز 
 Cd, Ni, Zn  مونتموریلونیت

  Cd, Pb, Zn  کلینوپتلوالیت
  Cd, Pb, Zn  آمونیوم فسفاتدي 

  As, Cr (II)سولفات آهن 
  Cd, Cu, Ni, Zn  هیدروکسی آپاتیت

  Cd, Cu, Ni, Pb, Zn  آهک 
  Cd, pb  اکسیدهاي منگنز 
  Cd, Cu, Ni, Pb, Zn  زئولیت مصنوعی

  
  چند نکته در خصوص فلزات سنگین

ملی بایستی در تداوم عدم استفاده از مسئوالن . هاي حاوي سرب نقش مهمی را در سرب همراه دارندسوخت -
 .هاي سرب دار اصرار ورزندسوخت

هاي نظامی می توانند داراي سرب بیشتري نسبت ها، انبار مهمات، میداناراضی کشاورزي نزدیک صنایع، جاده -
هاي رنگ آمیزي شده داراي سرب همچنین اراضی کوچک نزدیک ساختمان. به اراضی طبیعی معمولی باشند

در صورتی که به هر دلیلی مشکوك به آلودگی باالي سرب هستید حتماً نسبت به آزمون سرب در . تري باشندبیش
 .خاك اقدام نمایند

 . در صورتی که در گذشته سوابقی از مصرف سموم آرسنات سرب وجود داشت در استفاده از اراضی دقت شود -
 .خام اضافه شده، خودداري شوداز کشت گیاهان بر روي اراضی که درآنها لجن فاضالب  -
هاي حاوي سرب در هوا اي نسبت به فرونشستسبزیجات برگی نسبت به سبزیجات غیر برگی یا سبزیجات ریشه -

بنابراین بایستی در انتخاب . نماینددار جذب میهاي غالت سرب هوا را به مقدار معنیدانه. آسیب پذیر تر هستند
 .هاي هوا توجه کافی نماییدگیاهان در مناطق حاوي فرونشست

همانند کودهاي (یا آلوده به سرب ) همانند سموم ارسنات سرب(هاي حاوي سرب از مصرف ترکیبات و نهاده -
 .در مناطق کشاورزي خودداري شود) هاي حاوي مس غیرمعتبرفسفاتی و قارچ کش

 .شودهاي بدون سرب استفاده در صورت استفاده از خشک کن، حتماً از سوخت -
تماس با سرب هوا، خاك و گرد (هاي احتمالی آنها در هنگام انتقال محصوالت تا محل فرآوري بایستی از آلودگی -

 .خودداري نمود) و غبار
هاي حاوي هاي رنگ شده با رنگها و یا ساختماندر مزارع کوچک مقیاس بایستی از کشت در نزدیک جاده -

 .سرب خودداري شود
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 pHي مقادیر متوسط سرب، اقدامات کشاورزي همانند استفاده از مواد آلی در خاك، تنظیم هاي حاودر خاك -
ها و خاك براي کاهش قابلیت استفاده، انتخاب گیاهان با حساسیت کمتر نسبت به آلودگی سرب و استفاده از عایق

 .ها بر روي گیاهان از جمله آنهاستممانعت براي تماس فرونشست
  .ایستی از منبع آالینده فلزات سنگین دور نگهداشته شوند و به صورت منظم پایش شوندهاي آبیاري بآب -
  
  آبیاري براي تولید محصول گواهی شده  مدیریت آب و -9

 اوائل در رشد دوره ابتداي از  )سال 5 از بیشتر( اقتصادي سن به رسیدن از بعد انار درخت هر که انار آبی نیاز

  و گرم مناطق در( کندمی مصرف گیاهی تعرق و تبخیر بصورت را آب لیتر 30-40حدود  روزانه خرداد اوایل تا بهار
 روز در لیتر 60 حداقل به تابستان اواسط در میزان این). است بیشتر آب تعرق و تبخیر میزان بزرگ رختاند

 کاهش روز در لیتر 40 به و کاهش آبی نیاز هوا شدن خنک با نیز پائیز اوائل در رشد دوره انتهاي در. یابدمی افزایش

 این انتهاي در هامیوه رسیدن و رشد و گلدهی دوره طول در را انار درختان براي آبیاري روزهاي تعداد اگر .بدیا می

 هکتار در درخت 1000 تراکم با باغی در انار بالغ درخت یک ناخالص آبی نیاز بگیریم نظر در روز 180 حدود دوره
 10000 با برابر هکتار یک آبی نیاز صورت، این در که باشدمی )مکعب رمت10( سال در لیتر 10000 حدود

 30 متوسط باردهی با و بار یک وزر 4 آب گردش سیکل در و ايقطره روش با نیاز این. شد خواهد مترمکعب

  .است گردیده ثبت درخت در کیلوگرم
 هايشاخص نقطه پژمردگی، و ايمزرعه ظرفیت بر )25 جدول(خاك  بافت تاثیرات و فوق مطالب به توجه با

  .شود گرفته نظر در انار در زیر باید حداکثري و حداقلی
  

  بندي باغ هاي انار از نظر وضعیت خاكگروه - 25 جدول 
  بافت خاك                    

 شوري خاك
ds/m    

  لومی یا شنی به تنهایی  رسی -لومی   )متوسط(لومی 

 ضعیف متوسط  خوب  > 5/4

 ضعیف متوسط  متوسط  6/4 – 5/7

 ضعیف ضعیف  متوسط  5/9-6/7

 ضعیف ضعیف  ضعیف  5/9بیشتر از 

  
  

   انارآبیاري براي تولید  مدیریت آب و
ها بخوبی در زمین مستقر شوند و درختان انار پس از کاشت، نیاز به آبیاري منظم دارند و براي اینکه ریشه

روز یکبار  15تا  7رشد و نمو کنند معموال تا آغاز بارندگی پاییزه آبیاري به فواصل هر  درختان بتوانند شروع به
توانند به مقدار قابل توجهی خشکی را پس از اینکه درختان به خوبی در خاك مستقر شدند می. شودانجام می

در فاصله بین درختان کاشته بنابراین با توجه به شرایط آب و هوایی، نوع خاك و نوع گیاهانی که . تحمل نمایند
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از زمان گلدهی تا رسیدن میوه انجام آبیاري براي درختان . باشدهفته متغیر می 4تا  2شود دور آبیاري بین می

هاي کوچک، موجب افزایش ها و تولید میوهانار ضروري است چرا که شرایط رطوبتی نامنظم عالوه بر ریزش گل
  .باشندها از بازارپسندي خوبی برخوردار نمیشود و این میوههاي ترك خورده و نامرغوب میمیوه

درختان انار کمتر به پوسیدگی طوقه حساس هستند بطوریکه حتی پاي درختان انار را خاکدهی می کنند و تنه 
) جوي و پشته(نشتی  ،هاي انار با روش هاي مختلف کرتیآبیاري باغ. کنددهی میدر زیر خاك شروع به ریشه

اي براي مناطق خشک روش آبیاري قطره. ترین روش آبیاري کرتی استشود ولی رایجاي انجام میتشتکی و قطره
چرا که در این روش عالوه بر افزایش کارایی مصرف آب، از . شودکه با کمبود آب آّیاري مواجه هستند توصیه می

از طرف دیگر در . باشدهاي هرز موثر میتا حدي در کنترل علفجاري شدن آب در سطح زمین جلوگیري شده و 
  .یابدهاي مرحله داشت بشدت کاهش میباشد و هزینهپذیر میاین روش آبیاري کود دادن همراه با آب آبیاري امکان

  

     نیاز آبی انار
 ،میزان سرعت بـاد  ،تشعشع خورشیدي ،بسته به درجه حرارت، رطوبت نسبی هوا انار هر گیاه از جملهنیاز آبی 

قسمت زیادي از آب جذب شده توسط ریشه گیاه پس از عبـور از   .باشدبارندگی و نوع رقم مورد کشت متفاوت می
و قسمتی نیز از  باشدمیشود که همان تعرق هاي برگ به صورت بخار وارد هوا میهاي گیاهی از طریق روزنهبافت

اي از رشـد کـه بـه تـنش آب      محققین از طریق تعیین مرحله. آبی مجموع آن هاست سطح گیاه تبخیر شده و نیاز
را  انـار گیري مصرف آب در یک مرحله معین رشد، مراحل بحرانی نیاز آبـی   بیشترین حساسیت را دارد و نیز اندازه

  .اند مشخص کرده
تگی به هوا و اقلیم منطقه شود و بسها تلف میمقدار زیادي از آب توسط گیاهان سبز بخصوص از طریق برگ

دارد این اتالف آب اغلب به تبخیر بستگی دارد و مراحل آن کامال فیزیکی نیست زیرا که قسمتی از آن توسط 
  .شودگیاه کنترل می

بنابر این یک درخت انار با محصول زیاد ممکن است در موقع کم بودن آب، تنش آبی نشان دهد درحالنی کـه  
اما، آبیاري منظم سبب افزایش عملکـرد ایـن درخـت    . دهنددر عمل کمتر تنش نشان میدرختان با محصول کم، 

 شود، میزان آب آبیاري در باغات انار به عوامل متعددي مانند رقم، نوع خاك، روش آبیاري، فاصله کشت و سـن  می
  .درختان بستگی دارد

بخشد بنابراین اگر را بهبود میدر شروع فصل رشد انار، وجود رطوبت کافی در خاك جوانه زنی درختان 
رطوبت و بارندگی در زمستان کافی نباشد انجام آبیاري زمستانه هم براي تامین رطوبت و هم براي از بین بردن 

قرار  افزایش رطوبت خاك در زمان فعالیت حداقلی درخت منجر به. آفات احتمالی در زمستان ضروري است
گیري  و شرایط مناسبی را براي خروج درخت از خواب زمستانه و شکلگرفتن محلول خاك در غلظت پایدار شده 

اگر رطوبت خاك کافی براي جوانه زدن و رشد اولیه موجود باشد، انجام  .آورد اي برگ و گل فراهم می اولیه جوانه
 شود که رشد سبزینگی و شاخه و برگ محدود شده و گل بیشتري در رويدهی، موجب میکم آبیاري قبل از گل
ها و در زمان تشکیل میوه نیاز آبی انار باال می رود و آبیاري منظم با پس از باز شدن گل. درخت تشکیل شود

 .شودافزایش تدریجی مقدار آب مورد نیاز می باشد تا محصول برسد و در پایان رشد نیاز آبی درخت کم می
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هاي غیر  مر و یا اقدام به آبیاري در دورهتاخیر در این ا درختان انار به تنظیم دور آبیاري حساس هستند و 
هاي نوین  از این رو دقت در آبیاري منظم چه به صورت سنتی و چه به صورت روش. بار خواهد بود  ضرور خسارت

 .روز است 20تا  15در درختان بالغ دور آبیاري حدود .آبیاري از اهمیت خاصی برخوردار است

متر مکعب در هکتار در شهرهاي  10265تا  4580انار را از  نیازآب خالص مورد ) 1376(فرشی و همکاران 
 .اندطبق جدول زیر برآورد کرده مختلف کشور

  
درختان انار در مناطق  کشت ) بدون احتساب راندمان(میانگین برآورد آب خالص موردنیاز و نیاز آب آبیاري  -26جدول 

 هر استان به متر مکعب در هکتار

 درنیازخالص آب آبیاري 
  1آبیاري تحت فشار

  نیازخالص آب آبیاري
 استان  آب خالص مورد نیاز  در آبیاري سطحی

 آذربایجان غربی 7360 5530 4350
 آذربایجان شرقی  6065 4475 3525
  اصفهان  7485  6965  5485
 البرز 7700 6720 5290
  تهران  7225  6165  4855
  خراسان  8131  7490  5895
  خوزستان  9690  8976  7022
  چهارمحال وبختیاري 8820 7860 6190
  زنجان  6590  4990  3930
  سیستان  وبلوچستان 10265  10007  7880
  سمنان  7753  7163  5640
  فارس  8494  7878  6203
  قم 7970 7450 5870
  کردستان 6270 4890 3850
  کرمان  8768  8392  6609
  کرمانشاه 6490 5300 4170
  وبویراحمدکهکیلویه   9240  8510  6700
 گلستان 5860 2860 2250
  لرستان  8090  7190  5665
  مازندران 4580 1990 1570
 مرکزي 7530 6830 5380
  هرمزگان 9430 8950 7050
  یزد  8973  8757  6893

  )باغی، جلد دومکتاب برآورد آب مورد نیاز گیاهان زراعی و : منبع(درصد درختان انار  75، بر اساس سطح پوشش   1                  
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متر مکعب در هکتار در ارسنجان  تعیین  8288آب خالص مورد نیاز انار را در کل فصل رشد ) 1395(تدین 

و ضریب گیاهی ) ET0(و گیاه مرجع چمن ) ETc( گانه رشد نیز مقادیر تبخیر  و تعرق انار 4کرده و در مراحل 
  .تعیین نموده است 27را طبق جدول  )Kc(انار 

  

  درخت انار طی فصل رشد Kcو  ETc  ،ET0مقادیر محاسبه شده   - 27جدول 
 Kc  )میلی متر( ET0  )میلی متر( ETc  )روز( طول دوره  مرحله رشد

  52/0  15/144  61/74  30  اولیه
  63/0  38/289  13/182  50  توسعه
  73/0  90/705  70/516  130  میانی
  65/0  13/85  43/55  30  نهایی

  
 ریزي آبیاري  برنامه

مدیریتی که براي تأمین مقدار آب موردنیاز در مراحل گوناگون رشد انـار بایسـتی بـه کـاربرده شـود، نیـاز بـه        
ریزي آبیاري براي تعیین زمان آبیاري و مقدار آبی که در هر آبیاري باید بکـار بـرده شـود     ریزي دارد و برنامه برنامه

و مقدار آب الزم ) دور آبیاري(اري مشخص نمودن زمان آبیاري ریزي آبیبنابراین برنامه. گیرد مورد استفاده قرار می
، در طول دوره رشد گیاه است که براي اسـتفاده بهینـه از آب ضـرورت دارد؛ بـه     )عمق آبیاري(در هر نوبت آبیاري 

بنـدي دقیـق    ریزي آبیاري مشخص کردن مقدار دقیق آب مورد استفاده در مزرعه و زمان عبارت دیگر هدف برنامه
 .باشد برد آن میکار

گیـري و پـایش   باشـد کـه انـدازه   ریزي آبیاري بر اساس ارزیابی وضعیت آب خاك میهاي برنامهبعضی از روش
در روش اول با تعیین رطوبت و خصوصـیات هیـدرولیکی خـاك    . هاسترطوبت و یا پتانسیل آب خاك از جمله آن

در . شـود ي گیاه تعیین میمقدار آب الزم براي رشد بهینهمنطقه ریشه و نیاز گیاه در مراحل مختلف رشد، زمان و 
سـهل  ( خیره شده یا آب قابل اسـتفاده خـاك  این روش معموال دور آبیاري انار هر منطقه از تقسیم مقدار رطوبت ذ

  .آید بر نیاز آبی روزانه بدست می) الوصول
اي گیاهان مختلف، زمان مناسب آبیاري اي برگیري پتانسیل آب خاك و پتانسیل آستانهدر روش دوم با اندازه 

  . شودتعیین می
اسـتفاده از وضـعیت آبـی گیــاه از     . باشدهاي دیگر براي تعیین برنامه آبیاري، ارزیابی وضعیت گیاه میاز روش

اینکه مطابق مراحل رشد هر گیـاه   روش دیگر و یا. کندریزي آبیاري کمک میهجمله پتانسیل آب برگ براي برنام
اي از رشد کـه بـه تـنش آب     محققین از طریق تعیین مرحله. گیردمرحله رشد یک یا چند آبیاري انجام می در هر

گیري مصرف آب در یک مرحله معین رشد، مراحل بحرانی نیاز آبـی انـار را    بیشترین حساسیت را دارد و نیز اندازه
  .اند مشخص کرده

تخمین نگهداشت رطوبـت خـاك و نیـاز آبـی گیـاه، یکـی از       گیري یا ریزي آبیاري بهینه بر اساس اندازهبرنامه
گیـري رطوبـت موجـود در خـاك      مدیریت آب آبیاري بر اسـاس انـدازه  . ها براي مدیریت آبیاري استبهترین روش
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آگاهی از رطوبت خاك در هـر مرحلـه بـه مـدیر مزرعـه ایـن امکـان را        . روش متداولی در تولیدات کشاورزي است
ریزي آبیاري بر اساس تعیین مراحل رشـد  برنامه و د در خاك را در حد مورد نظر نگه دارددهد تا رطوبت موجو می

حساس گیاه به تنش آبی، یکی دیگر از روش هاست که حساس به کم آبی و حذف یا کاهش آبیاري در مراحل غیر
قـی از مراحـل رشـد    ریزي آبیاري ضروري است کـه اطـالع دقی  براي برنامه .شوددر شرایط محدودیت آبی اجرا می

  .فنولوژیک انار داشته باشیم
  

  مراحل فنولوژیک رشد انار
 فـراهم  را امکان این مقدار آب مصرفی با آنها از یک هر رابطه و آن نمو مراحل دوره طول و وقوع زمان آگاهی از

 کننـده محدود عوامل و گرفته قرار شناسایی مورد نیازآب مورد تأثیرگذارتر در و تر حساس نمو مراحل که سازد می

. شـد  خواهـد  محصول افزایش عملکرد نهایت سبب در امر این. گردد تأمین گیاه براي مراحل این در آب تولید نظیر
زمـان و یـا فنولـوژي     به نسبت زایشی و رویشی رشد مراحل شامل گیاه حیاتی مطالعه تغییرات که روست همین از

  .کندمی پیدا اهمیت گیاه
بندي، ، میوههاهاي گل، باز شدن گلها، ظهور جوانههاي برگ، رشد برگشامل تورم جوانهرشد انار  مراحل

  ها استدر پایان ریزش برگ ، رسیدن میوه و برداشت وها، رشد میوهرشد اولیه میوه
ه کنند و طبق تحقیقات انجام گرفتـ مرحله تقسیم می 4از نظر فائو به منظور آبیاري مراحل رشد درختان را به 

هاست، دوره توسـعه  روز است که از تورم جوانه تا رشد برگ 25پوشش سطح زمین  %10دوره شروع برگ جدید تا 
روز است، دوره رشد میـوه   65، )خاکی درخت پوشش %80حدود (ها ها تا باز شدن گلمحصول یعنی از رشد برگ

ه با توجـه بـه ایـن مراحـل برنامـه ریـزي       روز است ک 65روز است و دوره برداشت نیز تا خزان کامل  85تا رسیدن 
  . شودآبیاري انجام می

  

  حساسیت انار به آب در مراحل رشد
اعم از منطقه . انار درختی مقاوم به خشکی است و قادر به رشد در شرایط مختلف آب و هوایی است  

و زمانی که درخت در  .هر درختی باید با محیط اطراف خود در حال تعادل باشد .کندگرمسیري و معتدل رشد می
درختان فقط به . بایستی براي زنده ماندن انرژي اضافی مصرف کندحال تعادل نباشد تحت تنش است و می

هاي وارده به آنها به توانند با کنترل صحیحی کمک کنند تا  تنشهاي ژنتیکی از قبل نهاده شده در خود میروش
  .حداقل برسد

گذاشته شود رطوبت پاي درخت در شرائط مناسبی نبوده و نیازمند آبیاري با اگر زمستان کم بارش پشت سر 
آبیاري شدید هم در این مقطع موجب بهم خوردن غلظت شیره گیاهی شده و آبیاري زیاد در . مقدار آب کم است

  .این مقطع رشد سبزینگی درختان را افزایش و بر گلدهی آن اثر معکوس دارد
یل افزایش تبخیر و تعرق و براي جلوگیري از کمبود احتمالی و بروز پدیده آفتاب دوره رشد میوه درختان بدل

چنانچه در این مقطع آبیاري به حد کافی انجام نشود، بدون تردید آثار آن . سوختگی نیازمند توجه ویژه می باشد
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ن خواهد شد که به ها و زرد شدن برگ درخت نمایابشکل آفتاب سوختگی موضعی میوه و تنه درختان و ریزش میو

  .پس باید با طراحی یک سیستم پایدار، آبیاري بموقع و در حد بهینه باشد. کاهش درآمد شدید باغات منجر میگردد
. ها رو به سرخی گذاشته و میزان آب میوه نیز افزایش میابددر پایان دوره رشد همراه سرد شدن هوا رنگ میوه

آبیاري فـراوان و در دوره هـاي   . کامل میوه و افزایش وزن آن خواهد شداستمرار آبیاري مدیریت شده موجب رشد 
انجامد در این دوره آب را در حد کافی و به طور منظم بایـد در اختیـار درخـت قـرار     ها میکوتاه به ترکیدگی میوه

 .داد تا از افزایش میوه هاي آسیب دیده جلوگیري کنید

ها از جمله  ها، دوره رشد و انتهاي دوره رشد و رسیدن میوه ن گلدوره قبل از باز شدن درختان، دوره باز شد
  .مراحلی هستند که حساس به نبود رطوبت کافی در منطقه ریشه درختان هستند

  

  مدیریت کم آبیاري
سازي درختان میوه در مناطق خشک و نیمـه  فراهم نمودن آب براي مصارف کشاورزي چالش اصلی براي بهینه

، در تکمیل تامین نیاز از بارندگی جلوگیري از کاهش باردهی درختان میوه الزم است که غیر خشک است، زیرا براي
. هاي احتمالی استتغییرات آب و هوایی به ناچار منجر به خشکسالی. آبی اقدام به آبیاري در زمان نیاز درختان نمود

الحی مانند مدیریت  کم آبیاري بهینه، نوآورانه و هاي اصهاي اساسی براي مقابله با کمبود آب، استفاده از شیوهبرنامه
  .توانند تأثیرکاهش عملکرد میوه و کیفیت میوه را در اثر کمبود آب، به حداقل برساننددقیق است که می

به منظور افزایش کیفیت و کمیت محصول در شرایط کم آبی، بایستی آبیاري با مدیریت صحیح اعمال شـده و  
جـویی شـده، هـم رشـد     در این صورت هم در مقدار مصرف آب صرفه. س انار صورت گیردآبیاري در زمانهاي حسا

از اینگونه مدیریت آبیاري اغلب به عنوان کم آبیاري یاد می . یابدرویشی گیاه کنترل شده وکیفیت میوه افزایش می
میـزان مصـرف آب   آبیاري فرض بر این است که درصد کاهش عملکرد محصول، به اندازه درصد کـاهش   شود درکم

در درختان میوه که هدف هدایت کربوهیدرات براي رشد میوه است درختان را به صورت هـدف دار  . آبیاري نیست
در مناطق خشک و نیمه خشـک   .کنددهند تا جایی که رشد میوه بر رشد سبزینه کل غلبه میتحت تنش قرار می

در ایـن   .وري درختـان ا بسـیار مهـم اسـت     کی و بهـره افزایش راندمان آب آبیاري به منظور جلوگیري از تنش خش
  .ارائه شده است (PRD) ، مانند خشک کردن ریشه جزئیجویی در آب آبیاريهاي جدید صرفه، روشمناطق

خشکی موضعی ریشه یک نوع مدیریت کم آبیاري بوده که در این مدیریت آبیاري، در هـر آبیـاري، نیمـی از      
هاي تر و خشـک  هاي بعدي آبیاري، بخشدر نوبت. ماندلی که نیمی دیگر خشک میریشه گیاه آبیاري شده در حا

ارسال پیام خشکی خاك توسط قسمت خشک ریشه به اندام هـوایی،   .شوندریشه در تناوب قرار گرفته و جابجا می
براي جلوگیري از صدمه زدن به درخت، عمدتاً توسط هورمـون اسـید آبسـیزیک، در جریـان شـیره خـامی کـه از        

کننـد، واکـنش   ها حرکت میبه سوي برگ) هاي خشک پاي درختانقسمت(هاي سمت آبیاري نشده درخت ریشه
هـا در پاسـخ   بسته شدن طبیعی روزنه. ها و کاهش سطح برگ را در پی دارده بسته شدن روزنهاندام هوایی از جمل

اي به بـرگ وارد نشـود و   شود که با کاهش تعرق، بافت برگ حفظ شده و صدمهبه شرایط خشک خاك موجب می
یریت خشـکی  مـد . در پی آن رشد شاخه و برگ محدود شده و بیشتر مواد غذایی جذب شده به مصرف میوه برسد

  .موضعی ریشه در مورد درختان انار با موفقیت انجام شده است
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  هاي موثر بر محصول و چگونگی مقابله با آنهامعرفی عوامل محیطی و تنش -10
  شوري آب و خاك -10-1

با توجه به واقع شدن ایران در منطقه خشک و نیمه خشک، منابع آب و خاك شور در کشور گسترش باالیی 
میلیون هکتار از اراضی کشاورزي با درجات مختلف شوري  8/6چندان که بر اساس مطالعات انجام شده بالغ بر . دارد

کننده بخش هاي اصلی اجرایی و اقتصادي براي هر تولیدکیفیت آب آبیاري یکی از چالش .باشندمواجه می
-خاك و هم بر تولید محصول تأثیر می بودن شوري آب آبیاري هم بر کیفیت زیرا باال. رودکشاورزي به شمار می

هاي ویژه پارامترهاي مهم کیفیت آب را می توان به سه گروه اصلی خطر شوري، سدیمی شدن و سمیت یون. گذارد
  . گروه بندي نمود که در زیر به آن پرداخته شده است

ار نمک محلول در آب را مقد. باشدها در آن میترین معیار براي ارزیابی آب، غلظت کل نمکمهم :خطر شوري
  بیان  (me/l)اکی واالن در لیتر یا میلی (ppm)گرم در لیتر ، میلی1ECمعموالً با واحد هدایت الکتریکی یا 

سنج الکتریکی و مقایسه آن با یک محلول شناخته مقاومت محلول با دستگاه مقاومت ECگیري براي اندازه. نمایندمی
یا در  mmhos/cmدهد و معموالً بر حسب عکس مقاومت، هدایت را نشان می. گیردمیشده در بین دو الکترود انجام 

هاي باران و یا با غلظت آببراي . باشدیاري و محلول خاك میهاي آببراي آب oC25در  dS/mبه صورت  SIواحد 
  .استفاده نمودµS/cm توان از واحد پایین نمک می

اما به دلیل . باشدهاي مهم تشکیل دهنده شوري آب آبیاري میکاتیونسدیم یکی از ): قلیائیت(خطر سدیمی 
مصرف آب آبیاري با سدیم باال نسبت به . گیرداي قرار میآثاري که بر تخریب ساختمان خاك دارد مورد توجه ویژه

وذ پذیري و گردد که تخریب ساختمان خاك و ایجاد مشکل نفها سبب باالرفتن مقدار سدیم تبادلی میدیگر کاتیون
هاي مهم آب آبیاري است که با نسبت جذب نسبت سدیم به کلسیم و منیزیم از شاخص. آوردتهویه را به بار می

  ها بر حسببا استفاده از رابطه زیر بیان شده است که در آن همه غلظت SARمیزان . شودبیان می 2(SAR)سدیم 
  :باشدمی(me/l) اکی واالن در لیتر میلی

 

SAR  باشد، در اینصورت باعث سدیمی شدن خاك و قابلیت نفوذپذیري پائین خاك  15نبایستی باالتر از
  .  گرددمی

...  هاي سمی چون سدیم، بور، کلر و هاي سطحی داراي میزان بیشتري یونآب :هاي ویژهخطر سمیت یون
  . باشدغذایی حائز اهمیت میهستند که براي آبیاري گیاهان زراعی و باغی و بالتبع آن ورود در چرخه 

زیرا در اغلب موارد همراه با کلر به صورت . شناخت و بحث در خصوص سمیت سدیم بسیار مشکل است :سدیم
آن هم دارد که  )پراکنده شدن( همچنین سدیم آثاري بر کیفیت خاك و دیسپرس شدن. کلرید سدیم وجود دارد

عالئم بیش بود و سمیت سدیم در گیاهان به صورت . ور نیستجدا کردن آنها از سمیت یون سدیم به آسانی مقد

                                                             
1 Electrical conductivity 
2 Sodium Adsorption Ratio  

 
 

2
MgCa

NaSAR
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ها در حالی که عالئم سمیت کلر ابتدا در نوك برگ. افتدهاي بیرونی برگ اتفاق میسوختگی، بافت مردگی در لبه

هاي پیر اتفاق افتاده و از قسمت بیرونی برگ به سمت داخلی آن گسترش پیدا تجمع سدیم در برگ. شودظاهر می
ها شروع به نوك برگ معموال در گیاهان نازك برگ مانند انار و زیتون در اثر شوري ناشی از کلرید سدیم،( .کندمی

ها مانند ولیکن در پهن برگ. ابدیها ریزش میکنند و تا انتهاي برگ ادامه یافته و در نهایت برگنکروزه شدن می
  ).  گیردها شده که به تدریج کل برگ را در بر میحاشیه برگپسته شوري ناشی از کلرید سدیم باعث نکروزه شدن 

رود اما بیش بود آن باعث بروز سمیت و کاهش رشد کلر یکی از عناصر ضروري گیاهان به شمار می هرچند :کلر
  از جمله عالئم سمیت کلر . گردداز محلول خاك توسط گیاه جذب می -Clکلر به فرم یون . گرددگیاهان می

غلظت بسیار . شودهاي پیر مشاهده میها اشاره نمود که نخست در برگبه سوختگی نوك و حاشیه برگ توانمی
تواند سبب حاوي مقادیر باالي کلر میبا آب  بارانی آبیاري. ها هم منجر شودتواند به ریزش برگباالي کلر می
میلی  4-10ی واالن در لیتر بدون خطر، اکمیلی 4مقدار کلر براي آبیاري سطحی کمتر از . ها گرددسوختگی برگ

هاي زیادي براي استفاده آن میلی اکی واالن در لیتر محدودیت 10اکی واالن تا حدودي محدودیت دارد و باالتر از 
میلی اکی واالن در لیتر کلر داشته باشد  3در صورتی که از آبیاري بارانی استفاده شود چنانچه بیش از . وجود دارد

  .نمایدجاد میمحدودیت ای
فاصله بین مقدار ضروري و بیش بود آن در . باشدمی) B(یکی از عناصر ضروري و مورد نیاز گیاه بور  ):B(بور 

تواند به محصوالت حساس گرم در لیتر آب آبیاري میمقدار بور باالتر از یک میلی. باشدخاك بسیار کوچک می
بندي انجام شده براي بور در تر هستند براساس تقسیمدیگر که متحملالبته برخی . همانند درختان میوه آسیب بزند

-گرم در لیتر محدودیتمیلی 7/0-3هاي بدون هیچگونه محدودیت بوده اما غلظت 7/0آب آبیاري مقادیر کمتر از 
  .نمایدهاي شدید ایجاد میگرم در لیتر در آب آبیاري محدودیتمیلی 3هاي کم تا متوسط و باالتر از 

ها هاي پیر با زرد شدن، لکه لکه شدن و خشک شدن برگ از نوك و حاشیه برگبور ابتدا در برگ بودعالئم بیش 
- ها گسترش میکند خشک شدن و کلروز معموالً با افزایش تجمع بور به سمت مرکز برگ و بین و رگبرگبروز می

دهد اما وجود بادام، گیاه عالئم برگی را نشان نمیدرختان در به ویژه  به شدت باال در برخی مواقع سمیت بور. یابد
  .شودگوم یا شیره در تنه درختان مشاهده می

  شوري خاك
هاي قبلی آب را از جهت شوري مورد جدا کردن شوري خاك و آب و نگاه جداگانه به آنها شدنی نیست در بخش

هاي شور را در ابتدا بایستی خاك. باشدمی بحث و بررسی قرار داده شد اما در این جا بیشتر شوري خاك مورد توجه
  .شناخت

شوري خاك را با هـدایت  . هاي محلول در عصاره اشباع خاك را شوري خاك گویندمجموع نمک :تنش شوري
-است که معادل واحد قدیمی آن یعنی میلی (dS.m-1)بیان کرده و واحد آن دسی زیمنس بر متر  (EC)الکتریکی

  . باشد می (mmhos.cm-1)متر موس بر سانتی
هاي تبادلی ذرات خاك قرار  سدیم تبادلی خاك مقدار سدیمی است که در محل: )ESP(سدیم تبادلی خاك 

سدیم به عنوان یک عنصر مضر در خاك قلمداد . باشدگرفته و در تعادل با مقدار سدیم موجود در محلول خاك می
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پراکنده شدن ذرات خاك شده و در نهایت مجاري نفوذ آب در خاك را شود زیرا زیادي این عنصر در خاك باعث می
واحد سـدیم  . شودمسدود نموده و با کاهش هدایت هیدرولیکی خاك مانع رسیدن آب و عناصر غذایی به ریشه می

  .باشدمی» درصد«تبادلی خاك 
ایـن  . دهـد ان مـی واکنش خاك شاخصی است که میزان اسیدي یا بازي بودن خاك را نش :)pH(واکنش خاك 

  .باشد شود و بدون واحد میگیري میاندازه) گل اشباع(شاخص در خاك اشباع شده 
هاي سدیم هاي شور تنوع بسیار وسیعی داشته و ترکیبی از آثار ناشی کل مقدار مواد محلول و ویژگیخاك
بندي سدیمی تقسیم -سدیمی، شورهاي متأثر از شوري به سه گروه شور، خاك. شوندبندي میگروه (+Na)تبادلی 

باشد اما میزان سدیم قابل تبادل کمی در هاي محلول میهاي باالي نمکهاي شور حاوي غلظتخاك. شوندمی
- اما مقدار نمک. باشدهاي تبادلی میهاي سدیمی داراي سدیم تبادلی باالیی بر روي سایتخاك. خاك وجود دارد

. باشندها با مقدار نمک محلول و سدیم تبادلی باالیی میي شور سدیمی خاكهاخاك. باشدهاي محلول آن کم می
  . هاي متأثر از شوري آمده استاي از تقسیم بندي خاكخالصه 27در جدول 

اي باشد کـه  آن به اندازه (ECe)گردد که میزان هدایت الکتریکی عصاره اشباع  به خاکی اطالق می: خاك شور
عصاره اشباع خاك بیشتر از چهـار   ECeبه عنوان قرارداد، هنگامی که . ت تأثیر قرار دهدرشد و عملکرد گیاه را تح

باشد به آن  15آن کمتر از  (ESP)گراد  و درصد سدیم تبادلی  درجه سانتی 25در  (dS.m-1) دسی زیمنس بر متر 
شوري خاك بعد . کمتر است 5/8ها به طور معمول از  این قبیل خاك (pH)اسیدیته یا واکنش . گویند خاك شور می

  . باشدگیري شوري خاك میاز آبیاري مالك اندازه
زیمـنس بـر متـر     کمتر از چهار دسـی  (ECe)خاکی است که در آن شوري عصاره اشباع خاك  :خاك سدیمی

(dS.m-1)  ش اسیدیته یا واکن. باشد 15و درصد سدیم تبادلی آن بیشتر از(pH) بیشـتر    5/8هـا از   این قبیل خاك
  . است

بیشتر از  (ECe)شود که در آن میزان هدایت الکتریکی عصاره اشباع  به خاکی گفته می :خاك شور و سدیمی
خالصه مطالب بیان شده . باشد 15آن بیشتر از  (ESP)و درصد سدیم تبادلی  (dS.m-1)چهار دسی زیمنس بر متر 

  .ارائه شده است 28در جدول 
  

  (USSL, 1954)هاي متأثر از شوري بندي خاكگروه -28جدول 

گروه خاك متأثر از 
  گروه بندي قدیم  شوري

مقدار هدایت 
الکتریکی عصاره 

  (ECe, dS/m)اشباع

درصد سدیم 
 (ESP)تبادلی

  خطر نفوذپذیري ناشی از سدیم
  نسبت جذب سدیم

(SAR) 

  واکنش خاك
(pH) 

  >5/8  >12  >15  <4  سفیدقلیایی   شور

  <5/8  ≤12  ≤15  >4  قلیایی سیاه  سدیمی

  >5/8  ≤12  ≥15  <4  ---   شور سدیمی
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 (ESP)براي بیان میزان سدیمی شدن خاك وجود دارد درصد سدیم تبادلی  27در بین معیاري که در جدول 

 (ESP)درصد سدیم تبادلی . باشدباشد که با مقدار تخریب ساختمان خاك حاصل از سدیم تبادلی مرتبط میمی
یا  (Cmol/kg)مول بر کیلوگرم باشد که بر حسب سانتیمی (CEC)درصد سدیم بر روي ظرفیت تبادلی کاتیونی 

  .شودبیان می (mel 100g)گرم خاك  100میلی اکی واالن بر 

=
( . )

× 100 
  هاي شور و سدیمیمدیریت خاك

تحت شرایط شوري، آبیاري بایستی هم نیاز آبی گیاه را تأمین : مدیریت آبیاري براي باغ در شرایط شور
با تبخیر و تعرق . ها تأمین کندها در ناحیه ریشهنماید و هم  آب مورد نیاز براي آبشویی را براي حفظ تعادل نمک

وه بر آن غلظت نمک در محلول خاك و به تبع یابد و عالصورت گرفته میزان قدر مطلق پتانسیل مکش افزایش می
بنابراین براي آبیاري در شرایط شور، دور آبیاري به دلیل تجمع پتانسیل . یابدآن پتانسیل اسمزي افزایش می

هاي کم اما اگر دور آبیاري زیاد باشد، جذب آب توسط گیاه از الیه. ماتریک و پتانسیل اسمزي بایستی بیشتر باشد
یابد و به دلیل افزایش آبیاري میزان بیشتري نمک افتد و میزان هدررفت از طریق تبخیر افزایش مییعمق اتفاق م

مقدار آب . ها جلوگیري نمودتوان از تجمع نمک در ناحیه ریشهبا استفاده از نیاز آبشویی می. شودوارد خاك می
 بودن حساسیت گیاه به شوري و باال بودن هنگام باال. آبشویی بستگی به گیاه موردنظر و شوري آب آبیاري دارد

  .براي تعیین نیاز آبشویی مراحل زیر را بایستی انجام داد. شوري آب آبیاري نیاز آبشویی باالتري نیاز است
شود این حدود آستانه در منابع علمی که باعث کاهش عملکردگیاه می  (ECe)تعیین حد آستانه شوري -1

 .مختلفی آمده است
 توسط شوري آب آبیاري مورد استفاده براي گیاه مورد نظر تعیین م -2
 :محاسبه نیاز آبشویی با استفاده از فرمول زیر -3

LR= (ECW×100)÷ (ECe × 5) – ECW)) 
در . ها می باشدحد آستانه تحمل به شوري خاك در ناحیه ریشه ECeو  شوري آب آبیاري  ECWکه در این معادله

  .شده استاین اعداد محاسبه  29جدول 
  

ها با آب آبیاري با در ناحیه ریشه) ECe(براي رسیدن به شوري مطلوب خاك ) بر حسب درصد(نیاز آبشویی  - 29جدول 
EC مختلف  

  )dS/m(شوري آب آبیاري   )ECe )dS/mشوري خاك 
5/0  2  5/2  3  4  5  6  7  

2  25  33  43  67  100   -   -  
3  15  20  25  36  50  67  88  
4  11  14  18  25  33  43  54  
6  7  9  11  15  20  25  30  
7  6  8  9  13  17  21  25  
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کسر آبشویی درصدي از کل آب مصرفی است که بایستی از داخل منطقه ریشه در خاك عبور کرده و به زیر 
شوري خاك توسط . ي ریشه نفوذ کند تا از کاهش محصول به دلیل تجمع بیش از حد نمک جلوگیري شودمنطقه

ي ترکیب این دو عامل میانگین شوري خاك در منطقه. گیردتحت تأثیر قرار می شوري آب آبیاري و کسر آبشویی
ي شوري خاك در نزدیکی قسمت فوقانی ناحیه. کندي ریشه را معین میها در سرتاسر ناحیهریشه و توزیع نمک

در . گیردار میتر تحت تأثیر کسر آبشویی قرباشد اما در اعماق پاییني شوري آب آبیاري میکنندهریشه منعکس
هاي فوقانی ي ریشه ممکن است خیلی بیشتر از قسمتکسر آبشویی کم، شوري خاك در قسمت تحتانی ناحیه

بنابراین، در زمان استفاده از . شودمحض افزایش کسر آبشویی، شوري خاك در قسمت تحتانی کمتر میباشد؛ اما به
- شرایط پایین بودن کسر آبشویی نسبتاً باال خواهد بود ولی بهي ریشه در آب آبیاري با شوري باال، میانگین ناحیه
  . یابدي ریشه کاهش میمحض افزایش کسر آبشویی شوري ناحیه

صورت آب ي ریشه عبور کرده و بهطور واقعی از منطقهکسر آبشویی در واقع همان درصد آب آبیاري است که به
هاي موجود در آب نه جذب سطحی شوند، نه شرایط و اینکه یونبا فرض ماندگار بودن . شودزهکشی شده خارج می

  :توان با معادله زیر بدست آوردرا می) LF(ترسیب و انحالل شوند و نه به وسیله گیاه جذب شوند کسر آبشویی 

=  

  .شوري آب زهکش است ECDشوري آب آبیاري و  ECIکه در آن 
ها در درختان میوه و گیاهان زراعی ههاي انباشته شده در ناحیه ریشبراي خارج کردن نمکبه هر بهرحال 

براي این کار آبیاري . ها منتقل شوندتر و یا خارج از ناحیه ریشهبایستی  آبشویی انجام گرفته تا نمکها به اعماق پایین
ها آسیبی به گیاه به دلیل آبیاري سنگین و فعال نبودن ریشه تا گیردانجام میدر دوره غیر فعال بودن گیاه سنگین 

البته درصورت نیاز به استفاده مواد بهساز نیز بایستی . باشدالبته مزیت دیگر این امر کمتر بودن تبخیر آب می. نرسد
هش تولید و هاي سنگین باعث کازیرا آبیاري سنگین در زمان گلدهی در خاك. با آبیاري در دوره خواب اقدام شود

  . شودآسیب به گیاه می
  

  هاي شور و سدیمیمدیریت خاك
  مدیریت به باغی

یکی از مهمترین نکات در مدیریت شوري خاك براي کشت و کار انتخاب ناحیه قرار گرفتن بذر و نهال نسبت به 
ها تجمع موئینه نمکها به دلیل صعود با توجه به آن که شوري در نوك پشته. باشدمیمحل تجمع نمک در خاك 

ها کشت انجام گیرد نماید بایستی از کشت گیاهان در این ناحیه خودداري نموده و حتی االمکان در کف جویچهمی
 .تا آسیب کمتري از شوري دریافت کند

  استفاده از ارقام متحمل به شوري 
براي بیان . باشندارقام مختلف میهاي مختلف و نیز بین گیاهان داراي تحمل به شوري متفاوتی در بین گونه

-شود که به صورت زیر بیان میهافمن استفاده می -ها و ارقام مختلف معموال از منحنی ماستحمل به شوري گونه
  . شود
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Y=100-B(ECe-A) 

است  که در حقیقت شوري ناحیه ریشه (dS/m) حد آستانه شوري Aتولید نسبی بر حسب درصد،  Yکه در آن 
 ECeدرصد کاهش نسبی تولید به ازاي افزایش شوري خاك و ( شیب خط. پذیردلید صورت میکه صددرصد تو

دسی  5/4شوري  گیاه انار جزء گیاهان نسبتا مقاوم بوده و تا شوري .باشدها میمتوسط شوري خاك در ناحیه ریشه
  .  دهدتحمل خوبی را نشان می زیمنس بر متر 

 
  آبشویی و  بهسازي خاك

اصالح و بهسازي خاك و اراضی با محدودیت شوري و سدیمی شامل زهکشی اراضـی، شستشـوي   بطور خالصه 
هـاي کلسـیم و منیـزیم موجـود در     و انجام عملیاتی که همواره مقدار یون) آبشویی(ها هاي منطقه رشد ریشه نمک

هاي  هاي ویژگیگیريبراي عملیات اصالح خاك، ابتدا بایستی از طریق اندازه. خاك بیش از یون سدیم باشد، است
نوع خاك و عملیات اصالحی را تعیین و سـپس بـراي اصـالح آن     25هاي مندرج در جدول خاك و تعیین شاخص

  . اقدام نمود
هـا   خاك) طبیعی(پذیر است، مگر آنکه شرایط زهکشی  ها در شرایط معمولی اغلب امکان اصالح این قبیل خاك

-هاي شور مقادیر کلسیم مورد نیاز براي جایگزینی سدیم کافی مـی  اكبه طور طبیعی در بیشتر خ. نامناسب باشد
ها، آب آبشویی نیز بایستی داراي مقدار کمی امالح محلول بوده و  باشد، لیکن الزم به ذکر است که براي اصالح خاك

آب کمـی  در حالتی که آب غیر شور در دسترس نباشـد از  . از نسبت سدیم به کلسیم متناسبی نیز برخوردار باشد
هاي شور  هاي عملی اصالح خاك روش. براي آبشویی خاك استفاده نمود توان شور نیز با رعایت مدیریت مربوطه می

  :اند از به طور اختصار عبارت
) در چند نوبـت (االمکان با آب مناسب به روش متناوب  شستشوي خاك بایستی حتی :شستشوي خاك) الف

از سوي دیگر بایستی عملیات آبشویی . کاهش یابد انارتحمل به شوري صورت گیرد تا شوري خاك در حد مناسب 
ها نیز بایستی به طور مداوم  خاك با هدف حفظ شوري خاك در سطح معین و مورد نظر و جلوگیري از تجمع نمک

  . انجام گیرد
آن را افزایش داده و سبب  ESPو  pHها، حضور سدیم باال در مقایسه با کلسیم در خاك :بهسازي خاك )ب

اثرات مضر سدیم باال در فرآیندهاي . گردداي در گیاه میکاهش نفوذپذیري آب و در نهایت سبب عدم توازن تغذیه
اسیدها و یا . کاهش داد) همانند گچ(توان با استفاده از مواد بهساز حاوي کلسیم ها را میفیزیکی و شیمیایی خاك

در محلول  +Ca2خاك  )CaCO3( کربنات کلسیمواکنش با درنند اسید سولفوریک که مواد تولیدکننده اسید هما
  .باشد، قابل استفاده مینمایندخاك اضافه می

 

آن را افزایش داده و  ESPو  pHها، حضور سدیم باال در مقایسه با کلسیم در خاك :استفاده از بهسازها
اثرات مضر سدیم باال در . گردداي در گیاه میسبب کاهش نفوذپذیري آب و در نهایت سبب عدم توازن تغذیه

کاهش ) همانند گچ(توان با استفاده از مواد بهساز که حاوي کلسیم ها را میفرآیندهاي فیزیکی و شیمیایی خاك
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در محلول  +Ca2خاك  CaCO3همانند اسید سولفوریک که با واکنش با اسیدها و یا مواد تولیدکننده اسید . داد
  .نمایندخاك اضافه می

    

 یخبندان و سرما -10-2

 خسارت مختلف هايبه اندام تواندمی که باشدمی تر پایین و درجه صفر حدود به دما کاهش سرما، از منظور

 سلولی مرگ آن شدن متالشی و سلولی دیواره زدگی یا یخ سلولی، بین و سلولی درون آب انجماد اثر بر. نماید وارد

 پدید نارسائی آنها وظایف در و شده گیاه مختلف هاياندام بافت رفتن بین سبب از سلولی مرگ .افتدمی اتفاق

 .دآورمی

 تا ايقهوه به رنگ با تغییر که شده جوانه بافت هايسلول مرگ باعث هاجوانه در سرمازدگی: سرمازدگی عالئم

 آتی سال و جاري سال محصول کاهش باعث به ترتیب رویشی و زایشی از اعم هاجوانه انهدام. نمایدمی جلوه سیاه

 .است سوختگی به شبیه و بوده همراه رنگ تغییر با حالت این شودمی هابرگ انهدام و مرگ باعث سرما .شوندمی
 بیندمی صدمه سرما اثر بر گل در که قسمتی اولین ،گل .است همراه عملکرد و فتوسنتز افت با ها،برگ شدن خشک

 شبیه( شدن تیره نهایت در و ايقهوه به رنگ تغییر. بینندمی آسیب هاقسمت سایر سپس و هستند ها تخمدان

 .است آسیب عالئم از) سوختگی

 یعنی گرفته خود به چروکیده حالت میوه نهایت در و شودمی شروع رنگ سفید هاله ایجاد با میوه بر سرما تاثیر

 آبکش آوند بافت دیدگیآسیب شاخه روي خسارت عالمت اولین. شودمی مزهبی و نرم آن گوشت و شده آب کم

 .است سیاه تا ايقهوه به سبزي از بافت این رنگ تغییر آن عالئم از که است

  
  )زمستانه یخبندان( زمستان سرماي

 و باغ مدیریت شرایط رقم، نوع حسب بر گرادسانتی رجهد -18تا  -11 حدود از انار درختان سرماي به مقاومت د
 سرمازدگی ایران کشور در باغداري اساسی مشکالت از یکی. است شده ذکر متفاوت منطقه هوایی و آب شرایط

 و شده سرمازدگی دچار میوه هايباغ کشور نقاط از بسیاري در ساله هر که طوري به باشدمی )15 شکل( درختان
  .گرددمی وارد باغداران به زیادي هايخسارت

  

  
  هاي درختان در اثر یخبندانتشکیل یخ روي شاخه -15شکل 
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 :دباشمی زیر شرح به و متفاوت انار در زمستانه یخبندان خسارت میزان

- می ریزش هامیوه و را نداشته میوه تحمل قدرت درختان بعد سالیان در تنها ظاهري و آسیب بدون  -الف
 مدت و رقم نوع بسته به صفر، زیر گرادسانتی درجه 18 تا 11 سرماي دراثر انار درختان آوندهاي به آسیب. کند

 لحاظ به گل شدن ظاهر با حتی آن در نتیجه و شودمی رشد فصل طی در مواد انتقال شدن مختل سبب سرما،

 اتفاق هوا شدن گرم با همراه میوه ریزش و باشدنمی فراهم میوه مناسب تشکیل امکان غذایی، مواد انتقال ضعف

 . افتدمی

 در هرچند درختان فیزیولوژي شرایط در تغییري هر. افتدمی تعویق به بهار در درخت فعالیت شروع - ب

 بهار در گل و برگ ظهور افتادن تعویق به منجر دهد روي باشد،نمی آنها شدید فعالیت زمان که خواب فصل

 الیتفعشدن  آغاز دیر سبب زمستان، درطول نظر این از انار درختان تحمل حد از بیشتر شد، سرماي خواهد

  .شود می بهار در درخت
  

  
  .شودمی دهیبرگ دیر یا و هابرگ غیرهماهنگ ظهور سبب که زمستان سرماي خسارت -16 شکل

  
 تشکیل یا برگی ریز افتدمی اتفاق زمستان شدید سرماي از بعد که مشکالتی از بعد سال بهار در برگی ریز -ج

  هاشاخه پایین در حتی فراهم آرایش با است هاییبرگ
  

  

  
  .زمستان اثر سرماي در بعد سال بهار در )ب(ها برگ آرایش شدن فراهم و )الف( برگی ریز -17 شکل
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 افتد،می اتفاق زمستانه یخبندان اثر در که مواردي دیگر سرخشکیده از حالت با برگ فاقد انتهایی هاي شاخه  -د

 صورت هاسرشاخه شدن خشک اثر در که است بعد سال بهار در سرخشکیده حالت با برگ انتهایی فاقد هايشاخه ایجاد

  .گیردمی
  

  
 سرخشکیده حالت به و فاقد برگ انتهایی هايشاخه بعد سال بهار در که زمستانه سرمازدگی عالئم از - 18شکل 

  .باشندمی
  

 از بیش پاجوش اگر اما. هستند پاجوش داراي رقم به بسته انار درختان :بهار در معمول از بیشتر دهیپاجوش -ه

 قبیل سرما، از مختلف عوامل است ممکن که است درخت رشدي وضعیت تغییر دهندهنشان تشکیل شود معمول

 و رشد شروع با همزمان که از مواردي یکی لذا. باشد داشته نقش آن در نادرست تغذیه حتی یا نامناسب هرس شوري،
 شدید سرماي اثر در و) کندمی متمایز عوامل سایر با را که آن( درخت باالیی هايقسمت رشد از زودتر حتی یا

  .است فراوان دهیپاجوش دهد،می روي زمستان
  

  
  زمستان اثر یخبندان در رشد شروع با همزمان بعد سال بهار در معمول از بیشتر دهی پاجوش -19 شکل

  
 اثر در که مشخص کامال اثرات از :درخت تنه و پوست ترکیدگی با همراه ساله چند هايشاخه در زدگی یخ  -ر

 ترکیدگی با همراه ساله چند هايشاخه پوست شدن جدا دیدن است؛ قابل بالفاصله زمستان، شدید بسیار سرماي

  .باشدمی درخت تنه و پوست
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  زمستان اثر سرماي در چوب شدن اي قهوه و پوست ترکیدگی با همراه درخت تنه زدگی یخ -20 شکل

  
 زمستان طوالنی و شدید بسیار سرماي و یخبندان مراحل در اوقات گاهی: درخت کامل شدن خشک  -و

 و شده زدگی دچار یخ ریشه و تنه شاخه، از اعم درخت هاياندام تمامی که طوري به بینندمی آسیب درختان کامالً
  ).درخت کامل مرگ( داشت نخواهند نیز را مجدد رشد امکان که رود می بین از
   

  
  .خشک شدن کامل درختان انار در اثر یخبندان زمستان - 21شکل 

  
 زمستان سرماي دچار آسیب هوایی قسمت در تنها انار درختان اگر که کرد اشاره مطلب این به باید همچنین

 قطع نحوه 23 و 22 هايشکل. شود اقدام قسمت تنه ترینپایین از صحیح طرز به درخت قطع به نسبت باید شدند،

  .دهدمی نشان را انار درختان نادرست و درست
  

  
   زمستان یخبندان اثر در انار درختان درست قطع - 22 شکل
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.   
   زمستان یخبندان اثر در انار درختان نادرست قطع - 23 شکل

  
 بهاره سرماي

ب خوا حال در گل هايجوانه. دارند سرما به نسبت متفاوتی مقاومت رشد، مختلف مراحل در گل هايبافت
د رسمی حداقل به شده باز هايگل در و کرده مقاومت افت جوانه، تورم با حالیکه در هستند، دارا را مقاومت بیشترین

ر د گل نابودي ها،بافت رنگ تغییر شکل به هاجوانه در سرما خسارت). است حساسترین زمان ها گلبرگ ریزش زمان(
ل گ ظهور به توجه کلی با طور به. بود خواهد آنها ریزش و شدن ايقهوه نهایتا و خامه و کالله پژمردگی داخل جوانه،

ه بهار سرماي خسارت از کمتر بسیار ها گل در سرماي بهاره خسارت است اردیبهشت اوایل تا فروردین اواخر که انار در
ا حدود گل و قرمز برگ ظهور زمان بین زیرا رساندمی آسیب برگ به بیشتر انار بهاره در سرماي لذا باشد،می هابرگ در
ي هابرگ ابتدا انار گل، در و برگ ظهور زمان نظر از. شودمی ظاهر اسفندماه اواخر قرمز هايبرگ است روز فاصله 20

س مل رقم( رقم، )دیرتر سردتر مناطق و گرمتر زودتر مناطق( منطقه به بسته فروردین اویل تا اسفند اواخر از قرمز
) دهدمی روي زودتر گلدهی و برگدهی شنی؛ هايخاك در( خاك نوع و )دهدمی برگ دیرتر فارس رباب و زودتر ساوه

- می ظاهر ساله 2-3کامل  ظهور از بعد روز 10 حدود. کنندمی تغییر سبز به قرمز هايبرگ روز 10 با فاصله سپس
 غیر هايهستند، گل ايکوزه مثمر هايگل و شکل V مثمر غیر هايگل ساله، هاي یکشاخه همچنین روي. شوند

 یا ردیف هم شکل U یا مثمر هايگل کالله در حالیکه در هستند کالله به نسبت بلندتر هايپرچم داراي قیفی یا مثمر

   .است هاپرچم از باالتر
 آن تبع به و زدگی یخ اثر در غشاء سلولی شدن پاره بدلیل جوان هايشاخه اوقات برخی و برگ به سرما خسارت

 کرده پیدا سیاه و تیره سبز حالت برگ آن در که. باشدمی قابل رویت راحتی به هوا؛ شدن گرم از بعد بافت؛ شدن سیاه

در  لذا ).24شکل ( کندمی پیدا توسعه پایین به باال از شاخه تمام در تدریج به و شده برگ شروع نوك از عارضه و
) 25شکل ( شودمی درخت مالحظه روي )قرمز و زرد سبز،( برگ رنگ 3 هر اردیبهشت اوایل و فروردین ماه انتهاي

 برخی به صدمه مقداري و سرمازدگی عوارض ناشی تواندمی که است هاجوانه شدن باز در یکنواختی عدم دلیل به که

  .باشد هاجوانه شدن باز از بهار، قبل اوایل یا زمستان در هاشاخه
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  برگ به بهاره سرماي خسارت - 24 شکل

  

  
  انار درختان در بهاره سرماي -25 شکل

   )درخت یک روي برگ مختلف رنگ 3، سرما وقوع از پس روز 20 ( 
  
 زمستانه یخبندان اثر در. است )26شکل ( درخت فراوان دهیپاجوش بهاره سرماي اثر در شده ظاهر عالئم دیگر از

 هايبرگ ظهور از بعد فراوان هاي پاجوش بهاره سرماي اما در شوندمی ظاهر قرمز برگ ظهور با ها همزمانپاجوش

  .شوندمی ظاهر سبز،

  
  .بهاره سرماي اثر در فراوان دهی پاجوش -26 شکل

  
 سرماي اثر در همچنین. است گل فراوان ریزش آن متعافب و زیاد بسیار گل ظهور بهاره سرماي عالئم دیگر از

 بیشتر نیز گل ظهور) تیر و خرداد( میوه رشد با لذا همزمان افتدمی تاخیر به اول سري گل از میوه تشکیل چون بهاره

 این تعداد اگر اما شودمی ظاهر نیز گل برداشت زمان تا معموال دهدمی گل سري 3در  چون انار. است معمول حد از

 در لذا است، سري اول هايگل ظهور زمان در نامساعد شرایط دهندهنشان باشد شده تشکیل میوه از ها بیشترگل
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 تشکیل تازه هايمیوه برداشت، آماده هاي میوه با که مزمان نحوي به بوده متفاوت بسیار هامیوه اندازه برداشت زمان

فاصله  اما شود برداشت ماه یک در طی زمان چند در انار درختان میوه است ممکن. شودمی دیده درخت روي نیز شده
 بهاره سرماي اثر در رشدي درخت آهنگ تغییر دهنده نشان دیگر میوه برداشت با میوه یک تشکیل بین زیاد بسیار

  .است
  

  
  بهاره سرماي اثر در میوه با همراه فراوان هاي گل - 27 شکل

  
-می آسیب نیز میوه به سرما از نوع دیگري رساند،می آسیب درخت به که بهاره و زمستانه سرماي بر عالوه البته

 ترینخطرناك باشد، باران ریزش با توام و زود صبح در اگر به خصوص سرمایی چنین گویند؛ پاییزه سرماي که رساند

 .ددگروارد می باغداران به سنگینی خسارت و ترکیده هامیوه اکثر حالت این در و آیدمی حساب انار به میوه براي سرما
 زدن یخ به سرما شدت اگر که حدي آورد، تامی وارد شدیدي خسارت درخت روي انار نشده برداشت میوه به سرما این

 دقت باید البته گردد،می مصرف قابل غیر زده یخ میوه و یخ زده میوه گوشتی قسمت داخلی بافت شود منجر میوه

  ). 28شکل ( نباشد درخت روي حد از بیش نگهداري و میوه رسیدن زیاد از ناشی ترکیدگی کرد؛
  

  
  .پاییزه سرماي اثر در میوه به آسیب - 28 شکل

 طوفان

 شکستن سبب تواند می حمل نماید، خود با را شن مانند موادي تواندمی مناطق از برخی در که شدید باد وزش

 هابرگ دیدن صدمه با همچنین شود هامیوه و بدشکلی شدن زخمی یا و میوه گل، غیرطبیعی ریزش و هاشاخه

 وجود با. داشت خواهد دنبال به را کیفی یا کمی عملکرد افت وضعیت این یابدکه می کاهش فتوسنتز عمل راندمان
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 بادهاي که شوندمی کشت در مناطقی انار درختان از بسیاري چون شدید، باد به نسبت انار درختان نسبی تحمل

 بوده فیزیکی خسارات این بیشتر که شود می ایجاد زیر خسارت، عالئم این اثر در دارد، وجود مناطق آن در نیز شدید

 .دباشمی زیر ظواهر شامل است و مشاهده قابل راحتی به و

 هاآن ریزش و هابرگ پارگی  -

 روي برگ ايقهوه هايلکه یا شدن سوراخ طوفان، با همراه خاك و شن داشتن صورت در  -

 ) شکل یافته تغییر( دفرمه هايمیوه تشکیل یا آنها تلقیح عدم و مثمر هايگل شدید ریزش  -

 طوفان بودن شدید صورت در هاشاخه شکستن  -

 فصل اواخر در هامیوه ریزش  -

  .شودمی هاگل شدن سیاه ها وبرگ ریزش و سوختگی آفتاب عارضه تشدید سبب طوفان با همراه خشک گرماي - 

 دیگر از) است هرس نابهنگام نوعی خود که( هاشاخه شکستن لحاظ به تابستان و بهار در فراوان دهیپاجوش  -

 . است طوفان ثانویه اثرات

 شدن گرم با همراه و اگر نامناسب، تلقیح سبب خرداد و اردبیهشت هاي ماه در خصوصا تلقیح زمان در طوفان  -

  .شودمی انار دانه شدن سفید عارضهو  آنتوسیانین تشکیل عدم موجب باشد میوه تکامل دوره طی در هوا
  

  
  طوفان اثر در انار هاي سرشاخه شکستن - 29 شکل

  
 برف و شدید بارندگی تگرگ،

 :دنمای می ایجاد را زیر خسارات کلی صورت به درختان مختلف هايبخش در تگرگ

 کاهش علت به حاالت این که در شده منجر آن ریزش یا و شدن بدشکل و برگ روي منفذ و پارگی ایجاد به: برگ

 . شد خواهیم مواجه عملکرد کاهش با فتوسنتز،

 زیاد برخورد مکانیکی اگر قدرت. شودمی جوانه مختلف هايبافت به آسیب باعث هاجوانه با تگرگ برخورد: جوانه

- بافت از قسمتی رفتن بین از باعث باشد، برخوردار کمتري قدرت از حالتی که در ولی شود ریزش باعث تواندمی .باشد
 . شودمی عملکرد افت و رشد در نقص ها،
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 ماندهباقی هايگل در تلقیح اختالل یا و ریزش. شودمی آنها ریزش موجب اغلب هاگل با تگرگ برخورد: گل
 محسوب خسارت )شد اشاره آن به عملکرد برآورد پتانسیل در که محصول هر در گل ریزش طبیعی میزان از بیشتر(

 .شودمی

 در مشکل بروز یا) کاهش عملکرد( میوه ریزش باعث وقوع زمان به بسته میوه روي تگرگ ضربات شدن وارد: میوه

 . شد خواهد) کیفی افت( آن گوشتی بافت عمق پوست تا روي هاییلکه آوردن بوجود و )بدشکل میوه( میوه رشد

. دشو شاخه حذف یا و موجب تضعیف شکستگی یا زخم ایجاد با تواندمی هاشاخه سطح با تگرگ برخورد: هاشاخه
 . شودمی حذف درخت تاج حجم از بخشی کلی طور و به شکسته جوان هايشاخه است شدید بارش که مواردي در

 :سبب تگرگ خاص طور به انار مورد در اما

 ظهور حدودي تا بریدگی عالوه بر قرمز هايبرگ در خصوصا هابرگ ظهور ابتداي در و تشکیل زمان در  -الف

 و داده کاهش را فتوسنتزي راندمان عموما که بوده برگ بیشتر حاشیه در پارگی اندازد،می تعویق به را سبز هايبرگ
 . شودمی محصول افت سبب

 گرده کاهش بر عالوه کند زیرامی روبرو مشکل با نیز را تلقیح و شده هاگل ریزش سبب: گلدهی زمان در  -ب

 . دهدمی کاهش را گرده دانه انتقال و امکان کرده ترسنگین نیز را گرده عسل، زنبور مانند هاییافشان

 این. باشدمی تگرگ اثر کوچک در هايمیوه ریزش یا و شدن زخم شامل میوه روي آثار: میوه تشکیل از بعد  - ج

- می کاهش بشدت میوه کیفیت نظر از و کندمی آن حمله به باکتریایی و قارچی هايبیماري یا شده سیاه بعدا هالکه
 . باشدمی بیشتر پاجوش تولید تحریک حتی یا هاهروي میو زدگی صمغ آثار همچنین. یابد

 این هاسرشاخه در که. گردیده است انار هايشاخه شکستن سبب مواردي در سنگین برف یا تگرگ: هاشاخه  -د

 پاجوش نفع به درخت ايتغذیه قدرت گرفتن و دهی بیشترپاجوش به منجر آن تبع به و شده مشاهده بیشتر خسارت

  .گرددمی انار میوه جاي به
  

       
  باال فیزیکی قدرت با تگرگ - 30 شکل

 انار میوه ترکیدگی

 بسیاري شود،می اطالق رسیدن کامل تا شدن گردویی يمرحله از انار خوردن شکاف معناي به انار میوه ترکیدگی

 در روز و شب حرارت درجه تغییرات شامل که باشندموثر می انار میوه ترکیدگی در محیطی و فیزیولوژیک عوامل از
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ازته  کودهاي از استفاده )الف 31 شکل( رشد فصل پایان در حد از بیش و نامنظم پاییز، آبیاري اوائل و تابستان اواخر

 در) ب – 31 شکل( نامناسب برداشت زمان همچنین و رقم عامل و بر و روي عناصر کمبود فصل، پایان در بخصوص

 زمستان و رشد فصل طول در هاریزمغذي و کامل از کودهاي استفاده. باشدمی موثر میوه ترکیدگی ضعف و شدت

ارقام  بخصوص مقاوم ارقام از استفاده همچنین. باشد موثر میوه ترکیدگی کاهش در تواندمی منظم آبیاري و قبل سال
). افتدمی اتفاق دم به سمت تاج از ترکیدگی( دارند ترکیدگی مقابل در بیشتري مقاومت ضخیم پوست با میوه داراي

 و محلی ارقام ضمن در باشد، می ترین ساوه حساس ملس رقم و ترین مقاوم فارس رباب رقم تجاري ارقام بین در
 شرایط با حتی زابل ترش همانند ارقام برخی. هستند ترکیدگی به بیشترین حساسیت داراي وحشی هايژنوتی

 برداشت از ناشی انار میوه ترکیدگی که نمود توجه باید را نکته شوند این می ترکیدگی دچار مناسب نیز مدیریت

عوامل  به مربوط و بوده مدیریتی امري) پوست در دانه برجستگی شدن ظاهر( کامل از رسیدن بعد میوه دیرهنگام
- بی پاشیمحلول همچنین. شوندمی ايقهوه و داده رنگ تغییر بالفاصله هادانه ترکیدگی، نوع این در باشد نمی قهري
 عوامل از نیز گلوگاه کرم خصوصا آفات خسارت و آبیاري نامنظم دور گرما، اوج در بارانی آبیاري از استفاده موقع،

باشد که انار، کلسیم میاز عناصر مفید در کاهش ترکیدگی  .دارند نقش میوه تشدید ترکیدگی در که است مدیریتی
از کودهاي کلسیمی مناسب . پاشی گرددمرحله با کودهاي حاوي کلسیم محلول 2بایستی قبل از برداشت حداقل 

  .، کالت کلسیم و آمینو کالت کلسیم اشاره نمود)حاوي  کلسیم و بر(توان به کلسی بور می
 
  

  
  انار میوه ترکیدگی - 31 شکل

  سوختگی آفتاب
 شودمی ایجاد خورشید نور اثر تابش بر میوه مختلف هايبافت درون آب و رطوبت کاهش میوه سوختگی آفتاب در

 با است ممکن نیز پوست از قسمت آن زیر در میوه هايدانه .گردد می سیاه یا و تیره پوسته رنگ عارضه این اثر بر که

 دهد  آفتابمی رخ کیفی و کمی هايخسارت وضعیت این در. گردند آسیب دچار خود دادن رطوبت دست از

 از غیر سوختگی آفتاب( شودمی دیده غربی جهت جنوب در انار بیشتر برگ و و شاخه تنه حتی یا میوه در سوختگی

 باغاتی در بیشتر و شودمی شناخته فیزیولوژیکی بیماري عنوان به و) باشد انار نمی زاي خسارت قهري عوامل از میوه

 هرس شدید دلیل به که درختانی هايمیوه در سوختگی آفتاب تشدید. شودمی مشاهده باشند گیاهی فاقد پوشش که

 گیاهان کاشت سوختگی آفتاب جلوگیري از جهت. شودمی مشاهده گیرند؛ قرار آفتاب تابش جریان در اصولی غیر و

 هرز هايعلف حفظ خصوص به هرز هايعلف صحیح کم، مدیریت ارتفاع و مناسب پوشش با سبزیجات حتی یکساله

رباب  رقم تجاري ارقام در. شودمی توصیه مناسب زمان در اصولی هرس همچنین و فصل تابستان طول در درختان زیر

 ب الف
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 به که محلی ارقام که این باشند ضمنمی سوختگی آفتاب به ترین مقاوم فردوس کپ شیشه رقم و ترینحساس فارس

 درختانی همچنین .هستند سوختگی آفتاب به باالیی داراي حساسیت اند شده کشت زیاد فواصل با و نامنظم صورت

آفتاب  به بیشتري حساسیت) ساوه ملس( اندشده کشت تنه تک صورت به و سال است 7 از کمتر آنها سن که
  .دارند سوختگی

  

       
  انار میوه سوختگی آفتاب - 32 شکل

  

  
  درخت انارآفتاب سوختگی ته  -33شکل 

  

  
  آفتاب سوختگی شاخه و برگ درخت انار -34شکل 
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 میوه سوختگی آفتاب عالئم

 درخت از هاییبخش در ابتدا( اطراف به میوه قسمت ترینبرجسته از افزایشی صورت به میوه پوست شدن سیاه 

 ). باشدمی آفتاب به رو که

 هاي انار زیر دانه( همراه است آنها شدن آب کم و رنگ کم با که هادانه و میوه داخلی قسمت در رنگ تغییر
 .)ماندقسمت آفتاب سوخته رشد نکرده و سفید باقی می

 میوه روي ریز هايترك با همراه رنگ تغییر. 

  ).35 شکل( کندمی ایجاد سوختگی آفتاب شبیه عالئمی کنه، مانند آفات برخی یا زخم اثرات اوقات گاهی
  

  
  میوه سوختگی آفتاب شبیه عالیمی - 35 شکل

  

 در( باشد کنه آسیب یا حتی و میوه تشکیل اوایل در میوه پوست سرمازدگی ،فیزیکی صدمات تواندمی آن علت*
   ).یکنواخت است و اي غیرلکه صورت به شدگی سیاه عالئم کنه صدمه

  

 سفیدي دانه و رنگ تغییر

ر د نگهداري از محصول پس از استفاده زمان در یا رسیده محصول برداشت زمان در آریل شدن ايقهوه عارضه
ه گون هیچ میوه ظاهر در. است شده آغاز نمو میوه و رشد دوره طول در اختالل این ولی شود،می مشاهده سردخانه
و  مقدار به انار میوه آریلهاي در رنگ شدت. شودمی مشاهده اختالالت داخلی آن، برش از پس ولی ندارد مشکلی
 میوه ها بیشتر باشد، آریلها در آن مقدار چه هر که است، وابسته آنتوسیانین هايرنگدانه دهندهتشکیلمشتقات  نسبت

ن ماند زنده با مستقیم ارتباط و افتداتفاق می مرحله دردو عارضه این برخوردارند باالتري پسندي بازار و کیفیت از
 .باشدیم قندي مواد و آب فاقد آریل افتد،می اتفاق میوه رشداولیه  درمراحل که اول، مرحله در .دارد انار دانه و جنین

به ه دان بعد و کندمی جذب مواد و آب کمی و نموده رشد کمی آریل میافتد، اتفاق دوم فصل نیمه در که دوم مرحله در
ه عارضه ب مبتال هايدر  میوه عبارتی به. نمی افتد اتفاق آریل رشد ادامه و رودمی بین از است آمده زیر در که دالیلی

گ رنو  شده بی آب و وزنبی هادانه ترکیب آنتوسیانین، در تغییر و تخریب و شیمیایی و فیزیکی تغییرات علت به
 هاآریلت باف و سلولی غشاي در هاییحفره و شکاف یافته، تغییر سوخته ايقهوه تا کرمی سفید به تیره قرمز از هاآریل

 4 در این عارضه. گردندمی برخوردار نامطلوبی کیفیت و طعم از هامیوه و شده دفرمه و نرم هاآریل و بافت شده، ایجاد
  )36شکل (است  شده مشاهده انار هايباغ در متفاوت وضعیت
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 سفیدي دانه آن به که هاماندن آریل سفید و رسیدن مرحله طی در انار هايدانه از برخی ابتدایی نگرفتن رنگ  -الف

  . می شود مشاهده بجستانی و کپ شیشه ارقام در بیشتر گویند
 به که رشد پایانی تا مراحل میانی در شدن ايقهوه به آریل شکل و رنگ تغییر همراه به انار هسته ي اضمحالل  - ب

 ). شودمی مشاهده نیریز فارس رباب رقم در بیشتر( گویند نیز شدن کشمشی و پخته رسی آن

 دیرتر میوه که در مواقعی بیشتر( میوه رشد پایانی مرحله ي در آن بافت پاشیدن هم از و آریل شدن ايقهوه - ج

 ). شودمی مشاهده ملس یزدي رقم در بیشتر( گویند دانه شدن قهوه اي آن به که) شود برداشت

-می مشاهده انار و جوان محلی درختان در بیشتر که( میوه يسوخته آفتاب قسمت زیر در هادانه رنگ تغییر  - د
میوه  و است شده باخته اطالق یا پخته گرمازده، واژه آریل سفیدشدگی عارضه به مبتال انار هايمیوه به) شود
ی فنل پلی ترکیبات شدن اکسید سبب سفید شدگی عارضه. هستند سبک و وزن بی آب، کم عارضه، داراي هاي

  .گرددمی میوه رنگ در تغییر و
  

  
  دانه انارتغییر رنگ آریل  - 36شکل 

  

آفتاب قرار ندارند نیز مشاهده هاي درون تاج درخت که در معرض نور اي شدن آریل حتی در میوهعارضه قهوه
باشد و این سوختگی هست و مربوط به دماهاي باال در طول تابستان می گردد، که این عارضه جدا از افتابمی

  .  هاي درختان پوشش سبز وجود نداردو بین ردیفهایی بیشتر رخ می دهد که در زیر عارضه بخصوص در باغ
  

  پیشنهادي راهکارهاي برخی

 فوق مشکالت رفع براي اصال دارند نیز مختلفی مدیریت که مختلف باغات براي واحد اينسخه پیشنهاد و توصیه

 چنین در اول ي گزینه عنوان به اخیر هايسال در اقلیم تغییرات اینکه ضمن. بود نخواهد جوابگو و مناسب

  :دشومی توصیه زیر هايروش مجموع در اما باشد،می مطرح انار؛ جمله از باغی محصوالت از بسیاري در مشکالتی
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 افزایش محیطی، هايتنش کاهش سبب درختان تاج در سایبان از استفاده :انار هايباغ براي سایبان از استفاده -1

 .شد خواهد میوه کیفیت بهبود و آب راندمان

 آب؛ و خاك برگ، آزمایشات به عنایت با: مناسب پاشیمحلول و آلی کودهاي از مناسب زمان و درست استفاده  -2

 توانمی جمله آن از که دارد وجود محیطی عوامل از بسیاري منفی اثر از جلوگیري در ايمالحظه قابل مثبت اثر

 سایر اصولی و صحیح يتغذیه و زمستان یخبندان از بعد به آن نمودن منوط و پوسیده کودهاي از استفاده به

 .دارد وجود نمود، ارائه را کاملی توضیحات باید انار ي شده گواهی محصول براي یک هر براي که عناصر

 با همراه کاشت، ابتداي از درختان مناسب تربیت مطمئنا :کوچکتر اندازه با و درخت تاج درون در میوه تولید -3

 تاثیر کاهش سبب شود؛ درخت در میوه توزیع همگنی و گردد تاج درون در میوه تولید سبب که هاییروش

 .گردید خواهد محیطی هايتنش از بسیاري منفی

 آب کیفیت کاهش با همراه آبی منابع کاهش متاسفانه آبشویی ضریب احتساب با عارضه به مبتال هايباغ آبیاري -4

 تغییر و ترکیدگی قبیل از مشکالتی تا گیرد انجام باید آبشویی ضریب احتساب با آبیاري لذا است شده نیز آبیاري

 .برسد حداقل به دانه رنگ

 :منطقه جدید باغات احداث در نظر مورد مناطق غالب تنشهاي با منطقه هر به مقاوم و سازگار ارقام از استفاده -5
 باالتري حساسیت از سفیدشدگی و میوه ترکیدگی عارضه بروز به انار شیرین و زودرس و رس میان ارقام مثال

  .باشند مقاوم بهاره دیررس سرماي به نسبت توانندمی دیرتر گل و برگ تولید با ارقامی و برخوردارند
  

 و مدیریت آنها انار  زا معرفی  عوامل زنده خسارت -11

  فون آفات محصول در ایران و شیوه هاي کنترل آنها  
Aphis punicae  (Hem : Aphididae)  شته انار   

این افت زمستان را . شود که در تمامی انارستان کشور وجود داردترین آفت درختان انار محسوب میعمومی
ها و حتی ها و برگهاي انار سپري کرده و در بهار با جمعیت بسیار باالیی روي سرشاخهبصورت تخم روي سرشاخه

هاي اول اردیبهشت زیاد بوده و با گرم شدن هوا و فعال شدن آفت در هفتهجمعیت این . شودگلهاي انار ظاهر می
ي هادرصورت زیاد بودن جمعیت این آفت، ریزش بیش از اندازه گل. شوددشمنان طبیعی از جمعیت آن کاسته می

  .گردداول فصل مشاهده می
  هاي کنترلی روش

گذاري گیري و تخمهاي انار را تا زمان جفتبدین ترتیب که پاجوش :هاي انار در زمان مناسبحذف پاجوش
در . انجام شودحداکثر پایان آذرماه و  هاي جنسی در پاي درختان حفظ نموده و حذف آنها را به بعد از این زمانشته

به . داد توان جمعیت تخم آفت و منبع آلودگی سطح باغ براي سال آتی را در مقیاس وسیعی کاهشاین صورت می
بدون نظر کارشناس  ک، از مصرف هر گونه سموم شیمیاییمنظور حفظ دشمنان طبیعی آفت و تداوم تعادل بیولوژی

  .در باغات انار جدا جلوگیري گردد
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    Tenuipalpus punicae (Acari: Tenuipalpidae) کنه قرمز پاکوتاه انار

کنه از شیره برگ و پوست میوه تغذیه و موجب ضخیم  این. ي خسارت زا در باغهاي انار می باشدترین کنهمهم
. کنندهاي درختان انار در خارج از فصل ریزش میدر صورت حمله شدید، برگ. گرددها میزدگی برگشدن و زنگ

اي سوخته و برنزه شدن پوست هاي قهوهتغذیه آفت از پوست میوه هم موجب خشک شدن پوست و پیدایش لکه
رسد، این کنه در ترکیدگی میوه انار نیز مزه است و به نظر میها، کم آب و بیهاي این میوهدانه .گرددمیوه انار می

هاي سیاه رنگ در طرفین جانبی رنگ کنه بالغ زنده نارنجی روشن تا قرمز و پس از بلوغ و تغذیه ، لکه .مؤثر باشد
دارد عالئم خسارت این کنه در اوایل فصل شدت خسارت این کنه بستگی به درجه حرارت . شودبدن آن ظاهر می

، عالئم ابتدایی به صورت نقاط رنگ پریده در روي برگ گذارد، زمانی که هوا رو به گرمی میچندان محسوس نیست
، حالت خشکیدگی بروز نموده و به تدریج هاگردند و به تدریج با افزایش تراکم جمعیت کنهدرختان انار ظاهر می

ها حتی قبل از باشد که برگدر بعضی از مواقع شدت خسارت آنقدر زیاد می. نماینده ریزش میها شروع ببرگ
هاي ها به صورت خشکیده و نارس در روي سرشاخهشهریور ماه ریزش نموده و درختان بدون برگ می شوند و میوه

-ها زیاد میت و روي برگهاي درخدر اواسط تابستان که جمعیت کنه در سرشاخه. شودبدون برگ مشاهده می
، در ابتدا حالت پریدگی ها در اثر تغذیهپوست میوه .شودها دیده می، از فاصله قرمز رنگی در محل تجمع کنهگردد

بطور کلی آب میوه خشک شده و آید و پس از مدتی اي و خشکیده در میکند و در نهایت به رنگ قهوهپیدا می
 ).37شکل(شوند غیرقابل استفاده میاي و ها کامالً هستهمیوه

هایی که از سموم شیمیایی دور بوده اند به علت وجود شکارهاي فراوان خسارت کنه انار بسیار معموالً در باغ
آبیاري منظم و جلوگیري از کاهش شدید رطوبت نسبی باغ، با حفظ یک پوشش . ناچیز بوده و نیازي به مبارزه ندارد

پاشش روغن معدنی به جاي سموم اثرات . کف باغ، نیز در کنترل این جانور مؤثر است هاي هرز درنرم از علف
  .مطلوبی در کاهش جمعیت این آفت دارد

  
  
 
 

 
 
 
 

  
    Tenuipalpus punicae (Acari: Tenuipalpidae)کنه قرمز پاکوتاه انار - 37شکل 
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   parvipunctata Chrysobothris   (Coleoptera: Buprestidae)سوسک چوبخوار انار 

هاي درختان انار  یکی از آفات مهم و خطرناك درختان انار می باشد که موجب ضعف و خشکیدگی تنه و شاخه
ها در بهار روي درختان سوسک. کند این آفت زمستان را بصورت پیش شفیره، در داخل چوب سپري می .گرددمی

باعث قطع ) حد فاصل بین پوست و چوب(با تغذیه از ناحیه کامبیوم  ریزي کرده و الروهاي تفریخ شدهضعیف تخم
حشرات کامل از . هاي درختان می شوند آوندها و اختالل در جریان شیره نباتی و در نتیجه خشکیدگی تنه و شاخه

توسط ها در اوایل فصل می گردند ولی خسارت عمده طریق تغذیه از پوست نرم و دم میوه باعث ریزش شدید میوه
   ).38شکل ( این آفت در سال یک نسل دارد .گیرد الروها صورت می

    

               
   parvipunctata Chrysobothris   (Coleoptera: Buprestidae)سوسک چوبخوار انار  -38شکل 

  
  هاي کنترل روش
 .هاي آلوده در پاییزقطع و سوزاندن اندام -1

 . مناسب جهت تقویت درختاناستفاده از فرمول کودي  -2

 . تنظیم دور آبیاري و جلوگیري از تنش آبی -3

  .رعایت اصول بهداشتی و باغبانی -4
  

 Polyphylla ollivieri  (Coleoptera:Scarabaeidae) کرم سفید ریشه انار 

نظیر نارون، این آفت عالوه بر انار ریشه درختان سیب، گالبی، گوجه، گیالس، پسته و درختان غیر مثمري 
روهاي کرم سفید ال.دهدرا مورد حمله قرار می …زمینی، خیار، بادمجان وتبریزي و گیاهان زراعی مثل سیب

حشره . شوندریشه با تغذیه از ریشه درختان انار موجب خشک شدن درختان جوان و ضعف درختان مسن می
هاي اي از پولکبه رنگ قهواي که با تودهمتر میلی 25-40کامل این الرو سوسکی است نسبتا بزرك به طول 

 .)40و 39 شکل( سفید صدفی رنگ روي آنرا پوشانده است
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حشرات کامل از دهه سوم خردادماه تا دهه سوم مردادماه .کند سال طی می 2این حشره طول یک نسل را در 
رات کامل براي خروج در حش. اوج خروج معموالً در تیرماه است. گردند بسته به شرایط محیطی منطقه ظاهر می

هاي  تمام فعالیت. نمایند سپس از برگ درختان مثمر و غیرمثمر تغذیه می. شوند هایی ایجاد و خارج میخاك سوراخ
الرو سن اول از مواد هوموسی یا ریشه  .گیرد ریزي در غروب و اوایل شب انجام میگیري و تخم حیاتی، تغذیه، جفت

هاي مرطوب فعالیت بیشتري الرو در خاك. کنند الروي از ریشه درختان تغذیه میهاي هرز و سنین دو و سه علف
زنی درختان انار، خشکیدگی مستقیم بدلیل قدرت زیاد ریشه. اي است فعالیت این حشره در سطح باغ لکه. دارد

فت در اثر ضعیف اما خسارات غیر مستقیم آ. هاي جوان دیده شده استناشی از کرم سفید ریشه تنها در مورد نهال
هاي کنترل کرم سفید ریشه نیز مانند روش. هاي ثانویه، از جمله سرمازدگی فراوان استنمودن درخت و عارضه

. بسیاري از آفات داراي دشمنان طبیعی فراوانی است که آنها را در مراحل مختلف زندگی مورد حمله قرار میدهند
هاي محل استقرار و استراحت شبانه حشرات ن درختان و درختچهآوري حشرات کامل در صبح زود با تکان دادجمع

آوري الروهاي آفت در هنگام شخم، بویژه در فصل تابستان آوري حشرات کامل با کمک نور چراغ، جمعکامل، جمع
ن مبارزه شیمیایی علیه الروهاي آفت و در بهتری .هاي موثر در کاهش جمعیت این آفت میباشدو پائیز از جمله روش

در صورتیکه جمعیت آفت زیاد و مبارزه شیمیایی اجتناب . گیردزمان یعنی از نیمه مرداد تا اواخر شهریور صورت می
 هاي اصلی به شعاع نیم تا یک مترناپذیر باشد، ابتدا باغ را آبیاري نموده و سپس طوقه درختان آلوده را تا روي ریشه

لیتر محلول سمی با سموم توصیه شده در داخل  40تا  20کنار زده و حدود ) بسته به کوچکی یا بزرگی درخت(
  . گودال ایجاد شده ریخته و خاك را به جاي خود برگردانید و مجددا آبیاري نمایید

 

       
 

 Polyphylla ollivieri  (Coleoptera:Scarabaeidae) کرم سفید ریشه انارخسارت  - 39 شکل

  
 Polyphylla ollivieri  (Coleoptera:Scarabaeidae) کرم سفید ریشه انار -40 شکل
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  Ectomyelois ceratoniae (Lepdoptera: Pyralidae): کرم گلوگاه انار

  . گرددبه عنوان آفت کلیدي و یکی از عوامل مهم کاهش کمی و کیفی محصول انار در ایران محسوب می
تواند انجیر خشک، گردو، بادام، سنجد، گلوگاه انار در ایران نیز پلی فاز است و در شرایط آزمایشگاهی میشب پره کرم 

. ي هلو و زرد آلو آلوده ساخته و نسل خود را بر روي آنها کامل کندتوت خشک، سیب، گالبی، بذر هندوانه، برگه
-زمستان. ماه و حتی پس از برداشت انار مشهود است فعالیت این حشره در طبیعت از اوایل اردیبهشت تا اواخر آبان

الروهاي سن یک از . نمایندگذرانی بصورت الرو بوده و حشرات کامل در اوایل بهار شروع به فعالیت و تخمریزي می
سطح داخلی کاسبرگ تغذیه و از اواخر سن دوم یا اوایل سن سوم الروي با ایجاد سوراخ در محوطۀ داخلی تاج به 

هاي انار و پس از گذراندن آخرین سن الروي مجدداً از راه سوراخ ایجاد شدة میوة انار راه یافته و از پوست و دانهداخل 
ولی در صورتیکه آلودگی از محل ترکیدگی . گرددقبلی به محوطۀ داخلی تاج برگشته و در آنجا به شفیره تبدیل می

ي تیره و فضوالت خود به شفیره می رود الرو آفت به همراه خود صورت گرفته باشد، الرو در همان ودر البالي تارها
پوسیدگی و  میوه منتقل و بدین ترتیب فرآیند ها و مخمرها را به درونها باکتريعوامل متعددي از گروه قارچ

بدنه گیرد و پس از مدت کوتاهی اولین آثار آن به صورت تغییر رنگ پوست در ناحیه طوقه یا ترشیدگی میوه شکل می
نسل در سال  4 تا 2این حشره چند نسلی، در ایران به ترتیب در مناطق سردسیر و گرمسیر از . گرددمیوه ظاهر می
  . )41شکل ( ایجاد می کند

  

    
  مکان تخم ریزي تخم: ب  حشره کامل: لفا

    
  شفیره آفت: د  الرو سنین مختلف: ج

  آفات انار -41 شکل
  

  

  نحوه خسارت آفت
اکثـر  . شـوند گذاري باعث ریزش  شدید گـل مـی  هاي ماده روي گل انار در اوایل بهار و تخمپروانهجفت گیري 

کنند ولی الروها قادر به تغذیه از آنها بوده و اکثر تا مرحله حشـره  انارهاي آلوده در اثر تنش ایجاد شده، ریزش می
ول فصل باعث ریزش گل و میـوه انـار، در   خسارت این آفت به صورت کمی و کیفی بوده، در ا. روندکامل پیش می
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هاي ساپروفیت و سایر حشرات گندیده خوار بـه داخـل میـوه در بـاغ و انبارهـا       ادامه موجب پوسیدگی و نفوذ قارچ
هاي آلوده هستند  ها که در تماس با میوه در انبارها عالوه بر پوسیدگی انارهاي حاوي الرو، انارهاي اطراف آن. شود می

هاي نسل اول حدود اوایل تیر ماه ظاهر شده، پس از جفت گیري پروانه هاي ماده اکثر در پروانه. روند مینیز از بین 
الروهاي نسل دوم از قسمت پوست داخلی در محل گلوگاه . کنندگلوگاه انارهاي موجود روي درختان تخمگذاري می

نمایند و حتی چندین دانه انار را نیـز  فاده میشوند و بیشتر از قسمت گوشت میوه استتغذیه کرده، و وارد میوه می
دهند که با پاره شدن اولین دانه هاي آبدار در میوه قارچهاي مختلف ازمحل ورودي الروها وارد می مورد حمله قرار

شوند کـه عالئـم   میوه شده، و به علت فراهم بودن شرایط مناسب حرارتی و رطوبتی باعث پوسیدگی اولیه میوه می
هاي نسل دوم پروانه. شوداي رنگ و یا تغییر رنگ پوست میوه ظاهر میاز خارج به صورت لکه و خال قهوهپوسیدگی 

شوند و به علت مساعد بودن شرایط محیط باعث آلودگی و پوسیدگی قابل توجهی در از دهه دوم مرداد ماه ظاهر می
  .)42شکل ( شوندباغ می

  
  

    
  تازه تشکیل شدهخسارت نسل اول آفت روي میوه هاي 

    
  ریزش شدید میوه هاي آلوده: ب  انار آلوده به کرم گلوگاه و پوسیدگی هاي ناشی از آن: الف

  خسارت آفات انار  -42شکل 
 

  مدیریت کرم گلوگاه انار
هاي پیشگیري و کنترل یا عملیات هماهنگی است که قبل از  مدیریت کرم گلوگاه انار، استفاده از تمام روش

این مجموعه اقدامات منجر به کاهش میزان . یابد گیاه شروع و در مرحله داشت و بعد از برداشت ادامه میکاشت 
  .نماید تر محصول انار فراهم می خسارت آفت شده و راه را براي صادرات بیش

م ترین روش براي کاهش خسارت کرم گلوگاه انار استفاده از ارقا ترین و آسان اصولی :انتخاب رقم مناسب -1
ارقام ملس اصفهان، نادري بادرود، حسیبی، مهریز، ملس ساوه، پوست سفید بی هسته، پوست . مقاوم یا متحمل است

همچنین کشت مخلوط درختان انار . بینند تري می سیاه شیرین و پوست سفید شیرین از کرم گلوگاه انار خسارت کم
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گاه انار هستند خود سبب افزایش خسارت و ماندگارب با سایر درختان میوه مثل انجیر و پسته که میزبان کرم گلو

 .بیشتر آفت خواهد بود
رعایت فاصله بین درختان، امکان استفاده بهتر از مواد غذایی خاك  و هوا دهی  :فاصله کاشت درختان - 2

متر  4×4فاصله کاشت براي ارقام داراي رشد رویشی قوي حداکثر . بیشتر میوه ها را براي درختان فراهم می کند
 .رددهاي کاشت شمالی و جنوبی انتخاب گ به منظور کاهش آفتاب سوختگی، جهت ردیف. گردد توصیه می

بایست به صورت منظم و مرتب با  آبیاري درختان کاشته شده می :آبیاري و کود دهی مناسب درختان  - 3
 . توجه به بافت خاك ونیاز آبی گیاه به میزان کافی انجام شود

شود ترکیدگی میوه انار است که خود سبب اولین عارضه اي که در شرایط تنش و نوسانات آبیاري دیده می
تواند مقاومت درختان انار به آفات را تغدیه بهینه درختان می. آفت کرم گلوگاه انار خواهد شد افزایش جمعیت

دهی ایجاد چال کود بهترین روش کود. گیرد هاي خاك و برگ صورت می توصیه کودي بر اساس آزمون. افزایش دهد
توصیه  اطراف درخت و با استفاده از کودهايها، در محیط سایه انداز  ها تا قبل از بیدار شدن جوانه بعد از خزان برگ

  شده  مخلوط شده با کود حیوانی پوسیده می باشد
ها که محل خوبی براي ها و پاجوشهاي بدشکل، حذف نرك هرس زمستانه و حذف شاخه :هرس درختان  - 4

ه مناسب در هرس فرم سبب ایجاد تهوی. باشدفعالیت آفات هستند از مهمترین اقدامات زمستانه کنترل آفت می
  .دهنده خسارت آفت می باشددرختان شده که خود از عوامل کاهش

هاي درختان باعث  ایجاد پوشش خصوصا پوشش گیاهی مناسب بین ردیف. ایجاد پوشش در کف باغ  - 5
ها و به طبع میزان آلودگی به آفت کرم نسبی محیط باغ شده و آفتاب سوختگی و ترکیدگی میوهافزایش رطوبت

همچنین این پوشش در حفظ و حمایت از زنبورهاي پارازیتوئید آفت کرم گلوگاه انار از . دهدکاهش می گلوگاه را
 . جمله زنبورهاي تریکوگراما و سایر دشمنان طبیعی کرم گلوگاه انار نقش مهمی دارند

هاي  ، جمع آوري میوههاي خشک به موقع عملیات هرس شاخهانجام  :هاي آلودهآوري میوهجمع -6
هاي هرز در باغ، شخم و یخ آب زمستانه و  داري بقایاي ناشی از هرس و یا درختان و علف آلوده، عدم نگه

 هاي رطوبتی در فصل گرما از اقدامات مهم در کاهش جمعیت آفت کرم گلوگاه انار است جلوگیري از تنش
 .)43 شکل(

 

 
  جمع آوري انارهاي آلوده باغ -43 شکل
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  استفاده از پوشش میوه
هاي خرداد، به روش پر کردن گلوگاه انار به وسیله خاك اره همراه با سریش، خاك کف باغ و الیاف پنبه در ماه

هاي با صرفه اقتصادي و قابل اطمینان براي جلوگیري از تخم گذاري شب پره کرم گلوگاه انار عنوان یکی از روش
ها، به مقدار گذاري شب پره و حفظ ظاهر میوهتخمکاربرد پوشش تاج انار، ضمن ممانعت از . معرفی گردیده است

-درصدي خسارت این آفت می 22کند، به طوري که منجر به کاهش ها جلوگیري میقابل توجهی از آلودگی میوه
محیطی که توانسته ماده معدنی سفید رنگ قابل حل در آب و فاقد اثرات مخرب زیست کائولین به عنوان یک .شود

بر اساس نتایج به دست آمده کاهش  .گیردا در این خصوص کسب کند نیز در این گروه قرار میهاي الزم رگواهی
درصد نسبت به شاهد بود و میزان  78خسارت آفت کرم گلوگاه انار در درختان محلول پاشی شده با کائولین تا 

ول پاشی درختان انار با درصد کمتر از شاهد مشاهده شد چهار بار محل 38هاي انار حدود آفتاب سوختگی میوه
تواند به طور موفقیت آمیزي هفته، می 5تا  4درصد، به فواصل  5، با غلظت  )WPسپیدان (کائولین فرآوري شده 

  .)44شکل ( خسارت آفتاب سوختگی و سایر عوامل مضر را در باغ هاي انار کاهش دهد
  

    
  درختان درختان کائولین پاشیده شده و مقایسه آن با سایر - 44 شکل

  

  پرچم زدایی 
  روش حذف پرچم

با توجه به نحوه آلودگی میوه ها از طریق تخم ریزي شب پره کرم گلوگاه انار، روي پرچم هاي واقع در تاج گل و 
با بررسی هاي انجام شده . باشد میوه انار، بهترین روش در کاهش خسارت آفت، جلوگیري از آلوده شدن میوه ها می

انار، ظهور شب پره کرم گلوگاه انار و فاکتورهاي وابسته دیگر، مشخص شد که حذف پرچم حدود از ظهور گل هاي 
دو تا سه هفته پس از اوج گل دهی درختان انار در خرداد ماه، بهترین نتیجه را خواهد داشت، چرا که تا آن زمـان،  

مان انجام عملیات پرچم زدایی از لحاظ بیشتر ریزش طبیعی گل هاي انار اتفاق افتاده و عالوه بر آن مناسب ترین ز
  .)45شکل( فنولوژي درخت انار زمانی است که پرچم هاي انار خشکیده شوند
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  حذف پرچم -45شکل 

  

  پوشش گذاري میوه
پره کرم  ریزي شب باشد، لذا پوشاندن تاج میوه مانع تخم راه اصلی ورود کرم گلوگاه انار از طریق تاج میوه می

هاي انار با استفاده از پوشش توي  ها و میوه سه نوبت پوشش گذاري گل. شود روي اندام زایشی گل میگلوگاه 
هفته پس از ظهور  8و 2،4هاي  در زمان) متر میلی 4/0هایی به اندازه  متقال یا ململ با سوراخ( 40اي مش  پارچه

هفته در  3تا  2درصد صمغ گیاهی، به فواصل  25/0هاي انار با پلیمر  اولین گل انار و یا دو بار پوشش تاج میوه
   .)46شکل ( شود منجر به کاهش خسارت کرم گلوگاه می) 7شکل (خرداد ماه 

  

  
  پوشش تاج انار -46 شکل

  مبارزه بیولوژیک -10
با توانایی مقاومت در برابر خشـکی هـوا و تغییـرات فصـلی و      SPP Trichogrammaدو گونه زنبور پارازیتوید

  .)47شکل( شبانه روزي حرارت و ارتفاع قابلیت مناسب در کنترل تخم آفت کرم گلوگاه انار را دارند
  

  
  زنبور پارازیتوئید تخم کرم گلوگاه انار و تریکوکارت آن -47 شکل
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  ها ها و دورکننده استفاده از جلب کننده
جنسی مواد شیمیایی فرار هستند که عمدتاً توسط حشره ماده ترشح شده و موجب جذب حشرات نر هاي  فرمون

ها عالوه بر تعیین زمان پیک ظهور حشرات کامل، براي شکار انبوه حشرات و همچنین اخالل در  از فرمون. شود می
مصنوعی کرم گلوگاه انار که در ارتفاع هاي چسب دار همراه با فرمون استفاده از تله. شود گیري نیز استفاده می جفت

تواند در روند افزایش جمعیت این شود که میشود سبب جذب حشرات نر آفت میمتري سطح زمین نصب می 5/1
 هفته یکبار باید تعویض شوند 3تا  2، این تله ها هر دلیل ماهیت این فرمون هاي مصنوعیب. آفت اختالل ایجاد کند

  .)48شکل(
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  نمونه اي از تله هاي فرمونی و پروانه هاي جلب شده - 48 شکل
  

  مواد دور کننده 
ریزي آن اثر اسانس گیاه انغوزه براي حشره ماده کرم گلوگاه خاصیت دور کنندگی داشته و روي رفتار تخم

استفاده از این ماده به کننده،  به علت عدم تاثیر روي جمعیت و امکان سازش آفت با این ماده دور. بازدارندگی دارد
آنغوزه براي راندن آفت و فرمون جنسی براي . شودتنهایی روش مناسبی نیست و استفاده از فرمون جنسی توصیه می

کائولین نیز عالوه بر ایجاد پوشش روي میوه بدلیل اینکه مکان تخمریزي آفت . شود جلب کدن و شکار آن استفاده می
  .گیردفید آن در گروه مواد دور کننده نیز قرار میرا کاهش می دهد و بدلیل رنگ س

  
  ايفن آوري هسته

بـا توجـه   . ها موثر باشدتواند باعث ناباروري در حشرات شده و در کنترل آناستفاده از دز مناسب پرتودهی می
سه تا چهار روزه هاي هاي یک تا دو روزه کرم گلوگاه انار نسبت به شفیرههاي انجام شده پرتوتابی شفیرهبه بررسی

هاي یزد و مرکزي در حال بررسـی و مطالعـه تکمیلـی    این روش هم اکنون در استان .تر بوده استمقرون به صرفه
  .باشدمی
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  هاي کنترل آنها در ایران به تفکیک مناطق  مختلف هاي مهم محصول و شیوهفهرست بیماري
 پوسیدگی آرمیالریایی ریشه انار 

هاي مهم گیاهی در دنیا  یکی از بیماري Armillaria mellea (Vahl.: Fr.) Kummerاین بیماري با عامل
کفشی ریشه و پوسیدگی ریشه ناشی از قارچ عسلی نیز  هاي پوسیدگی بند این بیماري به نام. گردد محسوب می
الیم هوایی این ع. هاي سمنان و خراسان رضوي گزارش شده است تاکنون این بیماري در انار از استان. معروف است

در . باشد یدگی و مرگ ناگهانی درخت میها، سرخشک رشد، زردي و کوچکی برگ بیماري در انار شامل ضعف، کمی
گردد که  شود و در زیر آن پوشش سفید مایل به کرمی مشاهده می ناحیه طوقه، پوست به سادگی از درخت جدا می

اي مایل  مانندي به رنگ قهوه هاي نخ طح ریشه و طوقه نیز رشتهدر س. هاي قارچ بوده و حالت بادبزنی دارد میسلیوم
شود و ریزومورف نام دارد که گاهی اوقات در مراحل اولیه تشکیل  به سیاه به قطر یک تا سه میلیمتر تشکیل می

اي عسلی به صورت گروهی در پاي درختان آلوده تشکیل  هاي قارچی به رنگ قهوه در پاییز کالهک. شود نمی
البته . یابد شود و به صورت شعاعی گسترش می اي مشاهده می هاي آلوده به صورت لکه این بیماري در باغ .رددگ می

زمستانگذرانی این . گردد گسترش وسیع و غیرشعاعی آن  تواند باعث هاي زراعی همچون شخم می استفاده از روش
تواند  می  صورت ریزومورف باشد که به هاي مرده می قارچ به صورت میسلیوم یا ریزومورف در درختان آلوده و یا ریشه

  .)50و  49هاي شکل( آورد سالها دوام 
  

  
  ریشه انارآرمیالریایی عالیم هوایی پوسیدگی  -49 شکل

 

   
و ) راست(هاي میسلیومی بادبزنی شکل  تشکیل ورقه .انار شهیرآرمیالریایی  یدگیپوس هاي نشانه - 50 شکل

  ).چپ(هاي قارچی به صورت گروهی  کالهک
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  :گردد و مدیریت آن بسیار دشوار است زیرا عنوان یک بیماري بسیار مخرب محسوب می این بیماري، به
 .ماند می باقی خاك در طوالنی مدت براي زاد بوده و خاك -1
هاي آلوده، خاك آلوده، ادوات  تواند از طریق نهال که می طوري متعددي دارد بههاي انتقال  قارچ عامل آن روش -2

 .هاي آلوده با سالم، ریزومورف و آب آبیاري آلوده منتقل گردد کشاورزي، تماس ریشه
 .باشد مثمر، گیاهان زراعی و زینتی می دامنه میزبانی بسیار وسیعی دارد که شامل اکثر درختان مثمر، غیر -3

 .میزبان وجود دارد هاي فراوانی جهت جایگزینی با گیاه غیر لیل پس از آلودگی خاك محدودیتهمین د به
ها جذب  کش کند زیرا بخش اعظم قارچ کشی به طور قاطع آن را کنترل نمی راه عالج قطعی ندارد و هیچ قارچ -4

د که حتی استفاده از ها به سر بر تواند در عمق خاك و در داخل ریشه عامل بیماري نیز می .گردند خاك می
نماید که مقاومت بیشتري در  هایی می همچنین تولید ریزومورف. هاي تدخینی نیز اثر چندانی ندارد کش قارچ

 .ها دارند کش برابر قارچ
هاي مولد پوسیدگی چوب، توان نفوذ مستقیم در  زیرا برخالف سایر قارچ گردد می محسوب قوي بیمارگر یک -5

  .باشد بافت را دارا می
باشد و  ضروري می) ICM(بر این اساس جهت مدیریت این بیماري، استفاده از مدیریت تلفیقی محصول 

  :گردد هاي زیر توصیه می روش
تاکنون هیچ رقم مقاومی از انار به این  .عدم کشت انار در باغات قدیمی با سابقه آلودگی به قارچ آرمیالریا .1

با توجه به . میزبان در نواحی آلوده اقدام نمود لذا بهتر است نسبت به کشت گیاهان غیر. بیماري گزارش نشده است
دامنه میزبانی بسیار وسیع عامل این بیماري، تعداد گیاهان غیرمیزبان ارائه شده بسیار محدود بوده و در این بین 

 .باشند شرایط منطقه سازگارتر میانجیر با 
شود، با این حال الزم  ندرت منتقل می گرچه این بیمارگر با نهال به .هاي آلوده به باغ جلوگیري از ورود نهال .2

هاي مورد  زاد نهال سالم از نهالستان است جهت جلوگیري از انتقال احتمالی این بیمارگر و سایر بیمارگرهاي خاك
 .اورزي استان تهیه گرددتایید سازمان جهاد کش

منظور جلوگیري از انتقال احتمالی آلودگی به باغ  به. کش ها قبل از کشت با قارچ ضدعفونی ریشه نهال .3
لیتر آب  50گرم در  50-60به میزان ) WP 70%توپسین ام (کش تیوفانات متیل  توان از سوسپانسیون قارچ می

 .یقه در آن قرار دادها را به مدت پنج دق استفاده نمود و ریشه نهال
هاي آلوده آنها تا حد امکان از خاك خارج شده،  درختان آلوده به همراه ریشه. از بین بردن درختان آلوده .4

 .سپس با استفاده از ترکیب بردو یک درصد محل تخلیه شده ضدعفونی گردد. سوزانده شوند
  1الیه هاي داراي سخت افزایش زهکشی در خاك .5
هاي آلوده به سالم توسط ادوات  به منظور جلوگیري از انتقال آلودگی از قسمت .آلوده باغجدا کردن نواحی  .6

هاي سالم جدا شده و انجام  هاي آلوده باغ از قسمت کشاورزي، آب آبیاري و سایر عملیات کشاورزي الزم است بخش
دوات کشاورزي پس از عملیات کشاورزي همچون شخم و آبیاري به صورت مجزا در این نواحی صورت گیرد و ا

 .هاي آلوده شسته و ضدعفونی شوند تا عاري از هر گونه خاك باشند استفاده در بخش

                                                             
1 Hard pan 
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خشکی یا آبیاري بیش از حد باعث تنش به درخت شده و با تاثیر منفی بر  .موقع مدیریت آبیاري با آبیاري به .7

 .نماید هاي دفاعی گیاه، درخت را برابر بیمارگر حساس می مکانیسم
تر به این بیماري هستند لذا با  درختان ضعیف همواره نسبت به درختان قوي حساس .دهی متعادل کود .8

کوددهی بر اساس نیاز درخت عالوه بر افزایش عملکرد، منجر به تقویت درخت شده و مقاومت درخت در برابر 
برگ و زیر نظر کارشناس الزم است که کوددهی متعادل بر مبناي آزمایش خاك و یا . یابد بیمارگر افزایش می

 .خاکشناسی صورت گیرد
میزان   را به) WP 70%توپسین ام(استفاده از تیوفانات متیل ) 1390(نوربخش و همکاران  .مبارزه شیمیایی .9

با این وجود در عمل . محض مشاهده اولین عالیم توصیه نموده اند لیتر آب در نزدیکی طوقه به 50گرم در  60-50
 .ها بعد از وقوع بیماري اثر چندانی ندارد شک استفاده از قارچ

 
  ترکیدگی میوه

زا دخالت ندارند بلکه یعنی در این امر عوامل زنده بیماري .باشدترکیدگی میوه انار یک بیماري فیزیولوژیک می
موارد زیر توان به ازجمله عوامل موثر در این موضوع می. عوامل محیطی و مدیریتی در بروز این عارضه نقش دارند

  .)51شکل( اشاره کرد

  
 ترکیدگی میوه انار -51 شکل

 
دور آبیاري نامنظم که موجب افزایش خسارت می شود، نوع رقم که خسارت در ارقام داراي پوست کلفت 

، شوري خاك و مشکالت تغذیه اي نیز موجب تفاوت زیاد درجه حرارت  شب و روزبیشتر است، تنش حرارتی و 
بنابراین توجه به موارد فوق وکاشت ارقام مناسب در هر منطقه و مدیریت صحیح آبیاري و   .شوندتشدید عارضه می

  .تغذیه براساس آزمون خاك در کاهش خسارت موثر است
  

  )نماتد مولد غده ریشه( نماتد مولد گره
کنند و ریشه خاك زندگی می  اغلب در نماتدهاي انگل گیاهی،. نماتدها گروهی از موجودات کرمی شکل هستند

هاي هوایی را مورد حمله ولی برخی نماتدها قسمت. دهندهاي زیر زمینی گیاه را مورد حمله قرار میو سایر اندام
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نماتدها با فرو بردن اندام سوزن مانندي به نام استایلت به داخل بافت ریشه از مواد غذایی گیاه تغذیه . دهندقرار می
  .)52شکل ( کنندمی

  

  
  نماتد مولد گره -52 شکل

  
عالیم آلودگی درختان انار به . تلف انار کاري کشورگزارش شده استاز مناطق مخ spp.  Meloidogyneنماتد 

  .کمبود مواد غذایی است کاهش محصول و کمی رشد، ،هاي هوایی به صورت زردياین نماتد در قسمت
 به العمل درعکس گیاه ریشهو روي  شده دیده هاشدن ریشه کوتاه صورت به عالیم آلوده درختان هايریشه در

 توسعه و فعالیت شنی و هاي سبکدرخاك نماتد این .شودمی ایجاد هاییگره توسط نماتد شده ترشح مواد و تغذیه

 .  دارد بیشتري

 مبارزه و پیشگیري

 روي  وسیع  میزبانی  دامنه  داشتن  و بدلیل  مانند می باقی سال چند تا درخاك نماتدها این اینکه به توجه با

هاي آلوده به باغات سالم به هر کنند، ضروري است که از انتقال خاك از باغنیز فعالیت می هرز علف هاي ریشه
 خودداري آلوده هايهمچنین از کاشت درخت در خاك .طریق، ازجمله وسایل و ادوات کشاورزي جلوگیري نمود

 .   کرد

با توجه به . تهیه شود و فاقد آلودگی باشد کنندگان معتبرز، باید از تولیددار مورد نیاها یا قلمه ریشهنهال
  .موثر است هاي شنی، اصالح خاك در کنترل این نماتددر خاك گرهفعالیت بیشتر نماتد مولد 

 
  بیماري پوسیدگی طوقه درخت انار

 ریشه و طوقه ناحیه در بیماري عالیم اولین .شود می ایجاد Phytophthora cactorom  این بیماري توسط قارچ

نواحی  این پوست سطح اگر و شوندمی رنگ دیده تیره نقاط صورت به درابتدا عالیم این .شودمی ایجاد درختان آلوده
-ها بتدریج توسعه یافته و تمام طوقه را فرامیاین لکه .تغییر رنگ داده و تیره شده است آن زیر بافت بزنیم کنار را

- ها نیز میقارچ سبب پوسیدگی و سیاه شدن ریشه. حالت منجر به سبزخشک شدن درخت می شودگیرد و در این 
. شودمی عالیم بیماري در قسمت هوایی نیز ظاهر همزمان با آغاز بیماري و بروز عالیم در ناحیه طوقه و ریشه، .شود

خشکی کل درخت  هایتا به سبزشود و نکمی رشد،کاهش محصول دیده می ابتدا به صورت ضعف و زردي، عالیم در
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شود که بیماري درحال توسعه است و باید البته این عالیم درقسمت هاي هوایی زمانی مشاهده می. ددگرمنتهی می

  .)53شکل ( بالفاصله براي مبارزه با بیماري اقدام نمود
  

  

  بیماري پوسیدگی طوقه درخت انار -53 شکل
 

  پیشگیري و مبارزه
ظهور و شدت بیماري ارتباط نزدیکی با  .ها در خاك باقی بمانندتوانند براي سالبوده و میاین قارچ خاکزي 

. یابدمی انتقال و شده وارد باغ به داخل آلوده گیاهی موا د و آب خاك، راه از بیماري عامل قارچ .رطوبت خاك دارد
 جلوگیري تنه با آب از تماس درختان ردیف طول در یا پشته درخت و هر تشتک دراطراف ایجاد با باید بنابراین

 .نمود

 و آبیاري دور تنظیم با .گیرد قرار هوا معرض طوقه در تا نمود خالی ریشه سطح تا را طوقه اطراف اضافه خاك
 .کرد جلوگیري طوالنی مدت به خاك غرقاب ماندن از زهکش مناسب ایجاد

 با محل این کردن ضدعفونی و سالم بافت به رسیدنهاي آلوده در ناحیه طوقه درختان آلوده تا تراشیدن بافت

  .شودمی توصیه %4اکسی کلرور مس و یا مخلوط بردو  % 1محلول 

  
  بیماري ترشیدگی و پوسیدگی انار 

-ها منتقل میباغات انار به میوه فعال در هاي آلودهمی باشد که توسط سن Nematosporaعامل بیماري قارچ 
شود و پس از تشکیل میوه در محل نیش حشرات ها مینیش حشره باعث ریزش گل در زمان گلدهی درخت،. شود

هاي اولیه کرم رنگ بوده ولی به تدریج بزرگتر و گردد، که در حالتاي تشکیل میهاي تغییر رنگ یافتهابتدا لکه
-ع به له شدن و ترشیدگی میهاي انار تغییر رنگ داده و به تدریج شروها پوست دانهدر زیر این لکه. شوندتر میتیره

  .یابدرود و این روند همچنان تا انبار ادامه میسرانجام تمام میوه از بین می. نمایند
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  پیشگیري و مبارزه
مبارزه با ناقل بیماري در کاهش شدت آن موثر است ولی با توجه به دامنه میزبانی وسیع ناقل و دوره طوالنی 

  .نیاز استهاي متعددي مورد پاشیفعالیت سم
  سرمازدگی
انار در . باشدهاي گرم و خشک محل اصلی رشد آن میاي  نیمه گرمسیري است و مناطقی با تابستانانار میوه

 - 12کند و قادر است دماي آب و هوایی با زمستان خنک و تابستان و پاییز خشک و طوالنی به خوبی رشد می
یکی سرماي دیرس : زندسه نوع سرما به درختان انار خسارت می. درجه سانتیگراد را در زمستان تحمل کند -15الی

خسارت  سرماي دیگري که موجب .شودهاي نازك درخت میسرشاخه هاگل ،بهاره که باعث خشک شدن جوانه ها
شوند و در این سرما میوه هاي موجود روي درخت ترکیده می ، سرماي زودرس پائیزه استشوددرختان انار می به 

. باشدسرماي شدید زمستان میو دیگري  .گرددرت بیدار بودن درخت باعث خشک شدن درخت نیز میدر صو
اي است که در بهار روي درختان آسیب دیده از سرماي زودرس ، کم برگی و پژمردگی از جمله عالئم اولیهزردي

، ورقه ورقه شده و از بین رفته از پوست ناحیه طوقه این درختان. گرددپاییزه و یا سرماي شدید زمستان نمایان می
  . )54شکل ( شودکه بیشتر در سمت جنوب تنه درخت دیده می شودتنه جدا می

  

  
  درخت انار سرمازدگی -54 شکل

  
  پیشگیري و مبارزه

شود که درخت انار به موقع در پاییز عواملی از قبیل آبیاري زیاد و مصرف کودهاي ازته مخصوصا اوره باعث می
درجه  14تا  10توانند سرماي در نتیجه این قبیل درختان انار نمی. خواب نرود و مدتی بیشتر سبز باقی بماندبـه 

  .شودزیـر صـفر را تحمل کنند و طوقه آنها دچار ترکیدگی و پوسیدگی می
در رکود  استفاده از ارقام مقاوم ، قطع آبیاري باغات انار بالفاصله بعد از برداشت محصول به منظور تسریع

متر در اواخر پائیزتا اوایل بهار سانتی 50، مدیریت تغذیه باغ و پوشاندن دور طوقه و تنه درخت ها تا ارتفاع تدرخ
  .تواند از شدت خسارت این عارضه بکاهدبا گونی یا پالستیک از توصیه هایی است که می
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  )زراعی و مکانیکیمالچ، سموم بیولوژیک، مبارزه (هاي هرز هاي کنترل علفشیوه

هاي هرز در باغات مخصوصاً وقتی درختان جوان هستند، براي مواد غذایی که براي رشد درختان  علف
کنند، بلکه در آبیاري نیز اختالل  ها نه تنها آب را استفاده می آن. کنند باشد با درختان رقابت می ضروري می

د دارند، مخصوصاً براي جمع آوري میوه هاي دانه ریز هاي هرزي که در زمان برداشت وجو علف. کنند ایجاد می
هاي هرز در ردیف علف. باشند ها پناهگاهی براي جوندگان می همچنین آن. کنند از کف باغ مشکالتی ایجاد می

درصد قادرند تا عملکرد درختان  30هاي هرز در بین ردیف درختان تا حدود درصد و علف 70درختان تا حدود 
اتالف . ترین قسمت مدیریت یک باغ است مدیریت کف باغات امري ضروري است و اغلب گران .را کاهش دهند

  . هاي هرز به ویژه در مناطق خشک همواره داراي اهمیت استآب به وسیله علف
، اویارسالم، پیچک صحرایی و یا کنگر صحرایی مزاحم مانند علف گندم، قیاق، مرغهاي هرز چند ساله  علف

هاي هرز چند ساله را در مرحله علف. هاي ریز مهار شوندایجاد درختان میوه و یا کاشت میوه بایستی پیش از
- در صورتیکه علف. توان مهار کردپیش کاشت در مقایسه با مراحل بعدي، بسیار آسانتر و با هزینه اي کمتر می

هاي هرز،  ه عمده از نظر علفهاي هرز چند ساله موجود نباشند و یا پیش از کاشت گیاه مهار شده باشند مسئل
این امر به . هاي هرز چند ساله بعداً به منطقه هجوم آورندالبته ممکن است علف. هاي هرز یکساله هستندعلف

. هاي مصرفی تحمل داشته باشندکشهاي هرز چند ساله در برابر علفویژه در صورتی درست است که علف
هاي هرز ، علفکش از میان برداشته شودس به وسیله یک علفهاي هرز حساهنگامی که رقابت از سوي علف

اي از چند روش هاي هرز در باغات ممکن آمیزههاي مهار علفروش. دهندچند ساله به زندگی خود ادامه می
هاي ذکر شده از میان گزینه. باشد وجین، شخم عمیق، کنترل شیمیایی، سوزاندن و استفاده از گیاهان پوششی 

 ،ها غیر قابل دسترس و یا گران هستندکشعلف. و وجین دستی بدلیل هزینه باال متداول نیستند شخم عمیق
هاي هاي هوایی علفسوزاندن فقط قسمت. شوند و فرسایش خاك را در پی دارندزیست میباعث آلودگی محیط

بنابراین گزینه پایداري کند و  ها را تحریک میبرد و رشد مجدد از طریق ریزوم هرز چندساله را از بین می
 .هاي هرز را کنترل نمایندآسیب علف هاي دگرگیاهان پوششی قادرند از طریق سایه اندازي و مکانیسم. نیست

  . هاي هرز باغ هاي انار ذکر گردیده استترین علفمهم 55و شکل  30در جدول 
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 در باغ هاي انار علف هاي هرزمهمترین  -30جدول 

  هرز علف    هرز علف
 نام علمی نام فارسی   نام علمی نام فارسی

        پهن برگ

 Plantago spp انواع بارهنگ    Abutilon theophrasti  گاو پنبه                   

 Polygonum convolvulus  هفت بندپیچ                Acalypha australis علف چاي

 Rumex sppانواع ترشک                                      Acroptilon repensتلخه                                       

 Sophora alopecuroides  تلخ بیان                     Alhagi camelorum fisch خارشتر       

 Sorghum halepense قباق   Amarathus retroflexus تاج خروس معمولی

 Senecio vulgaris  زلف پیر                 A.viridis  تاج خروس کم برگ   

 Sunchus arvensis شیر تیغک   Amaranthus spp انواع تاج خروس

 Solanum nigrum تاجریزي   Arctium lapa بابا آدم

 Xanthum srtumarium توق   Cardaria draba ازمک

 Agropyron repens beauv بیدگیاه   Carhtamus oxyacantha Bieo  گلرنگ وحشی       

 Centaurea solstitialis     ... Agrostis spp گل گندم خاردار  

 Alliums spp انواع سیر وحشی   Chenopodium spp     انواع سلمک

 Bromus tectorum بروموس   Cirsium arvense کنگروحشی  

 Bromus spp انواع جوموشی   Cnicus benedictus گیاه مقدس      

 Cynodon dactylon مرغ   Convolvulus arvensis پیچک

 Cyperus rotundus اویارسالم                                   Cynanchum acutus کاتوس

 Dactylic glomerata علف باغی   Datura stramonium تاتوره

 Echinochloa spp انواع سوروف    Daucus carota هویجک

 Hordeum murinum  جو موشی                  Echinops spp شکرتیغال

 Lulium spp چچم   Erigreron Canadensis پیربهار

 Phragmites australis نی   Glyeyrrhyza glabra  شیرین بیان           

 Poa bulbosaچمن غده اي                                   Mava sylvestris  پنیرك
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  )Convolvulas arvensis(پیچک صحرایی 

    
  )Cyperus rotundus(اویارسالم 

    
  )Cynodon dactylon(مرغ 

    
  )Alhagi pseudalhagi(خارشتر 

    
  )Plantago media(بارهنگ 

    
  )Sorghum halepense(قیاق 

  مهمترین علف هاي هرز دایمی انار -الف - 55 شکل
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  )Amaranthus blitoides(خوابیده تاج خروس 

    
  )Amaranthus retroflexus(تاج خروس وحشی 

    
  )Chenopodium album(سلمک 

    
  )Cuscuta monogyna(سس درختی 

    
  )Setaria viridis(ارزن وحشی 

  مهمترین علف هاي هرز یکساله انار -ب - 55 شکل
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  هاي هرز انار دستورالعمل کنترل علف

 شخم و مور  
هاي مرتب با یک بار شخم در اواخر زمستان و یک شخم در اواسط بهار و یک بار شخم در در باغات داراي ردیف

هاي وجین کار مخصوص مضاف بر آن دستگاه. گرددهاي هرز نیز از بستر خاك جدا میاوائل پائیز عمال عمده علف
در صورت امکان تردد تراکتور باغی امکان مناسبی براي حذف نیز که بصورت دنباله بند براي تراکتور وجود دارند 

  .باشد هاي هرز میاي علفدوره
 گیاهان پوششی   

هاي هرزي مهاجمی مثل سس، گل جالیز، خارشتر، خارخسک، مرغ و پیچک در باغ ضروري هرچند کنترل علف
اهش تبخیر، افزایش رطوبت نسبی هاي هرز یکساله مثل علف باغی باعث کاست، اما وجود یک پوشش مالیم از علف

شود از لخت لذا توصیه می. گردد و طراوت باغ و بخصوص باعث کاهش خسارت آفتاب سوختگی و تبخیر آب می
اي و چاودار نتایج خوبی گیاهانی مانند یونجه، جو، چنتري، ماشک گل خوشه. کردن کامل سطح باغ پرهیز گردد

  . هاي هرز نشان داده اندبراي کنترل علف
 هاي هرز و رعایت بهداشت در باغپیگیري علف   

هاي هرز و  زیر نظر داشتن باغ بوسیله سرکشی مرتب به آن و در نظر داشتن و یادداشت کردن میزان و نوع علف  *
  .کاهدهاي هرز میهاي کنترل علفهاي هرز از هزینهتالش به موقع براي کنترل علف

هاي هرز موجود در کودهاي حیوانی زیرا علف. استفاده از کود کامال پوسیده و چال کردن آن توصیه می گردد  *
   .کنندتوزیع شده در باغ به سرعت رشد و مشکل را هر ساله تکرار می

  .کندهاي هرز جلوگیري میتمیز کردن وسایل و تراکتور از بذر علف هرز از پراکندگی بذور علف * 
  شیمیاییکنترل 
 هاي هرز باریک برگ و پهن برگکنترل توام علف 

  )SL 20%) (گراماکسون(کش پاراکوات علف
هاي سبز پاراکوات به خاطر تماسی بودن فقط بافت. کند هاي هرز یکساله پهن برگ و باریک برگ را کنترل میعلف  موارد مصرف

 . کندآنها جلوگیري نمیبرد و از رشد مجدد  هاي هرز چند ساله را از بین میعلف

  ها هاي هرز در باغدر اوایل رشد سس و علف
 لیتر در هکتار 3  میزان مصرف

  اي سس درختی پاراکوت براي کنترل لکه% 1محلول
  لیتر در هکتار  500  میزان مصرف آب

  .سانتی متر باشد 5- 10وقتی ارتفاع علف هرز   زمان مصرف
. سبز جذب می شود، در باغات جوان که تنه نهال سبز است به این مسئله کامال توجه شودهاي پاراکوآت توسط بافت  مالحظات

ضعف این . هاي گیاه آغشته به مخلوط سم شودهاي هرز، می بایست حداقل دو سوم از اندامبراي از بین بردن علف
پاشی یک یا ست عملیات سمممکن ا. روز می باشد 30تا  20هاي هرز پس از زنی مجدد علفکش، احتمال جوانهعلف

  .دو بار دیگر در طول فصل رویش نیاز باشد که باید انجام شود
  



 83                                                                                                          دستورالعمل تولید انار گواهی شده

 

  )SL 41%)(گلیفوسیت(کش رانداپ علف
ها نیز تاثیر دارد و رانداپ به خاطر سیستمیک بودن بر چند ساله. ها اثر داردها و هم بر نازك برگهم بر پهن برگ  موارد مصرف

  . بایستی در باغات داراي درختان کمتر از سه سال مصرف نگردد
. لیتر در هکتار استفاده شود 4- 6هاي هرز یک ساله لیتر در هکتار و براي علف 6 -  12هاي هرز دائمی براي علف  میزان مصرف

  .هاي هرز چند ساله استفاده شوداي علفآن براي کنترل لکه% 2محلول 
  لیتر در هکتار 200  میزان مصرف آب

هاي هرز براي کنترل علف. متر باشدسانتی 5- 10ساله هرز وقتی که ارتفاع علف هرز هاي هرز یکبراي کنترل علف  زمان مصرف
  .دهیچند ساله در زمان حداکثر رشد یعنی هنگام اوایل گل

) کیلوگرم در هکتار 8% (   2و یا سولفات آمونیوم به میزان ) تارلیتر در هک 2( در هزار  5مصرف فري گیت به میزان   هاافزودنی
  .دهدکاهش می دهد کاهش می% 25- 30همراه با گلیفوزیت مصرف آن را 

  .هاي سبز جذب می شود، لذا از ریختن روي شاخ و برگ و تنه درختان جوان خودداري شودگلیفوزیت توسط بافت  مالحظات

  
  )SL 20%) (باستا(کش گلیفوزینیت آمونیوم علف

هاي هاي سبز علفبه خاطر تماسی بودن فقط بافت. کندهاي هرز یکساله پهن برگ و باریک برگ را کنترل میعلف  موارد مصرف
  .کندبرد و از رشد مجدد آنها جلوگیري نمی هرز چند ساله را از بین می

  لیتر در هکتار 5- 10  میزان مصرف
  هکتارلیتر در  350  میزان مصرف آب

  .متر باشدسانتی 5- 10وقتی ارتفاع علف هرز   زمان مصرف
شود، در باغات جوان که هاي سبز جذب میتوسط بافت. زیست نداردکش تاثیر سویی روي درختان و محیطاین علف  مالحظات

دو سوم از  بایست حداقلهاي هرز، میبراي از بین بردن علف. تنه نهال سبز است به این مسئله کامال توجه شود
تا  20هاي هرز پس از ش، احتمال جوانه زنی مجدد علفضعف این علفک. هاي گیاه آغشته به مخلوط سم شوداندام
  .روز می باشد 30

  
  )SC 500) (آلیون(فلیم  کش ایندازيعلف

  .ها جلوگیري می کندها و نازك برگزنی بذر پهن برگاز جوانه  موارد مصرف
  لیتر در هکتار میلی 150  میزان مصرف

  لیتر در هکتار 350  میزان مصرف آب
زمانی که خاك مرطوب است . هاي هرز در اواخر زمسنان یا اوایل بهار باید بکار برده شودزنی بذر علفقبل از جوانه  زمان مصرف

طحی در پاشی باید صورت گیرد و بقایاي گیاهان باید از روي خاك جمع شده باشد، لذا پس از یک روتیوار سسم
  .کش استباشد بهترین زمان مصرف این علف زمانی که خا ك گاورو می

  .کش تاثیر سویی روي درختان ندارداین علف  مالحظات  

  
 کنترل علف هرز سس در انار  

  کیلوگرم سولفات آمونیوم در هکتار 8+ لیتر در هکتار  6به میزان  (SL 41%) گلیفوسیت(کش رانداپ علف
  لیتر در هکتار 3به میزان  (SL 20%) پاراکوات(گراماکسون کش علف
  لیتر در هکتار 5به میزان ) EC 33%(کش پندي متالین علف
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 هاي هرز نازك برگ کنترل علف  

  )EC 12.5%) (نابواس(کش ستوکسیدیم علف
  . ها اثر داردبر نازك برگ  موارد مصرف
  لیتر در هکتار 3  میزان مصرف

  لیتر در هکتار 350  میزان مصرف آب
  برگی علف هرز 2-4  زمان مصرف

  .خطر هستند و می توانند بدون نگرانی در زیر درختان مصرف شوندبراي درختان بی  مالحظات
  

  )EC 12.5%) (گاالنت(کش هالوکسی فوپ اتواتیل علف
  . ها اثر داردبر نازك برگ  موارد مصرف
  لیتر در هکتار 2  میزان مصرف

  لیتر  350  آبمیزان مصرف 
  برگی علف هرز 2-4  زمان مصرف

  .توانند بدون نگرانی در زیر درختان مصرف شوندبراي درختان بی خطر هستند و می  مالحظات
  

  )EC 10%) (فوکوس(کش سیکلوکسیدیم علف
  . ها اثر داردبر نازك برگ  موارد مصرف
  لیتر در هکتار 2  میزان مصرف

  هکتارلیتر در  350  میزان مصرف آب
  هاي هرز باریک برگبرگی تا قبل از به ساقه رفتن علف 2  زمان مصرف

  .توانند بدون نگرانی در زیر درختان مصرف شوندخطر هستند و میبراي درختان بی  مالحظات
    

  )WP 75%) (داکتال(کش کلرتال دیمتیل علف
  بر سس درختی اثر دارد   موارد مصرف
  هکتارلیتر در   8-12  میزان مصرف

  لیتر در هکتار 350  میزان مصرف آب
  زنی بذور علف هرز سس در بهار قبل از جوانه  زمان مصرف

باید در خاك مرطوب استفاده شود و چنانچه زمین  خشک باشد باید بعد از پاشیدن سم به سطح خاك   مالحظات
  .آبیاري انجام گیرد
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 مدیریت برداشت و پس از برداشت -12

  انار هاي مرتبط با زمان رسیدگی فیزیولوژیکشاخص  -12-1
برخی را عقیده بر این است که باید انار را کامال . در مورد زمان رسیدن و برداشت انار نظرات متفاوتی وجود دارد

این زمان در شرایط . زمان رسیدن میوه انار به شرایط اقلیمی منطقه و نوع رقم بستگی دارد. رسیده برداشت کرد
تأخیر در برداشت باعث افت وزن، کاهش شفافیت و . یابداز اواخر شهریور آغاز و تا اوایل آبان ماه ادامه می استان یزد

مرغوبیت دانه، تغییر رنگ پوست، افزایش درصد آلودگی به کرم گلوگاه، افزایش  ترکیدگی و کاهش خاصیت انباري 
ار نبوده و رنگ پوست و دانه به شرایط نرمال و نهایی انارهاي نارس نیز از طعم و مزه خوبی برخورد. گرددمیوه می

لذا توصیه می شود زمان رسیدن میوه انار را با توجه به شرایط اقلیمی منطقه، تجارب گذشتگان . خود نرسیده است
ر انا هاي رسیدنشاخص براي است این واقعیت. و نوع رقم تعیین و در زمان مقرر، اقدام به برداشت محصول گردد

  .می باشد زیر موارد مناسب شامل محصول یک داشتن براي
 .شودمی قرمز میوه آب و پوست رنگ رقم به بسته  -الف
 . درصد باشد 85/1 از تر پائین آبمیوه اسیدیته کلی؛ طور به رسیدن زمان در  -ب
 .باشد پوسیدگی و سوختگی بریدگی، ترکیدگی، از عاري  -ج
 آن بودن صاف و پوست رنگ  - د
 .باشد می رقم به وابسته که دارد اسید به قند نسبت به بستگی طعم  - ه
 .باشد می مطلوب درصد 17 از باالتر کل حل قابل جامد مواد میزان  -و
  .درصد مطلوب می باشد 25/0 از تر پایین تانن میزان - ز

  
  نکات حین برداشت - 12-2

ظاهر بیرونی انار، بریکس انار، مقدار  .شوند یگل انار آماده برداشت م شیدایماه پس از پ 7تا  5انارها معموال 
به دلیل . هایی است که قبل از برداشت انار باید به آنها توجه شود ترین ویژگی ها از مهم آب دانه انار و رنگ دانه

  . ندها نیز معموال باید در چند مرحله، به نوبت برداشت شو ایی انار، میوه دهی چند مرحله گل
  

  زمان مناسب برداشت یا رسیدن انار
زمان . بنابراین باید پس از رسیدگی کامل برداشت شود) 1نافرازگرا(شود  میوه انار پس از برداشت رسیده نمی

تا اوایل  و از اواخر شهریور آغازمعموال این زمان . و نوع رقم بستگی دارد منطقه رسیدن میوه انار به شرایط اقلیمی
مرغوبیت دانه، تغییر رنگ پوست،  و تأخیر در برداشت باعث افت وزن، کاهش شفافیت. یابد آبان ماه ادامه می

  .گردد ترکیدگی و کاهش خاصیت انباري میوه می درصد افزایش درصد آلودگی به کرم گلوگاه، افزایش
برخوردار نبوده  خوبی از طعم و مزهکه انار شود  باعث مینیز انار  هاي نارس برداشت زود هنگام یا چیدن میوه

شود، زمان رسیدن میوه انار را با توصیه می لذا .باشدو رنگ پوست و دانه به شرایط نرمال و نهایی خود نرسیده 

                                                             
1 Nonclimactric 
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و نوع رقم تعیین  گذشتگان شرایط اقلیمی منطقه، تجارباصول علمی و بریکس یا قند به اسید آب انار، توجه به 

انار پس از برداشت باید تحمل شرایط حمل و نقل را داشته باشد  .رر، اقدام به برداشت محصول گرددو در زمان مق
  . کننده برسدو در شرایط مطلوبی به دست مصرف

و معموال زمانی که  باشد یم عامل موثر در طعم و مزه انار نیتر موجود در گوشت دانه، مهم دیقند به اس نسبت
هاي  این نسبت در مناطق مختلف و واریته. شود این عامل به حداکثر مقدار خود رسیده باشد، برداشت انجام می

 مقدار. رسد می 48/14روز پس از گلدهی این شاخص به  140ریز  مختلف متفاوت است به طور مثال در انار رباب نی
که  ون،یتراسیقابل ت دیمقدار اس. است درصد هم مشاهده شده 20تا  درصد است و 17انارحدود  وهیقند متوسط م

کم و در ارقام  اریبس نیریارقام ش دهیرس يهاوهیدر م شود، یم محاسبه و يریگ اندازه دیاس کیتریدر انار به عنوان س
   .درصد متغیر است 35/1الی  75/0اسیدیته انار از  معموال در ایران .است ادیزی لیترش خ

آفتاب  ،یدگیاز پوس يعار یدبا وهیرا دارا باشد و م دیحداقل الزم از نظر تست رنگ و اس یدبا وهیآب م
درخت وجود  يانار رو يهاوهیامکان ترك خوردن م دن،یشدن رس کیبا نزد. زخم، شکاف و ترك باشد ،یسوختگ

هر چه  بنابراین. ردیار گقر رونیکامالً در ب وهیم یحاالت ممکن است قسمت داخل یدر بعض کهیدارد، به طور
  .برداشت شودباید  دیخود رس يبه استانداردها وهیم نکهیبعد از ا تر عیسر

اما میزان اسیدیته آن در طول مدت  کنند، می بندي هاي نافرازگرا طبقه میوه انار را در ردیف میوه هرچند
. شود هاي معمول انبارداري بهتر می و طعم و مزه آن در طول دوره یافته آن افزایش pHانبارداري تقلیل و قند و 

است و براي  خوبی ولی داراي خاصیت انباري بسیارنیستند زمان برداشت قابل مصرف  درانار ترش  برخی از ارقام
صارف و شیرینی آن بهبود یافته و در شب نوروز براي م طعم ،ماه، حتی در انبارهاي سنتی، سالم مانده 5- 6مدت 

   .شود می خوري به بازار عرضه تازه
  

  برداشت محصول نحوه
، اما در برخی از کشورهاي دیگر برداشت با شود صورت دستی انجام می هبدر کشور ما میوه انار  برداشت

 سمت ي رسیده انار با چرخش میوه به میوه. شود هاي مخصوص یا ماشین مخصوص برداشت انار انجام می قیچی
کارگر به تنهایی میوه را چیده  یک هاي جدید االحداث و ارقام پاکوتاه، در باغ. گردد راست یا چپ از شاخه جدا می

هاي قدیمی که درختان داراي  اما در باغ. گذارد می زمین و آنرا داخل کیسه یا سطل گذاشته و یا به آرامی روي
 طور همزمان هبعد از اتمام کار، یا ب. شود دو نفر انجام می وسیله هبرداشت ب کار جثه بزرگ و ارتفاع بلند هستند،

هاي  گلوگاه در جعبه کرم فرد دیگر انارهاي چیده شده در پاي هر درخت تفکیک و انارهاي سالم و عاري از توسط
ادرات قابل توجه در برداشت انار، بویژه اگر قصد انبارکردن یا ص نکته .شود مخصوص گذاشته و به انبار فرستاده می

 واردکه در مراحل مختلف برداشت و یا حمل و نقل، به هیچ وجه نباید به میوه انار ضربه  است آن داریم، این
و یا براي  نمودمصرف  فاصلهالب شود را باید جدا نموده و افتند و به آنها ضربه وارد می هایی که احیانا می میوه. گردد

  .دکراستفاده  هرب یا اناردان
هایی بر روي پوست شده و در طی انبار مانی موجب کاهش کیفیت و در مواردي  باعث ایجاد لکه ضربه به انار

. شود ضربات مکانیکی همچنین موجب کاهش رطوبت و وزن در طی انبارگزاري می. پوسیدگی قارچی خواهد شد
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از حرکت سریع و هنگام چیدن انار . البته تغییر ظاهري پوست انار کافی است تا تجارت آن دچار مشکل شود
انارها باید با دقت در . شود، باید اجتناب شود ناگهانی که منجر به ضربه به پوست انار در محل اتصال به شاخه می

  . ظرف مخصوص حمل و نقل گذاشته شوند
هایی روي  صورت لکه کارگرها باید قبل از برداشت تا خشک شدن قطرات شبنم روي انار صبر کنند در غیر این

نکته مهم دیگر این است که انارها پس از برداشت . یجاد شده که در طی انبارمانی موجب خصارت خواهد شدانار ا
، شروع به از دست 1انارها بالفاصله پس از برداشت، از طریق تعرق. در معرض تابش مستقیم آفتاب قرار نگیرند

نگهداري ) زیر درخت و در سایبان(آفتاب کنند بنابراین باید در جاي خنک و دور از نور  دادن رطوبت و وزن می
  . شوند

بندي شده و براي فروش یا نگهداري به سردخانه یا کارخانه براي ضدعفونی و  انارها باید در باغ سریعا بسته
در بعضی از موارد انتقال سریع به آخرین مقصد جهت جلوگیري از کاهش رطوبت انجام . بسته بندي منتقل شوند

  . امکان در حین حمل و نقل باید انار در دما و رطوبت مناسب نگهداري شوددر صورت . شود می
نقل و بازاررسانی آن  و مت میوه انار به میزان دقت در هنگام برداشت میوه، حملالمدت انبارداري و س طول

هش تواند منشاء پوسیدگی و کا مراحل می این توجهی و ضربه یا زخم شدن میوه در هرگونه کم. بستگی دارد
 براي برداشت میوه دقت زیاديانار خیز ایران در قدیم در مناطق . گردد هاي آن محموله بازارپسندي تمام میوه

هاي  ردند اما امروزه باید طراحیک استفاده می هاي مخصوص جعبه از و براي حمل میوه تا انبار نیز مدهآ می عمل به
  .جدیدتري در این مورد انجام شود

  

  بندي و حمل و نقل بسته بندي، درجه
رقم، رنگ، طعم و  اندازه، .انجام شودبا دقت زیاد باید  نیز میوه در انبار قرار دادنو بازدید میوه و  تفکیک کار

. گیرد قرار بندي مورد توجه بندي و بسته براي درجه باید تولید از جمله فاکتورهایی است که محل مزه، کیفیت و
 اما متأسفانه در اکثر مراکز تولید،. نماید کنندگان را تأمین و مصرف تولیدکنندگان تواند منافع رعایت این نکات می

شود و  هاي غیراستاندارد به بازار داخلی عرضه می و در جعبه اي فله گیرد و میوه انار بصورت صورت نمی بندي درجه
   .زیاد استآن  ضایعات در نتیجه میزان

ردیفه و سایزبندي  دو ردیفه یا هاي تک کنند، از جعبه درات آماده میدر مراکزي که میوه انار را براي صا اما
خوردگی و  جلوگیري از زخم منظور هب هاي مخصوص، استفاده از توري. شود شده مخصوص استفاده می) 56شکل (

  . شده است صدمه دیدن میوه نیز بتدریج در این مراکز رایج

                                                             
1 Transpiration 
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  انار بسته بندي تک ردیفه سایزبندي شده -  56شکل 

  
آلوده باد از سوراخ  انارهاي در. کنند براي شناسایی انارهاي آلوده به کرم گلوگاه هم از پمپ باد استفاده می

میوه را احساس و آنرا حذف میکند ولی باد  شدن به داخل میوه، وارد میوه شده و کارگر، متورم الرومحل ورود 
  . شود سالم نمیوارد انارهاي 

  

  
  بندي بازبینی انار براي گرم گلوگاه با پمپ باد در کارگاه بسته -57شکل 

  
  : شود بندي می المللی اروپا به سه دسته تقسیم انار طبق کدکس بین

هاي رقم مورد نظر را دارا  این نوع از انارها باید از کیفیت بسیار عالی برخوردار بوده و کلیه ویژگی :1ویژه - 1
بر اساس وزن یا  1درصد از انار درجه  5انار نباید هیچ نقصی از نظر ظاهر، داخل و ماندگاري داشته باشد و . باشند

  . دانه مجاز است که در طبقه وجود داشته باشد
. این دسته از انارها مجاز هستند که عیوب بسیار کمی از نظر ظاهر، شکل و رنگ داشته باشند :1درجه  -2

درصد از انارهایی که  10به طور کلی . اما این معایب به هیچ عنوان نباید بر دانه داخلی انار تاثیر گذاشته باشند
  . ز هستند که در این طبقه قرار بگیرندشوند مجا معیارهاي این دسته را نداشته اما به عنوان درجه دوم تلقی می

                                                             
1 Extra 
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هاي الزم دو طبقه قبلی را نداشته اما حداقل کیفیت دو طبقه  بندي ویژگیانارها در این طبقه :3درجه  -3
هاي  عیوب مربوط به شکل، رنگ و ترکیدگی پوست در این دسته مجاز است اما به شرط اینکه دانه. قبلی را دارند

  . عیوب مربوط به پوسیدگی به هیچ عنوان قابل قبول نیست. داخلی را تحت تاثیر قرار نداده باشد
  . درصد از انارها مجاز هستند که از سایز استاندارد هر طبقه کوچکتر یا بزرگتر باشند 10ر کلیه این دسته د

  : هایی الزم طبق شرح زیر باشند دسته، انارها باید داراي حداقل ویژگی 3در این 
 نار مجاز استهیچ گونه صدمه دیدگی و شروع فساد در پوسته نباشد، نقص جزئی در تاج ا(انار  1کامل بودن( 
 هیچ گونه فسادي در انار مشاهده نشود، حتی در صورت داشتن نقص و فساد داخلی مانند (بودن انار  2سالم

 )فساد قلبی داخل انار برگشت خواهد خورد
 تمیز و عاري از هرگونه ماده خارجی باشد، انارها باید عاري از گرد و خاك و باقی مانده مواد شیمیایی باشند. 
  این مورد نه تنها شامل میعان رطوبت روي انار در نتیجه خروج از . رطوبت غیر معمول بیرونی باشندعاري از

 . انبار سرد شده بلکه نباید آب آزاد در داخل بسته بندي را نیز وجود داشته باشد
 ها  میوهدر بعضی از مواقع انبار کردن و حمل و نقل در کنار دیگر . عاري از هرگونه طعم و بوي خارجی باشد

 . و مواد غذایی موجب جذب مواد عطر و طعم دار خارجی در انار خواهد شد
 عاري از هرگونه صدمه دیدگی ناشی از ذرات یخ حاصل از فریز شدن رطوبت باشد . 
 عاري از هر نوع صدمه دیدگی ناشی از باال یا پایین رفتن دما باشد. 
  هاي انار از حالت طبیعی به  تغییر رنگ و بافت دانه آفتاب سوختگی منجر به(عاري از آفتاب سوختگی باشد

 )رنگ خواهد شد رنگ سفید یا بی
 اندازه انارها بر اساس قطر یا وزن آنها در نظر . بندي انارها اندازه آنها باید بر روي آن نوشته شوند در بسته

دسته  3اندازه در مورد کلیه  5این . طبقه هستند 5به طور کلی داراي  31شود و طبق جدول  گرفته می
 .شوند بندي انار به کار برده می و طبقه

  
  بندي اندازه انار روي بسته - 31جدول 

  )g(وزن   )mm(قطر   )عدد یا حروف(کد اندازه 
1  A 80>  500>  
2  B 71-81  401 -500  
3  C 61 -70  301 -400  
4  D 51-60  201 -300  
5  E 40-50  125 -200  

 
  

                                                             
1 Whole 
2 Sound 
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  انواع بسته بندي و درجه بندي انار -58شکل 

  
  محصوالت...) گذاري وبندي، انبارداري، برچسببسته(مدیریت پس از برداشت  -13

  انار انبارداري 
و در بعضی از  متفاوت این خاصیت در ارقام مختلف. جمله محاسن انار قابلیت نگهداري و انبارداري آن است از

 گراد ودرجه سانتی 4-5دماي . شود ومزه آن بهتر نیز می طعم رسد و طی مدت انبارداري ماه نیز می 5-6ارقام، به 
در سردخانه حدود انار افت وزن  .توصیه شده استدر سردخانه درصد براي نگهداري انار  80-90نسبی  رطوبت

دما  .گهداري شده درسردخانه به مراتب بهتر و بازارپسندتر استکمتر و کیفیت انار ن معمولی درصد از انبار 20
 10با افزایش هر . هاي میکروبی استهاي تنفسی، تعریق و توسعه پاتوژن مهم ترین فاکتور در کنترل فعالیت

یک پیش تیمار سریع براي  .یابد میدرجه سانتی گراد باالتر از دماي بهینه سرعت زوال دو تا سه مرتبه افزایش 
 .ها به منظور افزایش عمر تجاري انار است سردخانه استفاده از هواي فشرده است که یکی از آسان ترین روش

دما و رطوبت نسبی به صورت تنگاتنگی . دیگري است که در درجه دوم اهمیت قرار دارد عاملرطوبت نسبی 
علی  .میکروبی و پوسیدگی است بدون افزایش توسعه با یکدیگر مرتبطند و هدف به حداقل رساندن کاهش وزن،

شده و در  بندي بستهها بایستی به آرامی میوه ، ها تجارت می شوند هاي انار بدون قارچ کش رغم اینکه اکثرا میوه
هایی که به مدت نسبتا میوه .درصد نگهداري شوند% 95تا  90در رطوبت نسبی حدود  صورت سالم و تمیز بودن،

شوند، به تدریج رطوبت خود را از دست داده و پوست در انبار سردخانه نگهداري می طوالنی و بیشتر از چند هفته
کند در بعضی مواقع جدا کردن  به دلیل اینکه ظرفیت نگهداري رطوبت با دما تغییر می. شودآنها چروکیده می

بخار . سته استکاهش آب در رطوبت نسبی کم، سریع و در رطوبت نسبی باال آه. اثرات این دو عامل مشکل است
 . آب در رطوبت نسبی کم به آسانی از درون میوه به هواي خشک اطراف آن منتقل می شود

به منظور ایجاد چنین تعادلی، الزم است میزان رطوبت محیط سردخانه متناسب با نیاز هر رقم میوه تغییر 
 رطوبت مقابل در متفاوتیهاي  حساسیت انارهمانند عامل حرارت، ارقام مختلف . داده و ثابت نگه داشته شود

  . دهندمی نشان محیط
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  انار در انبار هاي بیماري
انبارداري و صادرات میوه  مشکل حال حاضر پوسیدگی میوه انار در انبار یا در مراحل بازاررسانی، مهمترین در

 از انار ترشیدگی میوهگونه و جنس قارچ یا باکتري به عنوان عامل پوسیدگی و  25 بیش از. گردد انار محسوب می
و پنیسیلیوم  A.nigerویژه  به لوسیهاي آسپرژ مختلف قارچ يها گونه. سراسر جهان گزارش شده است

Penicillium spp. 59شکل ( باشند می هاي مولد فساد قارچاین  مهمترین( .  
گلوگاه انار،  به کرم موسوم ceratoniae Spectrobatesپره  شود و شب بطور عمده از باغ شروع می پوسیدگی

 3-4این آفت . داخل میوه انار و شروع آلودگی دارد به ها و سایر پاتوژن مارگـریب يها نقش کلیدي در انتقال قارچ
پره مورد حمله قرار  هایی که در زمان برداشت بوسیله نسل آخر شب میوه در نسل دارد و تشخیص آلودگی

تا وارد  اند نیافته وهاي بسیار ریز سن یک آفت فرصتالرزیرا هنوز تخم تفریخ نشده و یا . است مشکل گیرند، می
هاي  وارد انبار شده و یا در بسته سالم ها به عنوان میوه تعدادي از این میوه. میوه شده و ایجاد آلودگی نمایند

اولیه آلودگی   کانون به عنوان ها آشکار شده و در این میوه پوسیدگی صادراتی قرارگرفته و بعد از مدت کوتاهی آثار
نیز از جمله ) Internal Break Down(داخل نسوج  نرمی .گردند هاي مجاور خود نیز می میوه آلودگی باعث

 هاي انار نرم شده، تغییر رنگ داده و طعم و مزه آن ترشیده در اثر این عارضه، دانه. است عوارض میوه انار در انبار
   .شود بدمزه می و

 مکنده، حشرات تغذیه هاي محل سوختگی، پوست، آفتاب در موجود ریز هاي ترك گلوگاه، کرم بر عالوه

 جمله از نیز نقل و مختلف حمل مراحل در یا برداشت حین ر د شده ایجاد لهیدگی باالخره مکانیکی و هاي آسیب

  .دباشن داشته دنبال به را میوه انار پوسیدگی توانند می که هستند عواملی
  

  
  ایی از فساد قارچی در انار نمونه -59شکل 

  

  هاي الزم جهت کاهش فساد انار در انبار توصیه
 اما به طور کلی .هستندتر و داراي افت وزن کمتري  مقاوم انباري هاي نسبت به پوسیدگی برخی از ارقام انار

درصد، بیشترین تاثیر در کاهش میزان  10تجاري به نسبت  وایتکس ضدعفونی میوه انار قبل از انبارکردن با
و  35هاي  ید با غلظتابروم کیلوکالري اشعه گاما، استفاده از گاز متیل100با  پرتودهی .رددا انار هاي انباريپوسیدگی
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-  90نسبی رطوبت گراد و سانتی درجه 2- 4درصد در دماي 4در متر مکعب و کاربرد کلریدکلسیم با غلظت  گرم 40
و همچنین استفاده از نوعی  ثانیه 60گراد به مدت  درجه سانتی 51ورسازي میوه انار در آب گرم  غوطه ،درصد 80

ابتدا آب گرم و سپس (یا تلفیقی از آب گرم و واکس  و )(Prolongنگ الواکس جامد قابل حل در آب به نام پرو
هاي تعدادي از محققین براي کاهش  خانه هم از جمله توصیهبه داخل سرد میوه را قبل از بردن )استفاده از واکس

  .باشد انباري و حفظ طراوت و تازگی میوه انار در طول مدت انبارداري می هاي بیماري خسارت
  

  ها و مالحظات محیط زیستیتوصیه -14
  دستورالعمل خرید، مصرف، ذخیره سم توسط کشاورزان

 .شناسایی نمایید پیش از خرید سم، نوع آفت محصول خود را -

 .سموم را فقط به میزان مورد نیاز خریداري نمایید -

  . هاي سم درج شده است، توجه نمایید در زمان خرید سم به تاریخ مصرف سموم که بر روي برچسب قوطی -
 .هاي مبارزه تلفیقی آفات استفاده نمایید براي کاهش مصرف سم از روش -

هاي خالی نوشابه،  ها به بطري اند را خریداري نمایید و از انتقال آن شده هایی که در ظروف اصلی پلمپ آفت کش
  . ها اجتناب شود ها و بویژه ظروف خالی دیگر آفت کش هاي پالستیکی کوچک، قوطی کیسه

 .هاي سم در زمان خریداري خودداري نمایید از تکان دادن بشکه -

رض چند هفته مصرف شده تا از انبار نمودن مقادیر قابل سموم را به میزانی خریداري نمایید که حداکثر در ع -
 .مالحظه آن خودداري شود

 .پاشی در هواي طوفانی و باد خودداري نمایید از سم -

 .پاشی هوایی براي نابودي آفات محصوالت خودداري نمایید از سم -

هاي الستیکی تا ساق پا براي محافظت پاها در زمان سم پاشی اسـتفاده کنیـد و شـلوار بایـد بیـرون از       از چکمه -
  . ها و روي آنها باشد چکمه

ها از یک ظرف به ظرف دیگر باید از  کش ها در مقابل ترشحات و ذرات حاصل از انتقال آفت براي محافظت از چشم -
  . ستفاده نمودعینک ایمنی و یا محافظ صورت ا

هـاي چشـم نیـز بایـد در      ها باید کامالً شسته شده و همچنین یک سري از شـوینده  پس از استفاده از سم چشم -
  .دسترس باشد

هاي سبک یک بار مصرف پوشانده شود  هاي پودري باید توسط ماسک کش دهان و بینی در زمان کارکردن با آفت -
پوشانند و  هاي مخصوص که نیمی از صورت را می همچنین ماسک. وندها پس از استفاده دور انداخته ش و ماسک

  .باشند نیز باید در دسترس باشد داراي صافی بخارات مواد آلی می
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الستیک نیتریل یـا نئـوپرن    PVCپیشبندها از جنس . باشد هاي محافظتی مفید می پیشبند یکی دیگر از لباس -
پیشبند باید قسمت جلوي بدن از گردن تا زانـو را  . باشد شوند و نوع قابل دفع آن از جنس پلی اتیلن می ساخته می

  . پیشبند نیز باید پس از استفاده کامالً شسته شده و بطور مستمر پارگی یا سوراخ بودن آن بازرسی گردد. بپوشاند
قال ماده از یک ظرف به ظرف دیگر باید از دستکش مقاوم در برابر مواد شیمیایی اسـتفاده  در هنگام تخلیه یا انت -

ها باید کامالً اندازه دست و راحت باشد و همچنین از انعطاف خوبی براي برداشـتن ظـروف برخـودار     دستکش. کرد
  .ها باید به اندازه کافی بلند بوده تا حداقل مچ دست را بپوشاند آن. باشد

ها خارج و سـپس داخـل و بیـرون دسـتکش      از پایان کار، ابتدا بیرون دستکش را با آب شسته وآنرا از دستبعد  -
  .ها بخصوص در بین انگشتان باید کامالً مورد توجه قرار گیرد نفوذ آب و پارگی آن. گردد شسته و خشک می

پارگی و آلوده نمـودن پوسـت بـدن    از قسمت   کش لباس محافظ نباید داراي پارگی باشند زیرا موجب ورود آفت -
  .شوند می

ها در محلول آب و صابون و یا هر  ها باید بطور جداگانه از سایر لباس ها و چکمه پس از پایان روز کاري، لباس -
  . شوینده دیگري شسته شوند

 .هاي سم خودداري نمایید از ریختن مواد غذایی، آب و سوخت در ظروف و قوطی -

 .ایان عمر مفید آن استفاده نماییدسموم را پیش از پ -

هاي آلوده به سم به همراه سایر البسه منزل خودداري نموده و از مواد شوینده، دستکش و آب  از شستشوي لباس -
 .گرم براي شستشوي آنها استفاده نمایید

 .در صورت مسمومیت با سم بالفاصله به پزشک مراجعه نمایید -

 .ي کنیداز تماس مستقیم با سم خوددار -

 .پاشی از خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات بپرهیزید در زمان سم -

از مصرف سموم موجود در انبار که احتمال دارد قبل از تاریخ انقضاء غیر قابل استفاده و کهنه شوند، جلوگیري  -
 .نمایید

 .در صورت مسمومیت با سم بالفاصله به پزشک مراجعه نمایید  -

  .بدن خود را با مقدار زیادي آب و صابون شستشو دهیدپس از مصرف سم  -
 .شستشو باید دقیق انجام گیرد -

 .هاي دیگر شسته شود هاي آلوده به سم نباید به همراه لباس لباس -

 .و آبگرم استفاده شود  در هنگام شستشو حتما از دستکش -

 .هاي شسته شده باید در مقابل نور آفتاب خشک شوند  لباس -

هاي غلیظ است و امکان رفع آلودگی آن به سادگی وجود ندارد،  کش ها، آلوده به آفت قدار زیادي از لباساگر م -
 .باشد  هاي آلوده می ترین شیوه سوزاندن لباس مناسب

 .هاي حاوي سم در مقابل نور آفتاب خودداري نمایید از قرار دان بشکه -
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 .کودکان و حیوانات قرار دادها را باید در محل امن و دور از دسترس  آفت کش -

 .ها بایستی به دور از مواد غذایی نگهداري شود آفت کش -

 . ها بایستی دور از آتش و المپ نگهداري شوند آفت کش -

 .ها را نباید در محوطه اتاقهاي نشیمن و خواب قرار داد آفت کش -

استفاده باشند را نسبت به محصوالت جدید توانند قابل  تر که می در انبارهاي نگهداري سم محصوالت قدیمی -
 .بندي نمایید اولویت

  حداقل جابجایی ظروف به منظور جلوگیري از نشت و یا ریخت و پاش احتمالی -
  .نگهداري در محوطه سرپوشیده جهت جلوگیري از تابش مستقیم نور خورشید -
  

  امحاء ظروف سم و کود  
 .خودداري نماییدهاي خالی سم وکود  از دفن کردن قوطی -

 .هاي خالی سموم  وکود خودداري نمایید از آتش زدن قوطی -

 .بایستی کامالً شستشو گردد کش و کود ظرف آن می پس از تمام شدن آفت -

 .هاي و کود خشک را باید در حدامکان کامالً خالی نمود ظروف آفت کش -

شده و در جاي امن نگهداري نمایید تا در دسترس آوري  تمامی مواد باقیمانده و ظروف خالی سموم و کود جمع -
 .افراد غیرمجاز و حیوانات قرار نگیرند

 .ظروف خالی سم و کود را پس از شستشو به توزیع کنندگان و یا فروشندگان سم و کود تحویل دهید -

هاي دفن زباله و  ها در محل هاي سموم و کود ، ظروف خالی و اشیاي آلوده به آفت کش از خالی کردن باقیمانده -
 .آوري ضایعات خودداري شود هاي جمع سایر مکان

ها و یا عرضه  آوري و به فروشگاه  مایع و کود باید با نفت، پارافین یا گازوئیل شسته، جمع  کش ظروف حاوي آفت -
 .کنندگان سم و کود تحویل داده شود

نمایید، زیرا مواد حاصل از احتراق آن در  کش فنوکسی اسید خودداري هاي کاغذي حاوي علف از سوزاندن جعبه -
 .دراز مدت بر روي محصوالت کشاورزي اثرات سویی خواهد داشت

 .اي، فلزي و پالستیکی ابتدا باید خرد و سوراخ شوند و سپس ارسال شوند ظروف شیشه -
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 .سینا بوعلی دانشگاه .ارشد کارشناسی نامه پایان

تحقیقات گیاهپزشکی موسسه  .نشریه ترویجی. آشنایی با کرم سفید ریشه و مدیریت تلفیقی آن .1393. ر ،کلیایی
 .ص 12 .کشور

 آریل شدن قهوهاي یا و سفید شدگی عارضه به مبتال انار هايباغ مدیریت . 1397. س ،فرجی و نرجسی، ،.م ، کاوند

 .کشاورزي ترویج و آموزش ، تحقیقات سازمان .انار
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 31، ص 41جلد . بیماري هاي گیاهیآفات و  نشریه. بررسی کرم انار در منطقه فارس. 1354. اقتدارو . ع ،کشکولی

– 21    .  
گزارش همـایش بررسـی دسـتاوردها و    . وضعیت تولید انار در کشورهاي حوزه دریاي مدیترانه. 1383. ع ،محسنی

  .ص 39. مشکالت مدیریتی کرم گلوگاه انار
 .ص 561. آخر نشر انتشارات .انار . 1390 .ع محسنی،

  . سازمان جهاد کشاورزي استان ایالم. مدیریت باغ انار. 1393. بیگی، س و .ف ، جهانپور،.، علی کرمی، ف.مظاهري، ه
، 27جلد ). برداري بهره نظام و معاونت ترویج( کشاورزي آموزش نشر انتشارات .انار شناخت .1381 .ع.س جلیلی، میر

 . 237-2، ص 9شماره 

 .نهایی گزارش .یزدي انار ملس کیفی و کمی خواص روي بر کاشت تراکم تاثیر برررسی. 1378. ر.م حسینی، میر

 .کشاورزي ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان

مجموعه مقاالت . در منطقه ورامین Specterobatesceratoniaeبررسی بیولوژي کرم گلوگاه انار. 1381. ا ،میرکریمی
  .101-95ص . سومین سمینار انار کشور

سال اول، شماره : مجله ترویجی انار). هااصول و روش( هرس انارتربیت و . 1398. ض.س ،طباطبائی .و .نرجسی، و
  .28-36 یک، ص

هاي توصیه شده  هاي هرز مهم محصوالت کشاورزي و روش ها و علف فهرست آفات، بیماري. 1390 .س ،نوربخش
 .سازمان حفظ نباتات .ها جهت کنترل آن

 تهیه و اصالح تحقیقات موسسه انار کشور، تجارتی ارقام شناسایی و ثبت طرح نهایی گزارش .1390 .ر.م شناس،وظیفه

 .ص 21. نهال و بذر

 موسسه .انار باغات خسارت در استانداردسازي و تولید پتانسیل طرح نهایی گزارش. 1394 .ر.م شناس،وظیفه

  .ص 504 .)مجزا جلد دو(. بذر و نهال تهیه و اصالح تحقیقات
انتشارات سخن  .هاي هرز انار ها و علف شناخت و مدیریت آفات، بیماري. 1397. ح،و رحیمی. ح،، افضلی.م،زاده هادي

  .ص 160.گستر
بررسی بیولـوژیکی کرم گلـوگاه انار و کارآیی زنبور تریکـو گراما براي کنترل آن در شرایط . 1379. م ،یوسفی
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 هاپیوست

  برخی تعاریف مورد نیاز  - 1پیوست 
زمان معین بر حسب نوع محصول در باغ، مزرعه، ماحصل فرایندهایی است که در اثر گذشت  :اورزيشمحصول ک

  آید که شامل انواع محصوالت زراعی، محصوالت باغی، محصوالت گلخانه و یا مکان خاص تولید بدست می
هاي گرمسیري اي، میوهجات گلخانهمحصوالت باغی شامل انواع سبزیجات و صیفی. باشداي و قارچ خوراکی میگلخانه

. باشداي و قارچ خوراکی میریزها، گیاهان دارویی، گلخانههاي معتدله، سردسیري و خشک، دانهمیوهو نیمه گرمسیري، 
اي، اي، گیاهان ریشههاي روغنی، گیاهان علوفههاي غالت، حبوبات، دانهمحصوالت زراعی شامل گیاهانی در گروه

  . باشداي، گیاهان قندي میگیاهان لیفی، گیاهان غده
شود که اجازه استفاده از آن، توسط به نشانی گفته می :ها در محصوالت کشاورزيز آالیندهنشان حد مجا 

سازمان استاندارد ملی ایران بر اساس فرایندهاي تعریف شده در دستورالعمل و استانداردهاي ملی دستورالعمل صدور، 
  .شودت کشاورزي به متقاضی داده میها در محصوال، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز آاالیندهتجدید

ملی ) هاي(شود که عدم مطابقت آنها با حدود مجاز تعیین شده در استاندارداي از مواد گفته میبه دسته :هاآالینده
ها مایکوتوکسین ها، نیترات، فلزات سنگین،کشباقیمانده آفت: این مواد شامل. کننده مضر استمربوط، براي مصرف

-شود و برخی تنظیم کننده میهاي محیطی استفاده میو موادي که براي مقابله با تنش) هاي قارچیزهرآبهسموم و (
  .باشند

شود که براي کنترل جمعیت و کاهش زیان ناشی از به ترکیبات شیمیایی و بیوشیمیایی گفته می :هاآفت کش
  ).کش، حشره کش و غیرهقارچ کش، علف : مانند(شود، زاي زنده استفاده میعوامل خسارت

شود که براي تأمین عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان و افزایش به ترکیبات شیمیایی گفته می :کود شیمیایی
  ).مانند کودهاي ازته، فسفاته و پتاسه(رود، راندمان تولید محصوالت کشاورزي در واحد سطح به کار می

المتی انسان و دام زیان بار بوده و اکثراً داراي جرم اتمی شود که براي سبه عناصري گفته می :فلزات سنگین 
مانند سرب، قلع، کادمیوم، (ذکر شده است  12968باشند و حد مجاز آنها در استاندارد ملی ایران شماره باالیی می

  ).   آرسنیک و جیوه
است و در شرایط ویژه  هاشود که حاصل فعالیت بیولوژیکی برخی از قارچبه سمومی گفته می :هامایکوتوکسین

ها، اکراتوکسین، زیرالنون، داکسی نی مانند آفالتوکسین(باشد، ایجاد شده و براي سالمت انسان و دام زیان بار می
 ...). والنول و

هاي هاي گیاهی که بر اساس دستورالعملهاي تشخیص آفات و بیماريبه آزمایشگاه :گیاهپزشکیکلینیک 
نباتات، توسط سازمان جهاد کشاورزي استان تأیید صالحیت شده و از سازمان نظام  صادره از سوي سازمان حفظ

  .شودمهندسی کشاورزي و منابع طبیعی، پروانه دریافت کرده باشند، گفته می
شود که مطابق با قانون اجازه تأسیس به آزمایشگاهی گفته می :آزمایشگاه خاکشناسی و تجزیه خاك و گیاه

ایجاد شده و وظیفه تجزیه خاك، آب و گیاه و تعیین مقدار کود  1371ه خاك و گیاه در سال هاي تجزیآزمایشگاه
  . هاي وزارت جهاد کشاورزي را بر عهده داردمورد نیاز بر اساس دستورالعمل
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واحدي است مورد تأیید وزارت جهاد کشاورزي که بر اساس  :شرکت خدمات مشاوره فنی و مهندسی کشاورزي
هاي الزم  در زمینه مدیریت و هاي میدانی و یا با استفاده از تجارب کارشناسی، توصیهها و یا بررسینتایج آزمایش

هاي هاي گیاهپزشکی، آزمایشگاهفهرست کلینیک. نحوه بهره برداري از خاك و آب و مواد کودي را ارائه دهد
کشاورزي مورد تأیید وزارت جهاد هاي خدمات مشاوره فنی و مهندسی خاکشناسی و تجزیه خاك و گیاه و شرکت

 . شودکشاورزي، همه ساله به نحو مقتضی، توسط وزارتخانه مذکور، اعالم می

شخصیت حقیقی است که از طرف متقاضی معرفی و مسئولیت کنترل کیفیت فرآیند و  :مدیر کنترل کیفیت
فنی مدیران کنترل کیفیت مصوب  باشد و طبق آیین نامه تأیید صالحیت علمی ودار میمحصول کشاورزي را عهده

تواند میمدیر کنترل کیفیت . باشدمی داراي پروانه فعالیتسازمان ملی استاندارد ایران، تأیید صالحیت شده و 
فرد معرفی شده باید تأییدیه صالحیت فنی در حوزه محصوالت .  شخص متقاضی باشد و یا توسط او معرفی شود

ضمناً نحوه . ها را از سازمان جهاد کشاورزي استان اخذ و به اداره کل ارائه نمایدکشاورزي داراي حد مجاز آالینده
  .احراز صالحیت فنی ذیربط، توسط دفتر محیط زیست و سالمت غذا وزارت جهاد کشاورزي، ابالغ خواهد شد

مدیر / و گیاهمدیر آزمایشگاه خاکشناسی و تجزیه خاك / پزشکی تواند، مدیر کلینیک گیاه مدیر کنترل کیفیت می
  . شرکت خدمات مشاوره فنی، باشد

شخصیت حقوقی است که داراي گواهی نامه بازرسی از سازمان و یا مرکز ملی تأیید  :شرکت بازرسی کننده
  .صالحیت، باشد

آزمایشگاهی است که داراي تأییدیه از سازمان و یا گواهی نامه تأیید صالحیت  :آزمایشگاه تأیید صالحیت شده
  .ملی تأیید صالحیت، باشداز مرکز 

به پروانه صادره از سوي سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی استان و سایر مراجع  :پروانه فعالیت
  . شودذیصالح مورد تایید وزارت جهاد کشاورزي براي فعالیت متقاضی، گفته می

هاي  رویکردي جامع نگر در کشاورزي با هدف توازن و تعادل تولید با جنبه :ICM(1(محصول مدیریت تلفیقی 
اقتصادي و محیط زیستی، توسط ترکیبی از اقدامات ازجمله تناوب گیاهی، کشت و کار، ارقام مناسب، استفاده 

  .  باشد می... ) سموم، کود و سوخت و (ها  درست از نهاده
تولیدي و محصول کشاورزي است که توسط سازمان جهاد کشاورزي کد شناسایی واحد  :کد شناسایی محصول

شود و بر اساس آن مشخصات تولید کننده، محصول، کلینیک، آزمایشگاه، شرکت، مبدأ تولید در استان صادر می
-و به منزله تأییدیه سازمان جهاد کشاورزي استان می سطح دهستان، بخش، شهرستان و استان قابل ردیابی است

  .باشد
  .باشدکشاورز می /واحد تولیدي/ شامل بهره بردار :تقاضیم

ها در محصوالت کشاورزي طبق استانداردهاي ملی ایران ذیربط حداکثر مجاز غلظت آالینده :هاحد مجاز آالینده
اي همتابولیتاقیمانده خود آن آالینده بوده و ها در محصوالت کشاورزي، فقط بمنظور از حد مجاز آالینده. باشدمی

  .    شودآن را شامل نمی

                                                             
1 Integrated Crop Management (ICM) 
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شود و این حصار قادر است بندي، پوشش محصول تلقی میالمللی بستهطبق تعریف مؤسسه بین :بسته بندي

ظرف باشد، از کاال محافظت و نگهداري نماید، با خریدار ارتباط برقرار : ها به شرح ذیل را ایجاد نمایدتا مطلوبیت
  .   کند و اطالعات را به او منتقل نماید، کاال را نمایش و سودمندي آن را نشان دهد

  . اشدبکلیه محصوالت کشاورزي، قبل از مرحله فرآوري در صنایع وابسته می :محصول خام کشاورزي
  تولید عبارت از یک جریان یا فرآیند است، این عبارت به نحوي در کلیه تعاریف تولید، دیده  :تولید محصول

هاي تولید به کاالها و خدماتی است که براي مصرف یا توان گفت تولید، عمل تبدیل نهادهبطور کلی می. شودمی
ها شود که عوامل تولید یا نهادهصول به جریانی اطالق میبه عبارت دیگر تولید مح. سرمایه گذاري، مورد نیاز است

تر به هر فعالیتی که باعث ایجاد به تعبیر کلی. شوندها، تبدیل میبه کاالهاي دیگري به نام محصوالت یا ستاده
آب و هایی مثل زمین، کود، بنابراین عمل تبدیل نهاده. شودمطلوبیت در زمان حال یا آینده شود، تولید گفته می

  .  سرمایه به محصوالتی مانند گندم یا جو را، تولید محصول گویند
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  ها گردش کار دریافت نشان  حد مجاز آالینده -2پیوست 
هاي شگرفی بوده هاي اخیر شاهد پیشرفتکشاورزي به عنوان تأمین کننده اصلی غذاي مورد نیاز انسان در دهه

اطمینان از کیفیت و . سهم بسزایی را در افزایش امنیت غذایی ایفا نمایدو توانسته است با افزایش کمیت تولیدات، 
هاي اخیر به جد مورد توجه مسئولین و برنامه هاي مختلف در سالسالمت محصوالت بویژه با توجه به مصرف نهاده

زي به کیفیت و سالمت محصوالت کشاور. کنندگان این محصوالت قرار گرفته استریزان بخش کشاورزي و مصرف
-ها و عملیات زراعی مناسب و مدیریت صحیح و علمی قابل دستیابی میعنوان برآیندي از کیفیت خاك، آب، نهاده

به عنوان گامی مهم در این عرصه  (crops certified)تواند با تولید محصوالت گواهی شده باشد و این مهم می
ینده ها در محصوالت انه کاربرد نشان حد مجاز آالدستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق و ابطال پرو«. محقق شود

به عنوان راهنمایی براي اخذ استاندارد تشویقی و راهکاري براي تولید محصوالت گواهی شده، در سال  »کشاورزي
ها و تشکیل جلسات متعدد هاي جهاد کشاورزي استانهاي تخصصی، سازمانبا اخذ نظرات معاونت 1397

ها و سازي فرآیندها و استفاده از خدمات رسانهاي نوین، سادهیع و بهره مندي از سامانهکارشناسی و با هدف تسر
در . وري بخش کشاورزي مورد بازنگري مجدد قرار گرفتقانون افزایش بهره 2هاي تخصصی موضوع ماده شرکت

  . ها ذکر شده استبخش زیر گردش کار اخذ نشان حد مجاز آالینده
بایست براي ثبت نام از طریق لینک ها در محصوالت کشاورزي میدمجاز آالیندهمتقاضی اخذ نشان ح) 1

 رسانی محصوالت گواهی شده و ارگانیک به آدرسواقع در پایگاه اطالع» درخواست تولید محصوالت گواهی شده«

cerganic.maj.ir  مراجعه نموده و شناسه و رمز عبور خود را از سامانه پنجره واحد خدمات الکترونیکی وزارت
  .جهادکشاورزي دریافت نماید

  .بایست انجام گیردپس از دریافت شناسه و رمز عبور از سامانه توسط متقاضی مراحل زیر می) 2
یر پروانه فعالیت، تصویر آگهی ثبت نام یا تصو(متقاضی، درخواست صدور پروانه کاربرد و مدارك مورد نیاز ) 3

را در سامانه تکمیل و بارگذاري ) هاي مربوطه، شناسنامه واحد تولیدي و فرم)در صورت دارا بودن(عالمت تجارتی 
  .نماید
  پس از ثبت مدارك، متقاضی نسبت به انتخاب مدیر کنترل کیفیت از بین اسامی مندرج در سامانه اقدام ) 4

  .نمایدمی
رئیس مرکز خدمات جهاد کشاورزي، ضمن بررسی مدارك و مستندات دریافت شده، نسبت به تأیید و یا عدم ) 5

  .نمایدتأیید مدارك، اقدام و نتیجه را به متقاضی براي طی مراحل بعدي ارسال می
کنترل در صورت تأیید مدارك توسط مرکز خدمات جهاد کشاورزي، متقاضی نسبت به عقد قرارداد با مدیر ) 6

  .نمایدکیفیت معرفی شده در سامانه اقدام می
  . مدیر کنترل کیفیت می بایست نسبت به ثبت اطالعات و بارگذاري مدارك مورد نیاز اقدام نماید) 7
  .نمایدهاي بازرسی ذیصالح معرفی شده در سامانه اقدام میمتقاضی نسبت به عقد قرارداد با یکی از شرکت) 8
بایست نسبت به بارگذاري قرارداد، جمع آوري و تکمیل مدارك ه پس از عقد قرارداد میشرکت بازرسی کنند) 9

مشخصات بسته بندي، انبارش،  -فرم گزارش بازرسی و نمونه برداري از محصول ب -الف. زیر در سامانه اقدام نماید
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فیقی حاصلخیزي خاك و هاي تکمیل شده پایش و کنترل آفات و مدیریت تلفرم -ترابري و عرضه نهایی محصول ج

ارائه حداقل یک سري نتایج آزمون  -فرم تاییدیه روند تولید محصول هـ -تغذیه گیاه توسط مدیر کنترل کیفیت د
   ).هاها، فلزات سنگین، نیترات و مایکوتوکسینشامل باقیمانده آفت کش(ها قبولی آالینده

شامل باقیمانده آفت (ها ج آزمون قبولی آالیندهشرکت بازرسی کننده پس از دریافت حداقل یک سري نتای) 10
در صورت انطباق آنها با استانداردهاي ملی به همراه مستندات ) هاها، فلزات سنگین، نیترات و مایکوتوکسینکش

  .نمایدمربوطه نسبت به درخواست کد شناسایی از سازمان جهاد کشاورزي استان اقدام می
بایست نسبت به بررسی مدارك و مستندات اقدام و در اي استان میمسئول محیط زیست و سالمت غذ) 11

  .صورت تأیید، جهت تخصیص کد شناسایی به رئیس سازمان جهاد کشاورزي استان ارسال نماید
کد شناسایی تخصیصی، توسط مسئول محیط زیست و سالمت غذا با امضاي رئیس سازمان جهاد کشاورزي ) 12

  .گرددضی جهت ارائه به کمیته صدور عالیم استاندارد اعالم میاستان به شرکت بازرسی و متقا
شرکت بازرسی کننده پس از اخذ کد شناسایی محصول از سازمان جهاد کشاورزي استان، مدارك و ) 13

  .نمایدمستندات مرتبط را جهت طرح در کمیته عالئم، به اداره کل استاندارد استان ارسال می
سط اداره کل استاندارد استان انجام و در صورت وجود نقص، موارد به شرکت بررسی مقدماتی مدارك تو) 14

شرکت بازرسی کننده موظف است پس از دریافت . بازرسی کننده و سازمان جهاد کشاورزي استان اعالم خواهد شد
براي طرح در  ، اقدام و پس از تکمیل آن،)ها(نظرات اداره کل استاندارد استان، نسبت به بررسی و پیگیري رفع نقص

  . کمیته عالئم، به اداره کل استاندارد و سازمان جهاد کشاورزي استان ارسال نماید
ها توسط نماینده مطلع و تام االختیار سازمان جهاد کشاورزي استان در صورت عدم تأیید مکتوب رفع نقص) 15

کشاورزي، توسط اداره کل استاندارد،  ها درمحصوالتدر جلسه کمیته عالئم، پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده
  .صادر نخواهد شد

درصورت کامل بودن مدارك، اداره کل استاندارد استان نسبت به تشکیل کمیته عالئم و طرح موضوع در ) 16
  .کمیته اقدام می نماید

رداد صدور بایست نسبت به عقد قرادرصورت تأیید مستندات و موافقت با اعطاي پروانه کاربرد، متقاضی می) 17
  .ها درمحصوالت کشاورزي با اداره کل استاندارد استان اقدام نمایدپروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده

درصورت تأیید مستندات و موافقت با اعطاي پروانه کاربرد در کمیته امور عالئم، اداره کل استاندارد، پروانه ) 18
  .نمایدبراي سازمان جهاد کشاورزي استان ارسال می اي از آن راکاربرد را به متقاضی تحویل و نسخه

  .شوددر هر مرحله از فرآیند نتیجه از طریق ارسال پیام تلفن همراه به ذینفع اطالع رسانی می) 19
ها در محصوالت نشان حد مجاز آالینده«رقمی را در ذیل  10دارنده پروانه کاربرد مکلف است شماره پروانه ) 20

  .د شناسایی اخذ شده از سازمان جهاد کشاورزي استان را بر روي بسته بندي محصول درج نمایدو نیز ک» کشاورزي
ها و یا تغییر متقاضی داراي پروانه کاربرد موظف است در صورت ایجاد هرگونه تغییرات در اطالعات فرم) 21

  .نمایدکشت، مراتب را به سازمان جهاد کشاورزي و اداره کل استاندارد استان اعالم 
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حداقل دو ماه قبل از پایان اعتبار پروانه کاربرد، متقاضی باید درخواست تجدید پروانه را به همراه مدارك به ) 22
  .اداره کل استاندارد و سازمان جهاد کشاورزي استان ارائه نماید

ها در زمینه آالینده در صورت انقضاي مدت اعتبار پروانه کاربرد، متقاضی مجاز به استفاده از نشان حد مجاز) 23
  .باشدمرتبط با دامنه کاربرد نمی

 48متقاضی پس از وصول ابالغ اداره کل، مبنی بر ابطال پروانه کاربرد، موظف است حداکثر ظرف مدت ) 24
ها در محصول کشاورزي براي همان محصول ساعت نسبت به توقف تبلیغات و عدم استفاده از نشان حد مجاز آالینده

اداره کل استاندارد استان مراتب را جهت درج در . روانه ابطال شده به اداره کل استاندارد اقدام نمایدو تحویل پ
  .نمایدسامانه به سازمان جهاد کشاورزي استان اعالم می

در خصوص نتایج آزمون و یا گزارش بازرسی ) کنندهدر صورت بروز اختالف بین متقاضی و شرکت بازرسی) 25
متشکل از رئیس سازمان جهاد کشاورزي استان و یا معاون ذیربط ایشان و ) ه مشترك حل اختالفموضوع در کمیت(

مدیر کل اداره استاندارد استان و یا معاون ارزیابی انطباق ایشان و نیز کارشناسان مطلع از آن سازمان و آن اداره کل 
ه موظف است حداکثر ظرف مدت پنج روز ضمناً این کمیت. گیردمطرح و مورد بررسی و اتخاذ تصمیم، قرار می(

مسئولیت تشکیل . کاري نسبت به تعیین تکلیف موضوع، اقدام و نتیجه را به متقاضی و شرکت بازرسی، اعالم نماید
ف، بر عهده اداره کل استاندارد استان بوده و نظر کمیته مشترك حل اختالف، قطعی و کمیته مشترك حل اختال

  . الزم االجراست
فارغ : باشدوجه به دستورالعمل مذکور نحوه احراز صالحیت فنی مدیران کنترل کیفیت بشرح زیر میبا ت) 26

هاي آموزش فنی و توانند در دورههاي کشاورزي واجد شرایط با مدرك کارشناسی و باالتر میالتحصیالن رشته
این افراد پس از طی . نمایند شود شرکتتخصصی که توسط دفتر محیط زیست و سالمت غذا وزارت متبوع اعالم می

هاي آموزشی و احراز صالحیت فنی به عنوان افراد منتخب جهت معرفی به اداره کل استاندارد استان براي اخذ دوره
ها از طریق سازمان جهاد کشاورزي هر زمان، مکان و نحوه برگزاري دوره. شوندپروانه مدیر کنترل کیفیت معرفی می

  .استان اعالم خواهد شد
بایست نسبت به گذراندن اند، میافراد داراي پروانه مدیریت کنترل کیفیت که قبال موفق به اخذ پروانه شده) 27

  .شود شرکت نمایندهاي فنی که توسط دفتر محیط زیست و سالمت غذا وزارت متبوع اعالم میدوره
اه در صورت احراز شرایط و هاي تجزیه خاك و آب و گیهاي گیاهپزشکی، آزمایشگاهمدیران کلینیک )28

توانند به عنوان مدیر زیست و سالمت غذا وزارت متبوع، میهاي فنی اعالمی از طرف دفتر محیطگذراندن دوره
 .کنترل کیفیت به سازمان ملی استاندارد معرفی شوند
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با تأکید بر تولید محصوالت گواهی  (ICM)هاي مدیریت تلفیقی محصوالت روش -3پیوست 
 شده

در شرایط کنونی تولید محصوالت کشاورزي و با در نظر گرفتن تغییرات آب و هوایی، کاهش منابع، امنیت و 
سالمت غذا  عالوه بر سه مرحله کاشت، داشت و برداشت در عملیات مرسوم کشاورزي  باید به  دو مرحله مهم و 

در این پنج مرحله ) ICM1(تلفیقی محصول تأثیرگذار قبل از کاشت و پس از برداشت نیز توجه داشت، طرح مدیریت 
مجموع نیازهاي محصول شامل آب و هوا، خاك، تغذیه و آبیاري مناسب، کنترل آفات، نحوه کاشت . شودخالصه می

و برداشت، زمان درست شروع عملیات، میزان دقیق نیازها، مکانیزاسیون، نوع محصول مورد نیاز در بازارهاي داخلی 
کشور و خارج از کشور، نحوه  و نقل، نگهداري و انبارداري، توزیع محصول در سطح شهر،و خارجی، نحوه حمل 

  . شود محصول خوانده می) تلفیقی(عرضه و مصرف آن مدیریت جامع 
خیزي عنوان تنها روش قابل اطمینان براي افزایش حاصل هاي شیمیایی به مدت چند دهه به کش کودها و آفت

ي کاربرد این مواد نسبت به درآمد  هزینه  یت افزایش عملکرد مورد توجه بودند، زیراخاك و کنترل آفات و در نها
هاي تولید و با گذشت زمان و به دلیل افزایش هزینه  اما. حاصل از فروش محصوالت کشاورزي بسیار کم بود

ودگی منابع خاك و کنندگان براي مواد غذایی سالم و با کیفیت، توسعه پایدار و کاهش آلروزافزون مصرف  تقاضاي
مدیریت   اجراي .به عنوان یک روش مدیریتی تاثیرگذار مدنظر قرار گرفت  ) ICM(آب، مدیریت تلفیقی محصول 

باشد، با کاهش مصرف که تضمین کننده توسعه پایدار و تولید محصول سالم می عالوه بر آن) ICM(تلفیقی محصول 
تواند  نیز می  ها و انرژي مصرفی توجه به سایر ابعاد کاهش مصرف نهادهکود و سم منجر به افزایش درآمد کشاورز و با 

   .درآمد واقعی کشاورز را بهبود دهد
  

  مفاهیم و تعاریف
در این نوع مدیریت، . روشی مناسب براي تولید محصوالت کشاورزي است) ICM(مدیریت تلفیقی محصول 

ترکیب شده و تولید اقتصادي محصوالت زراعی را با هاي مدرن و مناسب هاي سنتی با تکنولوژيبهترین روش
این نوع مدیریت بر مبناي درك تعادل پیچیده بین محیط زیست . رساندمدیریت زیست محیطی مثبت به تعادل می

 .باشدو کشاورزي است و یک رویکرد کل مزرعه در دستیابی به تعادل و توسعه پایدار می

مدیریت اراضی، مدیریت محصول، مدیریت مواد مغذي، : عبارتند از) ICM(اجزاي اصلی مدیریت تلفیقی محصول 
-با بهترین روش) ICM(هاي مدیریت تلفیقی محصول هر یک از این مولفه. باشدمدیریت آفات و مدیریت مالی می

 . پوشانی وجود داردکشاورزي مرتبط بوده و بین اجزاي آن هم) BMP2(هاي مدیریت 

تواند براي کاهش فرسایش خاك و تحرك مواد مغذي، جلوگیري از افزایش کشت می به عنوان مثال، تناوب در
 .تر شدن مواد غذایی از طریق استفاده از گیاهان تثبیت کننده نیتروژن استفاده شودآفات و متعادل

                                                             
1 Integrated Crop Management  
2 Best Management Practices 
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ا تري ر، کشاورزان از منابع موجود در مزرعه استفاده بهتر و مناسب)ICM(از طریق مدیریت تلفیقی محصول 
هاي کشاورزي مانند خواهند داشت و در نهایت، سپس بهبود استفاده از منابع در مزرعه و کاهش وابستگی به نهاده

هاي مدیریتی به منظور ها از طریق ادغام اجزاي مدیریت مزرعه و  اعمال بهترین شیوهها و علف کشکود، آفت کش
نهایت منجر به دستیابی به یک استراتژي بلندمدت و  وري و به حداقل رساندن آلودگی است که درافزایش بهره

 .پایدار براي کل مزرعه خواهد شد

کاهش و یا . هاي مزرعه استکاهش یا جایگزینی ورودي) ICM(یکی از اهداف اصلی مدیریت تلفیقی محصول 
مر منجر به کاهش جایگزینی ورودي مزرعه بدون کاهش قابل مالحظه در عملکرد امکان پذیر نخواهد بود، اما این ا

 .هزینه تولید و کاهش ضایعات زیست محیطی و تنوع زیستی خواهد شد

توان به عنوان روشی براي تولید محصوالت کشاورزي در نظر گرفت که را می) ICM(مدیریت تلفیقی محصول 
)  ICM(محصول بنابراین، مفهوم مدیریت تلفیقی . گیردواسط بین تولید متعارف و تولید آلی محصوالت قرار می

یک نگرش . تواند در نهایت به عنوان یک روش سازگار بین دو نوع نگرش متفاوت در تولید محصول قرار گیردمی
محیطی در مقابل نگرش تولید تولید حداکثري محصوالت کشاورزي با استفاده بیشتر از منابع طبیعی و زیست

 .  ت کشاورزي خواهد بودمقرون به صرفه، اقتصادي و با امنیت کافی براي محصوال

کند و را دشوارتر می) ICM( رسد ولی تعریف دقیق مدیریت تلفیقی محصولاین تعریف گرچه آسان به نظر می
، )IFS2(هاي یکپارچه کشاورزي ، سیستم)IP1(این موضوع در زمان استفاده از اصطالحاتی مانند تولید یکپارچه 

) IWM5(هاي هرز ، مدیریت یکپارچه علف)IDM4(ها یکپارچه بیماري، مدیریت )IPM3(مدیریت یکپارچه آفات 
رابطه بین . دشوارتر نیز خواهد شد)  IWRM7(منابع آب  و مدیریت یکپارچه) INM6(مدیریت یکپارچه حاصلخیزي 

 .در شکل زیر نشان داده شده است) ICM(این اصطالحات و مدیریت تلفیقی محصول 

 
  و اصطالحات مرتبط)  ICM(تلفیقی محصول  ارتباط بین مدیریت -60شکل 

 

                                                             
1 Integrated Production 
2 Integrated Farming systems 
3 Integrated Pest Management 
4 Integrated Diseases Management 
5 Integrated Weeds Management 
6 Integrated Nutrient Management 
7 Integrated Water Resource Management 
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IPM / IDM / IWM / INM هاي مدیریت تلفیقی محصول توانند به عنوان مؤلفهمی)ICM ( در نظر گرفته شوند

هاي مدیریتی مواد مغذي و آبیاري، تمرکز هاي هرز و جنبهها، علفآفات، بیماري خاص بر روي مدیریتکه به طور 
محصور  IFS / IPرا پوشش داده و به نوبه خود توسط  IPMبسته ) ICM(یت تلفیقی محصول بنابراین مدیر. دارند

از لحاظ فنی، اگر دام وجود داشته باشد، . شوداشتباه در نظر گرفته می ICMاغلب با  IFSبا این توضیح، . شده است
IFS  یاIP یت تلفیقی محصول باید استفاده شود، ولی بدون در نظر گرفتن وجود دام در مزرعه، مدیر)ICM (

  .تري خواهد بوداصطالح مناسب
 

 )ICM(راهکارهایی اجرایی مدیریت تلفیقی محصول

کشت و توسعه محصوالت کشاورزي معموال به معناي تمرکز یک محصول مشخص و واحد در یک منطقه محدود 
یک محصول انجام شود،  به جاي آن که عملیات مدیریتی براي) ICM( در مدیریت مدیریت تلفیقی محصول. است

شود مانند مینوان یک جمعیت واحد به کار برده هاي کشاورزي و مدیریتی براي کل مزرعه به عکلیه عملیات
در نظر گرفتن موارد زیر یک شروع مناسب براي مدیریت یکپارچه تولید محصوالت . عملیات کاشت و برداشت

  :باشدکشاورزي می
  .باشدریابی، انتخاب نوع محصول و مدیریت پس از برداشت محصول میریزي مناسب شامل بازابرنامه -
هاي تولید و مدیریت آفات، از جمله نوع خاك و زهکشی، هاي تولید با توجه به تمام جنبهانتخاب مناسب محل -

  .مشکالت آفات گذشته، مواد مغذي خاك و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك
شامل فعالیت آفات، نیازهاي آبیاري و مشکالت زهکشی و همچنین سالمت شناسایی مشکالت تولید محصول  -

  .عمومی محصول در هر مرحله از تولید
آوري آمار و اطالعات در خصوص تاریخچه زمین مورد نظر از جمله مشخصات زمین، نوع و میزان کاربرد جمع -
 .کش و کود، و آفات اصلی موجود در منطقهآفت

 .پیگیري و بررسی تصمیمات مدیریتی پس از فصل تولید براي بهبود سودآوري: زینهتجزیه و تحلیل سود و ه

هاي کاهش مصرف مواد شیمیایی استراتژي: هاي تولیدهاي مدیریتی براي کاهش ورودي  به محلگزینه
از نوع، میزان  وري در استفادهافزایش بهره. وري گرددتواند موجب تغییر در مدیریت یکپارچه تولید و افزایش بهرهمی

  ها ها و طراحی مجدد سیستم کاشت و برداشت براي کاهش وابستگی به وروديو زمان مصرف صحیح ورودي
  .باشدمی

ها شامل کاهش شخم؛ وري از وروديهاي مناسب براي به حداکثر رساندن بهرهاستراتژي: هاکارایی ورودي
هاي تحمل آفات، شناخت آستانه اقتصادي براي هر انهها، استفاده مناسب از آستکشکاهش مصرف کود و  آفت

بینی وقوع آفت و قدرت عرضه مواد مغذي خاك و حداکثر سازي تعامالت بین ها براي پیشورودي، استفاده از مدل
هاي اي در هزینهجویی قابل مالحظهکاهش کشت تک محصولی باعث صرفه. باشدخاك و مدیریت محصول می

در ابتدا به عنوان ابزاري براي مدیریت آفات کشاورزي توسعه یافته است ) ET(هاي اقتصادي نهشود، آستاورودي می
  .ها، کود و آبیاري نیز اعمال شده استهاي هرز و بیماريهاي تولید مانند علفو پس از آن به سایر مؤلفه
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محصوالت گواهی براي استفاده در ) کود، بذر و سم(نهاده هاي مجاز فهرست مواد و -4پیوست 
  شده

  فهرست کودهاي مجاز -الف
از نظر تطابق ) کودهاي شیمایی، آلی، زیستی، مواد بهساز خاك(براي اطمینان از کیفیت انواع مواد کودي 
ها هر ماده کودي مورد استفاده حتما بایستی از داراي شماره ثبت محتوي با برچسب و نیز از نظر غلظت آالینده

براي اطمینان از اصالت مواد کودي مورد استفاده . باشدمواد کودي بدون شماره ثبت ممنوع میباشند و استفاده از 
توان اقدام نمود اول با مراجعه به سایت پایگاه جامع اطالعات مواد کودي کشو مؤسسه تحقیقات به دو طریق می

روش دوم استفاده . و درج نام یا شماره ثبت اصالت ماده کودي را جستجو نمود www.swri.irخاك و آب به نشانی 
خریداران می توانند  شماره ثبت مندرج برچسب روي بسته کود مورد نظر را به شماره  از سامانه پیامکی است که

  .پیامک کنند 3000646424
  

  فهرست سموم مجاز -ب
 هرز و سموم مجاز براي مصرف در باغات انار به نشریههاي ها، علفبیماري جهت دریافت فهرست آفات،

هاي توصیه شده جهت هاي هرز مهم محصوالت عمده کشاورزي، سموم و روشها و علففهرست آفات و بیماري"
  https://ppo.irکشور به نشانی الکترونیکی  سازمان حفظ نباتاتمندرج در پایگاه الکترونیکی  "کنترل آنها
  . مراجعه شود
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  ها هاي تجزیه خاك، آب، گیاه، کود و آفت کش روش -5پیوست 
  هاي تجزیه خاك، آب گیاه و کودروش -الف

هاي ارائه شده توسط موسسه تحقیقات خاك و آب در نشریات زیر براي تجزیه خاك، آب، گیاه و کود از روش
  . مراجعه گردد www.swri.irبه پایگاه الکترونیکی به نشانی 

  هاي تجزیه گیاهروش - 1
  هاي تجزیه شیمیایی خاك و آبشرح روش - 2
  هاي تجزیه کودروش - 3

 

  ها براي ارزیابی محصوالت گواهی شدهکشهاي استخراج و آنالیز باقیمانده آفتروش -ب
به شماره  1392ها در محصوالت کشاورزي در سال کشباقیمانده آفتگیري هاي اندازهاستاندارد ملی براي روش

 -ها به روش کروماتوگرافی گازيکشگیري میزان باقیمانده آفتاندازه - مواد غذایی با منشا گیاهی«با عنوان  17026
ریلی و جداسازي استونیت /طیف سنجی جرمی متوالی پس از استخراج -یا کروماتوگرافی مایع /سنجی جرمی وطیف

لذا این . تهیه و تدوین شده است»  روش آزمون -روش کچرز - (dispersive SPE)پاکسازي با فاز جامد پخشی 
 BS- EN15662- 2008-Foods of plant "استاندارد که بر اساس استاندارد معرفی شده اتحادیه اروپا با عنوان 

origin: Determination of pesticide residues using GC-MS and/or LC-MS/MS following 
acetonitrile extraction/partitioning and cleanup by dispersive SPE— QuEChERS-method"  

ها از محصوالت کشسازي روش استخراج باقیمانده آفتترجمه و تدوین شده است به عنوان بهترین مرجع یکسان
  .باشدهاي آبی و خاك نیز قابل کاربرد مینمونهاستاندارد با کمی تغییرات براي  شود بعالوه اینکشاورزي محسوب می

 http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=44946 : لینک دسترسی به این استاندارد عبارت است از

  
  آنالیزهاي مورد نیاز گیاه براي اراضی تحت کشت محصوالت گواهی شده -32جدول 

 توضیحات تواتر اندام زمان نمونه برداري نوع آنالیز ردیف

1 

  فلزات سنگین
Ni 
Cd 
Pb  
Cr 

  
  هنگام برداشت
  هنگام برداشت
  هنگام برداشت
 هنگام برداشت

  
  اندام خوراکی
  اندام خوراکی
  اندام خوراکی
 اندام خوراکی

  
  هرساله
  هرساله
  هرساله
 هرساله

با هدف کنترل حد مجاز  آالینده ها 
 در محصول

2 

  عناصر  غذایی ضروري
N 
P 
K 
Ca 
Mg 
Fe 
Zn 
Mn 
Cu 
B 

زمان توصیه شده براي 
 زدن گیاه

 برگ
بسته  نیاز بر اساس 
درخواست کارشناس 

 توصیه کودي
 با هدف مدیریت تغذیه گیاهی
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  اصلیفهرست اسامی هماهنگ کنندگان کارگروه 
  آقاي دکتر کامبیز بازرگان  سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزي

  آقاي دکتر سعید سعادت  دفتر محیط زیست وسالمت غذا
  آقاي مهندس محمد حسین کریمی  دفتر محیط زیست وسالمت غذا

  
  هماهنگ کنندگان و دبیران تخصصی موسسات مادري

  رضاییآقاي دکتر حامد   موسسه تحقیقات خاك و آب 
  آقاي مهندس یوسف رضا باقري

  خانم مهندس تبسم قطبی  موسسه تحقیقات گیاهپزشکی

  آقاي دکتر عبداالمیر راهنما   موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
  خانم دکتر سارا سنجانی

  آقاي دکتر عبدالحمید محبی  موسسه تحقیقات علوم باغبانی 
  ، آقاي دکتر ابوالفضل گلشن تفتیمهندس رضا فامیل مومن آقاي   موسسه تحقیقات فنی و مهندسی 

   
  

  عنوان نگارندگان

 )پیشگفتار(مقدمه   حامد رضایی 

   گردش کار دریافت نشان حد مجاز آالینده ها     سعید سعادت

 مدیرت تلفیقی محصول   شهرام امیدواري

 آنمعرفی محصول و شرایط عمومی و اختصاصی تولید   محمدرضا وظیفه شناس

 و میر ناصر نویدي ،  علیرضا سید جاللی علی زین الدینی، سید  
  محمدرضا وظیفه شناس

 قبل از کاشت   مدیریت

 ویژگی هاي مهم در انتخاب محل تولید محصول گواهی شده

  اقلیم مناسب
  انتخاب زمین

 حامد رضایی، یوسف رضا باقري

  مدیریت حاصلخیزي خاك قبل از کشت
  برداري خاكروش نمونه 

  روش نمونه برداري آب
  آنالیزهاي خاك،آب و گیاه مورد نیاز در نظام محصوالت گواهی شده

  محمدرضا وظیفه شناس

  مدیریت آماده سازي و کاشت انار
  تهیه بستر مناسب کاشت

 پیشنهاد ارقام مناسب خصوصیات ارقام مختلف انار و

  کاشت  روش
  تراکم کاشت

  انتقال تاریخ کاشت و
  آبیاري هنگام کاشت



 دستورالعمل تولید انار گواهی شده                                                                                                          114

 

 ، فرهاد رجالیمحمدرضا وظیفه شناس 

  مدیریت داشت محصول
  مدیریت حاصلخیزي خاك و تغذیه گیاه

 نمونه برداري گیاه و تجزیه آن

  و راهکارهاي مدیریت آن انارعالئم بیش بود و کمبود عناصر غذایی در 
و گیاه با تاکید بر  تفسیر نتایج و توصیه کودي بر اساس آزمون خاك

  همحصوالت گواهی شد
  در محصوالت گواهی شده) عناصر سنگین(ها مدیریت کاهش آالینده حامد رضایی، یوسف رضا باقري

  
  آبیاري براي تولید محصول گواهی شده مدیریت آب و

  محمدرضا وظیفه شناس،حامد رضایی

محصول و هاي موثر غیرزنده محیطی بر معرفی عوامل محیطی و تنش
  چگونگی مقابله با آنها

  شوري آب و خاك
  سرما و یخبندان

زا زنده محیطی و مدیریت آنها به منظور تولید معرفی عوامل زنده خسارت  غالمرضا برادران، بتول صمدانی هادي زهدي،
  محصول گواهی شده

  وظیفه شناس محمدرضااکبر جوکار، 
  مدیریت برداشت و پس از برداشت

  رهاي مرتبط با زمان رسیدگی فیزیولوژیک اناشاخص 
  نکات حین برداشت

 )...بسته بندي، انبارداري، برچسب گذاري و( مدیریت پس از برداشت  شناس محمدرضا وظیفهاکبر جوکار، 
  محصوالت گواهی شده

  توصیه ها و مالحظات زیست محیطی  محسن مروتی 
پزشکی، مؤسسه گیاه، مؤسسه تحقیقات مؤسسه تحقیقات خاك و آب

تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر، مؤسسه تحقیقات باغبانی، مؤسسه 
  تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزي

  منابع مورد استفاده

  
  پیوست ها

  سعید سعادت، محمد حسین کریمی
  برخی تعاریف مورد نیاز- 1پیوست
  گردش کار دریافت نشان حدمجاز - 2پیوست

با تاکید بر تولیدات ) ICM(روشهاي مدیریت تلفیقی محصوالت- 3پیوست  شهرام امیدواري
  محصوالت گواهی شده

براي استفاده در ) کود،بذر و سم(فهرست مواد ونهاده هاي مجاز  - 4پیوست  موسسه تحقیقات خاك و آب،موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
  محصوالت گواهی شده

  خاك،آب،گیاه،کود و آفت کش روشهاي تجزیه - 5پیوست  وحیده مهدوي، حامد رضایی
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