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   دهــچكي

سطح زیر کشت . است محصوالت کشاورزي ز نیازهاي پایه و ضروري در انجام بیمهپتانسیل تولید محصول، ا برآورد      

بروز  صورتدر  باغ دار حمایت ازو انجام بیمه این محصول می تواند   هزار هکتار است  77انار در کشور در حال حاضر 

فولوژیکی در خارج از ورم هايبا شاخص  عملکردتعیین  جهت کاربرديبرنامه  طراحی ،فاهدابا   لذا. باشد خسارات

، قابل استفاده و نتایج حاصل از آن در بین کارگزاران بیمه بوده اه یکنواختی، دقت و هماهنگی در دادهکه داراي  فصل

بررسی و تدوین  " هاي پروژه ،به باغداران گرددیکسان سازي پرداخت خسارت و بازدید  نیاز به کاهشباشد و موجب 

در  "در باغ هاي انـار   خسارت زاتهیه دستورالعمل استاندارد تشخیص و ارزیابی عوامل "و  "مدل برآورد پتانسیل تولید

 چـون  .انجـام گردیـد  در استان هاي یزد، مرکزي، فارس و خراسان رضـوي    15و  11هاي  در سال طرح مستقل 2قالب 

 درختان تراکم ،تنه سطح مقطع لهتعیین کننده از جم صفاتاز لذا   ،بود پتانسیل عملکرد در خارج از فصل هدف تعیین

وضعیت باغ،   رسیدگی بهتعداد تنه، ، سانتی متر مربع سطح مقطع شاخه به ازاء تعداد محل هاي قبلی میوه، (فاصله کاشت)

که بیشترین ارتباط را در تعیـین عملکـرد داشـتند بـا هـم در قالـب        صفاتی و گردیدستفاده او محدودیت آبیاري  خاک

 صورتمشخص شد که این ضرایب در نهایت می تواند به  صفتضریب موثر جهت هر شدند و  در نظر گرفتهماتریس 

 .اده نمودیممرمولی را ارائه و نرم افزاري را آفبراي تعیین پتانسیل عملکرد ا م .مه گزار قرار گیردجداول خاص در اختیار بی

که نشان دهنده موثر بودن (R2=0.86 )اشتدحقیقی  مقدار تولید مبستگی باالیی با هار با این نرم افز تخمینی تولید پتانسیل

 .می باشد این نرم افزار در تعیین پتانسیل عملکرد

 ، وضعیت خاک، بیمه گزارسطح مقطع تنه انار، پتانسیل تولید،:  كلمات كليدي
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 مقدمه

 (42)موفق نخواهد بود عملکرد انسیلپتهاي مورد نیاز جهت تعیین  گزینهبدون اطالع از  ،کشاورزيمحصوالت  بیمه   

که با سرمایه  ردد،کشاورزيگ می کشاورز زیانمنجر به  ،باغیک  انپتانسیل تولید درخت تعیینمحاسبه اشتباه در  از طرفیو 

 نقشو باغ  پایه یک  میزان تولیدلذا  همواره موضوع  ،است و مستمر مناسب درآمدي در انتظارگذاري و مدیریت صحیح 

بـه منـابع    اتکابیمه گزار است تا با  کشاورز، محقق و براي  سئواالت اساسی، از عملکرد جهت افزایش صحیحمدیریت 

 عملکرد اقتصاديبه  واقعی نگرشیدر این راستا و براي . (55)و مناسب داشته باشند صحیح پاسخیبتوانند علمی و عملی 

 . نمودیم انار تانسیل تولیدپ برآورد رسی و تدوین مدلانار؛ اقدام به بر به خصوص ،باغ

اما به تنهایی وابسته به هیچ یک  است (1،44،50)محیطی و (27،15)ژنتیکی فاکتورهاي هرچند موثر از  عملکرد گیاهان

وابستگی به  اصالح شده ارقام و در بیشتروابستگی به عوامل محیطی   ،وحشی گیاهانکه در  عامل نبوده به نحوي 2از این 

 وبیماریها  مبارزه با آفات و .آبخاک و مدیریت  تغذیه و  فاکتورهاي مهمی مانند  .(41)شتر می باشد عوامل ژنتیکی بی

 نقشو  فاکتورهااین  تمایزشناخت و  لذا ،(35،20،24)هستندعملکرد تغییر  در عوامل بعدي موثر علف هاي هرز  کنترل

 یمدل تدوین پژوهش سعی شده است تا با ایندر . (45،52)است ، راهنماي مناسب براي بیمه گزارتولید پتانسیلآنها بر 

 ان انار، بتوانند حتی در زمان خواب درخت کشوراران در تمام مناطق زبیمه گ این امکان فراهم گردد تا و عملی ساده علمی

 .داشته باشندیا پتانسیل تولید از عملکرد  یکسان و نگرشی جامع

از ، شیشه کپ، خزر و بجستانی کاشاننادري  ، ساوهلک آوملس ی از جمله ایران ارقام تجاري مهم عزیزمان کشوردر 

با ایـن   جدید اقتصاديو  تجاري هاي باغ بیشترو  داشته خاصی اهمیت، قم اقجقو  نی ریزرباب ، ملس یزدي ،خراسان

 وجود داردهمان منطقه ارقام با ژنوتیپ هاي بومی  این اختالط برخی از ،قدیمی باغهاياما در . (33)ارقام احداث می شود

هر یک از ارقام  با وجود داشتن  یاز طرف. قبل از هرچیز باید تمایز کلی صفات درختان نسبت به یکدیگر مشخص شود لذا

در بین سایر ارقام انار منطقه  ،، مثال رقم ملس دانه سیاه اصفهانداردرا نیز خاصی خصوصیت  با سایرین، صفات مشترک

هرگونه برآورد پتانسیل تولید مربوط به همان منطقه است زیرا انار در  لذا (12)داردکرم گلوگاه  بهبیشتري مقاومت  ،یزد

 .(7،1،10)و آب عملکردي متفاوت خواهد داشت شرایط مختلف خاک
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 نياز اقليمی و خاكی انار 

ها سازگاري نشان داده  انار بطور طبیعی در دامنه وسیعی از شرایط آب و هوایی قابلیت رشد داشته و به انواع خاک 

هایی که داراي زهکشی کمی باشند، حساس بوده و رشد آن در این شرایط کم و  این گیاه به خاک. (7،25،24)است

هاي رسی شنی عمیق است  بهترین شرایط خاکی جهت کشت و کار انار، خاک. (7،25)کیفیت محصول کاهش می یابد

هاي گرم و طوالنی برخوردار هستند، قابل حصول  اطقی که از تابستانو بیشترین رشد و عملکرد و کیفیت محصول در من

متري  1200درجه عرض شمالی و جنوبی برآورد گردیده و تا ارتفاع  41محدوده جغرافیایی این محصول تا . (1،10)است

 .(2،14،30)توان آن را پرورش داد از سطح دریا می

 سانتیدرجه  -12کمتر از  دمايانار در . یت به سرما استهاي کشت وکار انار حساس یکی از مهمترین محدودیت

گراد ذکر کرده  درجه سانتی  -11و برخی منابع نیز آسیب پذیري به سرماي زمستان را تا ( 27)بیندمی  صدمه گراد

ه در این گیاه جهت غلبه بر دوره خواب ب. (31)و از این نظر حساسیت انارهاي شیرین از ترش بیشتر است( 27،31)اند

هاي گرم و خشک و  گراد نیاز بوده و میوه براي رسیدن کامل به تابستان درجه سانتی  0-7 دمايساعت  100-200

ان البته تابست . (32،37)خوب نمی شود   هاي مرطوب کیفیت میوه که در نواحی با تابستان طوريه ب( 32)طوالنی نیاز دارد 

ذکر + cْ45این لحاظ  ازحد تحمل انار (. 13،14،25 )ا می شوده هاي خیلی داغ نیز موجب آفتاب سوختگی در میوه

 (.2،25)گردیده است

این قبیل میوه ها برخالف میوه هاي (. 25،14،34)می باشد  1تریککایممیوه انار از جمله میوه هاي غیرکال

ه اگر انار ب نابراینب. و سپس برداشت گردند برسندتریک مانند سیب، موز، گالبی و غیره می بایست روي درخت یماککال

کامل رسیده باشد قابل  رسیدگیمیوه انار زمانی که به مرحله  بنابراین .باقی می ماندشود ترش و گس  چیدهصورت نارس 

این میوه پس از رسیدگی کامل در صورتی که مدت یک یا دو هفته روي درخت باقی بماند . برداشت و نگهداري است

و روز گرم و خشک باشد کیفیت  خنکه به ویژه اگر در این مرحله هواي شب رنگ پوست آن بهتر می شود و البت

 (.14)گردد  بهتر می لمحصو

                                                 
1
- Nonclimacteric  
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ماه در انبار نگهداري کرد و براي اینکه اثرات آسیب  2درجه سانتیگراد به مدت  5میوه انار را می توان در دماي         

درجه سانتیگراد نیز گزارش   7ه نشود، بهترین دماي نگهداري درجه سانتیگراد مشاهد 20دمایی در هنگام انتقال به دماي 

 (.14)شده است

   درجه بندي فنی باغ هاي انار  

شرایط اقلیمی و خاک و  باغی با رعایت عملیات زیربنایی،)درجه یک  ؛کشور درصد باغ هاي انار 50به طور متوسط 

باغی )درجه دو درصد  30 ،(محدوده سن اقتصادي درصد عملیات باغی مکانیزه و درختان در 10آب مناسب، حداقل 

منـاطق مسـتعد، نیمـه    در ) 3درجه درصد  20و ( که در مناطق مستعد و نیمه مستعد احداث و قابلیت اصالح داشته باشد

 مستعد و یا غیر مستعد احداث و در آن عملیات زیربنایی انجام نشده، ارقام نامرغوب بوده و در محدوده سن اقتصـادي 

   (.22)نشان داده شده است (1)در نمودارمی باشند که ( دنیستن

، مدیریت 3هاي درجه یک و درجه دو باغ هایی با مدیریت مطلوب و باغ هاي درجه تحقیق باغ به طور کلی در این )

 (.نامطلوب در نظر گرفته شد

 

  عیت کشتوضاز نظر   باغ هاي انار کشور مقایسه   -1نمودار 

غیر از چند به طوري که  می باشداز نظر مساحت  از سوي دیگر آنچه در این بین اهمیت دارد وضعیت باغ هاي انار

هکتاري  300نمونه آن باغ ) منطقه کشور که داراي سطح زیر کشت باالیی از انار به صورت یکسان و مشخص است 

سایر باغ ها به صورت مختلط و کمتر از یک  ،(د در استان گلستانموجو يهکتارکمیته امداد در استان یزد یا باغ هزار 

 . (23،31)آمده است (1)کشت شده در استان یزد در جدول هاي باغ وضعیت اي از نمونه .هکتار وجود دارد
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 .( 17، سال استان یزد –مطالعه موردي )مقایسه ي وضعیت کاشت در  باغات انار  -1جدول 

 

دارد، بعد از  هزار هکتار می باشد که ایران مقام اول سطح زیر کشت را 140ح زیر کشت انار در جهان سط                  

انار سطح زیر کشت در ایران . ایران کشورهاي هندوستان، ترکیه، آمریکا، تونس و اسپانیا بیشترین سطح کشت را دارند

استان   25این میزان سطح زیرکشت مربوط به  .می باشد هزار تن 200 تولیدو  (هزار هکتار سطح بارور 21)هزار هکتار 77

 25 (لیـ و کمترین مربوط به استان اردب( هکتار  17551)مربوط به استان فارس سطح زیر کشت کشور است که بیشترین

 ، (هکتـار  1525) مرکـزي هاي  استان به ترتیب مربوط به بعد از استان فارس بیشترین سطح زیر کشت .می باشد( هکتار 

الزم است بر اساس برنامه راهبردي . باشد می( هکتار 2211)یزد  و( هکتار 7033) خراسان رضوي ،(هکتار 1410) صفهانا

تن بوده که باید بر اساس  20000،  15سال در  انار میزان صادرات. برسد 53در سال هکتار   25000میزان سطح کشت به 

هاي علمـی   لذا بیمه این محصول با استفاده از روش (.22)تن برسد 70000به  53برنامه راهبردي میزان صادرات تا سال 

هاي انار  از سویی دیگر گسترش باغو  کمک معنی دار و مهمی در بهبود وضعیت این محصول در کشور خواهد داشت

تن شـرایط  با در نظر گرفل بهره برداري از زمین و آب یبدون توجه به شرایط و امکان سازگاري و به عبارت دیگر پتانس

 . (13)امکان پذیر نمی باشداقلیمی، 

                هکتـار   در کیلـوگرم  5131متوسط  طوره ب( 1311)انار کشور بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزي هاي باغ عملکرد

 (.22)می باشد

انـار از نظـر    هـاي  گلنشان می دهد که  (2و شکل 1شکل )هاي مختلف انار رفولوژي گل در ژنوتیپونتایج بررسی م

 . (11،41،22) هاي ثمري، علفی و بینابین نیز وجود دارد این تفاوت در گل. شکل ظاهري متفاوت هستند
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 گل مثمر                                                                                  گل غیر مثمر                              

 (.تفاوت در طول مادگی بین دو نوع گل مشهود است) گل غیر مثمر انار گل مثمر و  -1شکل 

 

 هاي مثمر گل

 هاي بینابین گل

 هاي علفی گل

 هاي مختلف انار هاي ثمري، علفی و بینابین در ژنوتیپ تفاوت ظاهري گل  -2شکل
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هاي  و بزرگتر هستند ولی گلهاي ثمري داراي تخمدان برجسته تر  مشاهده می گردد گل  2شکلدر  چنان که           

هاي بینابین شکل ظاهري تخمد ان حد فاصل دو نوع دیگر است  اما در گل. علفی داراي تخمدانی با قطر کمتر می باشند

(11،41،22.) 

هـا، مـادگی و    هـا، پـرچم   هاي گل یعنـی گلبـر    مشاهده می شود که اندام (1شکل)در برش طولی غنچه گل ثمري

در مورد .  ها می باشد ن گل تشکیل شده اند و تکامل نهایی آنها بعد از باز شدن گل و کاسبر تخمدان قبل از باز شد

تا  4و این آمادگی را به مدت  مادگی مشاهده شد که یک روز قبل از باز شدن گل کالله آمادگی پذیرش گرده را دارد

د روشن بوده ، حالت چسبناک دارد و به در این مرحله رنگ سطح کالله زر. روز بعد از باز شدن گل حفظ می کنند 5

هاي ثمري یک روز قبل از باز شدن  کالله گل) تدریج سطح کالله از زرد روشن به کرم تیره تبدیل و خشک می گردد 

 (.11،32،41)( ها کامال چسبناک و زرد رنگ بوده که این نشانه آمادگی براي پذیرش دانه گرده می باشد گل

ها صورت  می باشد و آزاد شدن دانه گرده یک روز بعد از باز شدن گل 300– 500انار بین  ها درگل هاي تعداد پرچم

 .(22،41)می گیرد که به مدت چند روز ادامه دارد 

ها می باشد البته روي یک درخت و بین  ها همواره برابر تعداد گلبر  بررسی ها نشان می دهد که تعداد کاسبر      

هاي زینتی کـه بـه نـام     در ژنوتیپ. ها متفاوتند  ز نظر حداقل و حداکثر تعداد کاسبر ها ا ژنوتیپ هاي مختلف گل

خوشه نار و گلنار نامیده می شود معموال پرچم وجود ندارد، تنها در ژنوتیپ گلنار چک چک اردکان تعداد کمی پرچم 

ابه نبوده و بین آنها تفاوت و تنوع هاي زینتی همگی مش مشاهده شد و این نشان میدهد که ژنوتیپ( پرچم  100حداکثر ) 

 .  (11)می توان به عنوان یک واریته جداگانه بحساب آورد  وجود دارد که هر یک را 

هـاي   ها، بیشتر  مضربی از عدد زوج است ولـی در گـل   ها برابر تعداد گلبر  هاي ثمري تعداد کاسبر  در گل     

  (. 11) یده می شودهایی با مضرب فرد نیز د ها و گلبر  علفی کاسبر 
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هایی به رنگ قرمز پر رنگ  هایی که داراي پوست قرمز می باشند داراي گلبر  از نظر رنگ گلبر  ژنوتیپ             

که  ،و قرمز کم رنگ می باشند گلیهایی به رنگ  هایی که داراي میوه پوست سفید می باشند داراي گلبر  و ژنوتیپ

  (.31، 32) ها با رنگ نهایی پوست میوه رابطه مستقیمی وجود داشته باشد رنگ گلبر  به نظر می رسد  بین شدت

هـاي مختلـف    هاي ثمري کمتر است که ایـن حالـت در ژنوتیـپ    هاي علفی نسبت به گل ها در گل تعداد پرچم       

مري است که فضاي هاي ث ن نسبت به گلآتر بودن قطر  عمومیت دارد و احتماال به دلیل وضعیت تخمدان و کوچک

هاي علفی داراي مادگی کوتاه  می باشند و به نظر می رسد  گل. ها ایجاد کرده است  کمتري براي بوجود آمدن پرچم

  (.22،41) تنها نقش تولید گرده را ایفا می کنند

و بینابین به هاي ثمري، علفی  نسبت گل. هاي مختلف متفاوت است هاي ثمري، علفی و بینابین ژنوتیپ درصد گل      

همچنین درصد تشکیل ، می باشددرصد  1-15و  25-15و  10-20به ترتیب بین  مختلفهاي  تعداد گل ها در ژنوتیپ

 (.11،41) می باشددرصد  20درصد و حداقل  50هاي ثمري حداکثر  میوه ناشی از گل

 یادي بوجود می آید، در نتایج بدستو در هر نوبت تعداد گل ز (نوبت 3معموال ) در درختان انار طی چند نوبت      

درصد است ولی از این 10-20هاي تشکیل شده روي یک درخت  هاي ثمري در مقایسه با گل مده اگرچه درصد گلآ

ها وجود دارد به دلیل رقابت در جذب مواد  درصد آن به میوه تبدیل می شود و اگر ریزش در این گل 20– 50مقدار 

هـاي علفـی کـه در     ولی گل  .ها  می باشد یا به دلیل آلودگی میوه به آفات و بیماري غذایی طی مراحل اولیه رشد و

و عـدم تکامـل تخمـدان     آناتومیکیبه دلیل نقص . دنها را تشکیل می ده درصد گل 25-15هاي دیگر  مقایسه با گل

درصد به میـوه   1 -5ها را تشکیل می دهند در حد  درصد گل 1-15هاي بینابین که  گل. صددرصد ریزش می کنند 

تبدیل می شوند که معموال میوه ها در مراحل اولیه رشد ریزش می کنند یا اگر به میوه تبدیل شوند میوه هاي کوچک و 

 . (11،22)بدشکل از آنها بدست می آید 

حشرات نیز وسیله ه در انار درصد دگر گشنی باال است و گرده افشانی عالوه بر باد بوضعیت گرده افشانی  نظر از      

رفولوژي و وجهت رسیدن به یک محصول اقتصادي در انار نیازمند دانش در ارتباط با خصوصیات م .می گیرد صورت
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پیشرفت در تولید میوه ، بستگی مستقیم به داشتن دانش الزم در  (.22، 10) فیزیولوژي از زمان گلدهی تا رسیدن هستیم

 (.37) خصوص چگونگی رشد و نمو میوه دارد

مثال رقم تب و لرز تیر ماهی  ) ممکن است بسته به رقم رفولوژي رشد درختان انار در ارتباط با محیطووضعیت م       

و ( در خاکهاي شنی ظهور بر  و گل سریعتر است) ، وضعیت خاک(یزد در اوایل فروردین امکان تولید گل را دارد

 (.42،44، 1) تغییر نماید ،حتی توپوگرافی، وضعیت تغذیه و مدیریت باغ

عالوه بر و آنچه در بدست آوردن عملکرد ( 2جدول )دهدر تولید انار، زمان برداشت نسبت به شرایط متفاوت بو  

 .(45) عوامل محیطی، مدیریتی و ژنتیکی اهمیت دارد زمان برداشت است که به این نکته  نیز باید توجه نمود

 (.45)برخی کشورها برداشت انار جهت مصرف در  یزمانتقویم   - 2جدول 

 ماه برداشت   

 کشور

 دسامبر نوامبر اکتبر سپتامبر آگوست ژوئیه ژوئن می آوریل مارس فوریه ژانویه

             آلبانی

             اسپانیا

             فلسطین اشغالی

             مصر

             آمریکا

             افغانستان

             ایران

             هند
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نمی  به تنهایی( مدیریت)و عوامل مدیریتی دخالت در تولید انار ( ژنتیکی) خصوصیات رشدي مربوط به درخت         

 د زیرا عوامل محیطی نیز در این امر دخیل بوده و تعیین کننده نهـایی عملکـرد اسـت   ند مبنایی بر عملکرد نهایی باشنتوان

 -3زلزله   - 2تگر  -1: شامل بوده مشترکی که به عنوان خطر تحت پوشش بیمه انارمحیطی  لعوام در این میان (.45)

عوامل  -2 آفتاب سوختگی میوه -5: عوامل اختصاصی شاملدر ادامه  و ( 3جدول ) سرما و یخبندان می باشد -4  سیل

زا به تفصـیل   العمل عوامل خسارت، که در مبحث تدوین دستور(5) می باشد طوفان -7بر ترکیدگی میوه و قهري موثر 

 .بررسی خواهد شد

 (.21)  17-11خسارت هاي انار در سال زراعی  سطح موارد گزارش شده  -3جدول 
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 توليد تواناییاختالط ارقام و 

ه هاي جدید ب قدیمی انار داراي تنوع باالیی از ارقام محلی و تجاري است اما باغ هاي باغدر مناطق مختلف کشور         

 ها وجود دارد طور کلی در هر منطقه با رقم تجاري همان منطقه و یا یک و دو  رقم تجاري وارداتی از سایر استان

درصد  5درصد باشد از آن چشم پوشی کرده ولی اگر بیشتر از  5در برآورد پتانسیل تولید اگر اختالط کمتر از . (1،22)

اسبه اي جداگانه جهت برآورد پتانسیل ارقام اصلی و فرعی خواهیم بود ضمن محاسبه تعداد نهایی درختان در باغ، مح

خوشبختانه با سیاست هاي جدید وزارت جهاد کشاورزي در شناسنامه دار نمودن ارقام انار و ثبت خصوصیات . داشت

  نیز  تولید کننده اولیه و مشخصات خاک و آب باغ مورد نظر امکان برآورد پتانسیل حتی براي کارشناسان غیرخبره

 30هاي انار کشور قدیمی بوده و داراي سن بیشتر از  اما با این وجود چون هنوز هم بسیاري از باغ. تر خواهد شد آسان

صفت  37این مشخصات از بین . لذا  مشخصات کلی مهمترین ارقام تجاري کشور را شرح می دهیم ،دنمی باش  سال 

با وجود مشترک بودن بسیاري از خصوصیات، مشخصات  مختلف مورد بررسی در انار بدست آمده که در آن

صفت در زمستان می تواند به عنوان صفت بارز مورد توجه قرار  1 تا 7که تنها  (33) متمایزکننده نیز ذکرگردیده است

 .گیرد

مکان مسلما برآورد پتانسیل محصول می بایستی بر پایه صفاتی استوار باشد که قبل از گلدهی و رویت محصول ا     

 50تا  20)ي ثمرهاي  از این نظر، در میان صفات فوق، صفاتی  همانند درصد باردهی گل. برآورد آن را فراهم نماید

 ، اندازه تاج، میزان رشد سالیانه و همچنین چند تنه اي یا یک تنه بودن از اهمیت بیشتري برخوردار خواهند بود(درصد

(47، 51 ،54) . 

که در ( البته نوع و اندازه قلمه متفاوت است)د دقت داشت روش مرسوم استفاده از قلمه می باشد از لحاظ تکثیر بای       

استفاده از پیوند نیز در بحث تغییر رقم با استفاده از پیوند اسکنه و   .(1) مجموع صفات مادري با این روش حفظ می شود

البته بجز پایه گلنار که وقتی به ) که تولید می شود اديلوله اي انجام شده که در این مورد باید به حذف پاجوش هاي زی

 .(23) دسوختگی تنه و میوه توجه نمو آفتابو همچنین ( عنوان پایه در نظر گرفته شود پاجوش کمتري خواهد داشت
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 انار معرفی ارقام 

از  ی انار تنها بعدحتی در مواردي تشخیص یک درخت مثمر با زینت .استنیازمند زمان و تخصص  ،تشخیص رقم       

 .امکان دارد باردهیو ورود به  رویشیطی مرحله 

 

 

 (رقم گلنار)تک پایه  درخت انار – 3شکل 

و ارقام بارده جز در مرحله گلدهی امکان پذیر  (3شکل ) تفکیک رقم گلنارحتی با توجه به وضعیت ارقام انار   

تر است اما با توجه به  یره تر بوده و رنگ شاخه ها روشنهاي ضخیم و ت ، هرچند ارقام زینتی اغلب داراي بر نیست

 .(44، 31) گلبر  تبدیل می شودبه اندام زایاي پرچم  در ارقام زینتی تنوع درختان انار  تنها مالک گل بوده که

، مرکزي یزد، خراسان، فارس، اصفهان  هاي مختلف همه ارقام تجاري انار مربوط به  استان هاي گزارشهرچند در 

قم در صورت مدیریت صحیح داراي حدود یکسان عملکردي هستند اما شرایط حاکم در هر منطقه، پذیراي کشت  و 

 . رقمی است که در همان شرایط و به نام همان منطقه کشت شود
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  انار در استان فارس م ارقا  -1

بـه خـود اختصـاص داده    استان فارس از نظر سطح کشت باغـات و تولیـد محصـول انـار رتبـه اول کشـوري را          

 ها برترینطعم و مزه جزو  ارقام صادراتی انار از نظر بازار پسندي، میوه است که نحويپتانسیل استان به  . (22،1)است

 .شود محسوب می

ترش سبز که در این بین رقم  فاروق، شیرین شهوار، میخوش، بریت، رباب،: ارقام انار استان عبارتند از مهمترین     

 .(22، 1،2) رد بررسی خاص قرار گرفته است و در دیگر مناطق کشور نیز کشت می شودرباب مو

، مربوط به رقـم ربـاب   به استثنائاتی در تولید،تن در هکتاري استان فارس 12با وجود متوسط  1311سال در آمار      

    هکتـار؛ سـال    تـن در 13لشهرستان نی ریز با میزان محصـو  آقاي محمدامینی از -13سال ) برخورد می کنیم فارس

آقاي حسین سلطانی از  -15هکتار؛ سال  تن در15شهرستان نی ریز با میزان محصول  آقاي امان اله مسروري از -14

آقاي احمد ببرجن از شهرستان نی ریز با میزان محصول  -12هکتار؛ سال  تن در110شهرستان نیریز با میزان محصول 

یا عدم صحت این اطالعات این نکته را گوشزد می کند که می توان از انار به  که جدا از صحت،(تن در هکتار120

صورت تازه خـوري از  ه صادرات انار ب  12مثال در سال . درآمدترین محصوالت باغبانی نام برد عنوان یکی از  پر

طریـق گمـرک ایـن     تن آن از 2100قرنطینه نباتی استان مقدار تن بود که براساس اعالم واحد 30000استان فارس 

  .(22) استان به خارج از کشور صادر شده است

صـفات   لذا  با توجه به تنوع ارقام در این استان و با عنایت به اینکه رباب فارس رقم عمده استان فارس اسـت            

 .آورده شده است  5و  4و همچنین شکل هاي  2و  5، 4مربوط به رقم رباب در جداول 
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 (.33) صه صفات مربوط به شاخه و بر  درختان انار رقم ربابخال -4جدول

 

 (.33)خالصه صفات مربوط به بر  و گل درختان انار رقم رباب -5جدول 

 

 (.33)خالصه صفات مربوط به میوه درختان انار رقم رباب -2جدول

  

 

 
 

تیپ 

 درخت 

شکل 

 تاج 

قدرت 

 رشد  

سطح  پاجوش 

 چوب 

وجود 

خار روي 

چوب 

 بالغ

وجود رنگ 

آنتوسانین 

سرشاخه روي 

شاخه سال 

 جاري

بریدگی 

میانی 

 بر 

شکل 

پهنک 

 بر 

شکل 

نوک 

 بر 

حاشیه 

 بر 

چند 

 تنه

 گسترده
 

 قوي
 

 متوسط
 

 ناصاف
 

 ندارد
 

 کم
 

 کم
 

بیضی 

 کشیده
 

نوک 

 گرد
 

 سبز
 

رنگ 

 دمبر 
 

وجود 

غده 

 انتهایی

نسبت 

طول به 

عرض 

 بر 

نسبت طول 

دمبر  به 

رگبر  

 میانی

موقعیت 

 گل
 

محل 

 تشکیل گل

رنگ 

 گل

شکل 

 گل
 

عادت  جنسیت

گلدهی 

 غالب

درصد 

گلهاي 

 بارور

کمی  قرمز

توسعه 

 یافته

جانبی  خیلی کوتاه زیاد

و 

 انتهایی 

بیشتر روي 

شاخه هاي 

 چند ساله

قرمز 

 روشن

دو  گلدانی 

 جنسی

بیشتر  نامنظم 

50 

 درصد

شکل  شکل

 تحتانی

شکل 

 تاج

شکل  تقارن

 پاشنه

صد وزن دانه به در رنگ دانه رنگ پوست

 کل میوه

 متوسط

گردن  محدب کروي

 عادي

بدون 

برجستگی و  

 متقارن

بدون 

 پاشنه

قرمز مایل به 

 زرد

 40/0 قرمز 
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 (.33)مشخصات میوه و بر  رقم رباب فارس  -4 شکل

 

 

 

 
 

 (.33)مشخصات درختان رقم رباب فارس -5 شکل
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 یزدارقام  انار در استان  -2

بادام مهمترین محصول باغی  استان  هکتار بارور  بعد از پسته و 5255هکتار نهال و  523انار  با سطح زیر کشت       

درصد از کل سطح زیر کشت   3/3درصد از سطح زیر کشت محصوالت باغی و    3/1که   به طوري .می باشد یزد 

باالي اقتصادي تولید این محصول در سالهاي  ارزش. (1)محصوالت زراعی و باغی استان به این محصول تعلق دارد

هاي نسبی موجود در  اخیر و افزایش نسبی قیمت آن در مقایسه با گذشته و سایر محصوالت باغی و با لحاظ  مزیت

حفظ و نگهداري باغ  و افزایش تولید آن از طریق اصالح و بهسازي باغات متروکه  استان در زمینه تولید این محصول،

مهمترین ارقام تجاري استان یزد عالوه بر ملس یزدي ارقام شهوار، گل  .زده کم داراي اهمیت زیادي استو داراي با

مثال رقم گل تفتی داراي . تفتی، زاغ، طوق گردن، حصیبی و گرچ می باشد که هرکدام داراي صفات خاص می باشد

شتتر از بقیه، رقم طوق گردن داراي تاج بزرگتر ، رقم شهوار داراي میوه در(14، 1) پوست سفید و انبارداري باال بوده

هاي استان نشان می دهد که  بارور و تولید محصول انار به تفکیک شهرستان،  می باشد  بررسی آمارهاي سطح نهال

 (.7جدول شماره )دارا می باشد   شهرستان میبد باالترین و شهرستان طبس کمترین سطح بارور را

 (1) 15-12و بارور، تولید و عملکرد محصول انار استان یزد به تفکیک شهرستان در سال زراعی  سطح نهال  -7جدول شماره   

 (کیلوگرم برهکتار)عملکرد (تن)تولید (هکتار)سطح بارور (هکتار)سطح نهال شهرستان

 13415 10225 751 27 اردکان

 14701 2411 124 17 بافق

 13713 14700 1072 32 تفت

 13511 7232 535 120 مهریز

 13340 12102 520 10 یزد

 13053 15120 1212 124 میبد

 12554 2327 504 22 صدوق

 13202 4275 344 55 ابرکوه

 13255 1225 115 30 خاتم

 12500 33735 27 1 طبس

 13374 72123 5255 523 استان
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صفات مربوط یزدي رقم عمده استان یزد است  در ضمن با توجه به تنوع ارقام در این استان و با عنایت به اینکه ملس        

 .ه شده استئارا 7و  2و همچنین شکل هاي  10و  5، 1به رقم ملس یزدي در جداول 

 .(33)خالصه صفات مربوط به شاخه و بر  درختان انار رقم ملس یزدي -1جدول 

 

 .(33)خالصه صفات مربوط به بر  و گل درختان انار رقم ملس یزدي -5جدول 

 

 .(33)ه صفات مربوط به میوه درختان انار رقم ملس یزديخالص -10جدول 

 

تیپ 

 درخت 

شکل 

 تاج 

قدرت 

 رشد  

سطح  پاجوش 

 چوب 

وجود خار 

روي 

 چوب بالغ

نگ وجود ر

آنتوسانین 

سرشاخه روي 

 شاخه سال جاري

بریدگی 

میانی 

 بر 

شکل 

پهنک 

 بر 

شکل 

نوک 

 بر 

حاشیه 

 بر 

چند 

 تنه

 گسترده
 

 متوسط
 

 کم
 

 ناصاف
 

 ندارد
 

 کم
 

 کم
 

بیضی 

 کشیده
 

نوک 

 تیز
 

 زرد
 

رنگ 

 دمبر 
 

وجود 

غده 

 نتهاییا

نسبت 

طول به 

عرض 

 بر 

نسبت طول 

دمبر  به 

رگبر  

 میانی

موقعیت 

 گل
 

محل 

 تشکیل گل

رنگ 

 گل

شکل 

 گل
 

عادت  جنسیت

گلدهی 

 غالب

درصد 

گلهاي 

 بارور

 ندارد قرمز
 

 جانبی کم  زیاد
 

بیشتر روي 

شاخه هاي 

 چند ساله

قرمز 

 روشن

دو  گلدانی 

 جنسی

کمتر از  منظم 

50 

 درصد
 

شکل  شکل

 تحتانی

شکل 

 تاج

شکل  تقارن

 پاشنه

رنگ 

 پوست

 درصد وزن دانه به کل میوه رنگ دانه

 متوسط

گردن  گرد بیضی

 بلند

بدون 

برجستگی و 

 متقارن

بدون 

 پاشنه

 43/0 قرمز قرمز
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 (..33)ديمشخصات میوه و بر  رقم ملس یز  -2 شکل

 

 

 
 

 .(33)مشخصات درخت رقم ملس یزدي  -7 شکل
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 ارقام  انار در استان خراسان -3

ارقام خزر ، اردستانی، بجستانی، شیرین و  که رقم صادراتی و عمده استان خراسان است،عالوه بر رقم شیشه کپ،        

 . (1شکل)می شوند قند در استان خراسان به صورت تجاري کشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ارقام انار  خراسان شامل  -1 شکل

 خزر -شهوار    ه-شیشه کپ    د -اردستانی   ج -انار قند   ب -الف 

به تفکیک رضوي سطح نهال و بارور، تولید و عملکرد محصول باغ هاي انار استان خراسان ( 11)درجدول شماره        

که شیشه کپ  رقم عمده استان  در این استان و با عنایت به این در ضمن با توجه به تنوع ارقام .شهرستان ارایه شده است

 .آورده شده استمشخصات انار رقم شیشه کپ  10و  5و همچنین شکل هاي  14و  13، 12ول اجددر  خراسان است
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 به تفکیک شهرستان رضوي سطح نهال و بارور، تولید و عملکرد محصول انار استان خراسان -11جدول شماره

 (1) 15  -12ل زراعی در سا 

 عملکرد  تولید  هکتار: سطح زیر کشت  نام شهرستان

جمع  سطح بارور سطح غیر بارور نام شهرستان ردیف

 سطح

 کیلو گرم در هکتار  تن

 12000 11120 1230 530 300 بجستان  -1

 15100 21710 1200 1100 500 بردسکن  -2

 4200 42 11 10 1 تایباد -3

 5000 135 30 27 3 تربت جام  -4

 12511 743 55 45 14 تربت حیدریه  -5

 0 0 0 0 0 چناران -2

 30000 10200 310 340 40 خلیل آباد  -7

 10000 230 35 23 12 خواف -1

 3000 2 2 2 0 درگز -5

 13500 243 21 11 10 رشتخوار -10

 11500 7535 740 250 50 سبزوار -11

 0 0 0 0 0 سرخس -12

 5000 30 11 2 12 آباد  صالح -13

 0 0 0 0 0 فریمان -14

 0 0 0 0 0 فیض آباد -15

 0 0 0 0 0 قوچان -12

 11200 3341 200 110 20 کاشمر -17

 0 0 1 1 0 کالت -11

 10000 1500 200 150 50 گناباد -15

 0 0 0 0 0 مشهد -20

21- 
 

 23000 45701 2417 1517 500 مه والت

 3500 35 12 10 2 نیشابور -22

 7057 103011 7033 5515 1514 جمع کل 
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 (.33)خالصه صفات مربوط به شاخه و بر  درختان انار رقم شیشه کپ فردوس -12جدول

 

 (.33)خالصه صفات مربوط به بر  و گل درختان انار رقم شیشه کپ فردوس  -13جدول

 

 .(33)خالصه صفات مربوط به میوه درختان انار رقم شیشه کپ فردوس  -14جدول 

 

 

 

تیپ 

 درخت 

شکل 

 تاج

قدرت 

 رشد  

سطح  پاجوش 

 چوب 

وجود خار 

روي 

 چوب بالغ

وجود رنگ 

آنتوسانین 

سرشاخه 

روي شاخه 

 سال جاري

بریدگی 

میانی 

 بر 

شکل 

هنک پ

 بر 

شکل 

نوک 

 بر 

حاشیه 

 بر 

چند 

 تنه

 قوي افراشته 
 

 کم
 

 کم کم  صاف
 

بیضی  زیاد

 کشیده
 

نوک 

 تیز
 

 زرد

رنگ 

 دمبر 
 

وجود 

غده 

 انتهایی

نسبت 

طول به 

عرض 

 بر 

نسبت طول 

دمبر  به 

رگبر  

 میانی

یت موقع

 گل
 

محل 

 تشکیل گل

رنگ 

 گل

شکل 

 گل
 

عادت  جنسیت

گلدهی 

 غالب

درصد 

گلهاي 

 بارور

 ندارد قرمز
 

بیشتر روي  جانبی  کم زیاد 

شاخه هاي 

 یک ساله

قرمز 

 روشن

دو  گلدانی 

 جنسی

کمتر از  نا منظم

50 

 درصد
 

شکل  لشک

 تحتانی

شکل 

 تاج

رنگ  شکل پاشنه تقارن

 پوست

 درصد وزن دانه به کل میوه رنگ دانه

 متوسط

گردن  محدب تخم مرغی

 بلند

صاف و 

 متقارن 

پاشنه دار 

 بلند 

قرمز 

 روشن

 40/0 قرمز 
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 (.33)مشخصات میوه و بر  رقم شیشه کپ  -5 شکل

 

 

 

 
 (.33)کپ مشخصات درختان رقم شیشه  -10 شکل
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 ارقام  انار در استان مرکزي -4
 12000درصد تولید انار کشور با متوسط عملکرد  1/21درصد  سطح زیر کشت باغات انار کشور و   5/13بالغ بر       

 .( 1)کیلوگرم در هکتار به باغات ساوه تعلق دارد

ت باغات و تولید محصـول انـار رتبـه اول    از نظر سطح کش شهرستان ساوه در مقایسه با شهرستان هاي دیگر کشور     

ساوه از نظر ( رقم ملس) پتانسیل  منطقه به گونه اي است که میوه انار ، همچنینکشوري را به خود اختصاص داده است

 .شود ها محسوب می طعم و مزه جزو بهترین بازار پسندي،

 (.2،11)آلک ترش ا مندلی، آلک شیرین،آق ملس شیرین، ملس ترش،: از ساوه  عبارتند مهمترین ارقام عمده انار

انار لذا عملکرد  ،آسیب زیادي دید بطوریکه اغلب باغ ها کف بر شدند 12درختان انار در استان مرکزي طی زمستان    

 32571به میـزان   1311در سال ( هکتار بارور  7355هکتار غیر بارور و  1170)هکتار  1525استان از سطح زیر کشت 

هاي بعـد داشـتند عملکـرد متوسـط در      اما با رشد مناسبی که در سال  (.22)بدست آمد (رم در هکتارکیلوگ 4557)تن

 .تن در هکتار بدست آمده است 10این استان  50هکتار براي سال 

در ضمن با توجه به تنوع ارقام در این استان و با عنایت به اینکه ملس ساوه  رقم عمده استان مرکزي است در           

 .آورده شده استمشخصات و ویژگی هاي انار ملس ساوه  12و  11و همچنین شکل هاي  17و  12، 15داول ج
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 (.33)خالصه صفات مربوط به درخت شاخه و بر  درختان انار رقم ملس ساوه -15جدول 

 

 

 (.33)خالصه صفات مربوط به بر  و گل درختان انار رقم ملس ساوه  -12جدول

 

 (.33)مربوط به میوه درختان انار رقم ملس ساوهخالصه صفات  -17جدول

 

 

تیپ 

 درخت 

شکل 

 تاج 

قدرت 

 رشد  

سطح  پاجوش 

 چوب 

وجود خار 

روي 

 چوب بالغ

وجود رنگ 

توسانین آن

سرشاخه روي 

 شاخه سال جاري

بریدگی 

میانی 

 بر 

شکل 

پهنک 

 بر 

شکل 

نوک 

 بر 

حاشیه 

 بر 

چند 

 تنه

 گسترده
 

 متوسط
 

 کم
 

 ناصاف
 

 ندارد
 

 کم
 

 کم
 

بیضی 

 کشیده
 

نوک 

 تیز
 

 زرد
 

رنگ 

 دمبر 
 

وجود 

غده 

 اییانته

نسبت 

طول به 

عرض 

 بر 

نسبت طول 

دمبر  به 

 رگبر  میانی

موقعیت 

 گل
 

محل 

 تشکیل گل

رنگ 

 گل

شکل 

 گل
 

عادت  جنسیت

گلدهی 

 غالب

درصد 

گلهاي 

 بارور

 ندارد قرمز
 

بیشتر روي  انتهایی کم متوسط 

شاخه هاي 

 یکساله

قرمز 

 روشن

دو  گلدانی 

 جنسی

 50بیشتر  منظم 

 درصد

شکل  تقارن شکل تاج شکل تحتانی شکل

 پاشنه

رنگ 

 پوست

درصد وزن دانه به  رنگ دانه

 کل میوه

 متوسط

گردن  زاویه دار کروي

 عادي

بدون 

برجستگی و 

 متقارن

پاشنه دار 

 کوتاه 

 -صورتی قرمز

 قرمز

51/0 
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 (.33) بر  رقم ملس ساوه مشخصات میوه و  -11 شکل

 

 

 
 (.33) مشخصات درختان  رقم ملس ساوه  -12 شکل
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 هاي پيشين وهشژمروري بر پ

ها تا  و بیمه در بخش کشاورزي، طبقه بندي دقیق این نظام خطرپذیريهاي مدیریت  به دلیل تنوع سیستم ها و مدل      

یادي مشخص هستند اما تفاوتهاي قابل توجهی در مکانیزم ها یا اشکال اصلی تا حدود ز اگرچه مدل. حدي دشوار است

 .(35 ، 24) هاي درونی، فرآیند ها و رویه ها وجود دارد که در طول زمان نیز دچار تغییراتی می شوند

به  آن جملهدر بسیاري از کشورها از جمله ترکیه، چین، هند، آمریکا، ژاپن بیمه محصوالت سابقه دیرینه دارد؛ از 

یط اقلیمی و جغرافیایی خاص، کشاورزي ژاپن در معرض ریسک هاي متعددي بویژه توفان، سیل، سرما زدگی دلیل شرا

هاي مربوط  با اجراي قانون بیمه کشاورزي، فعالیت 1531توجه به این شرایط، دولت ژاپن از سال  اب. و موارد مشابه است

 . (5،5،42)به بیمه محصوالت را آغاز کرده است 

 ومیزان گل  را باو استاندارد کردن داده ها بر مبناي آن  گردواستفاده از محیط شاخه در ( 1350)ران حسنی و همکا

 ( .4).عملکرد تاثیر داشته استگردو بر قطر تنه درختان  میزان پژوهشدر این . مرتبط دانستندباردهی 

در این پژوهش سطح . شی انجام دادندپژوه( 2001) همکارانو   ورد پتانسیل عملکرد در آلو ژاپنی، میرانداآدر بر

سطح مقطع  به ازايتعداد جوانه هاي گل )مقطع تنه درختان، سطح مقطع تنه درختان در هکتار،  تراکم جوانه هاي گل 

میزان عملکرد به سطح مقطع تنه و عملکرد در هکتار مورد ، (سطح مقطع تنه به ازايتعداد میوه )، تراکم محصول (تنه

    TCA/haدر این بررسی رابطه بین تراکم محصول و سطح مقطع تنه درختان در هکتار . (54)ته استبررسی قرار گرف

 . میزان تراکم محصول در مدلی به صورت زیر تعریف گردیده است معنی دار گزارش شده و

 

حصول در گیالس قبل از ورد پتانسیل مآنیز در بررسی دیگري صفات موثر در بر( 2001)و همکاران  استبانن اس

ساله انجام شده  11تا  2باغ تجاري  21در  2002و  2005این بررسی در سال هاي . دهی را مورد بررسی قرار داده اند گل

در این بررسی . دهی انتخاب گردید درخت در فاصله بین هرس زمستانه و فصل گل 20منطقه در هر سال  در هر. است



27 

 

میانگین، . و تعداد اسپورها و تعداد گل ها در اسپورها مورد اندازه گیري قرار گرفتسطح مقطع تاج  ع تنه،سطح مقط

 . (51)آورده شده است (11)حداکثر و حداقل صفات در درختان اندازه گیري شده در جدول 

 (.51) میانگین، انحراف استاندارد، حداقل و حداکثر صفات در باغات گیالس  -11جدول 

 حداکثر حداقل تانداردانحراف اس میانگین صفت

    21 تعداد باغ هاي بررسی شده

TCA,cm)سطح مقطع تنه 
2
) 14531 1531 4334 37532 

m)سطح مقطع تنه در هکتار
2 TCA/ha,) 12 1133 4 4734 

SCA-m)سطح مقطع تاج 
2) 4531 2135 17 5334 

SSA-no. Spurs/cm)تراکم اسپور تعداد 
2
 SCA) 235 132 1 535 

CD- no. fruit/cm)ول تراکم محص
2
 SCA) 132 135 035 4131 

YE- g fruit/cm)کارایی عملکرد
2
 SCA) 1331 72 1231 37232 

 1031 535 331 2135 (t/ha)عملکرد در هکتار 

 

 ، تابعی از سطح مقطع تاج و تعداد اسپور(CDSCA)بر اساس این بررسی میزان تراکم محصول در سطح مقطع تاج      

 . تاج پیشنهاد گردیده است سطح مقطع در

CDSCA=2.82+0.038×SCA+1.85×SSA 

با بررسی صفات مختلف  مدلی را جهت تعیین عملکرد ارقام سیب گلدن دلیشس و ( 2004)میراندا و رویودیاز  

 Goldenصفات مورد بررسی، میانگین، حداقل و حداکثر آن در دو رقم . رویال گاال قبل از گلدهی پیشنهاد کردند

Delicious  وRoyal Gala  بر اساس این تحقیق میزان عملکرد پیش بینی شده بر واحد  .بدست آمد( 15)در جدول
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TCA/ha, m) )  هکتار سطح برابر با سطح مقطع تنه در
2
 ha 

        ،   TCA در تعداد گل آذین در  ضرب 1-

(FCT, no. Fruit clusters/cm
2
 TCA) عملکرد خوشه   ضرب در(CY, g)   (53)نظر گرفته شده استدر : 

 

 Royal Gala (53.)و  Golden Deliciousمیانگین، حداقل، حداکثر، صفات مورد بررسی در ارقام    -15 جدول

 Golden Delicious Royal Gala صفت
 حداکثر حداقل میانگین حداکثر حداقل میانگین

   63   63 تعداد باغ ارزیابی شده

 3.46 7641 767 36 6347 7.846 (TCA, cm2)سطح مقطع تنه 

 146 643 7347 646 6 71 (TCA/ha, m2 ha -1)سطح مقطع تنه درهکتار 

 846 .48 7643 141 .46 646 (ST, m2/tree)سطح زیر کشت هر درخت 

 647 746 6. 946 749 7743 (FD, no. flower buds/cm2 TCA)تراکم گل 

 9647 774. 7.947 .846 7146 6143 (FA, no. flower buds/m2)تراکم گل در واحد سطح 

 CS, no. fruit clusters/100 flower)درصد تشکیل میوه خوشه

clusters %) 

.646 6643 6646 9746 66 8.46 

 648 .48 143 648 74. 149 (CD, no. fruit/cm2 TCA)تراکم محصول 

 FCT, no. fruit)،   (TCA)در  جوانه های گلتعداد 

clusters/cm2 TCA) 
64. .41 147 6 747 3 

 67 843 66 6647 7748 6346 (FCA, no. fruit clusters/m2)تعداد خوشه در واحد سطح 

 746 7 6 746 7 748 (FNC)متوسط تعداد میوه در خوشه 

 7914. 776 768 76843 6943 71.48 (FW, g)وزن میوه 

 767 796 6.. 713 7..46 66946 (CY, g)عملکرد خوشه 

 37643 6.. 7..946 .6941 6674. 7.1643 (YE, g fruit/cm2 TCA)ی عملکرد کارای

 6646 646 3746 6.46 7147 .141 (kg/tree)عملکرد در درخت 

 6647 7646 3.46 6649 6343 9348 (t/ha)عملکرد در هکتار 

 

عملکرد اقتصادي درختان با توجه  در درختان گالبی مدل پتانسیل عملکرد را با شروع( 2003) میراندا و رویودیاز       

 .   (52)درخت پیش بینی نمودند مجموع عملکردبه پوشش تاج درخت؛ تعداد درخت در هکتار، تراکم گل و میوه و 

در درختـان هلـو مـدل    ( 2003)میراندا و رویودیـاز   مقایسه بین عملکرد واقعی و تخمینی در زمستان، در خصوص

 مـذکور  در تحقیـق (. 2نمـودار  )برآورد نمودند  با توجه به پوشش تاج درخت قبل از گلدهیپتانسیل عملکرد را 

و تراکم محصـول بـا سـطح    ( عملکرد)، وزن میوه در هکتارسطح مقطع تنه ارتباط بین وزن میوه در سانتیمتر مربع
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ینی مقطع تنه که در زمستان اندازه گیري شد، بدست آمد؛ ضریب همبستگی بین عملکرد حقیقی با عملکرد تخم

 (. 51)درصد بود  14بیشتر از 

 

       

 (.51) درختان هلو رگرسیونی عملکرد واقعی و تخمینی همبستگی  -2نمودار 

ین عوامل بیمه اي براي محصوالت دخالت داده است عیاز عوامل را جهت ت یمجموع( 2005) نجف آبادي پاینده      

 .(55)تعیین کننده خسارت در محصوالت کشاورزي می باشد که این عوامل ریاضی و اقتصادي وابسته یا مستقل

 ،اثرات عوامل محیطی و نوع خاک را بر عملکرد برخی میوه ها و محصوالت زراعی( 2005) وانگ و همکاران

 .(24)ادعا نمودند خصوصا نوع خاک تاثیر به سزایی در میزان تولید دارد نمودند وبررسی 

در تخمین پتانسیل تولید در فصل خواب براي ارقام مختلف پسته به خصوصیات ( 1317) و همکارانپور  آبادي تاج        

تیپ درخت از لحاظ گسترده یا افراشته بودن ، فاصله میانگره ها ،  وضعیت عمومی باغ ، سن درختان، درصد اختالط 

ا پرسشنامه هاي تکمیلی براي هر درختان، نوع رقم غالب، عوامل آفات و بیماري اشاره نمودند و این عوامل را همراه ب

 (.3) ن یک ارزیابی عملکردي لحاظ داشتندباغ در  بدست آورد

 (کیلوگرم در سانتیمتر مربع سطح مقطع تنه) تخمینیعملکرد 

رد
لک
عم

عی
واق

 (
تنه
طع 
 مق
طح
ع س
مرب
تر 
تیم
سان
در 
رم 
وگ
کیل

)
 

R2= 0.845 
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هرچند این مدل  دعوامل مختلفی را براي بررسی مدلی در بسته بندي انار ارائه نمودن( 2007)خوشنام و همکاران       

ون وزن، اندازه و ظاهر میوه ها می تواند درخصوص خسارت نبود اما نشانگر آنست که در سایزبندي انار عواملی همچ

 (.43) در بازاریابی میوه موثر باشد که باید در عملکرد و نتیجه عوامل بیمه دخالت داد

نوع رقم گرده دهنده  و تاثیر جوانه زنی دانه گرده را به عنوان یکی از عمده فاکتورهاي ( 1551) محمدمحمود و       

وابستگی ( در تحقیق مورد نظر رقم حمید ابوید)دند و ادعا کردند برخی از ارقام انار موثر در کیفیت میوه بررسی نمو

 .(41) زیادي از نظر کیفیت میوه به نوع رقم گرده دهنده نشان می دهد

دسی زیمنس  2در بررسی شوري ناشی از نمک بر ارقام انار آلک و ملس ترش و شیرین اثر شوري تا ( 1312)نایینی      

 .(21) نداردمعنی داري  بر پتانسیل رشد اولیه تاثیرتا این شوري  را قابل تحمل دانستند که در انار 

  عنصر مشخص نموده و اظهار داشتند این شاخص ها 5شاخص هاي دریس را براي ( 1315)دریاشناس و دهقانی      

 .(7) دنیابی اختالالت تغذیه اي در انار تاثیر بسیار زیادي دارزبراي تشخیص و ار

و پاجوش دهی  انار نوع پایه را در پتانسیل عملکرد، کیفیت میوه و میزان رشد درخت( 1311) و خیاط وظیفه شناس       

به نحوي که رقم ترش زابل و رقم گلنار وقتی به عنوان پایه بکار رفتند به ترتیب تاثیر پاکوتاهی و کاهش  ندموثر دانست

 .(23)نشان دادندپاجوش را در انار 

سه گروه مجموعه عوامل محیطی، را به ترکیدگی میوه انار در رقم ملس ترش ساوه  (1314)قره شیخ بیات رحیم    

نتایج تحقیق نشان داد که تضعیف تدریجی اپیدرم، . مرتبط دانستمجموعه عوامل زراعی و مجموعه عوامل ژنتیکی 

زمینه، انعطاف پذیري پوست میوه را کاهش داده و  تشکیل توده هاي سلول هاي اسکلرانشیمی و حفره هاي هوا در بافت

 .(20) ی گرددسبب مستعد شدن پوست جهت ترکیدگی م

صفات مهم را در برخی از درختان مختلف مورد بررسی قرارد داده و پیشنهاد نموده اند ( 1511)لومبارد و همکاران   

. شکل واحدي انجام گرددباید به  حوه اندازه گیريبه منظور امکان مقایسه داده هاي بدست آمده از محققان مختلف ، ن

در این بررسی صفاتی همانند تراکم گل، شاخص گلدهی، تشکیل میوه، تراکم محصول، اندازه و شکل میوه، عملکرد بر 
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در این بررسی مروري بر صفات مهم . سطح مقطع تنه و عملکرد در واحد سطح از صفاتی هستند که پیشنهاد گردیده اند

 (.47)شده است  انجامشده در بررسی هاي قبلی  گزارش

گل  نکردن داده ها بر مبناي آن یا تعیین رابطه بین اندازه شاخه و میزا درخت و استاندارد استفاده از محیط شاخه در  

رابطه  نیز در مورد ارقام سیب از این( 1555)لیله لند  و اوریو. یا باردهی در بسیاري از مطالعات مورد توجه بوده است

 . (21) ندچنین نیاز به تنک آنها استفاده نموده امبراي تعیین تعداد گل و ه
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 ها مواد و روش

 روش انجام پژوهش        

 :بخش اصلی می باشد 2این پژوهش داراي    

 .و روش نمونه برداري از باغ هاي انار انتخاب -1

 .از این صفات در برآورد عملکردو نحوه استفاده درختان انار  صفات مورد بررسی -2

 انتخاب و روش نمونه برداري از باغ هاي انار  -1

 مكان اجراي پروژه -الف

مختصـات   .اجـرا گردیـد   1311یزد، خراسان رضـوي، فـارس و مرکـزي از سـال     استان  4پروژه به طور همزمان در       

 .آمده است 20در جدول  جغرافیایی استان هاي انجام پروژه

 .مختصات جغرافیایی استان هاي انجام پروژه  -20جدول 

مختصات                         

 جغرافیایی

 استان             

 طول شرقی عرض شمالی

 35˚:  09´تا  33:  33´ 03˚:   03´تا   01˚: 30´ یزد

 33˚: 04´تا    39:  63´ 01˚:  63´تا      35: 33´ فارس

 خراسان
 

 41˚: 16´تا       33:  38´ 08˚:15´تا     09:  31´

 مرکزي
 

 31˚:  33´تا     39:  4´ 06˚:  31´تا     00:  09´
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در پیشنهاد اولیه طرح، استان اصفهان نیز به عنوان یکی از مناطقی که باید به عنوان مکان اصلی در تکمیل مشخصات 

یـزد و  )جـوار  هـم  هـاي  از داده هـاي اسـتان   ،شتن مجري منطقـه اي به لحاظ ندا در نظر گرفته شد اما باشد و پرسشنامه

 .استفاده شد ،جهت برآورد ،(مرکزي

 (طریقه انتخاب نمونه( انتخاب درختان -ب

ورد پتانسیل در آنها مورد ارزیابی و یادداشت آباغاتی در نظر گرفته شد و خصوصیات مهم مرتبط با بر منطقه در هر   

  . برداري قرار گرفت

، وضعیت توپوگرافی، سوابق باغآمار هواشناسی منطقه، نقشه و کروکی  از قبیل یفاکتورهای ،پیش از شروع  پروژه     

 .، در نظر گرفته شد(بود شدهتکثیر قلمه درختان انار مورد تحقیق به روش رویشی  و از )پایه ، محل تامین مدیریتی

به خصوص از نظر خصوصیات تعداد تنه، قطر تنه، ارتفاع، تخابی درختان ان گردیددرختان دقت یادداشت برداري در      

 . داراي تنوع مورد نظر براي این بررسی باشندگلدهی و میوه دهی، 

 .انتخاب شدند تنه، 1-5و درختانی  داراي  سال بود 7-25سن اقتصادي درخت انار بین 

 روش انتخاب باغ   -ج

ثبت داده هاي مهم خصوصا عملکرد ، کیفیت  نسبت به هاي مختلف بازدید و انابتدا از مناطق عمده انارکاري است         

 این مرحله با همکاري مجریان منطقه با مسئولین مراکز خدمات کشاورزي . گردید اقدام میوه و وضعیت رشدي درخت

منطقه فارس از  -باغ  12 باغ مورد بررسی 47منطقه ساوه از بین  -باغ 12باغ مورد بررسی  32منطقه یزد از )انجام گردید 

 (. رگزیده شدندب باغ،  12، مورد بررسی باغ 32منطقه خراسان رضوي از  -باغ 5 مورد بررسیباغ  25

منطقه فردوس، حوالی  3در استان خراسان از  ،شهرستان نیریز، سپیدان و کازرون 3هاي انتخابی از  در استان فارس باغ    

منطقه آق دره، یل آباد و  3مرکزي از در استان  ،و شاهدیه منطقه مهریز، تفت 3در استان یزد از  ،کاشمر و کاشمر

 .بودندنورعلی بیک؛ 

به منظور فراهم شدن امکان  .انجام شد  ،21جدول  اساسبر به طور کلی انتخاب درختان در سطوح مختلف        

سایر درختان مثمر یا غیر مثمر نیز در آن  باغی که عالوه بر درختان انار) نمونه گیري از درختان در باغات مختلط
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درخت منظور و بر اساس تعداد درخت توصیه براي نسبت درختان  500میانگین تعداد درخت در هکتار ( وجود دارد

نمونه  10 ،انار درخت 500 ايبر به طوري که. انتخابی براي نمونه گیري در گروه هاي مختلف صورت گرفت

بر   21جدول مطابق باشد، تعداد نمونه انتخابی درخت 500درختان مختلط بیشتر از  و اگر تعداد می شودانتخاب 

باشد در صورت  مختلطکمتر از یک هکتار  و  ساحتی با م، تعیین می شود و اگر باغدرخت 500اساس بیشتر از 

ن نکته توجه داشت، باید به ای. شدخواهد نمونه انتخاب  10درخت انار در بین سایر درختان همان  100 وجود حداقل

درخت انار داشته باشیم، معیار نمونه  500در مواردي که در یک هکتار  اعم از کشت معمول یا مختلط بیشتر از 

 .  درخت می باشد 12درخت در هکتار داشته باشیم، تعداد نمونه انتخابی  100گیري تعداد خواهد بود به عبارتی اگر 

. اي باغات انارتعداد درختان انتخابی بر  -21جدول 

   سطح زیر کشت به هکتار

 یا تعداد درختان

 تعداد درختان انتخابی

  درخت 10 (درخت و کمتر 500)  هکتار یا کمتر 1

  هکتار 1به ازاء هر درخت  5 +درخت  10 (درخت 2500تا  501) هکتار 5تا   131

 (درخت 500به ازاء هر درخت  5+ درخت  10)

 هکتار 1درخت به ازاء هر  3 +درخت  30 (درخت 2500شتر از بی ) هکتار  5 بیشتر از

 (درخت 500درخت به ازاء هر  3 +درخت  30)

 
پس از بدست آمدن تعداد درخت، نحوه ثبت  تعداد نمونه ها ي انتخابی در مجموع نشان دهنده وضعیت باغ می باشد  

  . می باشد( 13شکل )مشخصات از درختان به صورت تصادفی 

 

 

 



35 

 

  

                

                

                

                

                

                

                

                

 (تصادفی) :تعیین محل نمونه ها در بلوک مورد ارزیابی  -13شکل 
 

 

 صفات مورد بررسی درختان انار و نحوه استفاده از این صفات در برآورد عملكرد  -3

بسیار محدود است وجود دارد، براي تعیین پتانسیل عملکرد در زمستان  آنها امکان بررسیمتاسفانه تعداد صفاتی که        

 .استفاده نمودصفات بر ، گل و میوه از  همانند فصل رشدنمی توان  و

عملکرد در خارج از  براي تعیین زیر  عواملآنها با میزان تولید،  ارتباطبا بررسی صفات مهم در درختان انار و 

 :که شامل موارد زیر بوداستفاده شد انتخاب و فصل در این پژوهش

تعداد محل هاي قبلی میوه در سانتی متر   -3  بین و روي ردیف فاصله کاشتمیانگین   -2  ح مقطع تنهسط   -1

.وضعیت خاک   - 7  محدودیت آب  -2تعداد تنه  -5 باغ   وضعیت رسیدگی به  -4  مربع سطح مقطع شاخه
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 سطح مقطع تنه  -1

مجموع یا  سطح مقطع تنههمواره بین لذا  ،چند تنه هستندیا  یک تنهدرختان انار معموال  با توجه به اینکه       

 (.1،51) دارد وجودارتباط با وضعیت عملکرد ها سطح مقطع تنه 

ابتدا محیط تنه را با استفاده از متر Trunk Cross-Sectional Area (TCSA  ) براي محاسبه سطح مقطع تنه

، محاسبه شد (مربع متربر حسب سانتی )سطح مقطع تنه  ،ساسو بر این اه گرفته انداز (متربر حسب سانتی  )مدرج

البته درختان باغ نباید تحت تیمارهاي ) سانتی متري از سطح خاک است   30تا  15 محیط تنه، ارتفاع اندازه گیري

از  الزم است کارشناس در طی مرحله اندازه گیري،  محیط تنه کلیه درختان را. (قرار گرفته باشند... شدید هرس و 

، سطح مقطع تمام تنه ها به صورت تجمعی چند تنه نضمنا در درختا. مورد اندازه گیري قرار دهد ،یک ارتفاع

، میانگین سطح مقطع تنه درختان انار بر اساس کمترین و بیشترین سطح 2در جدول  .(14شکل )شود می  محاسبه

 . گروه بندي  شده است

 

 . محیط تنهاندازه گیري محل  -14شکل                                                  
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 میانگین سطح مقطع تنه درختان باغ هاي انار از نظر گروه بندي -2جدول                               

 ( سانتی متر مربع )سطح مقطع مجموع تنه هاي یک درخت طبقه بندي براساس گروه

Trunk Cross-Sectional Area
1             711بیشتر  از 

2231  710تا 

3451   230تا  

4

         

  457تا  310     

5

2                   152 277 تا 

7      122 151 تا  

  121 تا   21    1

  27تا  30 5

10

  

  25 تا   1   

11  

 

 :بین و روي ردیف فاصله کاشتمیانگین  -2

 (. 1،32، 5)است  (15شکل ) تاندرخ (Distance Dis  کاشت فاصله  ،از مهمترین عوامل موثر در عملکرد       

 . و مورد استفاده قرار می گیردمحاسبه  ،(به متر)میانگین فاصله بین و درون ردیف براي این مورد 

که سایر موارد بهینه باشد  و بیشتر هنگامیمتر   4×5یا حتی   4×3،  3×3،  3×2 ،2×2در درختان انار فواصل کاشت

فاصله میانگین  23در  جدول  .نشان می دهد باغی را با فاصله منظم 15کل ش. عملکرد مطلوبی را سبب خواهند شد
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در صورت کاشت نامنظم، میانگین از میانگین فاصله کاشت بین و روي ردیف هاي )بین و روي ردیف  کاشت

   .نشان داده شده اشت( مشترک بدست می آید

 

متر و فواصل بین  5متر تا  5/1روي ردیف از  تفاصله کاش(.  منظم)باغ انار با سیستم کاشت مستطیلی -15شکل 

 .متفاوت استمتر در مناطق مختلف  7تا  2ردیف از 

 .باغ هاي انار از نظر فاصله کاشت گروه بندي -23جدول 

 (.میانگین فاصله بین و روي ردیف به متر )Distance Dis   -فاصله کاشت  گروه

  3کمتر از  

 3 4 تا  

 1/4 5 تا  

 1/5 2 تا 

  2بیشتر از  

  می باشد و متر 3متر باشد،میانگین فاصله  2و فاصله بین ردیف  4به عنوان مثال اگر در باغ اناري فاصله روي ردیف 

 2در جدول فوق قرار می گیرد و اگر در باغ دیگر، فواصل نامنظم به نحوي باشد که روي ردیف  2این باغ در گروه 

متفاوت باشد، عملکرد مرتبط با سطحی است که اختصاص به هر درخت دارد یا به  2تا  4متر و بین ردیف   5تا 



39 

 

تعداد نمونه انتخابی براي باغ نیز  21بر اساس جدول عبارتی میانگین فاصله بین و روي ردیف همان درخت محاسبه و 

  . می شود بین و روي ردیف ها محاسبه و میانگین نمونه ها در نهایت استفاده ها میانگین فاصله

  :تعداد محل هاي قبلی میوه به ازاء سانتی متر مربع سطح مقطع شاخه   -3   

 درخت در شاخه هاي تاج وجود محل هاي میوه سال پیشبررسی  ،ورد عملکردآیکی از معیارها در بر       

تولید باال، متوسط و ا ی شده می تواند به درخت بیابارزي هاشاخه باردهی درخت بسته به وضعیت باردهی . (47)است

دستک ) در حقیقت عملکرد درخت انار ارتباط بسیار نزدیکی با قدرت باردهی شاخه هاي بارده. شودضعیف تقسیم 

، محل میوه روي دستک ها شمارشدر این مورد . (12شکل )دارد ( سانتی متر 135 تا  1 معموال شاخه هایی با قطر: ها

صورت گرفته و  ،ازه گیري قطر شاخه ها در محل انشعاب از شاخه اصلیو اند درخت جهتشاخه در چهار چهار 

میانگین تعداد میوه در سانتی متر مربع . شد تعداد میوه در سانتی متر مربع شاخه هاي نمونه گیري محاسبه خواهند

 باغ هاي انار گروه بندي  24جدول .شاخه ها بدست آمده و در تعیین پتانسیل درخت مورد استفاده قرار خواهند گرفت

 .که بر اساس تجربه بدست آمده است نشان می دهدرا 

 

میوه  یاگل : در فصل رشد. نشان بشقابی کوچک و چپ: راست در زمستان)سال پیش  (Fruit Score: FSمحل میوه هاي  -12شکل 

  .(موجود
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 (.به ازاء سطح مقطع شاخهسانتی متر مربع ) تعداد محل میوه  باغ هاي انار از نظر گروه بندي  -24جدول

      Fruit Score (FS) -(تعداد)طبقه بندي براساس محل میوه سال قبل گروه

سانتی متر مربع سطح محل هاي میوه باقی مانده سال قبل در میانگین  عدد مربوط به  )

  (.که نشانگر ظرفیت تولید است بودهجهت درخت  4در  مقطع شاخه

1  یا کمتر عدد

عدد 2و کمتر از  1ر از بیشت

 عدد 2بیشتر از

 

 :وضعیت رسیدگی به باغ -4

ورد پتانسیل مورد استفاده قرار گرفت اگرچه بررسی وضعیت رسیدگی به باغ خود آبر براي وضعیت رسیدگی به باغ      

وضعیت  3طور ساده  اما به. تحت تاثیر فاکتورهاي زیادي است که ارزیابی آنها براي کارشناس بیمه مشکل می باشد

 25در جدول  .در نظر گرفته شد( باغات رها شده)و نامطلوب ( رسیدگی خوب)، متوسط (رسیدگی خیلی خوب)مطلوب 

 .شده اند گروه بندي باغ هاي انار از نظر وضعیت رسیدگی به باغ

.*باغ هاي انار از نظر وضعیت رسیدگی به باغ گروه بندي -25جدول 

مدیریت گروه

لوبنامط 

2متوسط 

3مطلوب

مدیریت مبارزه با آفات، بیماري ها و علف  که در خصوصراهنمایی  جهت تکمیل این جدول می توان به کتابچه اي  *

 .مراجعه نمود وجود دارد و در اختیار کارشناس بیمه گزار قرار می گیرد،  هاي هرز ،  نحوه تغذیه و هرس در باغ هاي انار
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 :عداد تنهت -5

 5شاخه هایی با قطر حداقل  . (37، 1)می باشد (Trunk Number TN تعداد تنه ،موثر بر عملکردیگر عوامل از د

باغ  گروه بندي ،22جدول  (.17شکل )دوشمی در نظر گرفته تنه  ،بیشتر از سه سالتقریبی  با سناز سطح خاک  متر سانتی

  .را نشان می دهد هاي انار از نظر تعداد تنه

 

 (.شدندنامیده سال تنه  سهبیشتر از   سانتیمتر و عمر 5با قطر حداقل  پایه اي در این پژوهش شاخه هاي)تفاوت بین تنه و پاجوش -17شکل 

.باغ هاي انار از نظر تعداد تنه گروه بندي -22جدول

 طبقه بندي براساس تعداد تنهگروه

 Trunk Number TN

1 تنه

2  تنه 4تا

35 رتنه و بیشت 

 

 :محدودیت آب  -2
تغییـر سـطح    و  pH ، EC هـایی ماننـد دور آبیـاري،    هرچنـد  فاکتور  نیـز   IrrigationIrg ) آب ارتباط با در          

         بـر رشـد درخـت مالحظـه     نهایـت تـاثیر آن   امـا در   ،وضعیت تولید و یا حتی رشد را تغییر دهد دعنصري خاص می توان

 ی ساالنهیا میزان نیاز آب) روز  7-12دور آبیاري  مثال بودن آب مورد نیاز، مطلوب از سویی دیگر محدودیت یا . می گردد

نوع خاک و شرایط آب و  در ارتباط با(  متر مکعب در آبیاري قطره اي 2000متر مکعب در آبیاري سطحی یا  12000
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بـدون   وضعیت آب در دسـترس کـه شـامل    4 لذا در این پژوهش جهت ارائه راهکار مطلوب ،(40،23) هوایی می باشد

را در نظر گرفته و به عنوان مبنا در اعمال روش تحقیق و بدست آوردن نتایج  زیادمتوسط یا  ،کممحدودیت  محدودیت،

 . را نشان می دهد یت آبباغ هاي انار  از نظر وضع گروه بندي، 27جدول  .شداستفاده 

IrrigationIrg. آب وضعیتباغ هاي انار  از نظر  گروه بندي  -27جدول

دور آبیاري به )کمیت آب     

 (روز

 

 شوري آب )کیفیت آب 

 ds/m ):دسی زیمنس به متر

آبیاري غرقابی

 15بیشتر از  11-15 14-11 ≤10

   آبیاري قطره اي 

 5بیشتر از  1-7 2-5 ≤4

3≥ بدون

  محدودیت

کمی 

محدودیت

 محدودیت

متوسط

محدودیت 

زیاد

5-1/3 کمی

 محدودیت

 محدودیت

 متوسط

 محدودیت

 متوسط

 محدودیت

 زیاد

2-1/5محدودیت 

متوسط

 محدودیت

 متوسط

 محدودیت

 متوسط

محدودیت 

 زیاد

محدودیت  2بیشتر از 

 متوسط

 محدودیت

 متوسط

محدودیت 

 زیاد

محدودیت 

 زیاد
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 : عیت خاک وض  -7

حتی عمق خاک ) داشت خاک آزمایش کاملی از وضعیت، هرچند می توان (S :Soil) خاکوضعیت در خصوص         

تقسیم  ،بر اساس برخی از شاخصه هاي مهمو   (در دسترس و نبود الیه هاي سنگی، گچی و آهکی در ناحیه فعالیت ریشه

وضعیت  3خاک به اما به طور کلی   (.وثر در این مورد اشاره شده استدر کتابچه راهنما عوامل م)انجام شود  بندي دقیق

تقسیم  (خاکی با بافتی کامال نامناسب انار، شنی زیاد یا خیلی سنگین با آثار مشخص شوري)ضعیف  خوب، متوسط و

 . را نشان می دهد باغ هاي انار  از نظر وضعیت خاک گروه بندي، 21جدول .شد بندي

 

 .باغ هاي انار  از نظر وضعیت خاک نديگروه ب  -21جدول 

 بافت خاک 

 شوري خاک

 ds/m ):دسی زیمنس به متر )

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

5/4≥خوب  متوسطضعیف

5/7-2/4ضعیف متوسط متوسط 

5/5-2/7متوسطضعیف ضعیف 

 ضعیف ضعیف ضعیف 5/5بیشتر از 
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 الف

 

 

 ب

(.           51شهرستان ساوه مهرماه ) نامطلوبوضعیت  -ب .مطلوبوضعیت  -مشخصات دو نوع باغ انتخابی  الف -11شکل 
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 ضرایب 

همچنین استفاده موثر از  و باغ هاي انتخابی درجهت بدست آوردن نتایج مطلوب از داده هاي ثبت شده         

 :انجام شدزیر  عملیات ،لوبصفات مورد بررسی در درختان انار و برآورد عملکرد مط

 .شد( 21تا   22جداول)بندي  گروهصفت انتخابی  7ابتدا   -1

در  یک جدول بر اساس ضرایب موثر،که بیشترین ارتباط را در عملکرد داشتند با هم در صفتی دو هر سپس -2

 .نظر گرفته شد 

 .دش محاسبه ( 32تا  25 جداول)ضرایب از نظر تاثیر  بر عملکرد انار   -3

 . ، پیشنهاد شد21تا  22بر اساس ضرایب جداول ( عملکرد تخمینی)ارائه شده جهت برآورد پتانسیل عملکردفرمول  -4

 .مورد استفاده قرار گرفت جداول ارائه شده جهت آزمایش نرم افزار و فرمول پیشنهادي بر اساس تبدیل ضرایب -5

زمان برداشت محصول با نظارت  که در) با عملکرد حقیقی باغحاصل از فرمول  در پایان عملکرد تخمینی  -2

 .دمقایسه ش (آمددقیق بدست 

 

 صفت انتخابی 5گروه بندي نمودن   -1

هاي قبلی  تعداد محل  -3  بین و روي ردیف فاصله کاشتمیانگین   -2  سطح مقطع تنه -1: صفت انتخابی شامل 7        

  ،وضعیت خاک  - 7محدودیت آب   -2تعداد تنه  -5 غ  با رسیدگی به   -4شاخه  مربع سطح مقطع سانتی متر ء به ازامیوه 

 .شده است گروه بندي 25تا  22در جداول 
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  ضرایب  موثر در تعيين پتانسيل برآورد  -3

 وضعیت،  25میانگین فاصله کاشت در بین و روي ردیف در جدول و  سطح مقطع تنهضرایب مربوط به 

 30در جدول (سطح مقطع شاخهدر سانتی متر مربع )هاي قبلی میوه  و تعداد محل رسیدگی به درختان به باغ 

 . آورده شده است 32در جدول  وضعیت خاک و  محدودیت آب و ضرایب مربوط به  31در جدول  تعداد تنه

  صفات با استفاده از داده ها، جمع آوري شده و در ماتریس مرتب گردید و سپس نرم افزار پیوست ضرایب

 .راحی شدطبراي محاسبه، 

تا  22کارشناس تنها الزم است جداول و  تحلیل می شوندنرم افزار  با داده هااین نکته را باید در نظر داشت که     

 .را تکمیل نماید 25

   :و فواصل کاشت  سطح مقطع تنه -الف

فاده در فرمول و متفاوت هستند که براي است بر اساس تجربه مجریان این طرح درختان انار داراي سطوح مقطع     

اعدادي قراردادي و انتخابی جهت  )گروه تقسیم بندي شد 11سانتی متر مربع به  711تا  1نرم افزار در محدوده 

 (.کاربرد در  نرم افزار

قرار داده  25شد در جدول نامیده  Ti پژوهش که در این  با فاصله کاشت سطح مقطع تنهضریب مربوط به      

که در  همچنان. به عنوان به عنوان ضرایب اولیه در محاسبه عمکلرد مورد استفاده می باشند این  ضرایب  .شده است

 . دیده می شود  25جدول 
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 (Ti)و فاصله کاشت مقطع تنهسطح یب اضر  -25جدول

فاصله کاشت        

(متر)              

           سطح مقطع تنه

(مربع مترسانتی )  

2کمتر از   

 

3-2  

 

4-1/3  

 

5-1/4  

 

5بیشتر از   

 

711بیشتر از   

710تا   231  

230تا  451  

457تا  310  

375تا  271  

277تا  152  

151تا  122  

121تا  21  

27تا  30  

25 تا   1  

1کمتر از   0 0 0 0 0 

 

 :میوه هاي قبلی محلتعداد و  وضعیت رسیدگی به باغ  -ب

به طوري که نشان دهنده ( همانند انجام به موقع شخم، حذف علف هاي هرز و غیره)از طرف باغدار  وضعیت رسیدگی به باغ

میوه به  تعداد) هاي قبلی میوه محل تعدادرسیدگی مطلوب، متوسط یا نامطلوب باشد نیز در براورد پتانسیل موثر و به همراه اثر 

ضرایب مربوطه در جدول  .مشخص و تعیین گردید  PRiضریبی تحت عنوان در ( قطع شاخهسطح م متر مربع سانتیازاء 

 . آورده  شده است 30
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 PRi )) شاخههاي قبلی میوه  محلتعداد و  مدیریتضرایب   -30جدول

 مدیریت

 
 سانتی) تعداد محل هاي قبلی میوه

 (سطح مقطع شاخهدر متر مربع 

 مطلوب متوسط نامطلوب

. 2از  بیشتر  
2-1 - .  

- 1کمتر از  .  
 

  :تعداد تنه -ج

. معمول است تنه 4 تا 3که تعداد .به صورت چند تنه پرورش می دهند درختان انار را در بسیاري از مناطق         

 . نشان داده شده است 31ل ضرایب مربوط به اثر تعداد تنه در میزان عملکرد درختان انار در جدو

 .(TRi)ضریب تعداد تنه   -31جدول 

  یبضر تعداد تنه

 تک تنه

 دو تا چهار تنه

 تنه 5بیشتر از 

 

 :و محدودیت آب وضعیت خاک - د

جدول . مورد نیاز نیز ضروري است میزان آب تامین مطلوب، خاک لزوم وجود براي عملکردي بهینه در انار عالوه بر     

 . و تاثیر آنها بر پتانسیل باغات انار را نشان می دهد(  (WSiضرایب مربوط به وضعیت خاک و آب  32
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.(WSi) ضرایب وضعیت خاک و محدودیت آب  -32جدول

 وضعیت خاک         

 مطلوب محدودیت آب

 

 نامطلوب متوسط

. ندارد  
. کمی   
. متوسط   
. زیاد  

        

 برآورد پتانسيل عملكرد -0

  و( 25جدول )، Ti و فواصل کاشت سطح مقطع تنه  ضریببا استفاده از  ،ورد میزان عملکردرآبراي ب       

 ،( 30جدول) ، PRiه شاخمربع سطح مقطع متر  سانتی به ازاء هاي قبلی میوه و تعداد محل مدیریت باغضریب 

( 31جدول) (WSi) وضعیت خاک و محدودیت آبو ضریب  ( 30جدول) (TRi) تعداد تنه یب مربوط بهضر

.براورد پتانسیل اقدام  می شودنسبت به 

-Trunk Crossمقطع تنهو سطح  موارد باالبا استفاده از و براي این مورد بر اساس فرمول زیر 

Sectional Area) )عملکرد تک درخت Tree Yield پس از نمونه گیري درختان مورد . می گردد محاسبه

به ضرب (  Yha)عملکرد نهایی  ، میانگین عملکرد درختان انتخابی محاسبه و در نهایت  21نیاز بر اساس جدول 

 . عملکرد درخت در تعداد درختان باغدار محاسبه می گردد

Tree Yield = TCSA((Ti(1+PRi) (1+TRi))WSi/1000 

 

=  

 

Yha=  ×TN/ha   

 .در فرمول پیشنهادي، تعریف عالئم به شرح زیر می باشد      
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TCSA  =مقطع تنه سطح Trunk Cross-Sectional Area) ) 

Ti  =   و فواصل کاشت سطح مقطع تنهمربوط به ضرایب. 

PRi = سانتی متر مربع سطح مقطع  به ازاء)ي قبلی میوه و تعداد محل ها مدیریت باغ ضرایب دو ماتریس

 (.شاخص تولید) .(شاخه

TRi  =  تعداد تنهضریب ماتریسی 

WSi = وضعیت خاک و محدودیت آب ضریب ماتریس 

Yt = (گرم)عملکرد یک درخت   

TN =  تعداد درخت 

 میانگین عملکرد تعداد درخت انتخابی

 مجموع عملکرد درختان

Yha  =عملکرد در هکتار 

میانگین ) متر 4 درختان فاصله کاشت ،  121355مجموع تجمعی سطح مقطع تنه در یک درخت انار،  اگر: مثال 

مدیریت کلی   ،عدد  2 در سانتی متر مربع سطح مقطع شاخهتعداد محل باقی مانده میوه  ، (فاصله بین و روي ردیف

 می شودبرآورد پتانسیلی که از این باغ . باشددرخت  222درختان در هکتارتعداد  و   3 ها تعداد تنه ،باغ مطلوب

 چه میزان است؟(  عملکرد تخمینی)

.جهت محاسبه عملکرد تخمینی ابتدا ضرایب هر کدام از مفروضات را بدست می آوریم      

فاصله  مقدار و، ضریب سطح مقطعی با این  31از جدول. می باشد 121355برابر با   تنهتجمعی سطح مقطع  

از جدول   PRi با توجه به تعداد محل هاي میوه و نوع مدیریت، همچنین. می باشد 10302 برابر با  ( Ti) متر4کاشت

است لذا  0برابر با  33از جدول (  TRi)ضریب ماتریسی تنه  ،تنه بودن 3با توجه به در ضمن .است 0332 برابر با   32

 عملکرد تک درخت برابر با 



51 

 

 

        Tree Yield = TCSA((Ti(1+PRi) (1+TRi)) 

Tree Yield = 121.95((80.06(1+ 0.32) (1+0)  

Tree Yield = 121.95*105.67 

 عملکرد درخت = 12117گرم 

 در باغان انتخابی درختتولید گرم می باشد و اگر متوسط کیلو 123117چون عملکرد تک درخت  

درخت در هکتار  222و چون   =) باشد کیلوگرم 13 ،(21نمونه بر اساس جدول  11)

=Yhaداریم لذا عملکرد یک هکتار چنین باغی  ×TN/ha)) کیلوگرم  1251یعنی (13× 222)؛

 .می باشد

 ،داشته باشیمنیز محدودیتی از نظر تامین آب براي باغ و وضعیت خاک ن 34جدول اگر مطابق  

      کیلوگرم در هکتار، پیش بینی  1251می باشد و عملکرد در نهایت همان  1 عدد WSi ضریب

  .می شود

 پيشنهادات بحث، نتيجه گيري و

دیگر پتانسل بهره برداري از زمین و  از طرفو امکان سازگاري و  محیطی هاي انار بدون توجه به شرایط گسترش باغ      

 (.25،30)آب امکان پذیر نمی باشد

اهمیت فاکتور خاص در کشت انار ممکن است در مناطق مختلف متفاوت باشد به عنوان نمونه در منطقه اي که دچار      

قرار می گیرد نسـبت بـه    اکیدکمبود منابع آبی است توجه به نقش کلیدي تامین آب در تغییر عملکرد، بسیار بیشتر مورد ت

 (. 12،15،23)هاي بسیار سرد است د ندارد اما مثال داراي زمستانمنطقه اي که از نظر نیاز آبی مشکلی وجو

تغییـر در شـوري آب و   )  تولید عوامل موثر در پتانسیلاز  رخیبه نحوي است که ب انار  درختانوضعیت فیزیولوژي         

  (.21،41،42)ایدممی نبروز اي بعد ه هاي اول، مشهود نبوده و در سال در سال (خاک یا حتی تغییر در دور آبیاري
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خصوصیات  بهدر تخمین پتانسیل تولید در فصل خواب براي ارقام مختلف پسته ( 1317)و همکاران  پور آبادي تاج       

نشان  این نتیجه گیري، که،(3)تیپ درخت از لحاظ گسترده یا افراشته بودن، فاصله میانگره ها  و مدیریت باغ اشاره نمودند

 .استتوان یا سقف تولید  در دستیابی به میوه ین صفت عمده در انار، همانند سایر درختانلزوم بررسی چنددهنده 

تعیین عوامل موثر در تعیین پتانسیل تولید خصوصا در فصل زمستان بـه لحـاظ نداشـتن بـر  و میـوه روي درخـت بـا             

خی انتخاب و براي برآورد معرفـی  مشکالت بیشتري روبروست که در این پژوهش سعی شد از همین تعداد فاکتور کم بر

 .شود

به ازاء هاي قبلی میوه  تعداد محل  بین و روي ردیف، فاصله کاشتمیانگین  صفات انتخابی سطح مقطع تنه،ارتباط بین       

با  پتانسیل عملکرد تعیین   ،وضعیت خاکو محدودیت آب ، تعداد تنه ،سانتی متر مربع سطح مقطع شاخه،  رسیدگی به  باغ

برخی از این صفات در سایر درختان . این صفات می تواند وضعیت کلی درخت انار را در ارتباط با تولید نشان دهد ، ردیدگ

و در درختان انار با توجه به وضعیت رشد و نتایج ( 4،52،53،54،51)است میوه نیز براي تعیین پتانسیل عملکرد استفاده شده 

ضریبی خاص در د داشت، تعدادي از صفات موثر با  نقش تعیین کننده و دادن سایر پژوهش هایی که در این ارتباط وجو

عواملی بسیار تعیین کننده در عملکـرد درختـان انـار هسـتند امـا      ( 11، 2)و محیط (  33، 1)هرچند ژنوتیپ . نظر گرفته شد

لذا صفات انتخابی در این  یک رقم انار نیازمند تخصصی است که امکان آن براي کارشناس همواره فراهم نیستشناسایی 

سـطح  )پژوهش به نحوي در نظر گرفته شد که بدون توجه به نوع رقم و تنها با استناد به عوامل تاثیر گذار در این ارتبـاط  

در . بتوانیم برآوردي از عملکرد داشته باشیم( به ازاء سانتی متر مربع سطح مقطع شاخههاي قبلی میوه  تعداد محلمقطع تنه و 

وامل محیطی نیز تاکید می شود کارشناسان بیمه گزار از بیمه باغاتی از انار که در مکان هایی بدون مطالعه شرایط خصوص ع

 (سرماي شدید زمستانه و سایر عوامل محیطی که در کتابچه راهنما به آن اشاره شده استخصوصا مناطقی با )آب و هوایی

، نشان دهنده همبستگی ( 3نمودار) ایسه بین عملکرد واقعی و تخمینیمق در این پژوهش .، خودداري نمایندکاشت شده اند

 .لذا روش بکار رفته می تواند جهت کارشناسان بیمه گزار بسیار کاربردي باشد ، (R2=0.863)باال می باشد
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 (تن)عملکرد تخمینی

 .رابطه رگرسیونی عملکرد واقعی و تخمینی  -3نمودار

 

عقیده بسیاري از کشاورزان که . انار در بدست آوردن محصول اقتصادي و سالم بسیار مهم استنحوه مدیریت باغات       

اي درست است که با احداث باغ انار باید میزان آب قابـل دسـترس مـد نظـر قـرار گیـرد و        ایده "انار یعنی آب و خاک"

مواد غذایی کافی و متعادل در اختیار گیاه  وبسترکاشت به خوبی مهیا گردد تا ریشه گیاه در خاک به خوبی توسعه پیداکرده 

با آموزش هاي عملی انار کاران   سازگار رقمروش صحیح کاشت یعنی آرایش کاشت و تراکم مناسب و انتخاب . (4) باشد

تا بتوانند با نحوه افزایش عملکرد آگاه شوند و همچنین نسبت به  ترویجی دست یافتنی است ،در قالب کارگاه هاي آموزشی

رایبی که در این تحقیق از آنها استفاده شد، آگاهی داشته باشند زیرا عالوه بر دانش کارشناس بیمه، همکاري باغدار  در ض

 :در پایان پیشنهاد می شود که .موفقیت ترویج این پژوهش نقش دارد

ت سبب تغییر در صفات پیشنهادي به دقت مورد بررسی قرار گیرند زیرا عدم دقت در یادداشت برداري براي هر صف .1

 .ضرایب ورودي به نرم افزار شده و محاسبات دچار خطا در تعیین نتیجه می شوند

ی 
اقع
د و
کر
عمل

(
(تن
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در برخی از صفات، الزم است باغی که بیمه می شود، شـرایط احـداث   تاثیر مستقیم شرایط آب و هوایی به دلیل   .2

 .درختان انار را داشته باشد

را  21تـا   22صفت پیشنهادي، جداول  7و  21ختان انتخابی از جدول بیمه گزار تنها الزم است با توجه به تعداد در .3

فزاري که به همین منظور لذا پیشنهاد می شود نرم ا تکمیل نماید و محاسبات با استفاده از نرم افزار انجام می شود

در اختیار صندوق بیمه قـرار   نیز قابلیت اجراء دارد،( کترونیکی بیمه کشاوري ایرانلسیستم ا)و با سابکا  تهیه شده

 .گیرد

 .یشنهاد می شود بیمه گزاران داراي تخصص باغبانی باشندبا توجه به داشتن دیدگاه باغبانی در ثبت اطالعات، پ .4

اگر در برخی از باغ هاي   ولیضرایب در استان هاي مرتبط با طرح و باغ هاي انتخابی مورد آزمایش قرار گرفتند   .5

و ، ضرایب را نیز می توان به نحـ تغییر یا کم و زیاد نمودن تعدادي از صفات شدیم ملزم بهانار سایر نقاط کشور، 

       . مقتضی تغییر داد
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Abstract 

 

     Assessment of the yield potential is essential for fruit tree insurance. Pomegranate 

cultivation area in Iran is 77,000 ha, and its insurance can be supporting for farmers under 

hazardous conditions. This project carried out with the aim of designing an applicable 

program for determination of yield out of season, via morphological indexes, and also 

coordinates data and results among insurers and reduce visits from pomegranate orchard for 

survey. We evaluated two projects in Yazd, Markazi, Fars and Khorasan provinces during 

2010 and 2011 with the subjects of "Determination of the yield potential" and "Guideline for 

evaluation and determination of factors causing damages in pomegranate orchards". Because 

factors determining yield out of season were important, selected indexes were: trunk cross -

sectional area (cm
2
), tree density (cultivation distance), previous fruit bearing locations in 

branch cross-sectional area (cm
2
), trunk number, orchard management, soil condition and 

water limitations. The most correlated characteristics in yield determination were assessed in 

matrices and their coefficients were calculated, finally, prepared as brief tables to be used by 

insurers. We purposed a formula and prepared a software for determination of the yield 

potential. Comparison between observed yield and predicted yield showed that coefficient of 

determination is high )R2
=0.86). Therefore formula is applicable for pomegranate orchards.  

Key Words: Pomegranate, Yield potential, Trunk cross-sectional area, Soil condition, Insurer 

experts. 
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