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   دهــچكي 

                

        ین محصول هزار هکتار است و انجام بیمه ا 77سطح زیر کشت انار در کشور در حال حاضر بالغ بر  

باغداران در موارد بروز مشکالت مختلف براي  همی تواند تضمینی بر تولید این محصول و کمک مهمی ب

  به عوامل محیطی از قبیل آب، خاک،عالوه بر ویژگی هاي ژنتیکی انار میزان رشد و باروري  .باغات باشد

بروز هر گونه اختالل در عملیات . گی داردد بستاعنور، حرارت و نیز ایمنی آنها در برابر عوامل نامس

به این ترتیب ضعف و کاهش قدرت رشد رویشی و زایشی . می گردد آنفیزیولوژیکی گیاه سبب بیمارشدن 

  عوامل متعددي  .نامساعد می باشد (محیطی)غیر زنده عواملو  درختان میوه ناشی از حضور موجودات زنده

شناخت این عوامل در تعیین میزان  ،د محصول درختان میوه گردندمی توانند باعث ایجاد خسارت در تولی

بررسی خسارت هاي قهري و مدیریتی با هدف  لذا  ،آن نقش اساسی و کلیدي ایفا می نماید جبرانخسارت و 

در استان   19و  11سالهاي  طیباغ هاي انار  يزا تهیه دستورالعمل تشخیص و ارزیابی عوامل خسارتدر انار و 

از جمله خسارات وارد شده به باغات و درختان  .این بررسی انجام شد ،فارس و خراسان د، مرکزي، هاي یز

کرم  آفتاب سوختگی میوه و آفت مهم، ترکیدگی، تگرگ، ي بهاره و زمستانهمی توان به خسارت سرما انار

جایی که عالئم  از آن .برخی از این خسارت ها مشمول پرداخت غرامت می باشند که اشاره نمود گلوگاه انار

ناشی از بیماري ها با ناهنجاري هاي غیر عفونی، مشابه عالئم ناشی از بیماري هاي گیاهی عفونی می باشد، 

کافی جهت ردیابی  بنابراین داشتن دانش. تشخیص عامل یک عارضه خسارت زا در اغلب موارد مشکل است

بیمه محصوالت کشاورزي را در این امر مهم یاري و شناسایی هر یک از عوامل مذکور می تواند کارشناسان 

تفکیک عوامل مدیریتی شامل آلودگی به کرم گلوگاه انار، تغذیه، وضعیت  ضمندر این بررسی لذا . رساند

  .شده است اقدام به معرفی روش هاي چگونگی محاسبه این عوامل ،خاک و آب

 .محصوالت کشاورزيبیمه خسارت مدیریتی، ، خسارت قهريانار، :  كلمات كليدي
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 مقدمه

حاکم بر کشور عزیزمان ایران اجتناب ناپذیر محیطی با شرایط خسارت در تولید محصول درختان میوه       

.  (83)آن نقش اساسی و کلیدي ایفا مـی نمایـد   جبرانشناخت این عوامل در تعیین میزان خسارت و است اما 

در انار، سرما، تگرگ، . بسیار حایز اهمیت است بیمه براي کارگزار تشخیص عوامل تحت پوشش و غیرپوشش

 شـته  و سوختگی تنـه و میـوه و آفـاتی هماننـد کـرم گلوگـاه       طوفان، سیل، خشکی، ترکیدگی میوه و آفتاب

لزوما  می نمایند که  ایجاد مشکالتینیز  ها  و برخی بیماري ها ریزش گلهمچنین  .خسارت وارد می نمایند

. (1)قادر به تفکیک اثر این عوامل از یکدیگر قبل از پرداخت  غرامت بیمه باشد کارشناس مربوط می بایستی

. لذا تهیه دستورالعملی استاندارد براي تفکیک این عوامل از ضرورت باالیی در بیمه کشور برخوردار می باشد

سازي  در درختان انار جهت یکسانخسارت زا هایی براي تشخیص عوامل  این گزارش سعی نموده است مدل

 . و تسهیل امر بیمه گذاري و همزمان با آن ترغیب کشاورزان عزیز با عنایت به اعتماد سازي به بیمه ارائه نماید

 می شوداز دست رفتن سرمایه  با شناخت عوامل خطر که سببهمراه کاشت سطح افزایش  الزم است         

استان  83مورد خسارت گزارش شده در  4183از  17-11در سال زراعی که  مورد توجه قرار گیرد، چنان

فقره سیل  283فقره سرما و یخبندان ،  1425، فقره تگرگ 91،  طوفان فقره 88گرما و باد گرم،  فقره 6: کشور

همچنین میزان دانه سفیدي انار شیشه کپ فردوس و بجستان در سال  .(1،27)بوده است خشکسالیفقره  131و 

 . (7)شده است درصد گزارش 53تا  23بین  1815

و  1827مثال  درسـال   شود خشکخسارت باالست که سبب شده درختان  میزان برخی اوقات به نحوي      

 1874در سال . در منطقه ساوه و قم و کاشان سرما موجب خشک شدن تعداد زیادي از باغات انار شد 1842

سرما به  1816ان یزد گردید  و در سال درجه در آذرماه رسید و باعث خشک شدن باغات انار است -14سرما به 

 . (81) ماه رسید و باعث خشک شدن باغات انار مناطق مختلف کشور گردید درجه در دي -11
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، سایر شرایط اقلیمی و شرایط ساله 83بیشینه  و کمینه ،  دماياز دیگر نکات مورد توجه ارتفاع از سطح دریا   

که باید در مراحل اولیه بیمه پـذیري انـار مـورد توجـه      (88)تمهمترین مناطق کشت انار در کشور اس خاکی

 .(1)خاص قرار گیرد

معموال در ارزیابی ارقام انار صفات متعددي مورد ارزیابی و اندازه گیري قرار می گیرد که از مهمترین این       

ی تاریخ برگده(vigour)، میزان قدرت رشد(tree habit) عادت رشد درخت: صفات می توان به

(leafing date) زمان ظهور گل ،(flowering time)گلهاي ثمري و علفی  ، زمان ریزش(unfruitifull 

& fruitfull shedding) زمان رسیدن میوه ،(time of maturity)میزان باردهی ،(productivity)، 

، (disease susceptibility)، حساسیت به بیماریها (leaf emersion &fall) زمان ظهور و خزان برگها

، (fruit shape)، شکل میوه ( fruit weight) ، وزن میوه(susceptibility to cold)حساسیت به سرما 

، مقاومت به کرم   (rot)، پوسیدگی میوه(cracking)، ترکیدگی (sunscald) سوختگی وضعیت آفتاب

ملکرد و کیفیت بازاري ع ،  (aphids)ها ، شته(tolerance to Specterobates ceratonia)گلوگاه 

(yeild & marketing) (89)را نام برد . 

آب و  هاي قرمز از اواخر  اسفند تا اویل فروردین بسته از نظر زمان ظهور برگ و گل، در انار ابتدا برگ        

دیرتر  رقم ملس ساوه زودتر و رباب فارس)رقم  ، (در مناطق گرم زودتر و در مناطق خنک دیرتر)   هوا یا اقلیم

سـسس بـا   مشاهده مـی شـوند،    ( در خاکهاي شنی گلدهی زودتر روي می دهد)و نوع خاک ( برگ می دهد

روز بعد از ظهور کامل بر گ  13هاي سبز ظاهر و  حدود  هاي قرمز، برگ روز بعد از ظهور برگ 13فاصله 

ن روي شاخه هاي یکساله، همچنی. ساله ظاهر می شود 2-8هاي غیر مثمر و مثمر ، عمدتا روي شاخه هاي  گل

هاي غیر مثمر یا قیفی داراي  پـرچم هـاي    گل. هاي مثمر کوزه اي هستند شکل و گل  Vهاي غیر مثمر  گل

 پرچم ها ردیف یا باالتر از شکل هم   Uهاي مثمر یا  که کالله در گل باالتر نسبت به کالله هستند در حالی

 .(14،89)هستند
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. باال مـی باشـد  ( قیفی شکل)هاي نابارور یا علفی  انار معموال درصد تشکیل گلباید توجه نمود که در        

و  هدرصد بود 2-15و 63 -13و 13 -25 بینابین در ارقام مختلف به ترتیب بین علفی و درصد گل هاي ثمري ،

 .(28،66)می باشددرصد   63و حداقل  95درصد تشکیل میوه ناشی از گل هاي ثمري حداکثر 

  

 هاي پيشين وهشژپمروري بر 

 درجه سانتی گراد 19الی  16را میانگین دماي ساالنه در نواحی مساعد کشت انار ، (1869)زمانی     

بعالوه در این مناطق حداقل مطلق درجه  .درجه سانتی گراد قرار دارند 11تا  5/17 بین   اکثرا معرفی نمود که 

یخبندان در  ماه 5/2تا  1و همه ساله در زمستان حدود  درجه سانتی گراد پایین تر نرفته است -16حرارت از 

 (.16)این مناطق وجود دارد

مهمترین عامل آب و هوایی که کشت و کار انار را محدود می کنـد سـرماي زمسـتانه    ( 1811)میر جلیلی 

ي البتـه بـرا   . درجه سانتی گراد باعث سرمازدگی و از بین رفتن درختان می شـود  -15سرماي  که ذکر نمود

طبق آمار در سال . درجه سانتی گراد نیازمند است  7ساعت دماي زیر  433تا  233شکستن دوره خواب گیاه به 

 .(88)هاي  انار را سرماي زمستانه از بین برد  هکتار از باغ 4333در استان یزد قریب  78-74زراعی 

ان رسیدن و میزان قند و اسید تعداد زیادي از مشخصات مانند اندازه میوه، ضخامت پوست، رنگ دانه، زم

 (. 48،62)ممکن است به میزان زیادي تحت تاثیر عوامل محیطی قرار گیرند 

فنی وعلمی با توجه به نتایج تحقیقات انجام شده در مورد نحوه برآورد پتانسیل  دستورالعمل هاي        

ورد خسارت آبر ورالعمل تعیین یابراي مثال در امریکا دست. در برخی از کشورها تدوین گردیده است محصول

 .(83،53)گردیده است تهیه و تدوین  Adjustment  Manual (LAM) Standard Loss تحت عنوان
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پذیري حدود  میلیون هکتار سطح باغات موجود در کشور، بیمه 2از  ،بانیدر مورد زیر بخش باغ     

 437شود و از این میزان تقریبا  ز باغات را شامل میدرصد ا 75میلیون هکتار باغات اعالم گردیده که تقریبا 5/1

 .(1) هاي کشاورزي قرار دارند هزار هکتار تحت پوشش بیمه

خشکسالی  اهمیت بیمه و کمک به کشاورز می تواند از توقف چرخه تولید جلوگیري نماید به نحوي که    

 مدن آ آب کرد و سبب وارد هیجده استان کشور را دچار بحران 1879-1813و  1879-1871سالهاي  در

هاي خراسان،  استان بیشترین شدت خشکسالی و میزان خسارت در  .شدي خسارات زیادي به بخش کشاورز

و متاسفانه بسیاري از این کشاورزان نسبت به بیمه محصول خود  فارس، کرمان و سیستان و بلوچستان روي داد

  (. 83، 1)اقدام ننموده بودند

در کیفیت میوه انار در دشت و دره بود به نحوي که میزان  فاوتطق مختلف نشانگر تکشت انار در منا  

  .(41)مواد جامد محلول و اسید میوه در این شرایط با هم تفاوت معنی داري داشتند

مجموع از عوامل را جهت تامین عوامل بیمه اي براي محصوالت دخالت داده ( 2339) نجف آبادي پاینده     

        عوامل ریاضی و اقتصادي وابسته یا مستقل تعیین کننده خسارت در محصوالت کشاورزي  است که این

 .(51)می باشد

عوامل محیطی و نوع خاک را بر عملکرد برخی میوه ها و محصوالت  اثرات(  2339)و همکاران   وانگ      

 (.64)میزان تولید داردادعا نمودند خصوصا نوع خاک تاثیر به سزایی در  نمودند وزراعی بررسی 

اثر رقم بر میزان ترکیبات شیمیایی و آنتوسیانین هاي موجود در  (1814)و همکاران  موسوي نژاد گالره      

را  (پوست سفید شیرین ساوه واستخوانی طبس  ،پوست سیاه ساوه ،آلک شیرین)ایرانی  آب چهار رقم انار

رقم استخوانی طبس داراي  و اراي بیشترین میزان تانن کلدر این میان رقم آلک شیرین د کهند بررسی نمود

رغم شباهت هاي ظاهري موجود در برخی علی که تعیین نموداین بررسی . بودبیشترین میزان آنتوسیانین کل 
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، در میان آنها وجود دارد که هرکدام را به درکبه لحاظ میزان کمی ترکیبات عملي ارقام، تفاوت معنی دار

 .(82)اصی مناسب می سازدمنظور کاربرد خ

جدول )گروه کمی و کیفی  2محصول باغی را  در  25ارزیابی خسارت در ( 1815) ستیوحداد نژاد و د      

 .که در این تقسیم بندي انار در گروه کیفی قرار داشت،(1)ندبیان نمود( 1

 .(1)محصول باغی 25روش جاري ارزیابی خسارت کمی و کیفی  -1جدول 

 یکیف -2 کمی-1

 سیب پسته

 انار بادام آبی

 زردآلو بادام دیم

 هلو و شلیل گردو

 زیتون انجیر

 پرتقال خرما

 نارنگی انگور آبی

 گریت فروت انگور دیم

 و ترش لیمو شیرین چاي

 زعفران زیره

 گل محمدي 

 رز 

 میخک 

 گالیول 

 
 

 :(1) بیان نمودندشرح زیر به را  تعیین خسارت کمی و کیفی نحوه( 1815)حداد نژاد و دوستی
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 : تعیین خسارت کمی( 1

در ادامـه نحـوه   )پس از محاسبه میزان تولید در زمان برآورد و مقایسه آن با میـزان تولیـد بـدون خسـارت     

میزان افت عملکرد که به ( گردد تولید باغ قبل از خسارت ذکر میپتانسیل محاسبه عملکرد واقعی یعنی میزان 

 . شود شود مشخص می ته میگف« افت کمی » آن 

 : تعیین خسارت کیفی(  2

هـا تعیـین    میزان صدمات وارده به میـوه  ،آنها و درصد هاي صدمه دیده و محاسبه میانگین شمارش میوه 

گردد می

 خسارت در انار د ربرآوو  تشخيص

گزارش  سارت هايخسطح موارد  2درختان انار هر ساله دچار خسارت هاي مختلف می شود، در جدول       

پروژه به طور همزمان در لذا براي تفکیک این عوامل . (27) آورده شده است 17-11انار در سال زراعی  شده

 .اجرا گردید  1811یزد، خراسان رضوي، فارس و مرکزي از سال استان  4

موارد  در لذا  ،گیردداده شود و صورت ابتدا الزم بود تعریفی همراه با بررسی دقیق از  آنچه که باید انجام 

 .از اطالعاتی که در تحقیقات قبلی در این زمینه وجود داشت استفاده گردید عوامل قهري و مدیریتی
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 .(28) 88-88هاي  خسارت انار در سال سطح موارد گزارش شده -2جدول 

 

گـرگ، زلزلـه،   بندان، تسرما و یخ: عوامل مشترکی که به عنوان خطر تحت پوشش بیمه انار است شامل

آفتاب سوختگی میوه، عوامل قهري موثر بر ترکیدگی میوه و طوفان : و عوامل اختصاصی شامل می باشد سیل، 

 .(1) می باشد
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 عوامل قهري -الف

 :سرما و یخبندان

  :معرفی می شود ابتدا تعریف کلی و سسس به تفکیک نحوه تشخیص خسارت هر کدام در انار

 : رت تعریف و علت خسا

هاي مختلف  تواند به اندام باشد که می تر می منظور از سرما، کاهش دما به حدود صفر درجه و پایین

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

مهاي مختلف گیاه  شده و در مرگ سلولی سبب از بین رفتن بافت اندا. افتد آن مرگ سلولی اتفاق می

 . (85) آورد وظایف آنها نارسائی پدید می

 : عالئم سرمازدگی

اي تا سیاه جلوه  هاي بافت جوانه شده که با تغییر رنگ به قهوه ها باعث مرگ سلول سرمازدگی در جوانه

و سال آتی  ها اعم از زایشی و رویشی به ترتیب باعث کاهش محصول سال جاري انهدام جوانه. نماید می

 . ( 15،81)شوند می

شود این حالت با تغییر رنگ همراه بوده و شبیه به  ها می سرما باعث مرگ و انهدام برگ: ها برگ

 . (81) ها، با افت فتوسنتز و عملکرد همراه است خشک شدن برگ. سوختگی است

ها آسیب  سس سایر قسمتبیند تخمدان ها هستند و س اولین قسمتی که در گل بر اثر سرما صدمه می  :گل

 . (85،81) از عالئم آسیب است( شبیه سوختگی)اي و در نهایت تیره شدن  تغییر رنگ به قهوه. بینند می

شود و در نهایت میوه حالت چروکیده به خود  تاثیر سرما بر میوه با ایجاد هاله سفید رنگ شروع می : میوه

 . (85) شود یمزه م گرفته یعنی کم آب شده و گوشت آن نرم و بی

دیدگی بافت آوند آبکش است که از عالئم آن تغییر  اولین عالمت خسارت روي شاخه آسیب  :ها شاخه

 . (85) اي تا سیاه است رنگ این بافت از سبزي به قهوه
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 (یخبندان زمستانه)سرماي زمستان -1

 .(منبع اینترنت)در اثر یخبندان درختانتشکیل یخ روي شاخه هاي  -1شکل 

باشد به طوري  می( 1شکل شماره )سرمازدگی درختان کشور ایران  در یکی از مشکالت اساسی باغداري       

هاي زیادي به باغداران  هاي میوه دچار سرمازدگی شده و خسارت که هر ساله در بسیاري از نقاط کشور باغ

گرمسیري که درجه تحمل خصوص در مورد درختان میوه گرمسیري و نیمه ه این مسئله ب. (27) گردد وارد می

یکی از کم  . (15)باشد می باشد بیشتر مسئله ساز سرماي آنها کمتر از درختان میوه مناطق معتدله و سردسیر می

منـاطق میـوه    از بسیاري باشد که در می 1816ها، وقوع سرماي سخت در دي ماه سال  سابقه ترین سرمازدگی

 .(19) زدگی شدندن میوه بطور شدید دچار سرماکاري کشور درختا

از نظر مقاومت درختان انار به سرماي زمستان، حد مقاومت این درختان در منابع علمی موجود به    

 - 11تا  -11به طوري که حد مقاومت به سرماي درختان  انار از حدود . هاي مختلف ذکر شده است صورت

 و هوایی منطقه متفاوت ذکر شده است درجه سانتی گراد بر حسب نوع رقم، شرایط مدیریت باغ و شرایط آب

باشند ولی وجود  اگرچه درختان انار در دامنه وسیعی از شرایط آب و هوایی قابل کشت و کار می. (15،16)

بررسی منابع نشان . باشد سرماي زمستانه بعنوان مهمترین عامل محدود کننده در توسعه کشت انار مطرح می

از ارقام انار نسبت به آن حساس  سیارياست که ب دماییتی گراد زیر صفر درجه سان 15تا  11دهد که دماي  می
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دهد که  هاي انجام شده نشان می همچنین بررسی . شوند بوده و در دماهاي کمتر از آن شدیداً دچار خسارت می

که در  16 متأسفانه سرماي زمستان(. 15)باشد ارقام انار خارجی بوریس، آک دانه و قزیل دانه مقاوم به سرما می

گراد تنزل پیدا کرد و به  درجه سانتی -22هوا تا  يدما اتفاق افتاد، از جمله استان یزد برخی از مناطق کشور 

نه تنها  .مدت چند روز هم تداوم داشت و حتی در برخی از این مناطق این تنزل درجه حرارت تکرار شد

و   تی بسیاري از درختان زینتی ازجمله کاج، سروخرما، انگور و ح انجیر، درختان انار بلکه درختان زیتون،

در اثر این پدیده دچار خسارت شدند و به باغداران این گونه مناطق شدیدا خسارت وارد نیز  اکالیستوس

 .  (27،21)شد

 :(25،21،81)میزان خسارت یخبندان زمستانه در انار متفاوت و به شرح زیر می باشد

ها در سالیان بعد درختان قدرت تحمل میوه را نداشته و میوه ها ریزش بدون ظواهر آسیب دیده و تن -الف

 .می کند

درجه سانتی گراد زیر صفر ، بسته به نوع رقم و  15تا  11آسیب به آوندهاي درختان انار دراثر سرماي 

 مدت سرما، سبب مختل شدن انتقال مواد در طی فصل رشد می شود و در نتیجه آن حتی با ظاهر شدن گل به

لحاظ ضعف انتقال مواد غذایی، امکان تشکیل میوه مناسب فراهم نمی باشد و ریزش میوه همراه با گرم شدن 

 . اتفاق می افتد  هوا

 .می افتدشروع فعالیت درخت در بهار به تعویق  -ب

می باشد، ن فعالیت شدید آنهاهر تغییري در شرایط فیزیولوژي درختان هرچند در فصل خواب که زمان    

ظهور برگ و گل در بهار خواهد شد، سرماي بیشتر از حد تحمل درختان انار وي دهد منجر به تعویق افتادن ر

 (.2شکل )سبب دیر آغاز شدن  فعالیت درخت در بهار می شود از این نظر درطول زمستان،
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یزد سال )دهی می شود  خسارت سرماي زمستان که سبب ظهور غیرهماهنگ برگ ها و یا دیر برگ - 2شکل 

17). 

 
 .ریز برگی در بهار سال بعد -ج 

است با آرایش  ییبرگ ها تشکیل ریز برگی یا زمستان اتفاق می افتد شدید سرماي  از مشکالتی که بعد از  

 (.8شکل .)هاحتی در پایین شاخه فراهم 

 

 (.17نی ریز سال ) زمستان در بهار سال بعد در اثر سرماي( ب)و فراهم شدن آرایش برگ ها( الف) ریز برگی  -8شکل
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  .حالت سرخشکیده باشاخه هاي انتهایی  فاقد برگ  -د

شاخه هاي انتهایی فاقد برگ با حالت  ایجاداز دیگر مواردي که در اثر یخبندان زمستانه اتفاق می افتد،     

 (.4شکل ) که در اثر خشک شدن سرشاخه ها صورت می گیرد استسرخشکیده در بهار سال بعد 

 

حالت  به زمستانه که در بهار سال بعد شاخه هاي انتهایی  فاقد برگ و زدگیعالئم سرمااز   – 4شکل  

 .(17سال نی ریز)دنسرخشکیده می باش

 پاجوش دهی بیشتر از معمول در بهار   -ه

ه اما اگر پاجوش بیش از معمول تشکیل شود نشان دهند( 68)درختان انار بسته به رقم داراي پاجوش هستند  

تغییر وضعیت رشدي درخت است که ممکن است عوامل مختلف از قبیل سرما، شوري، هرس نامناسب یا 

که همزمان با شروع رشد و یا حتی  لذا یکی از مواردي (. 54،68) حتی تغذیه نادرست در آن نقش داشته باشد

در اثر سرماي شدید  و (که آن را با سایر عوامل متمایز می کند) سمت هاي باالیی درختقرشد  زودتر از

 (.  5شکل )زمستان روي می دهد، پاجوش دهی فراوان است 
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 در اثر یخبندان زمستان در بهار سال بعد همزمان با شروع رشدپاجوش دهی بیشتر از معمول  -5شکل  

 .( 17 سال ساوه)

 .هاي چند ساله همراه با ترکیدگی پوست و تنه درخت زدگی در شاخه  یخ  -و 

اثرات کامال مشخص که در اثر سرماي بسیار شدید زمستان، بالفاصله قابل دیدن است؛ جدا شدن  از     

 (.6شکل )هاي چند ساله همراه با ترکیدگی پوست و تنه درخت می باشد  پوست شاخه 

 

 زدگی تنه درخت  همراه با ترکیدگی پوست و قهوه اي شدن چوب در اثر سرماي زمستان یخ -6شکل 

 . (16 سال ساوه)
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 خشک شدن کامل درخت  -و 

 می بیننددرختان کامالً آسیب گاهی اوقات در مراحل یخبندان و سرماي بسیار شدید و طوالنی زمستان      

امکان  که می رودزدگی شده و از بین  هاي درخت اعم از شاخه، تنه و ریشه دچار یخ اندام طوري که تمامیه ب

 (. 1و  7هاي شکل ) (رگ کامل درختم) را نیز  نخواهند داشت رشد مجدد 

 

 (.16 سال زمستان)یخبندان زمستانه کلکسیون  انار ساوه   -7شکل 

 

 .(17 سال شهرستان تفت استان یزد بهار)در اثر یخبندان زمستان  انار خشک شدن کامل درختان -1شکل 
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یی دچار آسیب سرماي همچنین باید به این مطلب اشاره کرد که اگر درختان انار تنها در قسمت هوا

 9شکل هاي . (15)به طرز صحیح از پایین ترین قسمت تنه اقدام شودقطع درخت نسبت به  باید زمستان شدند،

 .و نادرست درختان انار  را نشان می دهد درستقطع نحوه  13و 

 

 (.17 سال بهار ساوه)  16درست درختان انار  در اثر یخبندان زمستان قطع   -9شکل 

 (. 17 سال بهار فردوس –خراسان )  16نادرست درختان انار  در اثر یخبندان زمستان  قطع  -13 شکل
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 سرماي بهاره -2 

 در این زمان بررسی منابع نشان می دهد که حساسیت بافت هاي گیاهی به سرماي بهاره و یخ زدگی  

جوانه . فاوتی نسبت به سرما دارندبافت هاي گل در مراحل مختلف رشد، مقاومت مت. (25،85) متفاوت است

هاي گل در حال خواب بیشترین مقاومت را دارا هستند، در حالیکه با تورم جوانه، مقاومت افت کرده و در 

خسـارت سـرما در   (. ها حساسترین زمان است گلبرگ زمان ریزش) باز شده به حداقل می رسد  گل هاي

ل در داخل جوانه، پژمردگی کالله و خامه و نهایتا قهوه اي جوانه ها به شکل تغییر رنگ بافت ها، نابودي گ

 (.27،85) شدن و ریزش آنها خواهد بود

به طور کلی با توجه به ظهور گل در انار که اواخر فروردین تا اوایل اردیبهشت است  خسارت سرماي   

ماي بهاره در انار بیشتر به لذا سر  ،ها می باشد ها  بسیار کمتر از خسارت سرماي بهاره در برگ بهاره در گل

هاي قرمز  برگ) روز فاصله است 23زیرا بین زمان ظهور برگ قرمز و گل حدودا  می رساندبرگ آسیب 

هاي قرمز از اواخر  اسفند  از نظر زمان ظهور برگ و گل، در انار ابتدا برگ(. اواخر اسفندماه ظاهر می شود

رقم ملس ساوه زودتر و )رقم  ، (زودتر و مناطق سردتر دیرتر مناطق گرمتر)منطقه  تا اویل فروردین بسته به

          در خاکهـاي شـنی؛ برگـدهی و گلـدهی زودتـر روي      )و نـوع خـاک   ( برگ می دهـد   رباب فارس دیرتر

    روز بعد از ظهور کامـل   13حدود  .تغییر می کنندسبز به  هاي قرمز روز برگ 13سسس با فاصله ( می دهد

همچنین روي شـاخه   .دنساله ظاهر می شو 2-8ر مثمر و مثمر ، عمدتا روي شاخه هاي هاي غی گل ،برگ

هاي غیر مثمر یا قیفـی   گل ،هاي مثمر کوزه اي هستند شکل و گل  Vهاي غیر مثمر  ساله، گل هاي یک

ف ردی شکل هم   Uهاي مثمر یا  در گل کاللهنسبت به کالله هستند در حالیکه  لندتر داراي  پرچم  هاي ب

 .(28،81) پرچم ها است یا باالتر از

یخ زدگی و  در اثر خسارت سرما به برگ و برخی اوقات شاخه هاي جوان بدلیل پاره شدن غشاء سلولی       

که در آن برگ حالت ( 85)به تبع آن سیاه شدن بافت؛ بعد از گرم شدن هوا؛ به راحتی قابل رویت می باشد
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رضه از نوک برگ شروع شده و به تدریج در تمام شاخه از باال به پایین توسعه و عا ه پیدا کردو سیاه سبز تیره 

( سبز، زرد و قرمـز ) رنگ برگ  8لذا در انتهاي ماه فروردین و اوایل اردیبهشت هر  .(11شکل ) پیدا می کند

واند که به دلیل عدم یکنواختی در باز شدن جوانه ها است که می ت (12شکل )  روي درخت مالحظه می شود

     ناشی عوارض سرمازدگی و مقداري صدمه به برخی شاخه ها در زمسـتان یـا اوایـل بهـار،  قبـل از بـاز شـدن        

 . جوانه ها باشد

 

 (11سال  فروردین  کلکسیون مرکز تحقیقات- یزد)خسارت سرماي بهاره  به برگ  -11شکل  

 

  رنگ مختلف برگ روي یک درخت 8، رما روز پس از وقوع س 23) سرماي بهاره در درختان انار  -12شکل

 (.17فروردین  ،اشکذر -یزد
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در اثر یخبندان )است ( 18شکل )از دیگر عالئم ظاهر شده در اثر سرماي بهاره پاجوش دهی فراوان درخت      

زمستانه  پاجوش ها همزمان با ظهور برگ قرمز ظاهر می شوند اما در سرماي بهاره پاجوش هاي فراوان بعد از 

 (.ظهور برگ هاي سبز، ظاهر می شوند

 

 

 (.11 خرداد ماه -یزد)پاجوش دهی فراوان در اثر سرماي بهاره  -18شکل 

، همچنین در  (19) است از دیگر عالئم سرماي بهاره ظهور گل بسیار زیاد و متعافب آن ریزش فراوان گل       

( خـرداد و تیـر  )ی افتد لذا همزمان با رشد میوه اثر سرماي بهاره چون تشکیل میوه از گل سري اول به تاخیر م

سري گل می دهد معموال تا زمان برداشت گل نیز ظاهر  8انار چون در . است ظهور گل نیز بیشتر از حد معمول

این گل ها بیشتر از میوه تشکیل شده باشد نشان دهنده شرایط نامساعد در زمان ظهـور   دمی شود اما اگر تعدا

 در زمان برداشت اندازه میوه ها بسیار متفاوت بـوده بـه نحـوي کـه     لذا ، (14شکل )ت گل هاي سري اول اس

ممکن اسـت   .نیز روي درخت دیده می شودشده ل یشکتاي تازه ه میوه، برداشتآماده  هايمیوه همزمان با 

یـوه بـا   انار در چند زمان در طی یک ماه برداشت شود اما فاصله بسیار زیاد بین تشـکیل یـک م   میوه درختان

 .(81)برداشت میوه دیگر نشان دهنده تغییر آهنگ رشدي درخت در اثر سرماي بهاره است
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 (.منبع اینترنت)همراه با میوه در اثر سرماي بهاره  گل هاي فراوان -14شکل

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

 چنین ؛( تحت پوشش بیمه نیستبه میوه، سرما  آسیب این نوع)گویند  پاییزه سرمايآسیب می رساند که 

انار به  میوه برايسرما  ترین خطرناکباران باشد،  ریزشخصوص اگر در صبح زود و توام با ه ب سرمایی

سرما به  این. گردد میاران وارد به باغد سنگینیو خسارت  ترکیده میوه ها اکثرحالت  اینو در  آید میحساب 

زدن  یخاگر شدت سرما به  که حديآورد، تا  میوارد  شدیديدرخت خسارت  رويبرداشت نشده انار  میوه

) ( 25،26) گردد میقابل مصرف  غیرزده  یخ میوهزده و  یخ میوه گوشتیقسمت  داخلیمنجر شود بافت  میوه

 (.15شکل

 

  (.16 آبان ماه، نیریز -شیراز )پاییزه  ايآسیب به میوه در اثر سرم -15شکل 
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 طوفان -0

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

ها شود همچنین با صدمه دیدن  ها و ریزش غیرطبیعی گل، میوه و یا زخمی شدن و بدشکلی میوه شکستن شاخه

افت عملکرد کمی یا کیفی را به دنبال خواهد  وضعیتیابد که این  عمل فتوسنتز کاهش میها راندمان  برگ

 . (1) داشت

        درختان انار نسبت به باد شدید، چـون بسـیاري از درختـان انـار در منـاطقی کشـت       نسبی با وجود تحمل       

 کـه  عالئم زیر ایجاد می شـود رت، در اثر این خسا ،می شوند که بادهاي شدید نیز در آن مناطق وجود دارد

 :(1) بیشتر این خسارات فیزیکی بوده و به راحتی قابل مشاهده است و شامل ظواهر زیر می باشد

 .ریزش آن هاو ها پارگی برگ  -

 ، سوراخ شدن یا لکه هاي قهوه اي روي برگهمراه با طوفان در صورت داشتن شن و خاک -

 (تغییر شکل یافته) یا تشکیل میوه هاي دفرمها آنههاي مثمر و عدم تلقیح  ریزش شدید گل -

 (16شکل )شکستن شاخه ها در صورت شدید بودن طوفان  -

 ریزش میوه ها در اواخر فصل -

ها و سیاه شدن  گرماي خشک همراه با طوفان سبب تشدید عارضه آفتاب سوختگی و ریزش برگ -

 .ها می شود گل

( که خود نوعی هرس نابهنگام است)تن شاخه ها پاجوش دهی فراوان در بهار و تابستان به لحاظ شکس -

 .از دیگر اثرات ثانویه طوفان است
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هاي اردبیهشت و خرداد سبب تلقیح نامناسب، و اگر همراه با  طوفان در زمان تلقیح خصوصا در ماه -

عدم تشکیل آنتوسیانین و عارضه سفید شـدن  موجب  باشددر طی دوره تکامل میوه  گرم شدن هوا 

 . ی شوددانه انار م

 

 

 (.منبع اینترنت) شاخه هاي انار در اثر طوفانسرشکستن  -16شکل 

 برف و شدید  بارندگی، تگرگ -6

و افت  گل و میوهها و از بین رفتن  تواند باعث شکستگی شاخه بارش برف و سنگینی ناشی از آن می       

هاي منجمد و متبلور آب است که معموالً با جریان  منظور از تگرگ دانهبه طور کلی . ودکمی محصول ش

به  انتگرگ در بخش هاي مختلف درخت. (42) سبب خسارت می شودهوا به صورت طوفان یا باد شدید 

  :ایجاد می نماید زیر را  تاخسار کلی صورت

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

 . علت کاهش فتوسنتز، با کاهش عملکرد مواجه خواهیم شد
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اگر قدرت مکانیکی . شود هاي مختلف جوانه می ها باعث آسیب به بافت برخورد تگرگ با جوانه: جوانه 

متري برخوردار تواند باعث ریزش شود ولی در حالتی که از قدرت ک ، می(17شکل ) برخورد زیاد باشد

 . شود نقص در رشد و افت عملکرد می ها،  باشد، باعث از بین رفتن قسمتی از بافت

هاي باقی  ریزش و یا اختالل در تلقیح گل. شود ها اغلب موجب ریزش آنها می برخورد تگرگ با گل: گل 

( د به آن اشاره شدپتانسیل عملکر برآوردکه در  محصول میزان طبیعی ریزش گل در هر بیشتر از )مانده 

 . (1) شود خسارت محسوب می

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

افت )هایی روي پوست تا عمق بافت گوشتی آن  بوجود آوردن لکهو ( میوه بدشکل)رشد میوه  مشکل در 

 . خواهد شد( کیفی

تواند با ایجاد زخم یا شکستگی موجب تضعیف و یا حذف  ها می تگرگ با سطح شاخه برخورد  :ها شاخه

از حجم تاج بخشی  هاي جوان شکسته و به طور کلی  شاخه استدر مواردي که بارش شدید . شاخه شود

 .می شوددرخت حذف 

 :اما در مورد انار به طور خاص تگرگ سبب 

هاي قرمز عالوه بر بریدگی  تـا   خصوصا در  برگها  برگظهور  يدر ابتدا ودر زمان  تشکیل  -الف   

هاي سبز را به تعویق می اندازد، پارگی در حاشیه برگ بیشتر بوده که عموما راندمان  حدودي ظهور برگ

 .سبب افت محصول می شودو فتوسنتزي را کاهش داده 

ی کنـد زیـرا عـالوه بـر     ها شده و تلقیح را نیز با مشکل روبـرو مـ   سبب ریزش گل: در زمان گلدهی -ب

تـر کـرده و امکـان انتقـال دانـه گـرده را        هایی مانند زنبور عسل، گرده را نیز سنگین کاهش گرده افشان

 .کاهش می دهد
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    آثار روي میوه شامل زخم شدن و یا ریزش میوه هاي کوچـک در اثـر تگـرگ    : بعد از تشکیل میوه -ج

هاي قارچی و باکتریایی به آن حملـه مـی کنـد و از نظـر     ي ارماین لکه ها بعدا سیاه شده یا بی. می باشد

همچنین آثار صمغ زدگی روي میو ها یا حتی تحریک  تولید پاجوش  .کیفیت میوه بشدت کاهش می یابد

 .بیشتر می باشد

کـه در  .تگرگ یا برف سنگین در مواردي سبب شکستن شـاخه هـاي انـار گردیـده اسـت     : شاخه ها -د

    پـاجوش دهـی بیشـتر و گـرفتن قـدرت      منجر به یشتر مشاهده شده و به تبع آن سرشاخه ها این خسارت ب

 .(27، 1) می گردد  جاي میوه اناره تغذیه اي درخت به نفع پاجوش ب

  
 تگرگ با قدرت فیزیکی باال -17شکل 

انار ميوه تركيدگی -5

      

- الف-      ب                       

 ه انارترکیدگی میو -11شکل 
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ترکیدگی میوه انار به معناي شکاف خوردن انار از مرحله ي گردویی شدن تا رسیدن کامل اطالق مـی         

شامل تغییرات درجه  که دنبسیاري از عوامل فیزیولوژیک و محیطی در ترکیدگی میوه انار موثر می باش ، شود

 11شکل ) منظم و بیش از حد در پایان فصل رشدحرارت شب و روز در اواخر تابستان و اوائل پاییز، آبیاري نا

همچنین زمان  و  کمبود عناصر روي و بر و عامل رقم ،استفاده از کودهاي ازته بخصوص در پایان فصل، (الف

اسـتفاده از کودهـاي   . ، در شدت و ضعف ترکیدگی میوه موثر می باشـد (ب – 11شکل ) نامناسب برداشت

د و زمستان سال قبل و آبیاري منظم می تواند در کاهش ترکیدگی میوه کامل و ریزمغذي ها در طول فصل رش

همچنین استفاده از ارقام مقاوم بخصوص ارقام داراي میوه با پوست ضـخیم مقاومـت بیشـتري در     .موثر باشد

در بین ارقام تجاري رقم ربـاب فـارس    .(ترکیدگی از سمت تاج به دم اتفاق می افتد) مقابل ترکیدگی دارند

وحشـی داراي  ژنوتیـپ هـاي   در ضـمن ارقـام محلـی و     می باشد،ترین  ترین و رقم ملس ساوه حساس ممقاو

برخی ارقام همانند ترش زابل حتی با شرایط مدیریت مناسب نیز دچار  .بیشترین حساسیت به ترکیدگی هستند

 .(11،26)ترکیدگی می شوند

ز برداشت دیرهنگام میوه بعد از رسیدن ترکیدگی میوه انار ناشی ااین نکته را باید توجه نمود که 

در این ( امري مدیریتی بوده و مربوط به عوامل قهري نمی باشد ، (ظاهر شدن برجستگی دانه در پوست)کامل

محلول پاشی بی موقع، استفاده همچنین . ( نوع ترکیدگی، دانه ها بالفاصله تغییر رنگ داده و قهوه اي می شوند

گرما، دور آبیاري نامنظم و خسارت آفات خصوصا کرم گلوگاه نیز از عوامل از آبیاري بارانی در اوج 

 .(26) مدیریتی است که در تشدید ترکیدگی میوه نقش دارند
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 سوختگی آفتاب -4 

 

 آفتاب سوختگی میوه انار -19شکل 

نور خورشید هاي مختلف میوه بر اثر تابش  کاهش رطوبت و آب درون بافتدر آفتاب سوختگی میوه        

هاي میوه در زیر آن  دانه. (19شکل ) گردد بر اثر این عارضه رنگ پوسته تیره و یا سیاه می ایجاد می شود که

 در این وضعیت خسارت. قسمت از پوست نیز ممکن است با از دست دادن رطوبت خود دچار آسیب گردند

      .  (1)دهد هاي کمی و کیفی رخ می

دیده  بیشتر در جهت جنوب غربی (21و  23شکل ) رانا و شاخه و برگ حتی تنها ی آفتاب سوختگی در میوه

به عنوان بیماري و ( زاي انار نمی باشد از عوامل قهري خسارت غیر از میوهآفتاب سوختگی )می شود 

که  همچنان) فیزیولوژیکی شناخته می شود و بیشتر در باغاتی که فاقد پوشش گیاهی باشند مشاهده می شود

در میوه هاي درختانی که  ، تشدید آفتاب سوختگی(ر شد آفتاب سوختگی میوه تحت پوشش بیمه می باشدذک

ي از رجهت جلوگی .می شود مشاهده به دلیل هرس شدید و غیر اصولی در جریان تابش آفتاب قرار گیرند؛

ت صحیح علف مدیری ،با پوشش مناسب و ارتفاع کمیکساله حتی سبزیجات آفتاب سوختگی کاشت گیاهان 

هرس اصولی در زمان و همچنین  خصوص حفظ علف هاي هرز زیر درختان در طول فصل تابستانه هاي هرز ب

 ترین ترین  و رقم شیشه کپ فردوس مقاوم رقم رباب فارس حساس تجاري در ارقام. می شود توصیهمناسب 

م و با فواصل زیاد کشت شده اند ارقام محلی که به صورت نامنظ که این ضمن  .می باشند به آفتاب سوختگی
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سال است و به  7که سن آنها کمتر از درختانی همچنین  .داراي حساسیت باالیی به آفتاب سوختگی هستند

 .(14،11)حساسیت بیشتري به آفتاب سوختگی دارند ،(ملس ساوه) کشت شده اند تنهصورت تک 

 

 آفتاب سوختگی تنه درخت انار -23شکل 

 

 .درخت انار شاخه و برگوختگی آفتاب س -21شکل 
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 :میوه عالئم آفتاب سوختگی

بخش هایی ابتدا در  )به اطراف  برجسته ترین قسمت میوه سیاه شدن پوست میوه  به صورت افزایشی از 

 (.از درخت که  رو به آفتاب می باشد

 .است که با کم رنگ و کم آب شدن آنها همراه تغییر رنگ در قسمت داخلی میوه و دانه ها  -2

  .ریز روي میوه ياترک ههمراه با  تغییر رنگ  -8

ایجاد می کند شبیه آفتاب سوختگی عالئمی  ،برخی آفات مانند کنهزخم یا  گاهی اوقات اثرات 

 (.22شکل)

 

 *.عالیمی شبیه آفتاب سوختگی میوه -22شکل 

 آسیب کنه و یا حتی میوه در اوایل تشکیل میوه پوست صدمات فیزیکی ، سرمازدگیمی تواندعلت آن *

 (.در صدمه کنه  عالئم سیاه شدگی به صورت غیرلکه اي و یکنواخت است )باشد
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 :سيل و زلزله -8

 

 

 (.منبع اینترنت)در باغ هاي انار  (جریان شدید آب و روان شدن آن )سیل -28شکل 

تواند خسارات به  باشد، می که معموالً غیر منتظره نیز می( 28شکل )آن جریان شدید آب و روان شدن       

ماندابی در باغ، شسته شدن حالت کنده شدن و شکستگی درختان، شامل هاي آن  خسارت ،باغ وارد کند

 .دباشمی  گذاري و انتقال نمک، امالح و مواد شیمیایی به داخل باغ خاک، رسوب

. ث خشک شدن درخت و یا کاهش عملکرد محصول خواهند شداین موارد همگی درصورت شدت، باع

هاي آبرسانی را از بین ببرد، در اثر عدم آبیاري به موقع افت  چنانچه جریان سیل منابع، وسایل و کانال

 . شود سیل قلمداد میو صدمات از عوارض این مورد هم . شود محصول ایجاد می

که منجر به توقف و )جاد گسل و زیرو رو کردن خاک کن شدن نبات، ای تواند باعث ریشه زلزله می  

ها و وسایل آبیاري  تواند باعث تخریب منابع، کانال همچنین می. بشود( گردد اختالل در عملیات زراعی می

این حالت به عنوان عوارض غیرمستقیم زلزله نیز موجب . پذیر نخواهد بود شده که در اثر آن آبیاري امکان

 . (1) شود د میکاهش تولید و عملکر

 باغ هاي خصوصا سیل با توجه به کاشت)که انار کشت می شود مناطقی مورد قهري در  2هرچند که این  

 .مورد توجه قرار گیرندکمتر اتفاق می افتد اما باید همواره (انار در مناطق کم آب
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ر میزان زیاد اگر شاخه شود که د وسیل ممکن است سبب به زیر رفتن درختان با بازمانده هاي خاک    

امکان خفه شدن درخت یا  ،خسارت از دست دادن تمام محصول عالوه بر درخت همراه با محصول باشد؛

 .وجود داردپاجوش دهی فراوان بعد از ظهور مجدد از خاک 

ریشتر، قطع ریشه ها و خشک شدن  2-8/5در مورد زلزله؛ خطرناکترین حالت حتی در زلزله هاي خفیف 

 .(1،27)از مدت استدرختان در در

 سایر عوامل

          تحت پوشـش بیمـه مـی باشـد امـا در ایـن پـروژه پیشـنهاد مـی شـود کـه            گردید تمام عواملی که اشاره        

   انار ریلآ شدن سفیدمانند . برنامه ریزان اجرایی بیمه باغ هاي انار موارد زیر را نیز تحت حمایت بیمه قرار دهند

 .(24شکل )

 

 سفید شدن آریل دانه انار -24شکل 

سفید شدن آریل انار ( با وجود تحت پوشش بیمه نبودن)از مشکالت جدید انار در مناطق انارکاري 

تغذیه اي و ژنتیکی وابسته است اما گاهی اوقات  آریل به مجموعه اي از عوامل مدیریتی،سفید شدن  .است
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در ضمن برخی ارقام مانند ملس یزدي نیز اگـر دیـر برداشـت     .عوامل محیطی این مسئله را تشدید می کند

.  (7)شوند این عارضه را نشان خواهند داد

انار الزم است به حضور ارقام گرده دهنده در دگرگشنی  تمایل به با توجه به خصوصیت همچنین         

وت شدید در دماي همچنین تفا. (84،52) توجه شود در مدیریت باغ جهت تکمیل عملیات گرده افشانی

 غیر)قهري شب و روز، عدم تامین نیاز سرمایی و چوب پنبه اي شدن بخش داخلی میوه از عوامل عمده 

عالوه بر موارد  19در سال  .مشکل ساز شده اند در باغ هاي انار در انار هستند که به تازگی ( کنترلقابل 

ریزش در ناحیه دم میوه و تغییر بافت میوه که همراه با اثرات نامشخص  میوه ریزش غیر معمول ،اشاره شده

 .(27،21)ارقام گلنار نیز مشاهده شده است در میوه دهی در آن دانه ها به حالت فیبر درآمده و یا
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 عوامل مدیریتی -ب

 آفات مهم -1

خسارت بیمه نیست اما به  پوشش این خسارت جزء عوامل مدیریتی بوده و تحت: كرم گلوكاه انار  -الف

 :الزم است عالئم و مشخصات آن ذکر گردد ها تمایز از سایر خسارتلحاظ 

 گلوگاه کرمپروانه شب پره خرنوب  یا  -25شکل 

 Specterobates گلوگاه با نام علمی کرمپروانه  وسوم بهم(Carob moth)شب پره خرنوب      

ceratoniae  میزان خسارت  .(25شکل ) شدمی با در ایرانانار  مدیریتی  زاي مهمترین عوامل خسارت از

درصد خسارت روي . است درصد محصول برآورد شده 25 -83هاي مختلف حدود  گلوگاه انار در سال کرم

 .(17) درصد نیز می رسد 93بعضی از ارقام به 

به عنوان آفت درجه یک باغات انار می باشد و خسارت آفت از طریق ایجاد همواره کرم گلوکاه انار     

 نیز می تواند  این خسارت عالوه بر گلوگاه میوه از دیگر قسمت هاي میوه .یوه قابل توجه استپوسیدگی م

 . (26شکل ) در میوه ایجاد لکه با رنگ متفاوت  با زمینه اصلی میوه استشود و اولین تغییر ظاهري  آن وارد
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 (.19) عالئم آلودگی و خسارت کرم گلوگاه انار-26شکل 

  

 .(19) (سمت چپ)و  تخم گذاري روي میله پرچم ها ( سمت راست)و کرم گلوگاه انار الر -27شکل
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این آفت کاربرد سموم آفت کش براي کنترل کرم گلوکاه توصیه ( 27شکل )با توجه به بیولوژي خاص 

 :نمی شود، روش هاي مبارزه با این آفت شامل

 روش کنترل مکانیکی    -1

از روش هاي کنترل مکانیکی می باشد اقیمانده در پایان فصل برداشت وري انارهاي آلوده بآ جمع شیوه

 . (17)فات ندارد آ این روش به دالیل زیر تاثیر مثبت و کافی در جهت کاهش هرچند که 

درصد کمی از میوه هاي آلوده اي که جمع آوري و منهدم می شود داراي الرو آفت می باشد یعنی   -الف

ه میوه هاي منهدم شده به عنوان پناهگاه زمستانه و کانون تجمع حشرات مفید شامل درصد و بقی 13-15کمتر از 

 . می باشند که به همراه میوه هاي آلوده آتش زده و از بین می روند  هاشکارگر ها و پارازیتوئید

خصوص میوه انجیر ه ها ب در شهریور ماه و اوائل مهر ماه حشرات کامل آفت به طرف سایر میزبان – ب

زمستانه  بقایاي .کنند گذرانی می هاجرت کرده و درصدي از جمعیت هم زیر پوستک تنه درختان زمستانم

هاي آلودگی سال  میزبان آفت در باغ مانده و با جمعیت زیر پوستکها کانون به عنوان سایر محصوالت باغی

آفت و  رفتار یعی باغات انار، تغییربرهم زدن تعادل طب ،نهایتا تنوع میزبانی ، تنوع گونه آفت  .می باشند آینده

غیره باعث شده تا کنترل مکانیکی و جمع آوري پایان فصل تاثیري در کاهش جمعیت و خسارت آفت نداشته 

  .باشد

در کنترل مکانیکی از طریق جمع آوري و انهدام میوه هاي آلوده جهت حصول نتیجه و کاهش خسارت  –ج

شروع شده و کلیه انارهاي لهیده و آلوده جمع آوري و از طریق مدفون آفت باید جمع آوري از اوایل تیرماه 

قبل از ریزش میوه  است جمع آوري میوه هاي آلوده بهتر. نمودن در باغ منهدم یا مورد تغذیه دام قرار گیرد

    .ا در چنین شرایطی اکثر پروانه ها خارج شده اندرهاي پوسیده از درخت و توسعه پوسیدگی انجام شود زی

 . بار انجام شود و تا پایان فصل برداشت ادامه یابد  کار جمع آوري باید هفتگی یا دو هفته یک
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موادي مانند ، پر کردن تاج با (26شکل ) از دیگر روش هاي کنترل مکانیکی آفت، خالی کردن تاج میوه با مته

 ا نیز می توان نام بردو حتی استفاده از فرمون هاي جاذب کرم گلوگاه راست و مواد خاص  خمیر، گل

(17،19). 

 

 .( 17)خالی کردن تاج میوه انار  با مته -26شکل 

 : کنترل بیولوژیک  -2

از روش هاي موثر و  (27شکل ) رهاي پارازیتوئید تریکوگراماوروش کنترل بیولوژیک با استفاده از زنب      

ورهاي تخم گذاري تریکوگراما با در این روش زنب .مفید جهت کنترل آفت و کاهش خسارت آن می باشد

پروانه کرم گلوگاه انار باعث از بین بردن تخم آفت شده و از ادامه سیکل زندگی تخم گذاري داخل  تخم

روش کنترل بیولوژیک رها سازي زنبور از اواسط خرداد ماه شروع و تا زمان  این در .آفت جلوگیري می کند

زمان با آبیاري و در ساعات  رهاسازي زنبور باید هم  ،تیجه بهترجهت حصول ن. یابدبرداشت محصول ادامه می 

 .  (17،88) پایانی عصر صورت گیرد
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 زنبور پارازیتوئید تریکوگراما  -27شکل 

 : کنترل تلفیقی آفت  – 8

 فات را کنترل نماید روشآکه در مدیریت مبارزه با آفات یک روش به تنهایی نمی تواند  با توجه به این       

می توان خسارت آفت را تا مرحله زیر آستانه زیان اقتصادي کاهش  توام تلفیقی یعنی با استفاده از چند روش

در این روش تلفیقی از روش مکانیکی جمع آوري انارهاي آلوده در طول فصل و کنترل بیولوژیک موثر  .داد

  .د در برنامه کنترل این آفت  قرار گیرد در ضمن استفاده از ارقام مقاوم نیز می توان. و قابل توصیه می باشد

به عنوان تله  (21شکل ) هایی همانند عصاره آنغوزه یا کاشت درختان گلنار انار همچنین استفاده از روش

 .(17،49)جهت جلب توجه حشره کرم گلوگاه می تواند موثر باشد
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 (.17) ار به عنوان یکی از روشهاي کاهش خسارت آلودگی کرم گلوگاهاستفاده از درختان گلنار ان -21شکل 

  كرم به -ب

 

 

  

 کرم به و نحوه خسارت در انار -29شکل 

هم انار میوه  به و گالبی روي عالوه بر میوه سیب،   Euzophera bigella نام علمیا ب "کرم به"

نیم میلی متر و به رنگ سفید شکري با ، تخم ها بیضوي تا کروي شکل با طول حدود کند گذاري می تخم

در فصل بهار تخم ها باز شده و الروها وارد میوه می شوند، رنگ الرو سفید  . سطحی مشبک و ناصاف هستند

پوست تنه و  ناز ناحیه کامبیوم و قسمت زیریعالوه بر میوه، الرو  .سیاه رنگ استبا سر کسسولی  شکري



38 



 در. (29شکل ) شود هاي تنه، شفیره می هاي سایر قسمت زیر پوستک شاخه تغذیه کرده و در محل تغذیه یا

ه روي تنه و شاخه ب اي اثر تغذیه الروها از ناحیه کامبیوم و قسمت زیر پوست، لکه هاي تیره رنگ و خشکیده

هاي  هگسترش یافته و به صورت پوست تدریجه هاي آسیب دیده ب قسمت با ادامه فعالیت آفت،. وجود می آید

الروها از اوایل مهر دیگر تبدیل به شفیره نمی شوند بلکه براي . گردد اً بزرگی از تنه و شاخه جدا مینسبت

درختان مخفی می شوند و زمستان را به صورت الرو سن آخر در زیر همان در زیر پوست تنه  زمستان گذرانی

ه شفاف و نازک بوده و در داخل در ضمن کرم به برخالف کرم سیب داراي پیله نیم. پوستک ها باقی می مانند

 .(2،17)پیله به طور مستقیم و راست قرار می گیرد

پیشگیري از بروز استرس به درخت، در پیشگیري از فعالیت این شب پره  رعایت مراقبت هاي زراعی و     

ه از استفادبا می توان صورتی که آفت به حالت طغیانی درآمده و خسارت زیاد باشد،  در. مؤثر می باشد

چوبخوارها و انند م این محلول سمی روي سایر آفات ناحیه طوقه و ریشه، . را تحت کنترل درآورد آن ،سموم

شستشوي محل هاي فعالیت آفت، با فشار زیاد آب خالص نیز در کنترل . کرم سفید ریشه نیز مفید خواهد بود

  .(17) بوده است آفت مؤثر
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 شته انار -ج

 

 

 ار و خسارت روي میوهشته ان -83شکل 

عمومی ترین آفت درختان انار محسوب می گردد و در  Aphis punicae شته انار با نام علمی

محصور که شرایط براي رشد و تکثیر آفت فراهم باشد، موجب ریزش غیر  هاي ها و در باغ بعضی از سال

 (.83شکل ) انار در ابتداي فصل می گردد هاي اول طبیعی گل

سطوحی محدود با استفاده از شته کش اختصاصی پریمور اقدام به کنترل  داران در بعضی از باغ هرچند      

 اما با رعایت چند نکته ساده میتوان از خسارت زیاد آن جلوگیري و از مبارزه شیمیایی کنند، این آفت می

جنسی در  ته ها يگذاري ش ها ي انار را تا زمان جفت گیر ي و تخم شود پاجوش توصیه می. اجتناب کرد

هوایی استان یزد حداکثر  پاي درختان حفظ نموده و حذف آنها را به بعد از این زمان، که در شرایط آب و

ها و نرک هاي درختان انار در فصل بهار  همچنین باید از هرس پاجوش. باشد، موکول کرد پایان آذر ماه می

 استقرار کلنی هاي شته انار روي این. خیر انداختبه تاً خودداري و زمان حذف آنها را تا اواسط تابستان

 (.19) می گردد باعث مصون ماندن بقیه درخت قسمت ها، 
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  سوسك چوبخوار انار -د

 

 و خسارت آن در انار سوسک چوبخوار -81شکل 

عامل ثانویه و تشدید کننده  Chrysobothris parvipunctata سوسک چوبخوار انار با نام علمی          

این حشره، آفت درختان میوه . خشکی تنه و سرشاخه هاي درختان انار می باشد عارضه سبز خشکی و یا زرد

 . (81شکل )است و براي اولین بار در روي انار توسط مهندس شاکري گزارش گردیده است سردسیري

هایی به  آفت با بالسوش حشرات کامل،  سانتیمتر 8اندازه  بیش از با  الروهاي آفت به رنگ کرم تا زرد       

ها بسیار فعال بوده  این سوسک. شوند اواسط بهار ظاهر می رنگ قهوه اي و نقاط سفید رنگ فرورفته، حدود

. کنند گذاري می هاي نازک، بر روي شاخه هاي درختان ضعیف تخم بافت و پس از مقداري تغذیه از

ه ب شاخه ها و تنه هاي آلوده. درخت فعالیت دارند تابستان و اوایل پاییز در زیر پوست الروهاي آفت در طول

. شوند می تدریج ضعیف تر شده و در صورت آلودگی شدید در فصل تابستان سبز خشک و یا زرد خشک

جمعیت این آفت،  بهترین روش کاهش. باشد این آفت در شرایط عادي توسط حشرات مفید تحت کنترل می
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              و بهداشت عمومی باغ  ویژه رعایت دور آبیاريه راعی، باعمال مدیریت صحیح و رعایت مسائل به ز

  (.8،17) باشد می

 پروانه گلخوار انار -ه

 

 
 .پروانه گلخوار انار -82شکل 

، پروانه کوچکی است به رنگ قهوه اي با (نام علمی هنوز مشخص نشده است)  کامل این آفت حشره       

 رسد متر می میلی 18حدود  بههاي باز  بالآن با متر که عرض  میلی 7ول بط نوارهاي نسبتا عریض سفید رنگ

سنین اولیه به رنگ سفید با سر قهوه اي است ولی سنین باالتر به رنگ قرمز  الرو این پروانه در. (82شکل)

سیله بو میلیمتر میرسد، الرو این حشره بسیار پر تحرک بوده و 14طول الروها به حدود . می آید ارغوانی در

زمان ظهور . میکند دیده میشود هایی که ایجاد فضوالت الرو داخل گل انار و درون کانال. تار آویزان میشود

میزان  .کنند گل انارهاي آلوده ریزش می.حشره کامل این آفت با زمان پیدایش گل انار مصادف است

در . شوند ر مثمر بیشتر آلوده میباشد و گل انارهاي غی متفاوت می هاي مختلف آلودگی به این آفت در سال

جمعیت این آفت در   .دیده شده است درون یک گل ندرت سه الرو سنین مختلفه ب بعضی از انارها دو و

مختلف یکسان نیست و به نظر میرسد که این حشره بیش از یک نسل در سال  هاي مختلف و مناطق سال
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گلوگاه  روز زودتر از زمان ظهور شب پره کرم 13-15زمان ظهور حشره کامل در فصل بهار و  .نداشته باشد

 (.17)باشد  می

 كرم سفيد ریشه  -و

 

 
 

 .ریشه کرم سفیدحشره کامل  -88شکل 

. انار است از آفات مهم ریشه درختان میوه از جمله Polyphylla ollivieri ریشه با نام علمی کرم سفید   

درختان غیر مثمري نظیر نارون،  ، گوجه، گیالس، پسته واین آفت عالوه بر انار ریشه درختان سیب، گالبی

الروهاي کرم سفید  .دهد را مورد حمله قرار می بادمجان و تبریزي و گیاهان زراعی مثل سیب زمینی، خیار

حشره . شوند انار موجب خشک شدن درختان جوان و ضعف درختان مسن می ریشه با تغذیه از ریشه درختان

 سفیدنقاط و لکه هاي متر به رنگ قهواي که  میلی 25-43به طول  گست نسبتا بزرا سوسکی آفتکامل این 

 در. کند سال طی می 8این حشره طول یک نسل را در  .(88شکل)ترا پوشانده اس صدفی رنگ روي آن

 صورت الرو زمستان را به .داشته باشد تواند یک نسل را در طی دو سال اي و خاک می شریط مساعد تغذیه

محفظه گلی براي  برد و در بهار سال سوم قبل از آنکه وارد مرحله شفیرگی شود یک به سر می اکدرون خ

دوره (. شود خانه شفیرگی ساخته نمی در برخی موارد)شود  کند و در آنجا تبدیل به شفیره می خود درست می
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ادماه بسته به شرایط سوم خردادماه تا دهه سوم مرد حشرات کامل از دهه .باشد روز می 24تا  17شفیرگی 

حشرات کامل براي . خروج معموالً در تیرماه است اوج. گردند ظاهر میو  از خاک خارجمنطقه  محیطی

. نمایند سسس از برگ درختان مثمر و غیرمثمر تغذیه می. شوند می هایی ایجاد و خارج خروج در خاک سوراخ

 در روز .گیرد غروب و اوایل شب انجام می ریزي در گیري و تخم حیاتی، تغذیه، جفت هاي تمام فعالیت

جفت گیري در . برند می الي شاخ و برگ درختان و جاهاي امن به سر حشرات کامل بدون هیچ فعالیتی در البه

بعد از ( روز 4معموالً )روز  معموالً چند ریزي تخم. شود ها انجام می اوایل شب و اغلب در روي شاخه

اي مناسب که  پاهاي جلویی خود زیر خاک رفته و در منطقه کامل ماده باحشره . شود گیري انجام می جفت

هاي تا شش  ها به صورت انفرادي یا دسته تخم. کند ریزي می وجود دارد تخم غذاي کافی براي الرو سن اول

روز  85تا  83کرج و شهریار  در منطقه دوره جنینی. شود متري خاک گذاشته می سانتی 12تا  عددي در عمق

هاي هرز و سنین دو و سه  هوموسی یا ریشه علف الرو سن اول از مواد. سن الروي است 8حشره داراي . تاس

فعالیت این حشره در . هاي مرطوب فعالیت بیشتري دارد الرو در خاک. کنند الروي از ریشه درختان تغذیه می

ریشه  مستقیم ناشی از کرم سفید دلیل قدرت زیاد ریشه زنی درختان انار، خشکیدگیه ب. است اي سطح باغ لکه

ضعیف نمودن درخت و  اما خسارات غیر مستقیم آفت در اثر. هاي جوان دیده شده است تنها در مورد نهال

                                                                                                 .                                              .(8،5) است عارضه هاي ثانویه، از جمله سرمازدگی فراوان

که آنها را در مراحل  سفید ریشه نیز مانند بسیاري از آفات داراي دشمنان طبیعی فراوانی استکرم ........

هاي خاک،  تعدادي از میکروارگانیسم ،هاپرندگان، مورچه . دهند مختلف زندگی مورد حمله قرار می

جمع آوري حشرات کامل در  .شوند این آفت محسوب می و بعضی از کنه ها از جمله دشمنان طبیعیزنبورها 

درختچه هاي محل استقرار و استراحت شبانه حشرات کامل، جمع آوري  صبح زود با تکان دادن درختان و

ر فصل ، جمع آوري الروهاي آفت در هنگام شخم، بویژه ددر اوایل شب نور چراغ حشرات کامل با کمک

 مبارزه شیمیایی علیه الروهاي. باشد هاي موثر در کاهش جمعیت این آفت می جمله روش تابستان و پائیز از
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ابتدا باغ را  که جمعیت آفت زیاد و مبارزه شیمیایی اجتناب ناپذیر باشد، در صورتی. گیرد آفت صورت می

بسته به  )شعاع نیم تا یک متر اصلی به آبیاري نمود و سسس طوقه درختان آلوده را تا روي ریشه هايباید 

محلول سمی در داخل گودال ایجاد شده ریخت و  لیتر 43تا  23کنار زده و حدود ( کوچکی یا بزرگی درخت

  .(8،17)ودآبیاري نم و مجدداد خاک را به جاي خود برگردان

 

 ميوه خوار انار سوسك -ز

 

 
 

 هاي میوه خوار سوسک -84شکل 

         Nitidulidae از خانواده سانتی متر، 8با اندازه اي حدود  ر، حشرات کوچکیهاي میوه خوا سوسک

 حشرات این خانواده غالبا. گویند نیز می Sap beetle هاي شیر خوار یا حشرات را سوسک این. باشند می

یا شیرین  حشرات کامل این گروه عالقه مفرطی به ترشحات. کوچک با بدنی کشیده یا تخم مرغی هستند

در بین این حشرات . دهند می بعضی از گونه ها میوه هاي شیرین و خشک را مورد قرار. شیره میوه جات دارند

  Carpophilus ،Haptoncus  ترتیبه ب شوند سه جنس که در باغات انار، انجیر و خرما بیشتر یافت می

                                                                     (.84شکل)نام دارند   Urophorus و

باشند و غالبا  با تحرک نسبتا زیاد می الروها در هر سه گروه سفید رنگ و کشیده با پاهاي سینه اي مشخص و

به همین لحاظ حشرات کامل چه در سطح خارجی . کنند می زندگی  در میوه هاي گندیده و در حالت تخمیر
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هاي عامل پوسیدگی را  وده هایی از اسسور، کفک ها، مخمرها و باکتريت بدن و چه در دستگاه هاضمه همیشه

 .برند می و ضمن تغذیه از عصاره و ترشحات میوه انار عامل پوسیدگی را به داخل میوه کنند با خود حمل می

هاي  زده سوسک گذاري کرده و در نتیجه از یک منفذ کوچک انار لک ها در داخل میوه تخم سوسک

گذارد و الروها همانند حشرات  می تا دو هزار تخم هزارهر حشره ماده حدود . شوند خارج می فراونی از آن

روش            ..... .                                .شوند می کامل غالبا بصورت گروهی در داخل میوه لهیده مشاهده

 سوسک در نفوذ به داخل میوه سالمسوسک کارپوفیلوس به جهت عدم توانایی این  هاي کنترلروش ........

      کف باغ  مبتنی بر رعایت بهداشت عمومی و جمع آوري میوه هاي ترکیده و باقیمانده بر روي درخت و

نفوذ کرده و با تخم گذاري  این سوسک تنها از راه شکاف موجود در انار هاي ترکیده به داخل میوه. باشد می

  (.8،17)وردآ ی آنرا فراهم میو تغذیه از آن اسباب فساد و گندیدگ

 انار مگس سفيد -ح

 
 

 انار مگس سفید -85شکل 

 و از خانواده Homoptera ن یاالانار حشره کوچکی است از راسته جوربا مگس سفید      

Aleurodidae  نام علمی با Siphoninus phillyreae دلیل کوچکی و شباهت به مگس، ه که ب

هاي سفید  متر و داراي بال میلی 2تا  1حشره کامل به طول   .شود ق میسفید اطال اصطالحا به آن مگس

. شوند ها مشاهده می ها بیضی شکل و به رنگ زرد و در سطح زیرین برگ تخم. (85شکل ) هستند چرمی
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پوره ها . می برندسن اول متحرک و پس از چند ساعت حرکت، خرطوم خود را در نسج برگ فرو  پوره هاي

شروع به ترشح مواد مومی در  در عوض. دهند هاي خود را از دست می یر جلد پاها و شاخکبا اولین تغی

مگس  .اطالعات کافی در دست نیست هاي بیولوژیک این آفت از ویژگی. کنند سطح و اطراف بدن می

و  گردد این آفت از طریق دشمنان طبیعی کنترل می و  شود سفید انار آفت اقتصادي باغات انار محسوب نمی

وفق به جمع آوري م  Aphelinidae از خانواده Trichaporus sp زنیور پارازیت. نیازي به مبارزه نیست

 .(2،17) کن در تهران شده است انار رقم این مگس از باغات آفت زده

  شپشك ها -ط

 
 .ها شسشکانواع  -86شکل 

آنها در  و اطالعات کافی نیز از بیولوژي نداز اهمیت اقتصادي برخوردار نیست  ها حاضر شسشک در حال         

 .می شود اشاره این آفتاز  ( 86شکل ) در اینجا تنها به چند نمونه. باشد اختیار نمی

سرشاخه ها و تنه درختان انار،  گاهی روي Pseudococcus citri علمیشسشک آرد آلود با نام   -1

 .با ترشح عسلک و دوده در محل همراه است حضور این آفت. شود بخصوص در نواحی شمال ایران دیده می

عالوه بر انار روي انجیر و درختان سردسیري دیده  Ceroplasts rusci علمیشسشک روسی با نام   -2
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 حشره زمستان را بصورت پوره هاي سن دو و در روي سرشاخه هاي جوان درختان میزبان بسر این. شده است

حشره کامل تبدیل  کند و حدود اواسط خرداد به روع به رشد میدر بهار به محض گرم شدن هوا ش .دبر می

صفحه احاطه نموده و در وسط هر  جانور کامل مدور و نیم کروي است که اطراف بدن آن را هشت. شود می

 .کند بخوبی آنرا از سایر گونه ها متمایز می صفحه، یک پولک سفید رنگ از ترشحات مومی قرار گرفته و

باشد که از شسشک  می Lepidosaphes conchiformis علمینام  نوع سسردار با شسشک واوي یک  -8

 . کشیده تر بوده و به رنگ قهوه اي متمایل به خاکستري مشاهده شده است تر و واوي سیب کوچک

بیشتر در نواحی شمال ایران دیده شده و از اهمیت  Ceroplastes sinensis علمیشسشک چینی با نام   -4

 .(2،17)باشد ندانی برخوردار نمیچ اقتصادي

 كنه هاي انار -ي

 

 

 کنه انار  و خسارت آن در برگ ها -87شکل 

 

هاي  مهمترین کنه خسارت زا در باغ Tenuipalpus punicae نام علمی کنه قرمز پاکوتاه انار با -1

زدگی و موجب ضخیم شدن و زنگ  نموده کنه از شیره برگ و پوست میوه تغذیه این. انار می باشد

. کنند از فصل ریزش می زودترصورت حمله شدید، برگ هاي درختان انار  در. گردد ها می برگ

پوست میوه هم موجب خشک شدن پوست و پیدایش لکه هاي قهوه اي سوخته و برنزه  تغذیه آفت از
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 اینرسد،  مزه است و به نظر می دانه هاي این میوه ها، کم آب و بی. میوه انار می گردد شدن پوست

معرفی شده ولی در خوزستان  ژکوتاه انار منوفا کنه قرمز پا .کنه در ترکیدگی میوه انار نیز مؤثر باشد

جمعیت آن در  باال رفتن تراکم با این احتمال وجود دارد که .کنه روي انجیر نیز مشاهده شده است این

هاي  روي برگ ه این ترتیبب فصول گرم سال، این کنه توسط باد روي درختان انجیر منتقل گردیده و

تصادفی  وجود آن روي درختان انجیر و سایر درختانبه احتمال، لذا . مشاهده شده است  نیز این درخت

ارتفاع منطقه  شدت خسارت این کنه بستگی به درجه حرارت و .بوده و تغذیه اي روي آنها ندارد

در باغاتی که در . می کند افزایش پیداداشته و هرچه ارتفاع کمتر باشد مقدار جمعیت و میزان خسارت 

به مراتب شدیدتر از باغات کوهسایه و  متري از سطح دریا قرار دارند، میزان خسارت 1333ارتفاع 

گرم اوایل فصل چندان محسوس نیست، زمانی که هوا  عالئم خسارت این کنه در  .ارتفاعات می باشد

در روي برگ درختان انار ظاهر می گردند و به صورت نقاط رنگ پریده  ، عالئم ابتدایی بهمی شود

ها شروع به  تراکم جمعیت کنه ها، حالت خشکیدگی بروز نموده و به تدریج برگ تدریج با افزایش

 ها حتی قبل از در بعضی از مواقع شدت خسارت آنقدر زیاد می باشد که برگ. نمایند ریزش می

در  ند و میوه ها به صورت خشکیده و نارسشهریور ماه ریزش نموده و درختان بدون برگ می شو

سرشاخه هاي  در اواسط تابستان که جمعیت کنه در. روي سرشاخه هاي بدون برگ مشاهده می شود

 دیده می شود از فاصله ها زیاد می گردد، قرمز رنگی در محل تجمع کنه ها درخت و روي برگ

در نهایت به  پریدگی پیدا می کند ونگ رپوست میوه ها در اثر تغذیه، در ابتدا حالت   (.87شکل )

و میوه ها  طور کلی آب میوه خشک شدهه رنگ قهوه اي و خشکیده در می آید و پس از مدتی ب

نیز باعث ترک خوردگی  خسارت این کنه گاهی مواقع. کامالً هسته اي و غیرقابل استفاده می شوند

تري باشد، بیشتر مورد حمله  نازک ي پوستاز نظر حساسیت ارقام نیز هرچه رقم دارا .می گردد  میوه

هاي گیاهان میزبان فعالیت داشته و آنها را به  برگ سطح زیرین در این کنه  .این آفت قرار می گیرد
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سموم شیمیایی دور بوده اند،  هایی که از معموالً در باغ. آورد رنگ نقره اي و سسس زنگ زده در می

آبیاري منظم و جلوگیري از کاهش شدید . ندارد یازي به مبارزهخسارت کنه انار بسیار ناچیز بوده و ن

مؤثر  آفتهاي هرز در کف باغ، نیز در کنترل این  علف رطوبت نسبی باغ، با حفظ یک پوشش نرم از

در هزار مایع شوینده  3225محلول پاشی درختان آلوده با محلول  بر اساس یک تجربه عملی. است

 .(8،17) است بوده ریکا در کنترل آفت مؤثر

اولین بار از استان سیستان و بلوچستان  Eriophyes granati کنه پیچاننده برگ انار با نام علمی  -2

این کنه باعث . باشد زرد و منشاء پیداش آن ایتالیا می رنگ این کنه در حالت طبیعی. گزارش شد

این . یدآ صورت لوله در میآن و در نهایت در اثر آلودگی برگ ب برگرداندن لبه برگ انار و پیچش

 در صورتی. شود کافی و محافظت از آفت در مقابل حرارت و باد می سبب ایجاد رطوبت حالت برگ،

هاي آفت زده،  ریزش برگ. شوند هاي جوان کج و بهم پیچیده می تمام برگ که آلودگی شدید باشد

 .باشد ه میفعالیت این نوع کن عالئم ازهاي خشک و پوسیده  میوه نارس با دانه

 Tetranychidae از خانواده Eutetranychus orientalis کنه شرقی مرکبات با نام علمی -8 

خسارات این کنه در روي انار در مقایسه . روي درختان انار جمع آوري شده است اولین بار در اهواز از

 ات در خوزستان است، واین گونه یکی از آفات مهم انواع مرکب. باشد کوتاه انار جزئی می با کنه پا

مثمر مشاهده شده  هاي زینتی و درختان غیر عالوه بر انار و مرکبات، بر روي تعدادي از درختان میوه، گل

نبوده و وجود فون قوي از  براي مبارزه با این آفت ضرورتی به استفاده از سموم شیمیایی. است

 .باشد ط طبیعی رافع این مشکل مییها در شرا کفشدوزک

به شکل  یکی از انواع کنه بوده کهBrevipalpus lewisi  ثانویه زنگار مرکبات با نام علمی نهک -4

فعالیت این  نتیجه درانار  میوه موردي خسارت آن گزارش شده است و زنگ زدگی و خشکیدگی پوست

در خسارت آن روي انار  اولین آثار. این کنه بیشتر اواسط تابستان قابل رویت است. باشد آفت می
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ناحیه دم میوه شروع و به سمت  خسارت، یصورت قهو اي شدن پوست از. نزدیکی هاي دم میوه میباشد

هاي ظریف و متعدد در سطح پوست  ترک قهو اي شدن میوه پس از چندي با. ابدی گلوگاه گسترش می

 .(8،5)کند پیدا می همراه است و نهایت تمام سطح میوه حالت چوب پنبه اي

 انار مهم هاي بيماري -2

 بيماري پوسيدگی طوقه درخت انار - الف

عالئم بیماري citrophthoraPhytophthoraیا  cactorum  Phytophthora عامل بیماري       

شکاف خوردگی و سرانجام ریزش پوست در قسمتهاي حدود طوقه و گاهی   عبارت است از پوسیدگی،

ولی ممکن است . (81شکل ) طوقه را آلوده می نمایدمحیط   %53پوسیدگی درقسمت پوست اطراف طوقه تا 

 زمانی کهگرفته و فراطور عرضی سراسر محیط طوقه را ه چند روز ب طیدر شرایط مناسب پوسیدگی به سرعت 

ممکن است در  ، همچنیندرخت سریع سبز خشک شود درصد محیط طوقه را فــرا گیرد  13پوسیدگی حدود 

درختان بیمار معموال  .شوداما کمی متورم تر از پوست قدیمی ایجاد  لودهطول سال پوست جدیدي در ناحیه آ

شده است  می نمایند به گونه اي که تصور می شود بیماري بر طرف چند مدت بعد از آلودگی تولید پاجوش

                                                                                                                                          .هم به سرنوشت درخت اصلی مبتال می شوند ولی پس از گذشت یک تا چند سال پا جوش ها 

هاي روي طوقه وارد گیاه شده و  طور مستقیم از ریشه هاي جوان یا زخمه قادر است باین بیماري قارچ    ق

 . (4،17) اري زایی در شرایط مطلوب می باشداین ریسه عامل انتقال و بیم. تولید ریسه کند
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 .بیماري پوسیدگی طوقه درخت انار -81شکل 

 انار ميوه بيماري ترشيدگی و پوسيدگی  -ب

 می باشد که توسط سن هاي آلوده فعال در باغات انار از جمله Nematosporaقارچ عامل بیماري        

Apodiphus amygdale ،sp  Acrosternum و sp Dolycroisدر زمان . به میوه ها منتقل می شود

و پس از تشکیل میوه در محل نیش حشرات ابتدا  گلدهی درخت، نیش حشره باعث ریزش گل ها می شود

تدریج بزرگتر ه رنگ یافته اي تشکیل می گردد، که در حالت هاي اولیه کرم رنگ بوده ولی ب لکه هاي تغییر

در زیر این لکه ها پوست دانه هاي انار تغییر رنگ داده و به تدریج شروع به له شدن . (4،17)و تیره تر می شوند

 .( 89شکل ) (21)بار ادامه می یابدان  سرانجام تمام میوه از بین می رود و این روند تا. و ترشیدگی می نمایند

 

 .انارمیوه بیماري ترشیدگی و پوسیدگی عالئم داخلی   -89شکل 
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 غده اي شدن ریشه درختان انار  -ج

جوان و  هاي باغدر خسارت بیشتر می باشد و  Meloidogyne spp نماتدي به نام علمی  عامل بیماري       

ها،  توقف رشد، ضعف عمومی، زردي برگ عالئم شاملو  می شوددیده اراضی ماسه اي و بسیار سبک  دریا 

لخت شدن سرشاخه ها و خشک شدن تدریجی آنها، غده اي شدن توام با پوسیدگی   هاي فوقانی، ریزش برگ

باشند، اما قدرت  انار کشور به این نماتد آلوده می هاي که بیشتر باغ با آن(. 43شکل ) می باشندعمومی ریشه 

شود از  اد درختان انار و هرس ریشه که طی فرآیند شخم یا بیل داري و چال کود کردن انجام میریشه زنی زی

  (.17) شود شدت خسارت کاسته و موجب بازسازي سیستم ریشه می

 

 نماتد ریشه انار -43شکل 

 باغ هاي انار هاي هرز علف -0

هاي هرز یک  لی آنچه مسلم است علفو نموده اندگونه ذکر  84هاي انار را  هاي هرز باغ تعداد علف      

حتی سس نیز به عنوان گیاه انگلی می تواند سبب خسارت در انار  ،(19) منطقه با منطقه دیگر تفاوت دارند

 (. 41شکل)شود
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 .خسارت سس روي درخت انار -41شکل 

 كمبود آب -6

از ابتداي دوره رشد در اوائل بهار تا  (سال 5بیشتر از )بعد از رسیدن به سن اقتصادي هر درخت انار        

در مناطق ) کند لیتر آب را بصورت تبخیر و تعرق گیاهی مصرف می  83-43اوایل خرداد روزانه حدود 

  63این میزان در اواسط تابستان به حداقل . (آب بیشتر است تبخیر و تعرقگرم و درختان بزرگ  میزان 

شدن هوا نیاز آبی کاهش و به  خنکدوره رشد در اوائل پائیز نیز با  در انتهاي. دیاب لیتر در روز افزایش می

اگر تعداد روزهاي آبیاري براي درختان انار را در طول دوره گلدهی و رشد . لیتر در روز کاهش میابد 43

روز در نظر بگیریم نیاز آبی نا خالص یک درخت بالغ  113حدود  سیدن میوه ها در انتهاي این دورهو ر

در  کهد باش می( متر مکعب 13)لیتر در سال  13333درخت در هکتار حدود  1333ر باغی با تراکم انار د

با روش قطره اي و در  این نیاز . مترمکعب خواهد شد 13333آبی یک هکتار برابر با  نیاز ،این صورت

با  . ثبت گردیده است درخت کیلوگرم در 83روز یک بار و با باردهی متوسط  4سیکل گردش آب 

هاي حداقلی و  شاخص ،توجه به این مطلب و تاثیرات بافت خاک بر ظرفیت مزرعه اي و نقطه پژمردگی

 .(29)زیر باید در انار در نظر گرفته شودحداکثري 
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لیتر براي هر درخت در سال با دوره  13333رس نیاز ناخالص آبی % 13براي بافت خاکی با حدود        

درخت در هکتار و  1333در تراکم حدود % 13بیاري قطره اي با راندمان روز براي آ 8تناوب آبیاري 

 .می باشد لیتر بر ثانیه 3275متر مکعب بر هکتار، با دبی ماکزیمم  13333نهایتا 

لیتر براي هر درخت در سال با دوره  18533رس نیاز ناخالص آبی % 23براي بافت خاکی با حدود       

 (.29)می باشد لیتر بر ثانیه 1ماکزیمم  با دبی روز  7تناوب آبیاري 

دهی و افزایش  سبب تسریع در گل -الف(  بهار)ابتداي فصل رشددر در انار کمبود آب خصوصا          

که اگر در  تعداد گل می شود اما به دلیل نداشتن ذخیره کافی کربوهیدرات گل ها ریزش داشته به نحوي

ن دهیم عالوه بر گل هاي غیر مثمر که در شرایط عادي به این درخت را تکا( ماه اردیبهشت)این زمان 

اگر کمبود آب بعد از مرحله تشکیل  -هاي مثمر نیز ریزش خواهند داشت ب نحو ریزش می کردند، گل

میوه هاي حاصل از کمبود آب، کوچک شده و داراي میوه ها کمتر و تعداد در این حالت میوه اتفاق افتد 

حتی در مراحل رسیدن رنگ گیري دانه ها انجام نخواهد شد و حتی پوست میوه آب بسیار کمی بوده و 

 (.29)مشکل خواهد بوداز درخت جدا کردن چنین میوه اي  رنگ معمول را نگرفته، چروکیده شده و

دقت شود در صورت )در حالت کمبود شدید آب ابتدا برگها از نوک سرشاخه ها زرد می شود  -ج

اصر درشت مغذي اولین عالئم زرد شدن برگ در شاخه هاي مسن تر اتفاق می کمبود عناصر خصوصا، عن

 (.11،29) (42شکل) خشکی به تمام درخت انتقال می یابد و سسس( افتد
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 عالئم خشک شدن تدریجی درخت در اثر کمبود آب -42شکل 

 و تغذیه خاک وضعيت -5

آزمایش کاملی از قسیم بندي دقیق، براي ت هرچند می توان  (S :Soil) خاکوضعیت در خصوص         

در کتابچه راهنما )و تقسیم بندي بر اساس برخی از شاخصه هاي مهم انجام شود   داشت خاک وضعیت

وضـعیت خـوب، متوسـط و     8اما به طور کلی خـاک را بـه   (.  عوامل موثر در این مورد اشاره شده است

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

  .(12،11) نمود

ه عمال نتایج بهینه اي ب 1ر از تو بیش 625باغ انار در اراضی با اسیدیته کمتر از :  pHشرایط شوري و   -ب

تواند روند جذب عناصر غذایی و فعالیت شیمیایی و بیولوژیک خاک را دچار اختالل  دنبال نداشته و می

               گزینـه بهینــه   7اســیدیته نزدیـک بــه  . در درختــان شـود نـامطلوب  ســبب رشـد و نمــو   نهایـت  درو  نـد ک

 (.18،86)باشد می

اما ( 48شکل )نهال هاي جوان در شرایط شوري خاک قدرت رشد نداشته و ممکن است دیرتر سبز شوند

مـی  و حتی میوه زیادي تولید  زودتر به مرحله زایشی وارد شده خاک شور،ختان  در در بعد از رشد این

عمـر  . در قسـمت درونـی درخـت وجـود دارنـد     آنهـا  بیشتر که کوچک بوده  يمیوه ها ولی داراي دنکن
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   داراي پاجوش دهی بیشتريو نسبت به درختانی با همان سن کوچکتر بوده و  کماقتصادي این درختان 

 (.41، 86،43)می باشند

 

 (.ب)و شرایط مناسب( الف)ه با استرس شوريهدر مواجمقایسه درختان جوان انار   -48شکل 

 .(23) ( 17انارستان مهریز یزد، سال )

 
  ،عناصربود  نیازمند اطالعات زیادي است خصوصا در ارتباط با کمبود یا بیش طلباین م:  عناصر مغذي -ج 

کوددهی به موقع آن  یا سمیت را تشخیص و باخاک و برگ حد کمبود عناصر در اما می توان با اندازه گیري 

 (:12،81)را جبران نمود

 نیتروژن -1

ترین عنصر بوده  باشد و در بین عناصر پر مصرف می کره زمین فراوان ترین عنصر موجود در جو نیتروژن        

ها در سنتز  آمونیم از طریق ریشه ها جذب و پس از انتقال به برگ ،هاي نیترات یون اوره و که بصورت

ترکیبات آلی نظیر  بسیاريبخش مهمی از  نیتروژن .سازند ها را می خالت و نهایتا پروتئیناسیدهاي آمینه د

کمبود و کند رشد رویشی درخت را تحریک می نیتروژن. دهد رنگدانه کلروفیل و کوآنزیم ها را تشکیل می
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ایجاد و در صورت مصرف زیاد منجر به ( 44شکل)آن سبب توقف رشد رویشی و زرد شدن برگ ها می شود 

            هاي نرم و افزایش پاجوش و تنه جوش در درخت شده و بر فرآیند تولید محصول اثر معکوس  بافت

 .( 11،18)گذارد می

 

 (.توقف رشد و زرد شدن برگ ها ي مسن)برخی عالئم کمبود نیتروژن در انار   -44شکل 

کودهاي حیوانی و کودهاي سبز . گردد ین میخاک از دو منبع کودهاي آلی و شیمیایی تام نیتروژن          

ازت و نیترات % 8825ازت و نیترات آمونیوم با % 46کود اوره با . باشند می نیتروژن عمده ترین منابع آلی تامین

نیترات یک آنیون  .باشند می نیتروژن از عمده ترین کودهاي شیمیایی و منبع تامین... ازت و % 2325پتاسیم با 

طرف ریشه ها حرکت کند و ه تواند ب راحتی میه ب لذاست که بوسیله خاک جذب نمی شود و بسیار محلول ا

تواند با  اوره نیز متحرک و علی رغم جذب آسان می. شویی از دسترس گیاه خارج شود وسیله آبه یا ب

یشود و ها جذب ذرات خاک م آبشویی از دسترس خارج شود، اما آمونیوم بار مثبت دارد و مثل سایر کاتیون

 .( 11،18)است کمترشویی آن  تحرک و آب نظر از این
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تامین این عنصر از طریق . باشد گرم در سال می 133حدود  نیتروژننیاز خالص هر درخت بالغ انار به          

تامین کننده نیاز درخت به این % 46گرم کود اوره  233حدود . کودهاي شیمیایی نیازمند توجه ویژه اي است

کود اوره بسرعت در آب حل شده و جذب گیاه میگردد، غلظت باالي این کود در . باشد ساسی میعنصر ا

این لذا . درخت گردد دهیکاهش گل موجباوائل دوره رشد در پایان زمستان میتواند با افزایش رشد رویشی 

مرحله  ؛فتن درختدر اواخر پائیز و پس از خواب ر ، ابتدا( نوبت 8به صورت کلی ) چندین نوبتکود را در 

  ه استفاده تا اواخر تیر ماآب آبیاري با  همراه ها و مرحله سومشدن میوه  شکیلو ت ماه پایان اردیبهشت ،دوم

در غلظت کم همره آب آبیاري جهت کامل شدن میوه ها  نیتروژندر اواخر دوره رشد نیز تامین . می کنند

 .(11،18)موثر خواهد بود

      ...                                                                                                                                                     :فسفر  -2

ها و بذرها  هاي جوان، گل ویژه در بخشه هاي گیاهی است که ب تشکیل دهنده بافت از عناصرفسفر ......

. می ضروري استتهاي مریس وجود این عنصر براي تقسیم سلولی و نمو بافت. ردبه مقدار زیادي وجود دا

لیسیدها و کوآنزیم هایی وفسفر عنصر تشکیل دهنده بسیاري از ترکیبات مانند اسیدهاي نوکلئیک، فسف

 نیاز هاي جوان به فسفر زیادي براي تحریک رشد ریشه ها نهال. باشد مانند آدنوزین تري فسفات می

کودهاي شیمیایی . اتفاق می افتد 725تا  625خاک بین  pHداکثر فسفر قابل جذب گیاه در ح .دارند

    .      می باشندمنو و دي آمونیوم فسفات  وسوپر فسفات تریسل  ،فسفاته در انواع مختلفی نظیر سوپر فسفات

ه و باریک شده در این حالت شاخه ها کوتا. کمبود فسفر بر رشد کلی درخت و ریشه ها اثر گذار است

ریزند، همچنین گلدهی درختان تحت  ها می گردند و زودتر از سایر برگ هاي جوان کوچک می برگ

قرمز شدن ساقه و ارغوانی . بد و رسیدن و بلوغ میوه ها نیز به تاخیر می افتدیا تاثیر کمبود فسفر کاهش می

بر  باشد زیرا این کمبود میهاي پیرتر از عالئم کمبود فسفر  ها و خشک شدن نوک برگ شدن برگ
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هاي اسیدي و بازي با  جذب فسفر عمال در خاک .داردسیانین اثر وتشکیل سریع رنگدانه هاي آنت

وسیله جذب مخصوص روي سطوح ذرات اکسید ه در خاک اسیدي قوي فسفر ب. محدودیت مواجه است

هاي بازي  در خاک .گردد آلومینیم و آهن رسوب و به صورت فسفات آلومینیم و آهن محبوس می

وسیله ریشه ها با این ه شود و فسفر جذب شده از محلول خاک ب فسفات کلسیم کم محلول تشکیل می

شود و اگر کود فسفري به خاک اضافه شود بیشتر آن براي ریشه ها غیر قابل جذب  فسفر جایگزین می

د که به دلیل دیر جذب بودن باش گرم می 45نیاز خاص سالیانه هر درخت انار به فسفر حدود  .باشد می

در صورت استفاده . شودمی خاک چال کود  متري سانتی 83یک نوبت در سال و در انتهاي پائیز در عمق 

باشد مورد استفاده قرار  نیز می نیتروژنگرم از این کود که حاوي مقادیري  153مونیم حدود آاز فسفات 

 .(11،18) گیردمی 

....     .     .                                                                                                                                 :پتاسیم  -8

ایی از ساختمان مولکولی بسیاري از ترکیبات آلی در گیاهان را ه خالف ازت و فسفر که بخشبر ......

 کیل دهنده سلول مانند پروتئین ها،کلروفیل وکربوهیدراتپتاسیم وارد ترکیبات مهم تش دهند، تشکیل می

عبارتی پتاسیم در گیاه نقش ساختمانی ندارد و علی رغم مشخص نشدن نقش کامل این ه ب. شودنمی ها 

پتاسیم نقش مهمی در . کنند عنصر، ریشه ها مقدار زیادي پتاسیم را به چرخه سوخت و ساز گیاه وارد می

این عنصر فعال کننده سیستم هاي آنزیمی گیاه است و نقش معنی  ، ها دارد راتفتوسنتز و ساخت کربوهید

گونه اي که کمبود پتاسیم از عوامل اتالف ه ب. هاي گیاه دارد داري در تعرق گیاهی و آب موجود در سلول

         ها یافت  در مقایسه با فسفر پتاسیم در مقادیر بیشتري در انواع خاک. شود آب درختان محسوب می

K شکل قابل جذب پتاسیم بصورت یون  .شود می
کودهاي شیمیایی پتاسه بصورت سولفات . باشد یم  +

نیاز خالص سالیانه هر درخت  .استباشند که مورد اول بیشتر رایج  پتاسیم، نیترات پتاسیم، کلرور پتاسیم می

و  زم در تابستان بر سطح تعرق گیاهتامین پتاسیم ال کهتوجه داشت  باید. استگرم  53انار به پتاسیم حدود 
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     اما استفاده زیاد یا وجود بیشتر این عنصر در خاک سبب  .اثر مثبت دارد در مصرف آب صرفه جویی

 .(11،18) (45شکل)قهوه اي شدن حاشیه برگ ها و آسیب به درخت می شود 

  

 سمیت پتاسیم در درختان انار -45شکل 

          .                                                                                                                              :منیزیوم  -4

در هر ملکول کلروفیل نیز یک اتم منیزیوم . شود برگ درخت انار مقادیر فراوانی منیزیوم یافت می.....

د نشوند بلکه از تشکیل سایر رنگدانه هاي گیاهی مان د میکمبود منیزیوم نه تنها گیاهان زر دروجود دارد، 

 ،ها یسم کربوهیدراتلومنیزیم نقش مهمی در فعال کردن سیستم آنزیمی و در متاب. شود کاروتن کاسته می

Mgاین عنصر بصورت کاتیون دو ظرفیتی . کند ایفا می
شکل تجاري این . شود می توسط گیاه جذب +2

( 11)باشد م در دسترس میومنیزی% 86م با وو اکسید منیزی% 16م با وات منیزیعنصر بصورت دولومیت، سولف

. 
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نیاز به  ،غلظت باالي این عنصر در برگ درختان انار با وجودباشد و  شیمی خاک منیزیوم نزدیک به کلسیم می

گرم سولفات  133براي رفع نیاز هر درخت انار به این عنصر سالیانه حدود . باشد این عنصر در حد معمول می

 .(11) قرار می دهنداواخر پائیز در اعماق خاک  را  (گرم منیزیوم خالص 16) منیزیم

                                                                                                                                        : :گوگرد-5

ء تشکیل دهنده پروتئین اجزاز ا گوگرد. شود ها یافت می راوانی در گیاه بویژه در برگگوگرد به مقدار ف......

. اسیدهاي آمینه و بدنبال آن سنتز پروتئین است برخی در گیاه است، مهمترین عمل گوگرد شرکت در تولیدها 

آنیون  گوگرد بصورت.هاي ضروري براي متابولیسم گیاه است این عنصر جزء مهمی در تشکیل ویتامین

سوپر . برخی کودهاي شیمیایی داراي مقادیر مناسبی گوگرد هستند. سولفات در محلول خاک وجود دارد

 .باشدی گوگرد م% 17سولفات پتاسیم داراي  و گوگرد% 24گوگرد، سولفات آمونیوم % 12فسفات معمولی 

اه کودهاي دیگر در دستور مره نقش گوگرد در کنترل اسیدیته خاک باعث شده استفاده مکرر از این کود به

به جهت وجود این عنصر در ترکیبات ثانویه سایر کودها کمبود آن در باغات انار . کار باغداران قرار گیرد

صورت پودري و گرانوله ه درصد ب 53هم اکنون کودهاي گوگردي با غلظت حدود  .کمتر گزارش شده است

گرم کود گرانول  133ان انار به عنصر گوگرد حدود باشند، براي تامین نیاز سالیانه درخت در دسترس می

 .(11،5)قرار می دهندمراه سایر کودها در عمق خاک در اواخر پائیز ه گوگرد را به

.....                                                                                                                                                  : :منگنز -5

و  این عنصر نقش ضروري در عمل تنفس داشته. شود منگنز از عناصر غذایی کم مصرف محسوب می......

منگنز در خاک به شکل . هایی مانند نیتریت ردوکتاز بوده که در متابولیسم ازت دخالت دارد فعال کننده آنزیم

++کاتیون دو ظرفیتی
Mnایی که میزان آهک باالست مقدار منگنز قابل دسترس ه در خاک . شود جذب می

این  .باشد هاي پیر می ها در برگ مهمترین عالمت کمبود منگنز بروز حالت زردي بین رگبرگ  .کم است
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شود و گاهی نیز با توقف رشد سر شاخه ها همراه  ویژه در سر شاخه هاي باالتر بیشتر مشاهده میه حالت ب

درصد منگنز است این کود هم در خاک هاي اسیدي  26و یا  16ز سولفات منگنز با ترین کود منگن رایج .است

درصد منگنز خالص به دلیل حاللیت  73اکسید منگنز با حدود  .وهم در خاک هاي قلیایی قابل مصرف است

منابع آلی  .محدود فقط در خاکهاي اسیدي قابل مصرف است و کاربردي در خاک هاي آهکی ایران ندارد

که با توجه به قیمت باالي این کالت . درصد منگنز نیز در دسترس است12با   Mn-EDTAمثل  ودکاین 

قابلیت حل شدن دي اکسید منگنز  .مصرف آن در شرایط حاد کمبود ، به صورت برگ پاشی توصیه می شود 

گیاهان غیر قابل جذب ها از منگنز کافی برخوردارند اما در اسیدیته باال براي  بیشتر خاک .وابسته است pHبه 

براي تامین منگنز درختان انار بهتر  لذا شود  هاي شنی بیشتر تشدید می ط خاکیاین موضوع در شرا .هستند

استفاده   .مودمراه سایر کودها در اواخر پائیز در بستر درخت دفن نه گرم سولفات منگنز را به 53است حدود 

        ها در اوائل خرداد توصیه  یک نوبت پس از کامل شدن گل مراه آب آبیاري برايه از کالت منگنز نیز به

 .(11،5)گردد می

                 :مس  -6

     Aهمچنین باعث تحریک در تشکیل ویتامین . مس در تشکیل کلروفیل و پدیده فتوسنتز دخالت دارد........

مچنین نقش مهمی در بیوسنتز و نقش متابولیکی مس در چندین سیستم آنزیمی مشخص شده است و ه. شود می

Cuمس در خاک کاتیون دو ظرفیتی  بفرم قابل جذ  .دفعالیت اتیلن به عنوان هورمون رسیدگی میوه ها دار
++ 

ه دهد، این فلز در اسیدیته باال ب قابلیت دسترسی مس را تحت تاثیر قرار می ، جذب خاص فرآیند .باشد می

سولفات مس با عیار  .از ترکیبات سولفاته در حل این مشکل موثر استاستفاده  نظر  شود از این سختی جذب می

صورت چال کود در بستر خاک یا محلول ه ب دتوان باشد که می ترین منبع معدنی این عنصر می معمول% 25

ق مراه سایر کودها در اواخر پائیز در عمه گرم به 23بهتر است این کود به میزان . پاشی مورد استفاده قرار گیرد

ها به  خاک مدفون گردد و در شرائط کمبود حاد یک نوبت محلول پاشی با کالت مس پس از تبدیل شدن گل
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 2بدلیل اسیدي بودن این کالت در موقع مصرف باید در غلظت پائین حداکثر . میوه در اوائل خرداد انجام گیرد

 .(11،5)مصرف شود 1333در 

                    :بور  -7

اي گلدهی، میوه ه این عنصر در پدیده. هاي مریستمی گیاه موجود است و در بافت يقاط رشدبور در ن.......

ها و تقسیم سلولی دخالت دارد و همچنین نقش بارزي در  ، حرکت و عمل هورموننیتروژندهی، متابولیسم 

ا به اثبات ه ردهرشد لوله گرده داشته و اثر تحریک کنندگی آن در جذب اکسیژن و قند براي جوانه زنی دانه گ

           مین صورت نیز جذب گیاه ه این عنصر در خاک بصورت اسید بوریک موجود بوده و به. رسیده است

بروز شکاف در پوست  برخی حاالتبدشکلی میوه ها، ترک خردگی پوست، سخت شدن میوه و . گردد می

یا % 17از اسید بوریک با غلظت وه درختان میبراي رفع کمبود بور  .باشد درخت از عالئم کمبود بور می

 توان از آنها بصورت محلول این مواد در آب بسیار محلولند و می. گیرند بهره میبور  % 11بوراکس با غلظت 

دلیل دامنه باریک غلظت مناسب بور در خاک و خطر مسمومیت ه ب .پاشی یا کودهی در خاک بهره گرفت

گرم براي هر  13این کود به نسبت . نمود تدقت کوددهی در خاک استفاده از اسید بوریک بصور باید دربور 

   و در صورت نیاز پس از کامل شدن  می شودسایر کودها در اواخر پائیز در خاک مدفون  با درخت همراه

زمان با خنک شدن  یک نوبت در اوائل خرداد و یک نوبت در اواخر شهریور هم ، در هزار 2ها در غلظت  گل

 .(11،5)می شودرنگ میوه ها و قبل از رسیدن میوه ها محلول پاشی ر یهوا و تغی

                 :روي  -1

و ریبوزم موجود در RNAمقدار . هاي موجود در متابولیسم گیاه نقش دارد روي در بسیاري از آنزیم......

یاهان را تنظیم روي بطور غیر مستقیم روابط آب در گ. ابدی ها به هنگام کمبود روي بشدت کاهش می سلول

وفان که در تولید اکسین دخالت دارد ضروري است، توجود این عنصر براي سنتز اسید آمینه تریس. کند می

که در اثر کمبود روي رخ میدهد باعث عدم رشد دیواره سلولی و کاهش جذب آب در IAAفقدان اکسین 
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2+روي به شکل کاتیون دو ظرفیتی . شود گیاه می
Zn اي تامین نیاز سالیانه هر درخت بر .دشو جذب گیاه می

هم . می شودهمراه سایر کودها اواخر پائیز در خاک دفن  به% 86گرم سولفات روي  83حدود ، انار به روي

شوند همچنین استفاده از کالت روي  از کودهاي پر مصرف با ترکیباتی حاوي روي ساخته می ياکنون بسیار

بیاري در تانک کود براي یک نوبت در اوائل دوره رشد میوه ها موثر آب آبا  شکل محلول پاشی و همراه ه ب

 .( 46)باشد می

           .......                :آهن -0

وجود آهن براي سنتز کلروفیل ضروري . هاي آنزیمی گیاه است مهمترین عمل آهن حضور در سیستم......

هاي آهن دار به ویژه  اهمیت آنزیم. شود می ي جوانها است زیرا کمبود آن باعث زردي یا کلروز در برگ

که  با وجود این. شود جذب گیاه میFe ++ آهن بصورت فرو .ها در عمل تنفس گیاه واضح است سیتوکروم

هاي قلیایی  در خاک. ها زیاد است اما عالئم کمبود آن به وفور گزارش شده است مقدار این عنصر در خاک

کند، مضاف بر آن مقدار بیش از اندازه برخی از  ، این کمبود بروز میو اسیدي به علت فقدان آهن محلول

 53حدود . تواند به ایجاد این کمبود کمک کند عناصر مانند فسفر، روي، مس، منگنز و نیکل در خاک می

در . باشد طور سالیانه تامین کننده نیاز هر درخت انار به عنصر آهن میه گرم کود سولفات یا اکسید فرو ب

ها به خاک چاره ساز نبوده و  اضافه کردن این نمککه  توجه داشتباید ط بروز مکرر کمبود این عنصر یشرا

در مورد جذب . گرفته شودصورت محلول پاشی و یا ترکیب در آب آبیاري بهره ه بهتر است از کالت آهن ب

 هاي سوراخ برگ. کند سرعت آثار خود را نمایان میه کمبود این عنصر ب. ودکمی حساس بباید کود آهن 

هاي آبیاري  به سیستم باغاگر  .دنباش ریخت و زرد رنگ نشانه هاي آشکار شدن کمبود این عنصر می و بد دار

به صورت محلول در  کودهاي شیمیاییاستفاده  نیاز غذایی درختان بهترین راه تامیناست تحت فشار مجهز 

امل قابل حل در آب تولید شده که در زمان توزیع هم اکنون کودهاي ک. باشد طریق تانک کود می آب از 

ي ها از رسوب عناصر در ذآب ضمن ایجاد شرائط مناسب براي جذب ریز مغ pHتوسط تانک کود با کاهش 
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تنها نکته منفی در استفاده از این روش . گردد ها جلوگیري و باعث حل شدن و شستشوي آنها می قطره چکان

این معضل . باشد ي شدن و بلوکه شدن ساختمان خاک به شکل سراسري میدر مقایسه با چال کود، توده ا

  5جدول  در .دهد نتیجه طبیعی استفاده از کود هاي شیمیایی است که ساختمان خاک را تحت تاثیر قرار می

 .(41، 5،11)آمده است هاي زیرکشت انار حد مطلوب غلظت عناصر غذایی در خاک باغ

 .(81) هاي زیرکشت انار ر غذایی در خاک باغحد مطلوب غلظت عناص -5جدول 

 الکتریکی هدایت

(dS/m) 

 کربن آالی

 درصد

 فسفر قابل جذب

P (ppm) 

 پتاسیم قابل جذب

K (ppm) 

 منیزیم قابل جذب

Mg (ppm) 

 گوگرد قابل جذب

SO4 (ppm) 

2/3< 1> 15-13 253-233 633-533 15> 

 آهن قابل جذب

Fe (ppm) 

 منگنز قابل جذب

Mn (ppm) 

 روي قابل جذب 

Zn (ppm) 

 مس قابل جذب

Cu (ppm) 

 بور قابل جذب

 B (ppm) 

 بافت خاک

 لوم 1 1 5/1 5-8 6-4

 

برگ هاي در  را غلظت عناصر در صورت امکان  بهتر استاز وضعیت عناصر جهت بررسی دقیق         

غلظت  حد مطلوب 6جدول در . ندازه گیري نمودا( اردیبهشت ماه  در برگ هشتم از نوک شاخه)انار 

 .نشان داده شده است ، هاي انار عناصر غذایی در برگ

 (.81) هاي انار حد مطلوب غلظت عناصر غذایی در برگ -6جدول  

 منگنز مس روي آهن منیزیم کلسیم پتاسیم فسفر ازت

 ماده خشک گرم در کیلوگرم میلی ماده خشک درصد

5/2-2 2/3-1/3 5/1-6/3 2-7/3 4/3-1/3 233-73 73-15 73-83 93-83 
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 به زراعی عوامل -4

در خصوص مدیریت  باغ انار مورد  هستند که  یفاصله کاشت از مهمترین عوامل  و ، آبیاريهرس،  تربیت

 .(13،88،48) (در کتابچه راهنما ، در خصوص این عوامل توضیح داده شده است) توجه هستند

 خسارت دستورالعمل ارزیابی

خسارت باید در زمان مشخصی برآورد گردد تا بتوان تشخیص درستی از آنچه روي  همواره ارزیابی        

روز پـس از هـر خسـارت مراجعـه و تکمیـل       13حـداکثر  توصیه مـی شـود   لذا  ، داده است بدست آورد

در ضمن یادآور می شود جهت خسارت سرمازدگی بهاره مراجعه باید بالفاصله  .صورت گیرداطالعات 

زیرا  نتایج مراجعه در  اد، دما باشد تا بتوان آثار خسارت را در این مرحله تشخیص د پس از دوره افزایش

حین آسیب سرما یا روزهایی که در آن احتمال سرمازدگی هنوز وجود دارد مشخص نخواهد بود و بعد از 

 .گرم شدن هوا این عالئم مشخص خواهد شد

 مراحل ارزیابی

تعـداد   ، 7ول دبر اساس ج به نوع کاشت مشخص و سسستعداد درختان در باغ با توجه  ابتدا  -1

  .انتخاب می شودنمونه گیري درختان براي 

 شاخه در اطراف تاج درصورت یک تنه بودن و در صورت چند تنه اي 4در هر درخت تعداد   -2

 .  گیردمی  جهات مخالف، براي خسارت مورد ارزیابی قرار تنه در 4 بودن

 .ت قهري به تفکیک مشخص می شودارزیابی از هر کدام از خسارا -8

ارزیابی از عوامل مدیریتی که سبب خسارت شده نیز با توجه به تاثیر در خسارت بـه صـورت    -4

 .جداگانه مشخص می شود
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خسارت قهري و مدیریتی ، ارزیابی نهایی از خسارت به بـاغ کـه ناشـی از     2بعد از ارزیابی هر  -5

 .ص می شودعواملی که در کنترل باغدار نبوده به دقت مشخ

 .سال می باشد   85تا  5سن اقتصادي  جهت بیمه درختان اناربرآورد پیشنهاد این پروژه 

 

 . (21،9) تعداد درختان انتخابی براي باغات انار  -7جدول 

   سطح زیر کشت به هکتار

 یا تعداد درختان

 تعداد درختان انتخابی

  درخت 13 (درخت و کمتر 533)  هکتار یا کمتر 1

  هکتار 1درخت به ازاء هر  5 +درخت  13 (درخت 2533تا  531) هکتار 5تا   121

 (درخت 533درخت به ازاء هر  5+ درخت  13)

 هکتار 1درخت به ازاء هر  8 +درخت  83 (درخت 2533بیشتر از )  هکتار  5 بیشتر از

 (درخت 533درخت به ازاء هر  8+ درخت  83)

 

مدیریتی الزم است  به نحوه محاسبه تعداد درختان و سن درختان در باغ  خسارات قهري و قبل از محاسبهلذا 

 :انار توجه داشت

 نحوه محاسبه تعداد درختان در باغ -1

 در روش هاي مربع، مستطیل و لوزي، کافی است ابتدا  در صورت کاشت منظم و همچنین کاشت -الف   

ه و سسس  فواصل  درخت روي ردیف و بین محاسب( هکتار 1مثال )مساحت باغ؛ با ضرب طول در عرض باغ؛ 
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درخت  533مترمربع، تعداد درخت یعنی  23متر مربع بر  13333و  از تقسیم ( 5×4مثال )ردیف  اندازه گیري شود 

 (.6) بدست خواهد آمد

ه اگر تنها قسمتی از باغ نامنظم کاشت شده باشد ابتدا با روش باال در قسمت منظم ب: در صورت کاشت نامنظم  -ب

ردیف ها، تعداد درختان قسمت روي ردیف ها و  درختان محاسبه می شود و با شمارش درختان راحتی تعداد

ولی اگر کل باغ . قسمت منظم و غیرمنظم تعدادکل درختان باغ بدست می آید 2نامنظم نیز بدست آمده و با جمع 

بخشی از باغ که  تعداد درختان در شمارش یا ( در سطوح کوچک)نامنظم باشد چاره اي جز شمارش کل درختان 

 .(51،55) نخواهیم داشت ، و تعمیم آن به کل باغباشد نماینده باغ 

هایی از باغ که در آن درختی نیست یا واکاري شده است را نیز در نظر گرفت تا در  در محاسبات باید قسمت    

 .برآورد دچار اشتباه نشویم

ین قسمت تنها براي دانستن نحوه محاسبه سن درختان آورده ا) نحوه محاسبه سن درختان یک باغ انار -2

 (شده و در دستورالعمل کاربرد مستقیم ندارد

روش  2 برآورد محصولکه در صورت نیاز براي ( 56،57،63)زیر انجام می شود روش  8  اتعیین سن درختان ب    

 :، روش سوم پیشنهاد می شودبراي این منظوراول کاربرد ندارد و 

 .(که نیازمند قطع تنه می باشد) شمارش حلقه هاي تنه   -الف

احتیاج به دقت بسیار  که )و تعیین قدرت اسسوردهی براي هر سال( اسسور)شمارش تعداد گره هاي هر میخچه  -ب 

 .(56)(داشته و براي درختانی مانند سیب و گیالس کاربرد داردزیاد در انتخاب اسسور روي شاخه هاي اولیه 

اگر درخت انار در شرایط رشد طبیعی باشد و کف بر نشده باشد متوسط رشد    :رشد سالیانهاده از روش استف  -ج 

که الزم است از سال سوم متوسط رشد در همان سال  در نظر گرفته می شودسانتی متر  63 حدود سال اول 2در 

سانتی متر مربوط  63متر باشد،  تیسان 243درخت حال اگر ما درخت  اناري داشته باشیم که ارتفاع. مشخص شود 

در شرایط باغ سانتی متر  13)سانتی متر 13-23به سال اول و دوم بوده و با توجه به فرم معمول رشد که ساالنه 
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سن این ، (سانتی متر شرایط باغ خوب که تعریف چنین باغ  هایی در پروژه پتانسیل آورده شده است 23ضعیف و 

: باغ خوبو در شرایط  (سانتی متر 113: سال 11سانتی متر و  63: سال 2)سال  23: در شرایط باغ ضعیف درخت 

البته یادآور می شود که سن دقیق درخت  . خواهد بود (سانتی متر 113: سال 9سانتی متر و  63: سال 2)سال  11

تانسیل به عنوان داشته باشد و عوامل مختلف دیگر که در پروژه پدر میزان محصول  اهمیت به سزایینمی تواند 

با توجه به نوع  رقم و محیط هستند، همچنین درختان  باردهیتعیین کننده  می گیرندی قرار ابصفات مهم مورد ارزی

 .ساله را داشت 23ساله ، بهره برداري یک باغ  85می توان با جوان سازي یک باغ 

 ارزیابی خسارات قهري

طوفان، سیل، تگرگ، ، بهارهو  زمستانهسرمازدگی : ري شاملقهت اصفات مورد ارزیابی در بررسی خسار       

که هر کدام به تنهایی با توجه به شدت خسارت می تواند  (1) ترکیدگی میوه و آفتاب سوختگی می باشد

درصد شوند، لذا براي هر کدام از این خسارات به صورت جداگانه  133تا  1سبب آسیب به درختان انار از 

 .در نهایت خسارت کلی قهري محاسبه می شودارزیابی  انجام  و 

 سرمازدگی زمستانهبرآورد خسارت  -1

می شود که  پیشنهاددرختان انار  براي  1جدول به صورت در خصوص خسارت یخبندان زمستانه وضعیت      

مثال در خصوص . بسته به شدت هر کدام از این عالئم هفتگانه میزان خسارت حداقل و حداکثر، ثبت می شود

، در تمام درخت مشاهده شد؛ شاخه هاي انتهایی  فاقد برگ با حالت سرخشکیده، در بهاراگر  پنج،دیف ر

محاسبه می درصد  43دیده شد، تعداد کمی از شاخه ها درصد و در صورتی که تنها در  73میزان خسارت 

  . درصد، افزایش می یابد 73و با افزایش سرخشکیدگی این میزان تا شود 
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 .وضعیت خسارت یخبندان زمستانه و تعیین درصد خسارت  -1جدول 

میزان خسارت به  نوع خسارت ردیف

 درصد
 41بیشتر از براي در زمستان   -15تنها گزارش هواشناسی دماي کمتر از  1

ساعت اما بدون ظواهر آسیب دیده و تنها در سالیان بعد درختان قدرت 

به شرط مشاهده سایر ) .تحمل میوه را نداشته و میوه ها ریزش می کند

 (.باغ هاي مجاور یا عوامل در همان باغ 

23-13 

 23  83 .تعویق در شروع فعالیت درخت در بهار  2
 23-83 .ریز برگی در بهار سال بعد 8
 23-83 .پاجوش دهی بیشتر از معمول در بهار 4
 43-73 .شاخه هاي انتهایی  فاقد برگ با حالت سرخشکیده در بهار مشاهده 5
 هاي چند ساله همراه با ترکیدگی پوست و تنه درخت زدگی در شاخه  یخ 6

 و خشیدگی بسیاري از شاخه ها در بهار

93-73 

 برگی تولید   درخت کامال خشک شده و در تمام مدت فصل بهار نیز 7

 .نمی شود

133 

 

 .کارشناس بیمه به نحو زیر می تواند استفاده نماید 13از جدول 

 15شروع فصل معمول رشد براي انار است که در مناطق انارکاري از  رزیابی خسارت،مناسب ازمان  -1

در خاک هاي شنی و اقلیم گرم زودتر نسبت به خاک هاي رسی با )فروردین می باشد 15اسفند تا 

 (.اقلیم سرد

خت اگر اختالط ارقام انار وجود نداشته باشد بر اساس جدول گزارش پتانسیل که در آن به تعداد در -2

که نماینده وضعیت باغ می باشد را  الزم براي یادداشت برداري اشاره شده است، تعداد درختانی

می نماید را ثبت  13شده در جدول  مشخصانتخابی یکی از وضعیت هاي  اناز درخت سسس وانتخاب 

الزم است زمان یادداشت  ،(تفاوت در زمان سبز شدن درختان خصوصا)صورت اختالط ارقام  و در

 .شودمی  سبز برداري آخرین درختی باشد که در بهار 
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میانگین وضعیت خسارت یخبندان زمستانه براي همه درختان یادداشت برداري شده، درصد خسارت  -8

 .یخبندان زمستانه به باغ  را نشان می دهد

اصر نباشد و به فور ریز برگی در اثر کمبود عن) به عنوان نمونه اگر باغ اناري در بهار، عالئم ریز برگی       

جهت،  بیشتر  4از تمام شاخه هاي )جهت درخت نشان دهد  4را در  ( در باغ هاي اطراف نیز مشاهده شود

 8بیشتر از )پاجوش دهی فراوان   و  هم زمان با ظهور برگ هاي قرمز،( از نصف دچار ریز برگی شده باشد

؛ درصد خسارت  در صورت تفاق افتاده باشدا( پاجوش که به طور معمول و عدم هرس ظاهر می شود 5تا 

  .درصد گزارش می شود 63،  حداکثر  1عدم مشاهده دیگر خسارت ها،  بر اساس جدول 

 برآورد خسارت سرمازدگی بهاره -2

 .و تعیین درصد خسارت سرماي بهارهوضعیت خسارت  -9جدول 

 میزان خسارت به درصد نوع خسارت ردیف

ه شرح زیر همین جدول ب برگ حالت لهیده سبز تیره 1

 .مراجعه فرمایید

 23  83 *پاجوش دهی فراوان درخت 2

به شرح زیر همین جدول   ظهور گل بسیار زیاد و متعافب آن ریزش فراوان گل 8

 .مراجعه فرمایید

و بـرآورد    تشـخیص در بخـش  تفاوت این نوع پاجوش دهی با پاجوش دهـی در اثـر خسـارت زمسـتانه     *

 .ضیح داده شده استخسارت در انار تو

میزان سرمازدگی یا کاهش . کاهش عملکرد به صورت قوسی پیش بینی می گردد رابطه بین سرمازدگی و

 :حالت اول .ها مشخص خواهد شد محصول، با تعیین درصد خسارت برگ
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 یادداشت برداري جهت خسارت سرما -13جدول 

 

     برگ هاي آسیب دیده  وضعیت اقدام به یادداشت برداري از 13و مطابق جدول  9جدول  بر اساسابتدا   

 .   شودمی 

رگ هاي ب الزم است به این منظور جهت برآورد میزان خسارت سرما نسبت به تعیین درصد سرمازدگی        

 Green leaves Frost   درصد سرمازدگی برگ هاي سبز ، Red leaves Frost Damage(RLFD)قرمز

Damage(GLFD)  هاگل  درصد سرمازدگی و Flowering Frost Damage(FFD)  به این . اقدام شود

ي 
 ها

خه
شا

در 
ی 

دگ
کی

خش
سر

د  
رص

د

بی
جان

(
13

3
 

تی
سان

 
 (متر

صد
در

  
ي 

 ها
خه

شا
در 

ی 
دگ

کی
خش

سر

نی
وقا

ف
(

13
3

 
تی

سان
 

ده (متر
ماز

سر
بز 

گ س
 بر

داد
تع

 

ده 
 دی

ب
آسی

بز 
گ س

 بر
داد

تع
(

ش 
مار

ش
25 

گ 
بر

ی 
میان

گ 
 بر

 و 
یی

تها
ان

ده ( 25
ماز

سر
مز 

 قر
گ

 بر
داد

تع
 

گ
 بر

داد
تع

  
مز

قر
 

ده 
 دی

ب
آسی

(
ش 

مار
ش

25 

 و 
یی

تها
گ ان

بر
25 

ی
میان

گ 
بر

 

تنه
ت 

جه
 

    

ت
رخ

ه د
مار

ش
 

 شمال      

1 

 شرق      

 غرب      

 جنوب      

میانگین       

 سرمازدگی

 



73 



و حذف  %53، %25حالت  8منظور به دلیل عدم وقوع سرماي بهاره، به طورمصنوعی نسبت به حذف برگ در 

 .نسبت به شاهد مقایسه شدبر تشکیل میوه اقدام گردید و تاثیر آن ( مرحله 2در )کامل برگ هاي قرمز و سبز

 .نتیجه و ضریب بدست آمده به شرح زیر بود

 .سانتیمتر شاخه 133میوه در  6=  متر نوک شاخه سانتی 133تعداد میوه تشکیل شده در حالت عدم حذف برگ در 

 .درصد کاهش 88ضریب   .متر شاخه سانتی 133میوه در  4=  برگ 25ل شده در حالت  حذف تعداد میوه تشکی

.درصد کاهش 66ضریب  . متر شاخه سانتی 133میوه در  2=  برگ 53تعداد میوه تشکیل شده در حالت  حذف 

.اهشکصد در  14ضریب . متر شاخه سانتی 133میوه در  1= تعداد میوه تشکیل شده در حالت حذف کامل  برگ

و میزان خسارت در درخت انار  ( از دست رفتن و صدمه به برگ ها)  آسیب سرما که بین لذا آنچه مشخص شد

  .رابطه خطی وجود دارد 1مشابه نمودار 

 

 

 
 

 

 .خت انارخسارت در درمیزان و  (تعداد برگ هاي صدمه دیده) ارتباط آسیب سرما -1 نمودار
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 :حالت دوم
به میوه و ارتباط آن را با میزان  آن هاي مثمر درختان انار، درصد تبدیل وضعیت کلی گل  11جدول       

 .محصول نهایی نشان می دهد

 

 انار گلدهی دوره 8 ثمري هاي گل ازدرصد محصول حاصل از تشکیل میوه  -11جدول 

 

 ومگل مرحله س گل مرحله دوم درصد گل مرحله اول

 321 322 327 هر مرحله درصد گل

از  تشکیل میوه تقریبی درصد

 326 326 326 گلهر سري 

هر  از  محصولتولید درصد 

 3236 3212 3242 گلسري 

 

در آن  (شاخه) تکرار 4درخت با  13که سال  7با سن درختان باغ میوه یک هکتاري انار آسیب دیده از سرما    

بدست آمد که نشان دهنده ارتباط خطی بین درصد  آزمایشنتایج  12ول یادداشت برداري شد مطابق جد

 . می باشد ،برگ هاي سرمازده بهاره و درصد میوه هاي تشکیل نشده
 هکتاري یکدرخت آزمایشی از یک باغ  13درصد سرمازدگی در  -12جدول 

شماره 

 درخت

 شماره شاخه و تکرار

 هاي سرمازده درصد برگ

 (برگ از میان و انتهاي شاخه 73 برگ از نوک شاخه و 83)

درصد )خسارت به میوه درصد 

 (عدم تشکیل میوه

1 1 45 73 

1 2 22 85 

1 8 14 15 

1 4 17 15 

2 1 28 85 

2 2 13 13 

2 8 4 5 

2 4 43 63 

8 1 22 85 

8 2 12 15 

8 8 16 15 
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8 4 21 85 

4 1 88 63 

4 2 16 15 

4 8 82 63 

4 4 27 53 

5 1 21 43 

5 2 85 65 

5 8 25 53 

5 4 22 45 

6 1 45 73 

6 2 22 45 

6 8 14 15 

6 4 17 15 

7 1 28 45 

7 2 13 13 

7 8 4 5 

7 4 43 73 

1 1 22 45 

1 2 12 13 

1 8 16 15 

1 4 21 45 

9 1 88 43 

9 2 16 15 

9 8 82 73 

9 4 27 15 

13 1 21 45 

13 2 85 43 

13 8 25 45 

13 4 22 45 

 35/86 15/22 میانگین 
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میانگین  12جدول با توجه به داده هاي. درصد سرمازدگی از میانگین درختان انتخابی محاسبه می گردد        

 ورد گردیده استآدرصد به میوه ها  بر 86درصد به برگ و  28حدود خسارت دیده  میزان سرمازدگی در باغ 

هاي اول انار باید به ازاي تغییر زمان و تبدیل  ر میوه هاي ناشی از گلالبته در این مورد با توجه به کیفیت برت)

 .(به خسارت افزوده شود درصد 53هاي سوم  درصد و در صورت گل 25هاي اول به دوم میزان  گل

 :  تعداد میوه هر تنه یا شاخه در شرایط معمول

هر شاخه یک ست آمد در شرایط معمول سال بد 12در آزمایش دیگري که از یک باغ انار با سن اقتصادي      

در صورت عملکرد  ، باشد گرم 833 انار  وزن متوسط هر میوهو داشت میوه  53میوه و هر تنه  5تا چند ساله 

 533 ) در نظر گرفته شود  4*5فاصله درختان  بود و در صورتی که  خواهد کیلوگرم 63 مقدار محصولکامل 

که براي یک  12حال اگر از نتایج جدول . بودخواهد  تن در هکتار  83 حصول که میزان م(درخت در هکتار

 :بودساله بدست آمد استفاده نماییم، درصد خسارت به شرح زیر  7باغ 

 35/86  :12درصد خسارت وارده به میوه ها بر اساس جدول 

نیز آسیب  ها و از طرفی چون به برگ استتن  115/13تن محصول معمول تولیدي برابر   83درصد  35/86

درصد خسارت میوه اضافه شده و درصد  35/86درصد به  25؛ لذا بوددرصد  53رسیده اما آسیب کمتر از 

 . درصد برآورد می شود 35/61خسارت این باغ 

لذا به این ترتیب میزان . پیش بینی می گردد 2نمودار رابطه بین سرمازدگی و کاهش عملکرد به صورت 

 . ا تعیین درصد خسارت جوانه ها مشخص خواهد شدسرمازدگی یا کاهش محصول ب
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 .محصول درصد کاهش ارتباط بین آسیب سرمایی وارده به برگ و  -2 نمودار

  (1) را از فرمول می توان ارتباط بین برگ آسیب دیده و کاهش محصول  2نمودار لذا بر اساس 

 .(درصد میوه از دست داده  می باشد yو درصد برگ آسیب دیده   x  ) محاسبه نمود 18به صورت جدول   

y = -0.0158x(: 1)فرمول 
2
 + 2.5906x - 13.519   
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 .(1)با استفاده از فرمول میوه کاهش یافته درصد  یک درخت انار با برگ آسیب دیده درصد ارتباط بین محاسبه  -18جدول 

صد برگ آسیب در شماره

 دیده

درصد میوه از 

 دست داده

 درصد محصول

*تولیدي  

1   133
2   
8   
4   
5   
6   
7   
1   
9   
13   
11   
12   
18   
14   
15   
16   
17   
11   
19   
23   

درصد محصول تولیدي  به این صورت محاسبه می شود که اگر در وضعیتی که به برگ ها آسیب *    

  ،نیز روي ندهد(  ریزش طبیعی گل و میوه انار به جزء)یزش میوه وارد نشده و ر( یا هر آسیب دیگر)سرما 

   ، درصد محصول تولیدي در  133هر میزان تولید  به نسبت و به دست خواهد آمد درصد تولید 133
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الزم است توجه داشت  که هرچند آسیب به برگ  در نهایت کاهش  .آسیب هاي برگ یا گل می باشد

 به اوقات سرماي دیررس بهاره گل هاي انار را نیز آسیب می رساند  که گل را سبب می شود اما گاهی

 .توجه شده است 16تا  14این نکته در جداول  

 .است 14جدول به شرح  ،18همچنین درصد کاهش گل و  ارتباط آن با  مرحله گلدهی با توجه به جدول

برگ به ترتیب از میان و  7خه و برگ از نوک شا 8جهت درخت باشد و شمارش  4انتخاب برگ ها باید از 

برگ  73برگ از نوک شاخه و  83انتهاي شاخه انجام شود، هرچند دقیق تر و در صورت داشتن زمان شمارش

روز  23تا  15همچنین با توجه به زمان ظهور گل که حدود  .به ترتیب از میان و انتهاي شاخه انجام خواهد شد

امکان آسیب سرماي بهاره به گل ها بسیار کم ( اواسط اردیبهشت ماه اوایل تا)بعد از ظهور برگ ها می باشد 

 .می باشدبوده و تنها مرتبط به کاهش تولید گل به سبب آسیب به برگ و کاهش کیفی میوه تولیدي 
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 .(18وابسته به جدول  ) سرمابرگ ها از  مرحله گل در آسیب  8ارتباط بین وضعیت تشکیل  -14جدول 

رصد برگ د شماره

*گل اول درصد آسیب دیده  گل دوم درصد  گل سوم درصد 
1    
2    
8    
4    
5    
6    
7    
1    
9    
13    
11    
12    
18    
14    
15    
16    
17    
11    
19    
23    

      

به  ،(28)زمان مختلف می باشد 8منظور از درصد گل اول، دوم و سوم، وضعیت تشکیل گل هاي انار در          

    عدد گل انار که در طول زمان به میوه تبدیل  133، از (غیر استرس) رشد در شرایط معمولی عبارت دیگر
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و درصد آسیب عدد گل سوم هستند و در اثر سرماي بهاره  13عدد گل دوم و  23عدد گل اول،  73می شوند، 

تشکیل میوه ناشی از گل اول درصد ا، به برگ ها این وضعیت تغییر یافته و با توجه به درصد آسیب به برگ ه

همچنین میوه هاي تشکیل شده از گل هاي . (15جدول) گل هاي زمان دوم و سوم بیشتر می شود ازکمتر و 

بر ( به بعد 2از وضعیت شماره  )تاثیر آسیب به برگ  14دوم و سوم کیفیت پایین تري دارند که در جدول 

مرتبط با  آسیب سرما  18و  11که در واقع از ارتباط جداول .تکاهش کمی و کیفی میوه نشان داده شده اس

 .بدست می آید 15جدول 
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 .(14وابسته به جدول)مرحله گل  8از  در اثر آسیب سرما ارتباط بین وضعیت تشکیل میوه -15جدول 

شماره


ناشی از نسبت میوه ها
 گل اول گل دوم گل سوم

1 327 2 1
2   
8   
4   
5   
6   
7   
1   
9   

13   
11   
12   
18   
14   
15

 
به بعد همه  14از شماره 

میوه ها ناشی  از گل سوم 
16  

17  
11  
19  
23   

باشد، به شرح جدول   15تا  18لذا کاهش کلی ارزش تجاري محصول وقتی آسیب سرمایی در شرایط جداول 

 .خواهد بود 16
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 .(15وابسته به جدول) ارتباط کاهش کیفیت و کمیت میوه در آسیب سرما  -16جدول 

 شماره
درصد آسیب 

 به برگ ها

کمیت کاهش درصد 

درصد کاهش در ) 

مطابق ( میوه تولیدي

 15جدول 

درصد کاهش کیفیت 

محاسبه شده از )

(17تا  16جداول 

 کاهش کلی

 (درصد)

2   17219 
8   23251 
4   282179 
5   272911 
6   882178 
7   892131 
1    . 133
9    . 
13    .  

85    .  

12    .  

18    .  

14   13  

15   11  

16   95  

17   133  

11     

19     

23     

درصد کاهش  25با توجه به اینکه در پرداخت خسارت، عملکرد نهایی از نظر کمی مطرح است و بیشتر از * 

به بعد باغ مورد نظر واجد شرایط پرداخت خسارت  2از آسیب شماره ورد قبول است لذا کمی محصول م

 .می باشد مرتبط با سرما 
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 :مرتبط با سرما 16تا  9نتیجه گیری از جداول 

است اما  ارائه شدهبه عنوان راهنما براي محاسبه آسیب سرماي بهاره به برگ یا گل  16تا  9جداول 

 .م است به روش زیر عمل نمایدکارشناس بیمه، تنها الز

بر اساس  روش تعیین درخت که در گزارش )انتخاب تعداد درختان مورد نظر  نسبت بهابتدا  .1

 .اقدام نماید ( پتانسیل آمده است

درختی که حد واسط آسیب )ی که نماینده وضعیت خسارت سرما اندر مرحله بعد تک درخت .2

را براي یادداشت  در باغ می باشد( ن می دهدرا در بین درختان انتخابی به صورت چشمی نشا

 .معین نماید، برداري

برگ از  13برگ از شاخه اي که بیشترین آسیب سرما را دیده و  13در درخت انتخابی  .8

 .شاخه اي  که کمترین آسیب را دیده شمارش و تعداد برگ آسیب دیده را مشخص نماید

 .محاسبه نماید د نظر را سسس درصد حداقل و حداکثر آسیب سرما در درخت مور .4

 (انتخاب می شوند 7که بر اساس جدول شماره ) نماینده اندرختمیانگین آسیب وارده به  .5

 .درصد آسیب به  تمام درختان باغ می باشد

برگ،  4  دیده را برگ شمارش شده از نوک شاخه اي که حداکثر آسیب 13از  اگر  مثالبه عنوان            

برگ، سبز تیره و سرما  1که حداقل آسیب را دیده دیگر شاخه اي  برگ  13و از  شده سرمازدهو  سبز تیره 

درصد آسیب  25برگ  آسیب دیده است یعنی  5برگ  شمارش شده  23از   باشد می توان گفتزده شده 

  اگر سن درخت انار: حالت داریم 2از این مرحله به بعد . وارد شده است تک درخت انتخابیبرگ در این به 

        که براي این سن درختان عمال بدست آمده استفاده  12کارشناس بیمه، از جدول،سال باشد 1تا  5بین 

حالت دوم این که  وبود درصد کاهش محصول  53معادل   ،درصد آسیب به برگ  25می کند که در آن 

درصد آسیب  25ه در آن استفاده می کند ک 18از جداول  ، سال باشد 43و حداکثر   1سن درخت بیشتر از 

متاسفانه تاکنون در پرداخت خسارت بیمه انار )درصد کاهش کمی محصول است   41287به برگ  معادل 

پیشنهاد مجریان این طرح، کاهش کلی محصول با استناد ، کاهش کمی معیار بوده است که براي آسیب سرما
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 16کمی جمع می نماییم، لذا با توجه به جدول می باشد که در آن کاهش کیفی را نیز با  16تا  18به جداول 

در ادامه (. می باشددرصد  69225درصد آسیب به برگ، معادل  25کاهش کلی محصول در درختی با 

سرما برآورد شود،   میزان خسارتتا درخت الزم است  13اگر وسعت  باغ یک هکتار است و   محاسبه

    .خواهد بودماي بهاره به باغ درخت نماینده آسیب سر 13میانگین آسیب به این 

 

 آفتاب سوختگی برآورد خسارت  -0  

 
اشاره گردید با توجه به تعداد ساعات آفتابی و باال  آفتاب سوختگی که در تشخیص خسارت همچنان

بودن دماي تابستان در مناطق تحت کاشت انار، آفتاب سوختگی از مسائل عمده در خصوص محصول انار 

در این مورد با توجه به خسارت مرتبط با محصول تنها آفتاب سوختگی میوه مورد بررسی هرچند  .(11) است

 .قرار می گیرد

تعداد . می شوددر مورد آفتاب سوختگی، نمونه گیري از سطح خارجی و زیرین تاج درخت انجام 

 .می باشد یمهخسارت یخیندان و سرماي بهاره از جدول موجود در گزارش پتانسیل ب درختان انتخابی مانند

 با توجه به تعریف آفتاب سوختگی میوه که شامل آسیب آفتاب و گرما به سطح و درون میوه می شود

 :کارشناس بیمه به نحو زیر عمل می نماید. (21،62)

میوه به صورت تصادفی از تمام قسمت هاي درختان نمونه  13: درصد آفتاب سوحتگی میوه -1

جدا از اینکه )آسیب دیده است میوه  که در آن سطح گیري انتخاب و با شمارش میوه هایی

میوه صدمه ، درصد 133ضرب آن در  سسس و  13به و تقسیم آن  (آسیب کم باشد یا تمام میوه

  .درصد آسیب می باشد 13میوه صدمه دیده معادل یک عدد دیده مشخص می شود به عبارتی هر 

ممکن است میوه هاي یک این طرح با توجه به تجربه مجریان  :میوه گیآفتاب سوختشدت  -2

داشته باشند اما آسیب به دانه ها وارد نشده باشد، لذا  ظاهريدرخت درصد آفتاب سوختگی 
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 همیو درو به صورت قطاعی در نظر گرفت مساوي تقریبا قسمت  6میوه را به  پیشنهاد می شود

 هپوست قرمز یا متمایل ب به اندازه یک قسمت کامل و در میوه هایی بااگر  پوست سفید  ی با های

شد نشان دهنده قسمت در آن سطح آفتاب سوختگی مشاهده  6قرمز بیشتر از یک قسمت  از این 

 .آسیب جدي به میوه و کاهش عملکرد می باشد

پاراگراف باال می توان نتیجه گرفت اگر باغ مورد نظر با هدف صادرات یا تولید تجاري انار  2از   -8

محاسبه آسیب آفتاب سوختگی میوه از بند یک و اگر براي استفاده  کشت شده است باید براي

 .تازه خوري یا فرآوري میوه کشت شده است از بند دو براي تعیین خسارت استفاده نماییم 

 میوه سطحبه آسیب این نکته را براي استفاده در فرمول کلی خسارت به درخت باید توجه نمود که 

 آسیب داخلی میوه  ،  Peel Damaged Full Surface(PDFS)  حااصطالسوختگی را آفتاب در اثر 

 را  میانگین خسارت میوه ها  در درخت ،  Aril Damage (AD)َرا 

Sun Burn tree (SBt)  را باغ کل آسیب به و(SBT )Total Sun Burn می نامند. 

 خسارت تگرگبرآورد   -6

 (:1)وضعیت مورد بررسی است 2در خصوص خسارت تگرگ 

به برگ مشابه آسیب  تگرگ خسارتمحاسبه ص  پیشنهاد می شود در این خصو: خسارت به برگ -الف      

توستزي است مشابه با عدم فزیرا وضعیت برگ آسیب دیده که فاقد قدرت . دیرها، انجام گ سرما به برگ

 .وجود همان برگ است

شد میوه موجب ایجاد دهی و در طی مراحل ر تگرگ خصوصا پس از برگ: خسارت به میوه  -ب

 .آسیب در اثر آفتاب سوختگی محاسبه می نماییم 1آسیب به سطح میوه را مشابه بند . گردد میبه آن  خسارت 

 تركيدگی ميوهبرآورد خسارت   -5

 :میوه کارشناس بیمه به نحو زیر عمل می نمایدترکیدگی با توجه به تعریف 
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های ای درختان نمونه گیری انتخاب و با شمارش میوه میوه به صورت تصادفی از تمام قسمت ه 01     

درصد میوه صدمه دیده مشخص می شود به عبارتی هر  ، 011ضرب آن در  و 01ترکیده و تقسیم آن به 

 . درصد آسیب می باشد 01یک عدد میوه صدمه دیده معادل 

 

111×  

 

ت باید توجه نمود که در آن میوه های این نکته را برای استفاده در فرمول کلی خسارت به درخ

 Not Cracked Fruitsو میو های سالم را اصطالحا by Cracking (FDC)   Fruits Damagedترکیده

(NCF) می نامند. 

 محاسبه كلی خسارت جهت  پرداخت حق بيمه در انار

د باید خسارت مسلم است که جهت تعیین خسارت قابل پرداخت که ناشی از عوامل قهري می باش       

دست می آید، ه ب( اعم از قهري یا مدیریتی)مدیریتی را از خسارت کلی به باغ، که از مجموع خسارت به باغ 

                                    :لذا. کم نمود

 خسارت قهري= خسارت كلی -خسارت مدیریتی

 خسارت آفتاب سوختگی ،هارهدر این فرمول خسارت قهري مجموعی از خسارت سرمازدگی زمستانه و ب

میوه، خسارت تگرگ، خسارت طوفان، خسارت سیل و خسارت زلزله می باشد و  خسارت ترکیدگی میوه،

عوامل  :شامل ونداشتن مدیریت صحیح می باشد  که ناشی از استخسارت مدیریتی نیز مجموعی از خساراتی 

 .دنمی باش هرزعلف هاي و  ها بیماري، آفات و خسارت تغذیه ،آب ،زراعی به

می پردازد  ، این نکته را یادآور می شویم که کارشناس تنها به یادداشت برداري در محدوده اي که عنوان شد  

 .و محاسبه به وسیله نرم افزار پیوست که براي تعیین عوامل خسارت زاي انار طراحی شده است انجام می شود
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Guideline for evaluation and determination 
of factors causing damages in pomegranate orchards 

 
Abstract 

 
    Iran has 77,000 ha areas cultivated by pomegranate and its insurance can be 

supporting for pomegranate production and farmer under damaging conditions. 

Growth and productivity of pomegranate is dependent to genetic factors, and 

environmental factors including water availability, soil, light, temperature and 

their immunity against unfavorable conditions. Each unfavorable condition in 

physiological processes of plant could push the plants to illness condition.   

Different factors can cause damages in production of fruit trees and defining 

these factors, can aid in evaluation of the damage and its compensation. So, we 

evaluated the factors causing damages in pomegranate orchards in Yazd, 

Markazi, Fars and Khorasan provinces during 2010 and 2011.  The common 

types of damages are spring and winter chilling injuries, fruit cracking and 

sunburn scald, and also carob moth pest, which some of them are insured. 

Because the symptoms of infections could be confusing, so, distinguishing the 

agents is usually difficult. Thus, preparing the proper manual for this purpose 

was the goal of this study and a manual was made to enable the insurer to 

distinct the causes and evaluate better the amount of losses.   
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  پيوست

IrrigationIrg. باغ هاي انار  از نظر وضعیت آب گروه بندي

دور آبیاري )کمیت آب     

 (به روز

 

 شوري آب )کیفیت آب 

 ds/m ):دسی زیمنس به متر

آبیاري غرقابی

 19بیشتر از  11-15 14-11 ≤13

   یاري قطره ايآب 

 9بیشتر از  1-7 6-5 ≤4

8≥ بدون

  محدودیت

کمی 

محدودیت

 محدودیت

متوسط

محدودیت 

زیاد

5-1/8 کمی

 محدودیت

 محدودیت
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 محدودیت

 متوسط

 محدودیت

 زیاد

6-1/5محدودیت 

متوسط

 محدودیت

 متوسط

 محدودیت

 متوسط

محدودیت 

 زیاد

محدودیت  6بیشتر از 

 متوسط

 محدودیت

 سطمتو

محدودیت 

 زیاد

محدودیت 

 زیاد

 

گیاهان جوان  یا قلمه جهت ریشه زایی این  سال بوده و براي 5-85تمام اعداد مربوط به درختان انار با سن : نکته

 .اعداد کمتر خواهد بود

 

 



  

 



 .باغ هاي انار  از نظر وضعیت خاک گروه بندي

 بافت خاک 

 شوري خاک

 ds/m ):دسی زیمنس به متر )

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

5/4≥خوب  متوسطضعیف

5/7-6/4ضعیف متوسط متوسط 

5/9-6/7متوسطضعیف ضعیف 

 ضعیف ضعیف ضعیف 5/9بیشتر از 

 

 .درختان انار  هرس و تربیتارزیابی وضعیت 

   وضعیت باغ  هرس

 نامطلوب متوسط مطلوب

هرس فرم 

 (تربیت)

 یک تنه با سه بازو 

 ک تنه با چهار بازو در چهار جهت ی

 تنه با هرس معمول 4-8

 بدون تربیت اولیه با پاجوش دهی فراوان با روش محلییا بیشتر  تنه  5

هرس باردهی 

 و سالیانه

حذف سالیانه نرک ها و پاجوش ها و شاخه 

 تنک نقاط شلوغ و پر تراکم باهاي شکسته، 

حذف سالیانه نرک ها، پاجوش ها 

 شکستهو شاخه هاي 

 تنها حذف پاجوش و عدم حذف نرک ها

 

 

 



  

 



 .ارزیابی وضعیت فواصل درختان در باغ انار   

فواصل کاشت 

 (متر)

   ارزیابیوضعیت  

 نامطلوب متوسط مطلوب

ملس  براي رقم متر 5/8 -6بر حسب رقم و شرایط محیطی و خاکی  بین ردیف

 .متر 6تا  5 ساوه فاصله کمتر و براي ارقام شیشه کپ و رباب فواصل

 یا ومتر  2 – 5/8

 متر 6-7

ا  متر و کمتر از یک   ی

 مترو بیشتر  1-7

ملس ساوه  براي رقم متر 8 -5بر حسب رقم و شرایط محیطی و خاکی  روي ردیف 

 متر 5فاصله کمتر و براي ارقام شیشه کپ و رباب فواصل تا 

ا متر 8-2  ی

 متر 5-7

ا  متر و کمتر از یک   ی

 مترو بیشتر  1-7

 


