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   مقدمه

از جمله درختان میوه نیمه گرمسیري کشور به شمار  .Punica granatum Lعلمی درخت انار با نام 

ایران از نظر سطح زیر کشت، . رفته و در بین درختان میوه ایران از جایگاه ویژه اي برخوردار است

تولید، صادرات، تنوع ارقام و کیفیت محصول جایگاه برتر دنیا را به خود اختصاص داده است و زمینه 

به . سطح زیر کشت، افزایش عملکرد در واحد سطح و افزایش صادرات آن نیز وجود دارد گسترش

فارس، اصفهان، خراسان، مرکزي، یزد، . استثناء استان همدان، در تمام استانهاي کشور انار وجود دارد

 کرمان، سمنان، کرمانشاه، تهران، چهارمحال و بختیاري، سیستان و بلوچستان، خوزستان، لرستان،

مازندران، زنجان، کهکیلویه و بویراحمد، آذربایجان شرقی، گیالن، هرمزگان، بوشهر، ایالم، آذربایجان 

   .غربی و کردستان مهمترین استانهاي انارخیز کشور را تشکیل می دهند

از جمله هندوستان، اسپانیا، ایتالیا، ترکیه، مصر، تونس، یونان، مراکش، عراق،  کشور 35در دنیا در 

نستان، پاکستان، ارمنستان، گرجستان، تاجیکستان، آذربایجان، یوگسالوي سابق، لیبی، لبنان، سودان، افغا

برمه، بنگالدش، موریتانی، فرانسه، چین، ترکمنستان، قبرس، ژاپن، آمریکا و جمهوري هاي تازه استقالل 

صر به فرد است و به انار در میان محصوالت باغی محصولی منح. یافته آسیاي مرکزي انار وجود دارد

دلیل تنوع ارقام و کیفیت غیرقابل مقایسه با محصوالت سایر کشورها، پتانسیل زیادي براي صادرات 

رقم می رسد که حاکی از تنوع چشمگیر انار در  760ارقام استانهاي مختلف کشور به بیش از . دارد

   .کشورمان است

درصد میزان صادرات انار کشور را شامل مـی   90درصد باغات انار و حدود  35ارقام تجاري که حدود 

رباب نی ریز، شیشه کپ فردوس، نادري بادرود، ملس یـزدي، قجـاق قـم،     ملس ساوه،: شود عبارتند از

   .اردستانی مه والت، بجستانی گناباد و خزر بردسکن

   :اهمیت و ضرورت

محصول و  میلیون تن1.1حدود ، با تولید هکتار هزار 80 در حال حاضر کشور ما با سطح زیرکشت حدود

بهبود و حفظ این . تن در هکتار از تولیدکنندگان و صادرکنندگان برتر دنیاست 13متوسط عملکرد 

. جایگاه در سطح بین المللی و ارتقاي نقش آن در اقتصاد ملی نیازمند توجه بیشتر و گسترده تري است

 شرایطمدت تابش آفتاب و رطوبت پایین، شرایط اقلیمی مانند ارتفاع از سطح دریا، طوالنی بودن 

  . مطلوبی را براي کشورمان فراهم ساخته تا کیفیت انار ایران در جهان منحصر به فرد باشد

   :شرایط اقلیمی سازگار با درخت انار

 جه سانتیدر 40مثبت  تا 5منفی  درجه حرارتدر  و باانار میوه اختصاصی مناطق نیمه گرمسیري  :دما

لطافت پوست و کاهش  و تگی و سرماي زیاد سبب ترکیدگی آنرماي زیاد باعث سوخگبوده،  گراد

ساعت درجه  400تا  200در مناطق مرطوب براي شکستن دوره خواب به . می شودمرغوبیت میوه 

و  النیگراد نیاز دارد و میوه براي رسیدن کامل به تابستانهاي گرم و طو درجه سانتی 7حرارت زیر 

   .ن باران احتیاج داردپاییز خشک و بدو
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  : خاك

به خاکهایی که زهکشی کمی دهد ولی  درخت انار به طور طبیعی به انواع خاکها سازگاري نشان می

تواند تولید مناسب داشته  رضی نمیالآب تحت ا باال بودنصورت  حساس است و در ،داشته باشند

در . است 5/8تا  5/7بین  pH ابهترین خاك جهت کشت انار خاکهاي رسی شنی یا شنی رسی ب .باشد

 ولی محصول کمتر و با رنگ روشن ،دهی و رسیدن میوه تسریع خواهد شد خاکهاي شنی هر چند میوه

با رشد درختان در خاکهاي بسیار قلیایی و خاکهایی که داراي زهکشی ضعیف هستند، تر خواهد شد، 

نمو بسیار کمی داشته، همیشه ضعیف، در خاکهاي رسی سنگین گیاه رشد و . کیفیت میوه کاهش می یابد

  .ماند زرد و پژمرده باقی می

  : آب و آبیاري

هر چه فواصل . استمتر مکعب  7000- 15000 حدودا میزان آب مورد نیاز براي هر هکتار باغ

آبیاري کوتاهتر باشد میزان آبی که در دسترس درخت قرار می گیرد، بیشتر خواهد بود و به این 

، زیرا مناطقی استانارکاري  مشکالتمساله آب یکی از . خواهد رفت باالآب آبیاري ترتیب راندمان 

 طوالنیکه به کشت و کار انار اختصاص دارند تقریبا مناطقی نیمه خشک و خشک است و با توجه به 

  . بودن فصل رشد انار، آب یکی از مهمترین عوامل اصلی محدود کننده توسعه کشت محسوب می شود

  : کببیماري اس

 Elsinoeعامل بیماري قارچ  واسکب یکی از بیماریهاي مهم قارچی انار در مناطق گرم و مرطوب بوده 

punicae روي میوه هاي آلوده انار در شرایط طبیعی، ساختارهاي غیر جنسی قارچ تشکیل می . است

در پوست مشاهده  آسروولها روي میوه هاي آلوده در زیر کوتیکول، داخل اپیدرم و کمی فرو رفته. شود

  .کنیدیوفورها از سطح باالیی بافت سودوپارانشیم منشا می گیرند. می شوند

 بازارپسندي محصوالت کاهش موجب و شده دیده مرحله برداشت در اسکب بیماري موارد از بسیاري در

 داشتبر زمان در هم باغ و در هم ، بیماريمازندران و گلستان استان شرایط درلیکن . شود می نهایی

 ابتدایی گلهاي چنانچه دارد، بهار فصل در گل دهیبار سه تا دو درخت انار چون .کندمی  ایجاد صدمه

 تغذیه خوبی که باغاتی در. دهدنمی  تشکیل اي میوه و می شودتلقیح نشده،  بدشکلی دچار، شوند آلوده

به  منجر باالتر دماهاي در لهاگ این آلودگی که تشکیل می شوند نیز سوم یا دوم بارور گلهاي باشند داشته

 در فقط و داشته سالمی دانه هاي، دار لکه میوه هاي. یابد می توسعه نیز ها میوه روي بر و نشده بدشکلی

 يدنپسبازار ارزش کاهش ها موجب لکه این وجود این حال با. شوند می سفید کمی ها دانه ها لکه زیر

  . شود می محصول

   :عالیم بیماري

نهنج، (فرو رفته روي اندامهاي گل  ي به صورت لکه هاي قهوه اي تا قهوه اي تیره نسبتاًعالیم بیمار

میلی متر به صورت گرد تا نامنظم بوده  12لکه ها به قطر یک تا  .شودظاهر می ) کاسه گل و کاسبرگها

 .دهندو ممکن است چندین لکه به هم پیوسته و بخش قابل توجهی از اندامهاي گل عالیم نکروز نشان 

از آنها در مراحل لها و منجر به ریزش بخش عمده اي آلودگی در مرحله گلدهی موجب بد شکلی گ
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چروکیده شدن و قهوه اي شدن گلها در ابتداي فصل مشخصه بارز  ،بدشکلی .اولیه تشکیل میوه می شود

 .ه ها نیز می شودمیوه هاي آلوده از رشد باز می ماند که منجر به بد شکلی میو .ظهور این بیماري است

آلودگی میوه در مراحل بعدي منجر به بروز عالیم اسکب روي پوست میوه می شود با این وجود میوه 

   .ها ممکن است شکل طبیعی خود را حفظ نمایند

 .میوه کامل تشکیل نمی دهند غالباً ،گلهایی که در ابتداي فصل آلوده می شوند پس از بد شکل شدن

در اواخر بهار آلوده شوند معموال تبدبل به میوه شده و میوه ها قابل مصرف اگر گلهاي مرحله دوم 

هرچند نهایتا لکه هاي کامال  .چندانی بر دانه هاي انار ندارد هستند و ایجاد لکه روي پوست انار تاثیر

بافت سخت و چوب پنبه اي پوست میوه  ،رشد نسبتا شعاعی .مشخصی روي پوست انار تشکیل می شود

   ).1شکل (بارزترین نشانه هاي اسکب انار است  از ،انار

  

  
  

روي کاسبرگهاي گل  لکه هاي نکروتیک -  A.عالیم بیماري اسکب روي گل و میوه انار در شرایط باغ -1شکل 

B,C  -  گلهاي بد شکل شدهD- میوه هاي جوان بد شکل شده E-  عدم تلقیح گلهاي آلوده و تولید میوه هاي

   لکه هاي شعاعی روي میوه هاي نارس -Fبدون دانه 

  

 
 

C 

D E F 

A B 



 

[ 99 فروردین - عسکري ربانی نسب، خادملو و ]                         [ عوامل خسارتزادفتر پیش آگاهی و کنترل  ] 

  اسکب انار بیماري مدیریت تلفیقی: لعمل اجراییادستور 5

 

  

  
  

انار ایجاد اسکب مشابه در مراحلی از بیولوژي خود عالیم که انار میوه  يزا خسارتعالئم سایر عوامل  -3شکل 

  . می کنند
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  کنترل اجرایی دستورالعمل: بخش دوم

  روشهاي پایش و ردیابی

 میوه هاي آلودهروي اندامهاي آلوده و به ویژه بوده و زمستان گذرانی آن  هوازادقارچ عامل بیماري 

و مقدار اینوکلوم قارچی شیوع بیماري وابسته به وجود عامل بیماري  .پاي درخت یا روي درخت است

شرایط را براي گسترش بیماري فراهم  بارندگی .است آب و هواي گرم و مرطوبدر محیط و همچنین 

قارچ و ایجاد بیماري در درجه حرارت بین  اسپورانه زنی شرایط مناسب براي آزاد سازي و جو .می کند

به منظور کنترل این بیماري در باغهایی که سابقه آلودگی  .درجه سانتی گراد اتفاق می افتد 30تا  13

سایر بیماریهاي انار  ،الزم به ذکر است این دستورالعمل .دارند مدیریت تلفیقی محصول ضروري است

را نیز تاحد زیادي کنترل و یا از وقوع آنها  هاي روي میوه ناشی از سایر قارچهامثل لکه برگی ها و لکه 

  .پیشگیري می کند

   کنترل زراعی و بهداشت گیاهی

 آنها، احام جمع آوري گلهاي آلوده روي درخت و یا ریخته شده زیر درختان و: بهداشت باغ 

ین اقدام بسیار ضروري است ا .این عمل باعث کاهش مایه تلقیح اولیه عامل بیماري می شود

  .و در کاهش آلودگی باغ تعیین کننده است

 تقویت درختان با کود دهی مناسب اعم از کودهاي ماکرو و میکرو بر اساس : تغذیه مناسب باغ

و مقاومت آنها در برابر که باعث تقویت درختان ، نیاز کودي و زیر نظر متخصص مربوطه

  .ت آلودگی نیز میزان بیماري کمتر خواهد بوددر صور د وشوو آفات می  بیماریها

 که برخی ارقام مثل ملس ساوه و  است مشاهدات میدانی نشان داده: استفاده از ارقام مقاوم

از کشت ارقام حساس در مناطق پر  .یوسف خانی تحمل بیشتري نسبت به این بیماري دارند

به دلیل وجود شرایط مساعد در حاشیه جنگل و کوهپایه ها ) استانهاي شمالی کشور(ریسک

 .آب و هوایی براي گسترش بیماري خودداري شود

  نسبی  درختان براي ایجاد جریان مناسب هوا درباغ و کاهش رطوبتهرس. 

 با حذف علفهاي هرز و کاهش رطوبت نسبی باغ مدیریت کف باغ. 

  

 : کنترل شیمیایی

 در صورت . پذیر استسب امکانکش ها در زمان مناکنترل این بیماري با استفاده از قارچ

درجه  13بارش هاي بهاره همراه با دماي باالي   پیش بینیسابقه بیماري در باغ یا منطقه و 

ها به شرح زیر توصیه  کش استفاده از قارچدر این شرایط .وقوع بیماري حتمی  استسانتیگراد، 

 :شود می
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 پاشی با ها یک نوبت سمیزش برگر شروعدر پاییز بعد از برداشت میوه و  :سم پاشی پاییزه

 .ترکیبات مسی

  

 اکسی کلرور (سمپاشی درختان با یکی از ترکیبات میشوکاپ : درمرحله قبل از تورم جوانه ها

درهزار  5/2با دوز ) WG 75%اکسید مس (در هزار، نوردوکس 3با دوز  WP 35%)مس

مپاشی موجب کاهش  این س. شودتوصیه می در هزار 10 با دوز ،SC 18%یا مخلوط بردو 

سمپاشی پاي درخت . ویژه در زمستان هاي مالیم می شود قارچ عامل بیماري  به مایه تلقیح

  .نیز به کاهش مایه تلقیح احتمالی کمک می نماید

 

 وجود سابقه بیماري و حضور اینوکلوم اولیه در ( الزم به ذکر است در مناطق مستعد بیماري

. مبارزه شیمیایی فوق اجتناب ناپذیر است) وجود ارقام حساسباغ، شرایط مساعد آب و هوایی، 

با نظر کارشناس حفظ نباتات مراحل  در منطقه در صورت استمرار شرایط مساعد آب و هوایی

  : شودتوصیه می بیماري کنترل برايزیر 

  

 رورال تی اس  پاشی درختان با یکی از قارچکش هاي سم: درمرحله ظهورکامل برگها

تیوفانات متیل (در هزار  یا توپسین ام 5/1با دوز  WP 52.5%)کاربندازیم+ایپرودیون(

WP70%(  این سمپاشی عالوه بر کنترل بیماري اسکب . در هزار توصیه می شود 6/0با دوز

  .موجب جلوگیري از شیوع و توسعه بیماري هاي برگی انار نیز می شود

 در باغهایی ): استانهاي شمالی کشورنیمه اول اردیبهشت در ( درصدگلهاي اول 80 پس ازظهور

با دوز  SC 18%) مخلوط بردو (بردو سیف  که سابقه بیماري وجود دارد سمپاشی درختان با

  .در هزار الزامی است 5

 مخلوط بردو( بردوسیف سمپاشی درختان با )درصد 50( درزمان ظهورگلهاي دوم SC18% ( 

 5/2با دوز ) WG 75%اکسید مس (کس در این مرحله نوردو. هزارتکرار شوددر  5با دوز 

  .درهزار را نیز می توان به کار برد

 رنگ روي میوه هاي جوان دیده در مرحله تشکیل میوه چنانچه آلودگی بصورت لکه هاي سیاه

 .در هزار  صورت پذیرد 3با دوز ،WP 50%شد سمپاشی درختان با کاپتان 

 

نظور یکنواختی و همچنین پوشش کامل با توجه به  صاف و صیقلی بودن سطح برگ اناربه م

به جز مخلوط (سطح برگ،استفاده از مواد پخش کننده و چسبنده به همراه قارچ کش ها 

  . توصیه می شود )بردو

روي  ها و زمان مصرف آنها به نحوي انتخاب شده اند که سایر بیماریهاي قارچی قارچکش

 و .Alternaria alternate ،Pseudocercospora sp قارچ هاي ازمیوه ناشی برگ و 

Colletotricum sp  را نیز کنترل می کند.  
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   منابع: بخش سوم

موسسه آموزش عالی علمی کاربردي جهاد  .تولید و پرورش انار. 1397. ، عاسکندري -1

 . 14-1 .هقات آموزش انار ساویپردیس تحق کشاورزي

پایان  .ر استان آذربایجان شرقیشناسایی و تعیین عامل بیماري اسکب انار د .، فافشاري نظرلو -2

  .نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز

شناختی و  شناسایی ریخت. 1397 .ع. ، م.نسب و آقاجانی ، عدلیلی. م ،ارزنلو. ا.ح ب،نس ربانی -3

 .عامل بیماري اسکب انار در استانهاي گلستان و مازندران ، Elsinoë punicae مولکولی

  .157-147 :)2( 54. بیماریهاي گیاهیفصلنامه 

  .38-39آمارنامه کشاورزي جلد سوم، . 1396احمدي، کریم و همکاران ،  -4

5- http://fruitandnuteducation.ucdavis.edu/fruitnutproduction/Pomegranate. 
6-  http://www.amzcom.ir/pages/print/pageid/18/lang/fa 
7- http://www.agrilib.ir/book_1240.pdf 

http://fruitandnuteducation.ucdavis.edu/fruitnutproduction/Pomegranate
http://www.amzcom.ir/pages/print/pageid/18/lang/fa
http://www.agrilib.ir/book_1240.pdf



