
باسمه تعالی

تاثیر ویروس کرونا در تولید محصول انار

محمدرضا وظیفه شناس: تهیه و تنظیم
و معاون پژوهش و گرمسیريهاي نیمهمرکبات و میوهوهشکدهژپعضو هیات علمی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی هايو انتقال یافتهفناوري
استان یزد

1399فروردین ماه 



مقدمه

و کشت و کار شودیدر جهان محسوب میخوراکيهاوهیمنیو پرطرفدارترنیتریمیاز قدیکیانار 

يو افغانستان بوده که بعدها به کشورهارانیايکشورهاوهیمنیمنشأ ا. استانهیآن مربوط به تمدن کهن خاورم

يریگرمسهايوهیازجمله م. استافتهیگسترش ) ایمصر، مراکش و اسپانه،یترک(ترانهیمديو کشورهانیهند، چ

Pareek(برخوردار است يادیزاریبستیو سالمت، از اهمايهیتغذتیفیاست که ازلحاظ کيریگرمسمهیو ن

et al., تاست که به صوریو از جمله درختانPunicaceaeاز خانواده ) Punica granatum(انار ). 2015

خشک و یپنج تا هشت متر در نواحنیبیو از ارتفاعادیزيهاجوششاخ و برگ با پاندچيادرختچه

را يدیاسایو یآهکيهاو خاكیخشکتوانندیدرختان منیا. کنندیمعتدل رشد ميهابا زمستانخشکمهین

انار بر دیتول. و خشک استیطوالنزییتابستان گرم و پاازمندیدادن، نوهیميانار برا. تحمل کنندیبه خوب

بوده و ریپذامکانرانیايمرکزریاز کشور در محدوده کویعیدر بخش وسیخالف اکثر محصوالت باغبان

نیتربزرگیکی از تن انار، ونیلیمکیساالنه دیبا تولرانیا. و مقرون به صرفه استياقتصاداریپرورش آن بس

.)1چارت(دباشیمایانار در دنگاندکنندیتول

محصول در کشور نیادیمراکز تولنیتربزرگبیو فردوس به ترتزیرینزد،یساوه، يهاستانشهر

. وظیفه شناس(دهندیبه خود اختصاص میباغداتیرا در بخش تولیقابل توجهيآمد اقتصادهستند و در

و یو به دنبال آن خشکسالیسرمازدگلیرا به دلیجنوبدرصد بازار کره99کایآمرریسال اخچندیط). 1388

درصد واردات انار به 99کای، آمر2008در سال . استاز آن خود کرده رانیدر ايبد کشاورزيهاسال

دالر بالغ ونیلیم27از شیبه ب2019تا نوامبر سال زانیمنیدالر داشته است و اونیلیم5/5به ارزش یجنوبکره

سهم خود را از بازار کره »تیفیکتازه و با«محصول خود به عنوان غاتیکشور توانسته است با تبلنیا. شده است

ریبه انار ساباشدیمکنواختیو کدستیکهنیالیانار را به دلنیاياواردکنندگان کرهنیهمچن. دهدشیافزا

باال هم از نظر تازه تیفیبا کيهاوهیمياتقاضا برشیکه نشان دهنده افزادهندیمحیجتررانیکشورها از جمله ا



با کنواختییباغاتي تولید و توجه به احداثنحوهبه دینیاز شدنیبنابرا. باشدیميو هم از نظر فرآوريخور

الارقام منتخب و اصالح شده جهت حفظ موقعیت رقابتی در تجارت انار جهان با کشورهاي رقیب فعلی کام

.شودیاحساس م

ارقام، ییشناسايبراییهاروشدیروبرو بوده و بایکشت انار با مشکالت فراوانن،یمحققهیطبق نظر

اتیخصوصلیبه دلوهیمنیاياز آنجا که تقاضا برا. شودجادیآن ایکیمنابع ژنتتیریو مددیارقام جددیتول

يهاکردن خواستهجهت برآوردهیاصالحيهان الزم است برنامهیاست، بنابراشیالعاده آن در حال افزافوق

,.et al(شود نیکنندگان و صادر کنندگان آن تدودیتول،مصرف کنندگان 2010Jbir.(

است و ایران به عنوان یکی از استبودههزار تن35تا 15بین گذشته میانگین صادرات انار در سال

ارزش ،از طرفی در همین مدت.هزار تن انار در سال را دارد150تولیدکنندگان انار دنیا توان صادرات 

هاي روسیه، عراق، کره جنوبی، سوییس، فرانسه و آلمان صادر میلیون دالر بود که به کشور15، صادرات انار 

.ه استشد

وجود دارد که از اهم آنها آفت کرم گلوگاه انار، رانیانار در کشور ادیدر تولیمشکالت مختلف

و مناطق رانیمنشاء گرفتن انار از الیدلهاگر چه ب. باشندیانار ميهاوهیمیدگیو ترکوهیمیسوختگآفتاب

با ارزش بوده و اریبسخوديدر کشور وجود دارد که در جاوهیمنیاز نظر ژرم پالسم ایاطراف تنوع خوب

و یمصرف داخلد،یاز مشکالت تولیکیانار با ارقام متعدد يهااما اختالط باغ؛هستنديحفظ و نگهدارستهیشا

محصول دارانیخريو براشودی ها حاصل نموهیمطلوب میکنواختیمحصول است، چرا که نیصادرات ا

از یممکن است مواجه با مشکالتيباغداراتیاز نظر عملزیباغداران نکهنیضمن اکند،یمجادیایتینارضا

مورد پرورش اهانیاز سالمت گچندانیاطالعدر شرایط فعلینیهمچن. ارقام مختلف شونديازهایننینظر تام

از يخصوص عارهشناسنامه که بيشده و داراینهال گواهدیلذا تولوجود نداردزايماریبيهایاز نظر آلودگ

با . از الزامات استیمیفرسوده و قديهاباغينوسازایو دیجديباغ هاحداثايها باشند برايماریآفات و ب



يفناورنیکاربرد ادر شرایط متفاوت و غیرکنترلیاهان،یبوه گاندیتوليبرایاهیکشت بافت گتیتوجه به ظرف

يازهایتا بتواند نباشدداراي اهمیت خاصی میدر سطح انبوه و سالم انارکنواختینهال دیتولستمیسجادیايبرا

.شودباغات انار را در اسرع وقت فراهم نیگزیجاایو دیجديهاکاشتيبرایاهیمواد گنیتام

کنندهسالمت مصرفاهمیت انار در ارتباط با 

- ظرافت، باروري، آگاهی، اخالق، جاودانگی و معنویت مینار را مظهر حیات، طول عمر، سالمت، ا

هاي مشتق شده از انار امروزه براي درمان سندرم کاربردهاي نوین فرآورده.)Mahdihassan, 1984(دانند 

درمان جایگزین و ؛ همچنین براي استفاده در زیباسازي و افزایش Moayadi 2004 ).(رودبه کار میAIDS)(ایدز

Lansky)هورمون  )2002(تشخیص عالیم حساسیتو(2000 Watanabe and Hatakoshi ، حفاظت عروق قلبی

(Shiraishi and Miyagawa 2002)ن و دندان هابهداشت د)( Kim M.M. and Kim. پمادهاي چشمی،2002

(Bruijin and Dziabo. ).1995(و صابون کاهش وزن (2003 Guojianگیردمورد استفاده قرار می.

ها و ها، التهابمصرف میوه انار با کاهش ریسک بیماریهاي مزمن انسانی همچون برخی از انواع سرطان

Lansky)(عروقی و ضایعات عصبی همراه شده است-هاي قلبیبیماري 2000.

براي و از قدیم چربی پسند استوویروس کرونا قند نشان داده کهمشخص شده استدر تحققات اولیهآنچه

زاد از سرکه انار چربی مابراي سوزاندن قند ووشده استاستفاده میآب انار طبیعیرقیق کردن خون انار و

.اندنمودهمیاستفاده 

تاثیر ویروس کرونا در تولید محصول انار

بدون شک هر گونه عاملی که سبب بهم ریختن نظم طبیعی در تولید محصوالت گردد، به عبارتی 

کاشت، داشت، برداشت، فراوري و بازاررسانی محصوالت باغبانی را متاثر سازد؛ در کوتاه مدت و درازمدت 

.اثرات متفاوتی خواهد داشت؛ که اپیدمی کروناویروس نیز از آن جمله است



حمل و نقل اولیه،هاي تامین نهادهدرهاي کشور متاثر از این بیماري هستندتقریبا تمام بخش: کوتاه مدت-الف

- این تاثیر مشخص است حتی بهباشدکه االن فصل کود و رسیدگی میشرایطی کارگري و به خصوص در و 

دلیل دم امکان نیروي کارگري در بهار ي جوانسازي کلکسیون ذخایر توارثی انار کشور بهعنوان نمونه ادامه

عوارض د از طرفیتر خواهد بوهاي بزرگ انار این مساله وخیمر باغامسال متوقف گردید و مطمئنا د

و پایین بودن قیمت تولید و عدم شکل گیري نظارت بر ) کاهش کیفیت آب و آفات -سرمازدگی (طبیعی

تولید آن اصلیهايمکانعرضه و تقاضا و صادرات ضعیف انار در پاییز گذشته باعث دلسردي باغداران انار در 

تن در هکتار از چرخه 50بیش از هاي قدیمی با تولیدي که سطح قابل توجهی از باغطوري؛کشور گردیدهدر

.عنوان راهکار خواهند بودبهشوند و خیلی از باغدارها تولید خارج می

تولید و عرضه محصول با توجه به امتداد عوارض کرونایی در زمان ازباغدارها جو نگرانیبیشتر از موارد فوق

.خواهد بودهاي اناري باغنگهداري ادامهنا امیدي بر سبببرداشت 

خاکورزي و مبارزه با ،عملیات باغبانی مثل هرسمانند تمام محصوالتهاي کرونایی محدودیتدر مجموع 

بینی نشده متوجه تولید خواهد گردیدروبرو کرده که خساراتی پیشمشکلهم اکنون با حتیراهرز 

در درازمدت ممکن است نتیجه متفاوت و حتی متضاد باشد به عبارتی وقتی ما در کوتاه مدت با کمبود -ب

در درازمدت به واسطه ي نیازي . و هستیمنیروي کار، چالش در تولید، عدم امکان صادرات و نیروي کاري روبر

فروش در جایی که بتواند مسیري را متفاوت طی کند و . که کماکان در برخی محصوالت اساسی وجود دارد

موفقیت یم؛جاي استفاده از نیروي انسانی متمرکز از تکنولوژي مدرن با کمترین نیاز به تجمیع نیرو، بهره ببرهب

به نداشتن رقیب در مقایسه با روش سنتی که نیروي کارگري بیشتري دارد، داشت و با توجه یمبیشتري خواه

به دلیل عدم نگرانی مصرف کننده از دخالت انسانی یا تصور جنبه ي غیربهداشتی بودن، قیمت عرضه ي باالتر و 

.فروش بیشتري نیز خواهد داشت



ویروس کرونا در تولید محصول اناراثرات منفیبراي کاهش ییراهکارها

هم (نهاییمحصولبه براي رسیدن میانبرامکان و ابزارگرفتنبه در اختیار شرایط فعلیالتفات خاص در-الف

اي با کوتاه نمودن ي بارز این راهکار تولید انار در شرایط گلخانهنمونه.  )نهالو هم در تولیدولید میوهتدر 

گرمسیري و هاي نیمهي نونهالی در شرکت دانش بنیانی بوده که با هماهنگی پژوهشکده مرکبات و میوهمرحله

).1تصویر (اند نمودهمرکز تحقیات یزد از سالیان قبل شروع

اناري که امسال با شرایط کرونایی ممکن است در دست تولیدکنندگان محصولفراوريتوجه خاص به-ب

موارد تغذیه و عدم خصوص نیز با رعایتدر این .)2و3تصویر(خوري آن نباشدبماند و امکان فروش تازه

شده در شرایط اي حفظو همچنین اناردانه99ماه ي تازه در فروردینایم اناردانهبکارگیري مواد شیمیایی، توانسته

.باشیمسال نگهداري داشته3فریز براي 

، در این روش کاشت انبوه با حداقل ارتباط با محیط باز، انجام کشت بافتمسیر میانبر با تکنولوژي جدید-ج

.خواهد شد

ي کمتر از نیروي به لحاظ استفاده)کوتاه فصل(ي رشد رویشی و زایشیتولید ارقامی با حداقل مرحله-د

.باشدکارگري که در شرایط فعلی امکان بکارگیري آنها کم می

ي ها به لحاظ طراوت گل و شکل درخت در افزایش آرامش و روحیهبرخی مکاندر درختان انار کاشت-ه

).4تصویر(نشاط مردم در شرایطی که وجود کرونا ویروس سبب افسردگی و تغییر سطح هورمونی گردیده است

در از کاشت، داشت، برداشت، فراوري و بازاررسانی این محصول مقدسپوشش خاص بیمه در حمایت-و

شرایط آسیب ناشی از تبعات کرونا ویروس



سطح زیر کشت انار در جهان-1نمودار

اي براي کوتاه نمودن مراحل فیزیولوژي رشدتولید انار در شرایط گلخانه-1تصویر



پس از یک سال نگهداري با لحاظ شرایط خاص پیش و پس از برداشتي تازهاناردانه-2تصویر

سال نگهداري با لحاظ شرایط خاص پیش و پس از برداشتسهپس از ي تازهاناردانه-3تصویر



انسانیح هورمونوسطعادلافسردگی و تکاهشدرمثبت گل و شکل زیباي درخت اناراثر-4تصویر
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