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عنوان

الف -نيازهاي اكولوژيكي انار
انار ميوه اختصاصي مناطق نيمه گرمسيري است( درجه حرارت  -5تا  +04درجه

-1درجه حرات

سانتيگراد) زيرا گرماي زياد باعث سوختگي و سرماي زياد سبب تركيدگي آن
گشته و از لطافت پوست و مرغوبيت ميوه ميكاهد .در مناطق مرطوب براي
شكستن دوره خواب به  044تا  044ساعت درجه حرارت زير  7درجه سانتيگراد
نياز دارد و ميوه براي رسيدن كامل به تابستانهاي گرم و طوالني و پاييز خشك و
بدون باران احتياج دارد زيرا بارندگي فصل پاييز وسرماي زودرس هوا موجب
تركيدگي ميوه و ضايعات زياد مي شود ،همچنين هواي خنك و وجود اختالف
درجه حرارت شب و روز به رنگ گيري پوست و دانه ها كمك ميكند .ميانگين
دماي ساالنه در نواحي مساعد كشت انار در  61الي  61درجه سانتي گراد و يا
اكثرا  67/5تا  61درجه سانتي گراد قرار دارد.
-2باران
-3ارتفاع

از

سطح بهترين ارتفاع  6444تا  6744متر از سطح دريا ميباشد .بعضي از واريته ها در

دريا

ارتفاعات پايين تر و برخي در ارتفاعات باالتر رشد مناسب دارند .ولي به طوركلي
ارتفاع از سطح دريا آن طوري كه درباره درختان ميوه سردسيري و از جمله
سيب مورد توجه است درباره انار مطرح نيست.

 -4 -4عرض جغرافيايي

محدوده كاشت آن تا  06درجه عرض شمالي و جنوبي همراه با انجير و زيتون
ميباشد.

-5آب

آب مورد نياز براي هر هكتار باغ بطريقه سنتي تقريباً حدود  04444متر مكعب
ميباشد .در تحقيقات انجام شده در يزد ميزان آب مصرفي در روش كرتي
 06444و در روش جوي و پشته  65444و در روش قطره اي  7444متر
مكعب در طول يك فصل رشد ميباشد.
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درخت انار به انواع خاكها سازگاري نشان ميدهد ولي به خاكهايي كه داراي

 -6خاك

زهكشي كمي باشند حساس مي باشد و درصورت باالبودن آب تحت االرضي
نميتواند توليد مناسب داشته باشد  .بهترين خاك جهت كشت انار خاكهاي
رسي شني يا شني رسي با  pHبين  7/5تا  1/5است.
 -7مقاومت انار به مقدار  EC wبراي صفر درصد كاهش محصول  6/1ميلي موس بر سانتي متر
است يعني شوري آب آبياري نبايد از  6/1ميلي موس بر سانتي متر بيشتر باشد.

شوري

چنانچه متوسط شوري آب آبياري به  1/0برسد ،گياه قادر به رشد نخواهد بود.
يكي از محدوديت هاي كشت انار حساسيت آن به سرما مي باشد كه برودت

 -8سرمازدگي

زمستانه تا  -60الي  -65درجه سانتي گراد را تحمل مي كند و در سرماي كمتر
از  -65درجه سانتي گراد صدمه مي بيندو از اين بابت حساسيت انارهاي شيرين
نسبت به انارهاي ترش بيشتر است.
ب -مراحل احداث نهالستان
براي احداث نهالستان ،خاكهاي شني و رسي با بافت سبك بسيار مناسب هستند .حدود  04تن در هكتار
كود دامي به خاك آن اضافه ميشود .در نيمه دوم اسفند ماه كرتهاي كوچكي(  64-04متر مربع ) در نظر
گرفته و به عمق  04-54سانتي متر شخم مي زنيم و سپس آنرا به صورت جوي و پشته به فاصله  54سانتي
متر در ميآوريم و قلمه ها را به فاصله  64سانتي متر طوري در خاك فرو ميكنيم كه  0-0سانتي متر آن از
خاك بيرون باشد.
بالفاصله پس از كاشت  ،خزانه را آبياري و از آن پس به فاصله هر  1تا  64روز يكبار آبياري را تكرار مي
كنيم ودر طول فصل رشد مرتباً علفهاي هرز را از زمين بيرون مي كشيم.
توصيه ارقام جهت كاشت در مناطق عمده اناركاري
ارقام عمده

استان
اصفهان

نادري -راوندي  -ملس دانه قرمز  -شيرين شهوار  -آمنه خاتوني -زاغ -شيرين

ايالم

كلم

تهران

گلوباريك  -ملس  -قجاق  -تقليد  -قياسي  -شيرين – يزدي -عروسك
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خراسان

شيشه كپ

جنوبي
خراسان

شيشه كپ – بجستاني  -خزر  -اردستاني  -قند (مشكي)  -ملس  -ليلي

رضوي
خوزستان

قرمز دو مزه  -ملس دانه سياه  -سينه پهن  -شيرين پوست نازك

زنجان

دوستي  -شاهوار – پوست كدوئي  -ملس قرمز  -ميخوش – سياه

سمنان

گلوباريك  -سرخك  -شهوار  -يزدي  -اردستاني  -ملس – قرنچوك

سيستان

و ميخوش  -گالبي  -بزماني  -كله گاوي  -بي هسته -سنگاني -ساوه اي -الديز

بلوچستان
فارس

رباب  -بريت  -فاروق -اتابكي  -كدرو(زرده انار) -قجاق – ملس( ميخوش )–
سياه -شيرين شهوار -ترش سبز -حسين آقايي  -قالتون – رمي -ابر -عروس

قزوين

شاه بار -ملس -قره گوز -سنگاني

قم

قجاق – شاه پسند(دختر حمومي )

كرمان

دانه قرمز راور  -كيواني  -شاهي  -سياه ملس  -شيرين عقدائي

كرمانشاه

بريت سفيد  -ملس سوري  -قمي  -دانه قرمز  -شيرين انار -ساوه

مازندران

كلباد( كاب دار) -شكر -ملس -لمسري (ترش كه همان انار جنگلي مي باشد)

مركزي

ملس ( معمولي  ،تبريزي و يوسف خاني ) آقامحمدعلي  -آلك (شيرين و ترش)
 -سياه

يزد

ملس  -ميخوش  -شيرين شهوار  -زاغ – گل – ملس دانه سياه  -طوق گردن
– گرچ -سوسكي
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تهيه در انتخاب زمين بايدعواملي نظير نوع خاك  ،بافت مناسب ،عمق خاك  ،شيب زمين ،

بستر كاشت

روش كشت  ،فاصله كشت و جهت كشت مدنظر قرار گيرند .انار در خاكهاي شني –
رسي  ،داراي عمق و تهويه مناسب به خوبي رشدميكند.اگر زمين به صورت تپه ماهور و
روش آبياري نشتي باشد بايدنهالها را بر روي خطوط تراز با شيب حداكثر 6-0
درصدكشت نمود.بعد از اصالح عوامل محدودكننده خاك و قبل از شخم زدن به ميزان
 04-04تن در هكتار كود دامي به زمين مي دهيم .

 -2نقشه باغ با توجه به موارد فوق بهترين فاصله كشت براساس آخرين نظريات كارشناسي و طرحهاي
و

جهت انجام يافته  0×0متر يا  0×0/5متر توصيه ميگردد .جهت رديفها درجهت شمالي و جنوبي
انتخاب ميگردد

كشت
-3

ابعاد در خاكهايي كه شرايط كافي براي پرورش و رشد درخت ندارند  ،گودالي به طول و عرض

گودالها

 6متر و عمق  6متر ايجاد و بعد از برداشتن خاك چاله و ريختن خاك مرغوب و مقداري
كود آلي ( خاك برگ يا كود دامي ) كامالً پوسيده و كود فسفره  ،به كاشت نهال اقدام
مي كنند  .در خاكهاي مرغوب  ،چاله هايي به طول و عرض و عمق  4/1متر ايجاد و نهال
را در آن مستقر مي كنيم.

 -4زمان و زمان كاشت نهال در فصل خواب گياه است .هنگام كشت بايد توجه نمود زمان درآوردن
نحوه كاشت

نهال ريشه دار از خزانه تا كاشت در محل اصلي كوتاه باشد و در هنگام كاشت نهال بايد
دقت نمود كه تا قسمت يقه وارد خاك شود .درصورتيكه در ته چاله اليه خاك رس وجود
داشته باشد ،مقداري ماسه با خاك مخلوط مي كنيم و در ته هر چاله نيز يك بيل كود
حيواني مخلوط ميگردد .نهال ها با دقت در عمق مناسب گذاشته شده و با خاك معمولي
اطراف آن را پر ميشود .بعد ا ز حفر گودال پس از مخلوط كردن مقداري كوددامي كامالً
پوسيده به غرس نهال اقدام و پس از غرس نهال خاك اطراف نهال را لگدكوب ميشود تا
ذرات خاك به حد ممكن به همديگر چسبيده و ريشه را محكم نگهدارند .پس از انجام
اين مقدمات اقدام به آبياري نموده كه پس از آن مقداري از خاك نشست خواهدكرد كه
الزم است مجدداً كمي خاك پاي نهال ريخته شود.

 -5تغذيه در در خاكهايي كه شرايط كافي براي پرورش و رشد درخت ندارند ،بعد از برداشتن خاك
زمان كاشت

چاله و ريختن خاك مرغوب و مقداري كود آلي(خاك برگ يا كود دامي) كامالً پوسيده و
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كود فسفره  ،با خاك مخلوط ميشود.
-6

فاصله فاصله  0×0متر بهترين فاصله در يزد براي رقم تجاري منطقه ( ملس يزدي ) بوده است ،

كاشت

همچنين باغ احداث شده براي رقم ملس ترش ساوه در منطقه ساوه با فواصل  0/5متر ×
 0/5متر نتايج خوبي داشته است ،لذا فاصله كاشت حداقل  0/5متر ×  0/5متر براي ارقام
بارشد رويشي متوسط و حداكثر 0متر ×  0متر براي ارقام با رشد رويشي قوي قابل توصيه
است.

 -7آبياري

بعد از كاشت بالفاصله آبياري سنگيني انجام ميگردد تا ريشه ها به خوبي به خاك اطراف
بچسبند به نحوي كه هواي بين خاك و ريشه خارج گردد.

 -8حفاظت

نصب قيم براي نگهداري نهال و جلوگيري ازخم شدن در مقابل باد الزامي مي باشد و اين
قيم حداقل بايد دو سال در كنار نهال حفظ شود اتصال قيم به نهال توسط نوار پهن و نرم
صورت مي گيرد تا آسيبي به نهال وارد نشود ،همچنين براي جلوگيري از خسارت
جوندگان ،آفتاب سوختگي و  ...با پوششي مانند شاخه درختان ،نهال تازه كاشته شده را
محصور مي كنند.
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