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  چکیده
. عارضه ترکیدگی و آفتاب سوختگی میوه انار از جمله مهمترین مشکالت تولید انار در دنیا بخصوص در مناطق گرم و خشک است 

هاي آلودگی میوه . این دو عارضه فیزیولوژیکی قبل از برداشت، کیفیت و قابلیت انبارداري میوه را بطور جدي کاهش می دهند
 در اثر سوختگی آفتاب .عارضه محسوب می شوداین دو ترك خورده و آفتاب سوخته به بیمارگرهاي گیاهی از جمله عوارض دیگر 

 در که است میوه سطحی سوختگی یا تغییر رنگ شامل سوختگی آفتاب عالیم. خورشید بروز می کند تاثیر اشعه و زیاد گرماي
مجموعه  .را به دنبال دارد ها آریل خشکی و آب کاهش محتوي و دهد می رنگ تغییر هسیا به اي قهوه از میوه نهایت، پوست

اعمال مدیریت بهینه باغات انار و استفاده از ارقام  .ترکیدگی میوه انار نقش دارند عوامل محیطی، زراعی و ژنتیکی در بروز عارضه
    .ترکیدگی میوه انار محسوب می گردند متحمل از مهمترین روش هاي پیشگیري از بروز عارضه آفتاب سوختگی و

  
 مدیریت بهینه، Punica granatum ،بیماریهاي فیزیولوژیکی: واژه هاي کلیدي

 
  مقدمه  
 تا کشورهاي گرمسیري از وسیعی مناطق در که است هایی ترین میوه قدیمی از یکی Punica granatum L . با نام علمی انار     

ایران زادگاه انار بوده و از نظر تنوع، کیفیت، سطح زیر کشت، تولید و . به خشکی مقاوم است و شود می کشت گرمسیري نیمه
. به این محصول می شونداز لحاظ کیفی و کمی آفات و بیماریهاي انار باعث خسارت هنگفتی  .صادرات انار مقام اول دنیا را داراست

از جمله مهمترین آفات انار و بیماریهاي پوسیدگی و ترشیدگی میوه،  و کنه قرمز پاکوتاه، سوسک چوبخوار سبزکرم گلوگاه، شته 
سرما زدگی، آفتاب سوختگی و ترکیدگی میوه در زمره مهمترین بیماریهاي آن در ایران به شمار نماتد گره ریشه، پوسیدگی طوقه، 

  .)9، 8، 5 ،3( می روند
ن مشکالت تولید انار در دنیا بخصوص در مناطق گرم و خشک از جمله مهمتریترکیدگی و آفتاب سوختگی میوه انار عارضه دو 

میوه را و قابلیت انبارداري کیفیت  ،قبل از برداشتدو عارضه فیزیولوژیکی این . کند که کاشت آنرا با محدودیت مواجه می است
  . )2و 1 شکل( )9و  7 ( تواند در تشدید ترکیدگی میوه نقش داشته باشد عارضه آفتاب سوختگی، می .دنده می بطور جدي کاهش
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  )گانعکس از نگارند(خسارت توام عارضه ترکیدگی و آفتاب سوختگی میوه انار . 1 شکل

 
  میوه انار آفتاب سوختگیعارضه  - الف

 سوختگی آفتاب اولیه عالیم .بروز می کند بنفش ماوراي اشعه به ویژه خورشید تاثیر اشعه و زیاد گرماي در اثر سوختگی آفتاب
 کاهش و دهد می رنگ تغییر سیاه به اي قهوه از میوه پوست ،نهایت در که است میوه سطحی سوختگی یا رنگ تغییر شامل

 نیز میوه خوردن ترك سوخته آفتاب هاي میوه در پوست خشکی دلیل به). 10( شود می مشاهده ها آریل خشکی و آب محتوي
 سوخته آفتاب بخش زیر قسمت در رنگ سفید و آب کم هاي حبه داراي اه میوه این موارد، از بسیاري در .گردد می مشاهده
  .)11، 4، 2، 1(  شود می فرآوري براي حتیکیفیت میوه  کاهشکاهش عملکرد و  باعث موضوع این که هستند

قهوه اي  م، نوع دوقهوه اي شدن اولنوع  که شامل سه نوع آفتاب سوختگی میوه انار توصیف و گزارش شده استبسته به عالیم، 
به (عدم رعایت فاصله کشت مناسب، کاشت ارقام حساس  .می باشند سیاه شدگی نوع سومشدن همراه با بافتهاي مرده سیاه رنگ و

، دوره هاي )غربی میزان خسارت را افزایش می دهد-جهت شرقی(، عدم رعایت جهت کاشت مناسب )ویژه ارقام پوست نازك
ب و پرورش درختان به فرم بادبزنی از جمله عوامل موثر در افزایش عارضه آفتاب سوختگی خشکی و کاهش آبیاري، تغذیه نامناس

  ).11 و 2(محسوب میشوند 
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  )گانعکس از نگارند(خسارت عارضه آفتاب سوختگی میوه انار . 2شکل 

  
  پیشگیري

کاشت مناسب رعایت فاصله  ،ار دانه سفیدمانند رقم شهو اجتناب از کاشت ارقام پوست نازك و حساس، کاشت ارقام متحمل
هرس طوري (هرس مناسب ، حفظ پوشش گیاهی در زیر درختان یا استفاده از کاه و کلش، رعایت جهت کاشت درختانو درختان 

زت و اعمال تغذیه مناسب با تاکید بر عناصر کلسیم، ا، توجه به دور آبیاري، )باشد که میوه ها در سایه انداز درخت پرورش یابند
از جمله توصیه هاي کاربردي جهت پیشگیري از عارضه محسوب و اسید جیبرلیک همراه با پوشش میوه و کاربرد کائولین  پتاسیم

   . )10و  3، 1(می شوند 
  :انار ترکیدگی میوهعارضه  - ب

جموعه عوامل محیطی، زراعی و م: ترکیدگی میوه انار چندین نظریه وجود دارد که عبارتند ازعارضه قبل از برداشت در ارتباط با 
انار میوه در میوه هاي جوان و نوسانات رطوبت خاك در میوه هاي کامال رشد یافته باعث عارضه ترکیدگی ) Br(کمبود بر . ژنتیکی
گردد که در صورت اعمال آبیاري سنگین و در نتیجه نوسانات  تداوم خشکی باعث سخت شدن بافت پوست میوه می. میشوند

اختالف زیاد درجه حرارت روز با شب و در نتیجه انبساط و . آبیاري، گوشت میوه رشد نموده و در پوست میوه ترك ایجاد می شود
م میوه را در پی دارد نیز از که افزایش ناگهانی حجبارندگی در اواخر دوره رسیدگی میوه وزش بادهاي خشک، انقباض پوست میوه، 

آفات و بیماریهاي انار و شوري خاك در تشدید عارضه نقش  .جمله عواملی هستند که در بروز عارضه ترکیدگی میوه انار نقش دارند
ه عالوه بر کاهش کیفیت و طول عمر میوه، آلودگی میوه هاي ترك خورده به بیمارگرهاي گیاهی از جمله عوارض دیگر عارض. دارند

   .)7و 6، 5( محسوب می شود
 : پیشگیري

ملس دانه سیاه، ( استفاده از ارقام متحمل، )اعمال آبیاري منظم( حفظ رطوبت خاك و اجتناب از تغییرات گسترده در رطوبت آن
کود ، کلسیممحلول پاشی برگ و میوه ها با ترکیب هیدروکسید ، برداشت زودهنگام، )گبري دانه سیاه، آلک قرمز و شهوار دانه قرمز

در  و روي در راستاي اعمال مدیریت بهینه باغات انارازت دهی بهینه باغات انار با تاکید بر عناصر غذائی بر، کلسیم، پتاس 
   ). 7و  6،  5، 3(پیشگیري از بروز عارضه توصیه شده است 
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روي رقم شیشه خسارت عارضه آفتاب سوختگی  ،1390در اوایل آبان ماه  طی بازدیدهاي انجام شده از باغات انار سرایان و فردوس

در باغات با مدیریت . درصد برآورد گردید در حالیکه رقم شیشه گپ به عنوان رقم متحمل به عارضه شناخته می شود 50تا کپ 
 اعمال هرس،(در باغات با مدیریت بهینه . ضعیف خسارت دو عارضه آفتاب سوختگی و ترکیدگی به صورت توام مشاهده گردید

بنابراین بنظر می رسد مدیریت بهینه . درصد ارزیابی گردید 20خسارت آفتاب سوختگی زیر ) رعایت فاصله کاشت و تغذیه مناسب
 . باغات به صورت تلفیقی، نقش مهمی در کاهش این دو عارضه داشته باشد

  
  :نتیجه گیري کلی

ی و ترکیدگی میوه انار قبل از احداث باغ باید ارقام در مناطق گرم و خشک جهت  پیشگیري از بروز دو عارضه  آفتاب سوختگ
پس از کاشت درختان تمام موارد مدیریتی تغذیه، آبیاري و مبارزه با . متحمل را انتخاب نمود و فاصله کاشت درختان رعایت شود

 .اعمال گرددآفات و بیماري هاي گیاهی 
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