
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستورالعمل فنی تغذیه انار

 محمدسعید تدین: نگارش

 وزارت جهاد کشاورزی

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

 کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس و آموزش مرکزتحقیقات

 ۴۹۳۱، سال 2، شماره دستنامه



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 شورای انتشارات مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

 

 

 

 دستورالعمل فنی تغذیه انار
 

 

 دکتر محمدسعید تدین )موسسه تحقیقات خاک و آب(نگارش: 

 

 

 ۴۹۳۱سال 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 وزارت جهاد کشاورزی

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

 

 دستورالعمل فنی تغذیه انار عنوان نشریه

 محمدسعید تدین  نگارش

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس ناشر

 ۴۹۳۱ سال انتشار

 055 شمارگان

ثبت مرکز  شماره

اطالعات و مدارک علمی 

 کشاورزی

............ 

 

 

 

نشانی: شیراز، بلوار جانبازان، خیابان استاد مردانی غربی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و 

 منابع طبیعی فارس

 ( 5۳۴۴) ۹۳250۴5۳(، دورنگار: 5۳۴۴) ۹۳25۳۹۹2تلفن: 

 www.farsagres.irپایگاه اطالعاتی مرکز: 

 

  

http://www.farsagres.ir/


  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مخاطبان نشریه:

 ی کارشناسان، مروجان، مهندسان ناظر و کشاورزانکلیه

 

 اهداف آموزشی:

 شما خوانندگان گرامی در این نشریه با 

 علل علمی و دستورالعمل های فنی مربوط به تغذیه انار  -

 مدیریت تغذیه جهت نگهداری باغ  -

 جلوگیری از عارضه سفید شدن دانه انار با توجه به تغییر اقلیم -

 آشنا خواهید شد.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 فهرست مطالب

 
 1 ....................................................................................................  مقدمه.1

 5 ...........................................................................................................................................................  هیتغذ تیریمد.2

 5 ...........................................................................................................................................................  انار هیدرتغذ مطرحی چالشها.2-1

 11........................................................................................................................................................  آب کمبود.3

 11 ..................................................................................................  آب و کودی قیتلف تیریمد.4

 11........................................................................................................................................................  کود مصرفیی کارا.5

 11 ..................................................................................................  انار هیتغذ.6

 55 ..................................................................................................  اناری درباغهای آل ماده تیریمد.7

 11................................................................................................................................................ بحث تغذیه در اناری فیکی شاخصها.8

 15 ..................................................................................................   استفاده مورد منابع

 



   

1 
 

 تدین

 مقدمه  .1 

بومی ایران و شمال آفریقا بوده و در سایر شرایط آب و هوایی مشابه به عنوان  Punica granatumانار با نام علمی 

 (.1)شکل  ]7[درخت غیربومی مورد کشت و کار قرار گرفته است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زادگاه انار در دنیا شامل مناطق بومی و مناطق غیر بومی -۴شکل 

 

 68666)برابر  عالوه بر ایران که بیشترین میزان سطح زیر کشت انار جهان را به خوداختصاص داده است ،در حال حاضر

ی چون ترکیه، افغانستان، یکشورهاکیلوگرم در هکتار(،  14566تن با متوسط عملکرد   653843هکتار با مقدار تولید 

نگالدش، لیبی، لبنان، فلسطین اشغالی، سودان، برمه، ب ارمنستان، گرجستان، تاجیکستان، آذربایجان، پاکستان، هندوستان،

موریتانی، مراکش، قبرس، یونان، اسپانیا، فرانسه، چین، ژاپن وآمریکا کشت این محصول مرسوم است و در بین کشورهای 

در سالهای  .]7[ باشدترکیه و اسپانیا می تنوع ارقام انار مربوط به هندوستان، مذکور بعد از ایران باالترین سطح زیرکشت و

اند و کشورهای دیگری مانند استرالیا، اخیر کشورهای چین و آمریکا مبادرت به احداث باغات در سطح گسترده نموده

ه انار چهار استان عمده تولیدکنند آرژانتین و آفریقای جنوبی درصدد کشت و سرمایه گذاری بر روی این میوه می باشند.

ای گسترش کشت انار به صورت تجاری موجب فرسایش ژنتیکی در پاره .]2[ تندمرکزى، فارس، یزد و اصفهان هس
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مناطق شده است، این در حالی است که مطالعه کافی برای ارزیابی پتانسیل رشد ارقام بومی با مدیریت صحیح تغذیه ای 

 محلی به عنوان منبع ژنتیکیو بهزراعی در بسیاری مناطق فراهم نگردیده است. از طرف دیگر جمع آوری و پرورش ارقام 

اولیه در هر منطقه ضروری می باشد. همچنین جمع آوری ارقام وحشی به عنوان منبع ژنتیکی ثانویه از اهمیت برخوردار 

است. برای اهداف اصالحی، تحقیقات اخیر به سمت انتخاب همگروه در داخل مواد گیاهی محلی که عمدتاً ویژگیهای 

مد نظر قرار می گیرد، کشیده شده است. انار بومی کشورما ایران بوده و از تنوع باالی ارقام  شیمیایی مهم میوه-فیزیکو

درصد میزان صادرات انار  06درصد باغات انار و حدود  35که حدود تجاری برخوردار هستیم، مهمترین ارقام تجاری ایران 

وس ، نادری بادرود، ملس یزدی، قجاق قم، رباب نی ریز، شیشه کپ فرد : ملس ساوه،دهندشاملمی تشکیلکشور را 

رقم  انار از کلکسیون تحقیقات استان یزد شامل سفید ربی، توق  25و  اردستانی مه والت، بجستانی گناباد و خزر بردسکن

گردن، زاغ یزدی،  مصری ترش کازرون، تب و لرز مهر و ماهی، اردستانی ترش سمنان، خرم دیزین ترش گرگان، گرچ 

ی، پوست سیاه یزدی، ملس یزدی، شیرین شهسوار یزدی، وحشی خان تهران، ترش معمولی لسجار، جنگلی شهوار یزد

پوست قرمز رودبار ترش،  ملس پورباریج استهبان و استان مرکزی شامل ارقام بی هسته پوست زرد، الك ترش، ملس 

رش و آقا محمد راور، پوست سفید ت ترش، پوست سفید شیرین، ملس شیرین، تابستانی، شیرین هسته بافق، پوست سرخ

 .]2[می باشد  علی شیرین،
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مدیریت کاشت و نگهداری انار در کشت متراکم به همراه کاربرد مالچ پالستیک و آبیاری  -2شکل 

 تحت فشار

 

 

 

(. 2( )شکل T- trellis) Tدر فلسطین اشغالی با استفاده از روش تربیت روسیمی Wonderful تولید انار رقم واندرفول 

درخت در هکتار با استفاده از روش ترلیس که با کاربرد مالچ پالستیك،  1256تا  1666درختان بالغ انار در تراکم باالی 

مترمکعب آب دارند.  0666تا  7666مترمکعب آب و در دوران بلوغ به   3666تا  2666که در اوایل رشد نیاز بهکمتر از 

گردد و علفهای هرز به راحتی درصدی نیاز آبی درختان به ویژه در اوایل رشد می 25 کاربرد مالچ پالستیك موجب کاهش

 کنترل می گردند.
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یکی از ارقام تجاری خوش آتیه بوده که از رنگ قرمز مناسب  ’Lost in Action‘رقم  -۹شکل 

پوست و دانه ها برخوردار بوده و دارای دانه های نرم و عطر و مزه مناسب ترش و شیرین می 

 باشد.

 

( از اهمیت زیادی 3)شکل   ’Lost in Action‘تن در هکتار برای درختان سه ساله توسط رقم  36رسیدن به عملکرد 

 سترالیا برخوردار است.در کشور ا

 

 امکان تولید اقتصادی انار با مدیریت مناسب و تغذیه بهینه -۱شکل 
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 مدیریت تغذیه: .2 

ی امدیریت تغذیه یکی از مهمترین فاکتورهای مؤثر در تعیین کمیت و کیفیت میوه می باشد. وجود نارساییهای تغذیه

گوناگون در شرایط مدیریت یکسان تغذیه ای و نیز ارتباط عوامل از جمله عدم شناخت نیاز واقعی عناصر غذایی ارقام 

ای و شرایط اکوفیزیولوژیکی مناطق پرورشی آن با ویژگی ها و نارسایی های رشد و نمو ارقام گوناگون انار موجب تغذیه

ه نیاز تغذیه نایی بتلفات شدید میوه گردیده است و از کشت ارقام مناسب تجاری و بومی در مناطق مستعد به دلیل عدم آش

شناخت دقیق نیاز غذایی ای آنها در شرایط اکوفیزیولوژیکی خاص )از نظر شوری آب و خاک( جلوگیری نموده است. 

درختان انار و نقش هر یك از عناصر غذایی در چرخه سوخت و ساز یا متابولیسم گیاه راهنمای ما در مدیریت و نگهداری 

لیل تاثیرات کودهای شیمیایی بر سالمت خاک و کیفیت محصوال کشاورزی موضوع بد .(4)شکل  باشد باغات انار می

کودهای شیمیایی از چرخه تولید و تمرکز بر تولیدات ارگانیك مسئله مهم دیگری است  کاستن استفاده از کودهای آلی 

 دها بر اساس اطالعات دقیقتعیین زمان، مقدار، نوع و روش کاربرد انواع کو سازد. که مسیر کشاورزی نوین را روشن می

ه ساماندهی وضعیت تغذیعلمی از نظر بهینه سازی اثرات آنها در کوتاه مدت و بلند مدت از اهمیت زیادی برخوردار است. 

 گونه های مختلف باغی با جمع آوری اطالعات تفصیلی شرایط کاشت و تفسیر نتایج خاک و آب مد نظر قرار دارد.این 

 

 در تغذیه انار. چالش های مطرح 2-۴ -۴

محدودیت های کیفیت آب و عدم وجود زهکش مناسب و فشردگی  های مطرح در تغذیه انار شامل:مشکالت و چالش

ت، ای، و اطالعات مدیریتی کاشایجاد بانك جامع اطالعاتی و پایش مداوم اطالعات، تعیین نیاز آبی و تغذیهخاک بستر، 

(، پالن فعالیت و نتیجه Constrainsو  Opportunity)موارد مثبت و منفی(، آنالیز Inventoryنگهداری و ارزیابی )

ح ای، اصالای در عرصه های کشاورزی، انتخاب روش های کم هزینه تر و اجرایی در بهبود شرایط تغذیهتیمارهای تغذیه

ساخت، عدم  Orderingخاک بستر کاشت، عدم مناسب بودن کیفیت کودهای مصرفی و نداشتن مجوز و استاندارد و 

 انجام آزمون خاک و گیاه )حتی مشخص نمودن گرسنگی پنهان( به منظور تفسیر و توصیه کودی می باشد. 

گردد. گاهی کمبود دو یا سه عنصر غذایی به طور کمبود عناصر ضروری موجب کاهش عملکرد و کیفیت درخت انار می

الل ایجاد می کند. از طرف دیگر مقدار بیش از حد بعضی همزمان رخ داده و در تفسیر عالئم کمبود بر روی درختان اخ

 . ]45[عناصر غذایی نیز موجب کاهش عملکرد و مسمومیت درخت می گردند 
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بهینه سازی شرایط محیطی مطابق با نیاز فیزیولوژیکی گیاه با توجه به میزان انتظار تولید، هدف نهایی افزایش بهره 

ارائه راهکارهای اجرایی و برنامه ریزی و برداری در کشاورزی دقیق می باشد. در این راستا تفسیر، تشخص، توصیه، 

اقعی گیاه و شاخص های تغذیه ای بدست آمده مبتنی بر نتایج تجزیه منطقی در جهت تغذیه گیاهی بر اساس تعیین نیاز و

خاک، گیاه و کاربرد روش های علمی از جمله تفسیر هوشمند نتایج از جمله رویکردهای کاهش هزینه ها و افزایش 

لطمه  هاعملکرد گیکاهش یافته بدون آنکه به  قابل توجهیبه میزان  کوددر چنین رویکردی مصرف عملکرد می باشد. 

منطقی شرایط فیزیکوشیمیایی خاک و برآورد نیاز تغذیه ای گونه های گیاهی و در همین راستا، تحلیل  .ای وارد گردد

و کاربرد گونه های اصالح شده متحملبه شرایط موجود از دیگر مسائل خاک به شکل مستمر فیزیکی و شیمیایی اصالح 

 .]8[مطرح در این زمینه می باشد 

آگاهانه در زمینه تغذیه گیاهان با ارائه طرح جامع و پایش وضعیت تغذیه گیاه و خاک در مناطق حساس و تصمیم گیری 

مهم و برنامه ریزی و مصرف متعادل و منطقی عناصر غذایی و اصالح خاک بر اساس وضعیت رشد گیاهان از نظر میزان 

بررسی وضعیت تغذیه ای و شناخت ناهنجاری ماده آلی، شوری، بافت خاک و زهکش خاک انجام می پذیرد. شناخت و 

 -تعیین میزان انحراف از حد بهینه عناصر غذایی در باغ ها  -های تغذیه ای باغ های جهت بهینه کردن تولید محصول 

 -بررسی صفات کمی وکیفی متاثر از وضعیت تغذیه ای و ارائه راهکارهای مناسب برای حصول عملکرد باال در درختان 

جلوگیری از مصرف زیاد کودهای شیمیایی در باغ های میوه می باشد. مشکالتی  -ی نیازهای غذایی باغ های اولویت بند

نظیر عملکرد کمی و کیفی پایین و سال آوری در باغات وجود دارد و حتی در بعضی مناطق عدم باردهی درختان گزارش 

آوری از مشخصات بسیاری از درختان . ساله ای باشدشده است، که یکی از دالیل این امر ناهنجاری ها و مشکالت تغذی

کم است و یا حتی هیچ محصولی روی درخت  ،محصول سنگین و در سال دیگر محصول ،میوه است که در یك سال

ها در سال نمو ضعیف گل، اما هاستدلیل آغازش کم گله آوری بسال، هااگر چه در بسیاری از گونه .شودمشاهده نمی

 . است آن را تشدیدکندممکن  نیاور

نیاز تغذیه ای ارقام مختلف درختان میوه متفاوت بوده و برنامه ریزی و مدیریت تغذیه می بایستی با در نظر گرفتن 

از فاکتورهای موثر در تولید محصول تعادل بین عناصر غذایی موجود در گیاه می  . یکی]45[ این تفاوت ها اعمال گردد

 با توجه به اینکه در تغذیه درختان یك .گیاهان خصوصاً درختان میوه به اثبات رسیده است باشد و اهمیت آن در تغذیه

های وجود ندارد و تمام درختان براساس توصیهدر کشور برای تغذیه بر مبنای مطالعات جامع مناسب  مشخص و فرمول
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شناخت دقیق از وضعیت تغذیه باغات و رتبه بندی عناصر غذایی ضروری، مورد نیاز است. لذا  ،شوندعمومی، کوددهی می 

  1CRروش های متعددی برای تفسیر نتایج تجزیه برگی در دسترس می باشد که مهمترین آن ها عبارتند از: روش 

 می باشد. 3DCNو روش دریس و در حال حاضر روش  ]2DOP ]1)غلضت و نسبت(، روش انحراف از حد بهینه 

تجزیه بافت گیاه و خاک ابزارهای قدرتمند در تأیید کمبود و یا مسمومیت غذایی و نیز شناسایی گرسنگی پنهان، 

ارزیابی برنامه های کوددهی، مطالعه اثر متقابل تغذیه ای و تعیین مقادیر کودها برای درختان میوه می باشند. گرچه 

ری یا تجزیه تفسیر نتایج را مشکل می سازد. تفسیر هوشمندانه نتایج تجزیه هرگونه خطا در انتخاب مکان، نمونه بردا

نمونه ها به واسطه اثر متقابل فاکتورهای موثر در غلظت عناصر غذایی در خاک و بافت گیاه از اهمیت زیادی برخوردار 

ستی تجزیه برگی می بایاست. سن درخت، سابقه عملکرد، تکنیك های نمونه برداری، تفسیرهای خاکی، استانداردهای 

 .]45[قبل از تشخیص نهایی در نظر گرفته شوند

مقدار مصرف کود بر اساس تجزیه خاک و گیاه، سن، نوع گیاه و حدود عناصر غذایی برگ و زمان مصرف کود بر 

یژه وددهی بوتأخیر در زمان کاساس گونه های گیاهی موجود و نیاز تغذیه ای آنها انجام می پذیرد. مصرف زودهنگام و یا 

 تعیین مشکالتبعد از ماه خرداد موجب عدم خوگیری گیاهان به استرس های محیطی از جمله خطر سرمازدگی می گردد. 

اجرا شامل: ارزیابی، تعیین الگوها و شاخص های گیاهی در شرایط نرمال و بهینه و تسری دادن آن به مناطق کم بازده و 

بررسی و معرفی مناسب ترین گونه های گیاهی مقاوم در خاک های (، ضعیف )طرح های دریس، داپ و سی ان دی

آهکی و سازگار با شرایط ادافیکی خاک به منظور افزایش قابل دسترس شدن بسیاری از عناصر غذایی برای جذب گونه 

 های گیاهی مقاوم از دیگر اهداف ایجاد بانك های اطالعاتی می باشد. 

عناصر غذایی می توان استفاده نمود. این مواد می توانند طبیعی، مصنوعی و یا  از مواد گوناگونی به عنوان منبع

( مانند اینوکولنت های میکروبی باشند. منبع biofertilizersضایعات بازیافتی و یا دامنه ای از محصوالت بیولوژیکی )

 .[11مواد غذایی به سه گروه آلی، معدنی و بیولوژیکی تقسیم بندی می شوند]

                                                           
 

1- Concentration and ratio 
2- Daviation from optimum point 
3-Compositional nutrient diagnosis 
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 دستورالعمل فنی تغذیه انار

 

 
اصالح در زمینه تغذیه درختان میوه Best Management Practices  (BMPs) ین مدیریت اجراییبهتر

فیزیکی و شیمیایی خاک با اضافه نمودن مواد مختلف به منظور افزایش نفوذ، نگهداری و زهکش آب، افزایش مواد غذایی 

تر ریشه می باشد، همچنین فراهم نمودن بسدر محیط ریزوسفر  پی اچ و افزایش فعالیت میکروارگانیسم ها و یا تغییر 

جایگزاری مناسب کودی از نظر مکان،  -های خاکی در زمان کاشت مناسب جهت توسعه آسانتر ریشه و کاهش محدودیت

م پایش مداو –مقدار، روش، زمان و نوع کود مصرفی با توجه به وضعیت خاک و بستر کاشت و نوع گونه های گیاهی 

تان از اهمیت زیادی برخوردار است. سایر مدیریت ها از جمله کاربرد مالچ به منظور کاهش تبخیر، وضعیت تغذیه ای درخ

تغییرات شدید حرارتی خاک و جلوگیری از رشد علف های هرز به عنوان رقیب برای آب و مواد غذایی خاک و همچنین  

بهبود مدیریت  -به عنوان مالچ  Fabricsآلی جلوگیری از بیماری های خاک زی مالچ های آلی و معدنی و نیز بافت های 

آبیاری در جهت بهبود مدیریت تغذیه ای موثر می باشد، چرا که بیشتر مسائل تغذیه ای ارتباط مستقیم با مشکالت مدیریت 

آبیاری است. آبیاری گیاهان درست در زمانی که واقعاً به آن نیاز دارند، مدیریت کم آبیاری یا آبیاری متناوب، موجب توسعه 

ق و قوی تر سیستم ریشه و سازگاری بهتر گیاه در طی دوره های خشکی می شود. همچنین مدیریت آبیاری گیاهان عمی

مصرف بیش از حد کود موجب افزایش تنش گیاه  -موجب کاهش تبخیر و افزایش راندمان مصرف مواد غذایی می شود 

ر خاک موجب رشد سریع و افزایش نیاز آبی گیاهان در زمان خشکی شده به عنوان مثال نیتروژن یا نیترات بیش از حد د

مصرف کود در زمان نامناسب از نظر دمایی  -می گردد. این مسئله در مصرف نامتعادل عناصر غذایی نیز مطرح می باشد

و یا عدم توجه به شرایط آبیاری در زمان مصرف کود موجب آسیب شدید به سیستم ریشه می گردد. گیاهان زمانی مواد 

ی را جذب می نمایند که در رشد فعال خود باشند.  در طی دوره خشکی و تنش گرما می بایست مقدار مصرف کود غذای

را کاهش داد. جلوگیری از رشد با کاربرد بازدارنده های رشد و هرس می تواند فشار بر روی سیستم ریشه برای جذب آب 

ع خشکی موجب کاهش سطح تعرق و مقاومت گیاه در . کاهش رشد و یا هرس گیاهان در زمان وقو]7[را کاهش دهد 

وجب پایین بودن کیفیت آب م -برابر تنش شده که یکی از روش های موثر در این زمینه مدیریت مصرف کود می باشد. 

تجمع امالح و آسیب به خاک در دراز مدت می شود. اضافه نمودن ماده آلی )کمپوست، پیت ماس، کود دامی و ضایعات 

سانتیمتر در دامنه وسیعتر گسترش ریشه نسبت به کاربرد آن در  25ی عملیات شخم و یا پابیل تا عمق حداقل آلی( در ط

چاله که محیط اسفنجی با میزان رطوبت زیاد ایجاد نموده و موجب آسیب ناشی از سوختگی و تشویق سیستم ریشه به 

آلی موجب افزایش فعالیت میکروارگانیسم های مفید ماندن و رشد مقطعی می گردد توصیه می گردد. اضافه نمودن ماده 
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مانند باکتریها، قارچ ها و کرم های خاکی شده که خود در اصالح وضعیت تغذیه ای گیاهان و افزایش تهویه و دسترسی  

ی ربه مواد غذایی خاک مفید می شود. هیدروژل ها و پلی اکریل آمید یا ترکیبات آلی حاوی نشاسته دارای ظرفیت نگهدا

باالی آب بوده و در افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی نیز نقش موثری بازی می کنند. در اضافه نمودن مواد اصالح 

کننده می بایست از موادی با پایداری بیشتری  )مانند ذرات درشت مواد آلی(، هزینه کم، قابلیت بیشتر دسترسی در منطقه، 

اضافه نمودن کودهای شیمیایی در نزدیکی ریشه  -خاک استفاده نمود.  چ پی امیزان شوری کمتر و تأثیر آن بر کاهش 

باال بردن بستر کاشت گیاهان به واسطه افزایش  -موجب از دست دادن آب ریشه ها و افزایش نیاز آبی گیاه می شود 

 [.46نفوذپذیری، زهکش و تهویه بستر بسیار مهم می باشد]

( هستند. pH > 7) درصد وزنی( قلیایی 25تا  1( )از CaCO3یم )خاک های آهکی به دلیل حضور کربنات کلس

بر قابلیت دسترسی عناصر غذایی و واکنش های شیمیایی که  پی اچمدیریت تغذیه در خاک های آهکی به دلیل اثر 

م یموجب از دست رفتن و تثبیت عناصر غذایی می گردد، متفاوت می باشد. حضور کربنات کلسیم مستقیم و یا غیر مستق

دسترسی گیاه به عناصر غذایی نیتروژن، منیزیم، پتاسیم، منگنز، روی، آهن و مس را تحت تأثیر قرار می دهد. کمبود 

 پی اچ عناصر کم مصرف مانند آهن، روی، منگنز و مس در خاک های آهکی مشهود بوده و نیاز به مدیریت پایدار دارد. 

ت تأثیر قرار می دهد به عنوان مثال نیتریفیکاسیون در خاک های با خاک واکنش های بیولوژیکی و شیمیایی خاک را تح

باال در سطح خاک  پی اچ به سرعت اتفاق می افتد. از طرف دیگر تصعید آمونیاک در خاک های آهکی با  8تا  7 پی اچ 

شرایط به  اری در اینسریعتر انجام می پذیرد بنابر این آبیاری پس از کاربرد کودهای آمونیومی توصیه می گردد. کودآبی

دلیل ورود سریع نیتروژن به خاک مناسب می باشد. غلظت پتاسیم برگ درختان در خاک های آهکی معموالً کمتر می 

باشد که چنانچه عملکرد پایین باشد و اندازه میوه ها ریز و میوه دچار ترک خوردگی شود کاربرد پتاسیم توصیه می گردد. 

سیم بیشتر از حد نرمال برای خاک های آهکی توصیه می شود. چنانچه خاک به کاربرد خاکی درصد پتا 25معموالً کاربرد 

پتاسیم و یا سایر عناصر غذایی پاسخ نداد گزینه دیگر محلول پاشی می باشد که در مورد پتاسیم به فرم نیترات یا فسفات 

سفر فرم نیترات آن امکان پذیر می باشد. پتاسیم توصیه می گردد. کمبود منیزیم در خاک های آهکی با محلول پاشی ف

باشد و پی اچ  خاک در جذب آن بسیار مؤثر میهای آهکی یکی از نامحلول ترین و سخت متحرک ترین عناصر در خاک 

باشد. فسفر اثر رقابتی با سایر عناصر می 7تا  5/6است. مناسبترین پی اچ  برای جذب فسفر از خاک توسط درختان میوه 

مثال محققین معتقدند که افزایش بیش از حد فسفر باعث اختالل در جذب آهن و یا بروز عالئم کمبود آن شود.  دارد بطور

 .شودهای آهکی( باعث کاهش فسفر قابل دسترس برای درختان میوه می همچنین کلسیم زیاد در خاک  )خاک
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عناصر غذایی در خاک های آهکی می تواند قابلیت دسترسی پی اچ اسیدی نمودن موضعی خاک برای کاهش  

را بهبود بخشد. مقدار مواد اسیدی مورد نیاز به مقدار کربنات و بی کربنات خاک بستگی دارد. این مواد در سیستم کودآبیاری 

و یا چالکود بیشترین تأثیر را بر اسیدی نمودن محیط ریزوسفر ریشه درختان دارند. مواد اسیدی کننده خاک شامل اسید 

، گوگرد موجود [2S2O3, K2S2O3(NH4) ]ك، گوگرد عنصری و تیوسولفات آمونیوم و یا پتاسیم می باشندسولفوری

 می شود.  پی اچدر این مواد در خاک به اسید سولفوریك تبدیل شده و کربنات کلسیم را خنثی می کند و موجب کاهش 

هنگامی که زهکش  .]45[اسیدی می کند  ، H +سولفات آمونیوم خاک را به واسطه نیتریفیکاسیون آمونیوم و آزادسازی

ضعیف باشد ریشه ها از کمبود اکسیژن صدمه می بینند و جذب عناصر غذایی محدود می گردد و رشد گیاه کاهش می 

کاربرد فرمول های کودی مناسب و نیز کمپوست، ورمی کمپوست و کمپوست گوگردی و مشتقات آلی از جمله یابد. 

هیومیك و فولویك اسید، اثرات منفی حضور یون های بی کربنات در آب آبیاری و خاک را منتفی می سازد، به عبارت 

مصرف صحیح ری انجام می پذیرد. دیگر با اسیدی کردن محیط کاشت درخت، جذب مواد غذایی با سهولت بیشت

)جایگذاری عمقی( مواد آلی به صورت ساالنه یکی از مهمترین عوامل در تولید باال و مرغوبیت محصول انار در باغهای 

انار به حساب می آید. مواد آلی عالوه بر تامین عناصر غذایی، به علت بهبود ساختمان خاک سطحی، کاهش تبخیر 

ل کمبود به دلیز نمك در سطح خاک، در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت میوه انار موثر است. سطحی وجلوگیری از تمرک

مواد آلی و زیادی کربنات کلسیم خاک های زیرکشت خاک ها از نفوذپذیری کمی برخوردار بوده و ریشه دوانی درختان 

 نفوذ ریشه های فعال افزایش یافته وفعال نمی باشد. با اسیدی کردن چالکود در فاصله مناسب از طوقه درخت، سرعت 

غذا با سهولت بیشتری در اختیار درخت قرار می گیرد. در روش چالکود به دلیل تهویه مطلوب، ریشه ها از رشد بهتری 

برخوردار بوده و رنگ ریشه ها فعال، سفید و خوش رنگ و با تراکم فراوان خواهد بود. جایگذاری موضعی، بیشتر در 

ت که قدرت یك خاک در تثبیت عنصر غذایی موجود در یك کود زیاد باشد. برای کاستن از قدرت تثبیت مواردی موثر اس

کنندگی خاک، به ناچار بایستی مقدار کود مصرفی را افزایش دهیم. در مصرف موضعی، کود تنها با حجم محدودی از 

د داده شده ولی نقطه ضعف این کار، خاک مخلوط می شود. مزیت این کار این است که در حجم کمتر و موثرتری کو

به دلیل حضور آهك فعال در خاک های آهکی ، تماس محدودتر ریشه گیاهان با چنین مناطق غنی شده ای می باشد. 

بخصوص کودهای فسفاته و ریز  عناصر غذاییاکثر  و جذب زیادی بی کربنات در آب های آبیاری، کمی موادآلی، تحرک

 خود کمبود و مسمومیت غذایی را سبب شده است. دم رعایت مصرف بهینه کود و آب، و عرا موجب شده مغذی ها 
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در بحث چال کود کردن کود های شیمیایی توجه به نحوه جذب مواد غذایی توسط ریشه ها حائز اهمیت میباشد. جریان  

همراه آبی که گیاه برای تعرق مواد غذایی از خاک بطرف ریشه ها تحت تاثیر دو فرآیند جریان توده ای یعنی جذب مواد 

از خاک خارج میکند و فرایند پخشیدگی یعنی جریان مواد غذایی از محل پر تراکم تر در خاک به محل با تراکم کمتر این 

مواد در جوار ریشه ها قرار دارد.از اینرو افزایش مواد غذایی در خاک با غلظت بهینه میزان بیشتری از این مواد را در اختیار 

ت همراه با آب جذب شده توسط ریشه ها قرار میدهد. بهترین زمان برای چال کود کردن این مواد در اواخر پائیز درخ

همراه با بخواب رفتن درخت میباشد. کاهش دما منجر به کاهش فعالیت خاک شده و عناصر به میزان حداقل طی دوره 

زایش دما، درخت با آمادگی فو در اوائل اسفند همراه با ا گردد. زمستان از خاک جذب شده و در بافتهای درخت ذخیره می

ویی جکامل و استفاده از ذخیره مناسب فرآیندهای الزم جهت گل انگیزی و باروری را تکمیل مینماید. بهتر است برای صرفه

س از . پدقرار دهیهای گفته شده بصورت یکبار در خاک  های شیمیایی را با نسبتدر هزینه های کارگری کلیه کود

سانتی از طوق درخت و  36بارندگی خاک نرم و کار برای کارگران سهلتر و سریعتر میباشد. در پای درختان و به فاصله 

سانتی متر با بیل حفر و جداره آنرا کمی تعریض نمائید تا امکان پخش  36در محل آبگیر درختان چاله ای به عمق حداقل 

شه به کود فراهم آید. کود های از پیش آمده را درون گودال ریخته و خاک آنرا شدن کود و دسترسی سطح بیشتری از ری

تراکتور و مته  استفاده از برگردان کنید. پس از اتمام عملیات کود دهی کلیه درختان نسبت به یخ آب زمستانه اقدام نمائید.

سانتیمتر حفر و حجم آنرا  56حداقل به عمق گودال را باید  دنباله بند برای حفر گودال جهت دفن کود حیوانی مزیت دارد.

سانتیمتری خاک و بیشتر مدفون شود تا ضمن برخورداری از رطوبت  26بگونه ای در نظر بگیرید که کود حیوانی در سطح 

باید بطور مستمر و هر دو سال یکبار نسبت به  باقیمانده در کود میسر نباشد.علف هرز الزم امکان سبز شدن بذرهای 

قسمت برای جلوگیری از  4کیلوگرم کود حیوانی و دفن آن در ناحیه ریشه اقدام کنید. تقسیم ناحیه ریشه به  56تامین 

تداخل نواحی که در نوبتهای قبل کود دهی شده و خارج نکردن کودهای قبلی از نکات ظریف در این امر است.در زمان 

وع اگر در زمان بخواب رفتن درخت باشد امر مقبولی است، حفر گودال مقداری از ریشه ها نیز از دست میرود. این موض

باشد. کاهش حجم ریشه یا به تعبیری هرس  انتخاب یکماه آخر پائیز برای این کار زمان بسیار مناسبی از این جهت می

توصیه کود برای درختان در چهار فرمول کودی  باشد. ریشه از عوامل موثر در گل انگیختگی درخت انار می

کیلوگرم کود کامل ماکرو، و یك کیلوگرم دو گوگرد،  گرمکیلوگرم  )یك کیلو 4مقدار  -توصیه می شود:عمومی 

 گرمکیلو ، یكسیمسولفات پتا گرمکیلو ، یكکیلوگرم کود گوگرد پودریدو - کیلو گرم کود دامی پوسیده ( پنجمیکرو کامل

کیلو گرم  پنج ،نیترات آمونیوم ، یك کیلوگرمود میکروکاملکیلوگرم ک ، یكکیلوگرم سولفات روی 5/6، کود سولفات آهن
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کیلوگرم  پنج ،یك کیلوگرم میکرو کامل ،سه کیلوگرم بیوفسفات طالیی ،یك کیلوگرم ماکروکامل - کود دامی پوسیده

هد بود هر خوادر صورتی که از چاله ها به خوبی استفاده شود حفر آن یکبار برای چندین سال کافی  - کود دامی پوسیده

اضافه کردن کودهای شیمیایی به کود حیوانی در زمان چال  سال نشست کود در داخل چاله را با کود دامی جبران کنید.

شد. افزایش با کود و اعمال ترکیب تلفیقی جهت پوشش کمبودهای کود حیوانی از توصیه های کارشناسان باغبانی می

 یر فراوان گوگرد مکمل مناسبی برای فائق آمدن بر کمبودهای بحرانی خاک میهمراه مقاده کودهای میکرو و نیتروژنه ب

بهتر است قبل از چال کود کردن نسبت به توزیع کود در پای درختان اقدام شود تا پس از حفر گودال کودها و خاک  باشد.

ایش زمستان است که ضمن افز پس از اتمام کوددهی نوبت یخ آب برگردان شده تا ریشه ها در اثر هوازدگی آسیب نبیند.

در تصویر روبرو مقادیر متنابهی از کودهای شیمیایی  کند. رطوبت خاک به انحالل کود حیوانی و آغاز تجزیه آن کمك می

وی کودهای دفن شده توزیع شده است. در باغات انار استفاده از خاک پوش و توزیع خاک بر سطح و در محیط درخت ربر

های هرز در دستور کار باغداران  غات و بعنوان روشی برای تقویت و حفاظت از خاک و کنترل علفاز روشهای نگهداری با

 باشد. می
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کاربرد خاکپوش آلی در جهت کاهش سطح تبخیر و افزایش مقدار رطوبت خاک و مدت  -0شکل 

 زمان تخلیه رطوبتی
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ی طسانتی متر از جمله کاه و کلش گندم، خرده چوب، تفاله شیرین بیان و غیره،  15تا  5/7آلی به ضخامت خاکپوش 

 ابیلپدر سطوح خاک میشوند طی فرآیند شخم یا  غذایی تقویت و افزایش عناصر موجبسالیان متمادی و در گذر زمان 

ها از فرسایش بستر خاک از تاثیرات دیگر خاکپوشکند. جلوگیری  شده و بر تقویت خاک کمك می مخلوطبا خاک زیرین 

باشد. باغات انار در دامنه ها با فرسایش شدید بادی و آبی مواجه هستند استفاده از خاکپوش ضمن افزایش سطح حوزه می

ود شگردد.برای افزایش راندمان آبیاری در سیستم قطره ای توصیه میریشه موجب کاهش تبخیر آب از بستر خاک می

این موضوع ضمن حفظ رطوبت از افزایش تراکم علفهای هرز در  بپوشانند. متر با خاکپوش  ط درخت را تا شعاع یكمحی

جلوگیری کرده حوزه توسعه ریشه را گسترش میدهد این خاک سطحی بمرور محل تثبت بعضی قطره چکان ها محدوده 

 .(5)شکل  گردند میاز عناصر شده و طی شخم دوره ای این عناصر با خاک زیرین مخلوط 

 کمبود آب .۹

کمبود آب یکی از مهمترین فاکتورهای محدود کننده در تولید محصول وابسته به آبیاری در مناطق خشك و نیمه 

آبیاری مداوم و سبك موجب ایجاد ریشه های کم عمق، در مواردی پوسیدگی قارچی تنه و ریشه ها .خشك دنیا می باشد

شود. آبیاری با دور بیشتر و عمیقتر بهتر بوده و بسته به شرایط آب و هوایی آبیاری می گردد و موجب مرگ درختان می 

روز توصیه می گردد. توجه گسترده ای به کاربرد سیستم های آبیاری جزعی و متناوب محیط  15تا  7عمیق با فاصله 

محصوالت باغی شده برای افزایش کارآیی مصرف آب در  (alternate partial root-zone irrigation)ریشه 

[. این تکنیك ها اولین بار به منظور کاهش رشد شاخساره و افزایش ورود نور به تاج درخت مورد 36و  17، 16است]

استفاده قرار گرفت. این در حالی بود که عملکرد و کیفیت میوه دستخوش تغییر نشد  و در بعضی موارد افزایش نشان داد 

متناوب محیط ریشه بر روی هدایت روزنه ای، کارآیی مصرف آب و کنترل قدرت رشد  [. اثر کاربرد سیستم آبیاری11]

[. نتایج آزمایشی نشان داده اند که 42و  38، 27[رویشی و نیز کیفیت میوه انگور در بسیاری از منابع مثبت بوده است 

منجر به کاهش معنی دار آبیاری متناوب منطقه ریشه در حالی که موجب کاهش قابل توجه مصرف آب آبیاری شده 

.  ارتباط بین میزان عملکرد و ساختار سیستم ریشه از اهمیت زیادی برخوردار است. عملکرد ]24[عملکرد نشده است 

[. به عبارت 28تابعی از چگونگی توزیع سیستم ریشه در حجم وسیعی از خاک، جهت جذب آب و مواد غذایی می باشد ]

ژنتیکی و محیطی مربوط بودهکه از جمله عوامل محیطی مهم می توان به آبگرایی  دیگر توسعه سیستم ریشه به عوامل

(Hydrotropism[ سیستم ریشه برای دسترسی به آب در خاک اشاره نمود )بنابراین مدیریت و طراحی متناسب 36 .]
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ته باشد. در مناسبی داش سیستم های آبیاری برای توسعه سیستم ریشه، بویژه در مورد گیاهان چند ساله می تواند کاربرد 

ای سطحی منجر به تجمع ریشه در زیر قطره چکان ها مناطق خشك و نیمه خشك بکارگیری سیستم آبیاری قطره

 (.6[. بنابراین قرار دادن لوله ها در زیر خاک از اهمیت زیادی برخوردار است )شکل 46و  16شود ]می

 

 

 

 

 

 

سانتی متر برای آبیاری باغ  65ای زیرسطحی در عمق قرار دادن لوله های آبیاری قطره  -6شکل 

 های انار
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آبشویی های انار شامل تانک جمع آوری محلولتأسیسات آبیاری و کود آبیاری باغ -۳شکل 

السیکلون، تانک های کود،  پی اچ و تنظیم کننده های  پی اچ و  ECالیسیمتر، وسایل اندازه گیری 

 صافی ها و مقسم ها و در نهایت تأثیر مثبت این سیستم بر کنترل علف های هرز در باغ
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گیرد، ، رشد گیاه تحت تأثیر قرار می4در شرایط خشکی به دلیل تنش اسمزی، عدم تعادل یونی و تنش اکسیداتیو

دراین شرایط افزایش . ]31[گیاه ممکن است شرایط تنش را تحمل نماید اما میزان عملکرد آن به شدت کاهش می یابد 

. به طور کلی دالیل ]7[از اهمیت زیادی برخوردار است  کاربرد مالچ معدنی و آلیراندمان مصرف آبی گیاه از طریق 

ا می توان مواردی همچون عایق بندی خاک به منظور ذخیره سازی استفاده از خاکپوش در مناطق خشك و نیمه خشك ر

رطوبت، مالیم نمودن تغییرات درجه حرارت خاک، کنترل علفهای هرز، اصالح خاک در جهت  افزایش جذب و باز پس 

رشد )دهی آب، جلوگیری از فشردگی و بهبود هوادهی خاک ذکر نمود، عالوه بر این نمو ریشه و فعالیت بیولوژیکی خاک 

. آزمایش انجام گرفته بر روی سیستمهای مختلف خاکپوش در یك باغ ]7[ دانستها(  باکتریها، قارچها و ماکروارگانیسم

سال  4نشان داد که بیشترین میزان نفوذ آب، هدایت هیدرولیکی اشباع خاک،  دسترسی آب در خاک و مواد آلی )پس از 

بود، عالوه بر این بیشترین مدت نگهداری آب در واحد حجم خاک و  از شروع آزمایش( مربوط به تیمار خاکپوش کاه

. استفاده از خاکپوش کاه ]11[درمحدوده ظرفیت مزرعه و پایین ترین دمای خاک در تابستان به این تیمار تعلق داشت 

اط گیاه در ارتبگندم باعث افزایش میزان نیتروژن به فرم نیترات و پتاسیم در خاک می شود و میزان این دو ماده در 

 .]16[مستقیم با ذخیره رطوبتی خاک می باشد 

 

 مدیریت تلفیقی کود و آب .۱

مدیریت تغذیه با مدیریت آبیاری، آفات، علف های هرز و کنترل رشد رویشی اثر متقابل دارد. تغذیه و آبیاری به 

ط دارد. کارایی جذب عناصر غذایی واسطه کودآبیاری و فراهم نمودن حداکثر جذب عناصر غذایی با حداقل آبشویی ارتبا

و مواد غذایی با افزایش اندازه سیستم ریشه درختان افزایش می یابد. کوددهی و آبیاری خارج از منطقه گسترش ریشه از 

نظر اقتصادی و محیطی صحیح نیست و موجب تحریك و افزایش رشد علف های هرز می گردد. رشد بیش از اندازه 

ازه کود و آبیاری ممکن است موجب افزایش آفات و بیماری های قارچی و نیز باکتریایی و بواسطه مصرف بیش از اند

شوند. کنترل رشد رویشی پس از تحریك رشد با  Post-bloom fruit drop  (PFD) ریزش پس از گلدهی میوه ها

                                                           
 

4-Oxidative stress 
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کوددهی و آبیاری بیش از نیاز بسیار مشکل می باشد. رشد رویشی بیش از اندازه موجب رقابت با تولید میوه درختان شده 

و در بعضی مواقع آن را به شدت کاهش می دهد. این مسئله بویژه با تناوب باردهی که می تواند با مدیریت کوددهی به 

 .]45[طور متناوب کنترل گردد ارتباط دارد 

فاکتورهای محیطی و پاتولوژیکی کمبود عناصر غذایی را تشدید می کنند به عنوان مثال بیماری بالیت عالئم 

کمبود روی را تظاهر می نماید اما این عالئم به طور یکنواخت در کل درخت نمی باشد. کمبود آهن از اشباع آبی منطقه 

کمبود نیتروژن یا کلروز زمستانه می تواند به دلیل رشد  ریشه به مدت طوالنی مدت بویژه در تابستان ناشی می شود.

سریع درختان در بهار و سرد بودن خاک برای فعالیت نرمال ریشه و جذب نیتروژن اتفاق افتد. کمبود نیتروژن فیتوفترایی 

اشد ری شده بزمانی روی می دهد که ریشه ها و تنه درخت آلوده شده و قسمتی و یا تمام پوست در این مناطق طوقه بردا

 . ]45[که منجر به زوال درخت می گردد 

خاک را چنان  –دسی زیمنس بر متر در خاک( شامل: 7666مدیریت تغذیه با آب شور )تا هدایت الکتریکی  

در خاک های با بافت سنگین و فشرده چنان که تجمع نمك  –مرطوب نگه دارید تا غلظت نمك تجمع یافته کاهش یابد 

آبیاری در شب هنگام انجام  –شد بخشی از آب آبیاری را به منظور شسته شوی نمك افزایش دهید بیش از حد می با

از فرمول های کودی با ضریب نمکی پایین به  –گیرد تا نبخیر به حداقل خود کاهش یابد و از تجمع نمك کاسته شود 

ور کاهش میزان شوری در منطقه ریشه افزایش تعداد تقسیط کودها را به منظ –ازاء هر واحد عنصر غذایی استفاده نمایید 

 .]45[دهید 

 

 کارایی مصرف کود .0

مدیریت افزایش کارآیی مصرف کودها شامل: استفاده از برنامه زمان بندی آزمون خاک و برگ، کاربرد و استفاده 

 قه ریشه، زمان بندیدقیق از کود، انتخاب نوع و میزان کود متناسب با نیاز غذایی درخت، قرار دادن دقیق کود در منط

مصرف کود، تقسیط کاربرد کود، کاربرد میزان مناسب کودهای نیتروژنه بر اساس وضعیت قبلی و عملکرد درختان و 

 . ]45[مدیریت آبیاری می باشد 
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کارایی جذب عناصر غذایی  )مقدار مواد غذایی جذب شده به مقدار مواد غذایی داده شده به صورت کود( با بهبود  

بویژه  Allowable soil water depletion ی جذب آب بهبود می یابد. حداکثر حد مجاز تخلیه رطوبتی خاککارای

برنامه ریزی آبیاری با درصد باشد.  33تا  25در زمان گلدهی، تشکیل میوه و رشد رویشی در اوایل بهار نباید بیشتر از 

خاک و آب و هوا بر اساس تجربه، پایش رطوبتی خاک و یا حجم آب و زمان آبیاری مناسب بسته به نیاز درخت، شرایط 

محاسبه تراز رطوبتی خاک انجام می پذیرد. برای کاهش آبشویی عناصر غذایی می بایستی به ظرفیت نگهداری آب در 

 . ]45[منطقه ریشه توجه نمود

ودهای شیمیایی ر کمتر از کشیمیایی و بیولوژیکی خاک داشته اما تأثی-کودهای آلی تأثیر بسزایی بر خواص فیزیکو

کاربرد منابع ماده آلی به عنوان منبع کندرهای عناصر غذایی و اصالح کننده ساختار خاک . ]12[ بر روی تغذیه گیاه دارند

در جهت افزایش ظرفیت نگهداری آب، تهویه، زهکش و در نتیجه کاهش میزان شوری خاک و در دراز مدت افزایش 

نی خاک از جمله عوامل مهم در تولید می باشد.  کاهش نفوذ و انتقال آب در محیط ریشه هموس و ظرفیت تبادل کاتیو

توسط الیه غیر قابل نفوذ و ایجاد  مناطق اشباع موجب کمبود اکسیژن و محدودیت جذب عناصر غذایی می گردد. در 

ان ضروری و مهم در تغذیه گیاهکنترل می گردد. عناصر پی اچ بسیاری موارد کمبود عناصر غذایی با تعدیل و مدیریت 

یعنی نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، سولفور، کربن، هیدروژن و اکسیژن و عناصر کم مصرف ضروری شامل 

آهن، منگنز، روی، بور، مولیبدن، مس، کبالت، سیلیسیوم و کلر می باشند. عدم توازن تغذیه ای و کمبود  یا مسمومیت 

 .]20[ش رشد تا زمان بهبود این نارسایی می گردد یکی از عناصر موجب کاه

پاشی برگی یك ابزار مهم برای مدیریت تولید پایدار محصوالت کشاورزی  )به ویژه در شرایط وجود محلول

بایستی پاشی را میمحدودیت های خاکی و فیزیولوژیکی در گیاه می باشد. اما فاکتورهای موثر بر افزایش کارایی محلول

ی حائز اهمیت پاشقرار داد. دانستن اصول فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی برای جذب عناصر غذایی توسط محلولمد نظر 

به فرم آلی و یا معدنی موجب کاهش میزان آزادسازی عناصر، اثر . امکان کاربرد کودهای شیمیایی کندرها، که ]14[است 

ای هو شسته شدن کمتر اما هزینه بیشتر می شوند مانند کودباقی مانده طوالنی تر، پتانسیل سوزندگی کمتر، انحالل 

، اوره با IBDUکه بر اساس فرموالسیون پایه اوره می باشد، ایزوبوتیلیدن بیوره  UFفرمالدهید  -کندرها شامل اوره

و مواد آلی طبیعی   Osmocote  ،Nutricote ،MagAmp، پوشش های پالستیکی مانند SCUپوشش گوگردی 

وان برای مصرف خاکی و یا محلول پاشی و به عنکودهای شیمیایی محلول وست گوگردی و مردابی و نیز کاربرد مانند کمپ
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ی آلاستارتر، کودهای با میزان نیتروژن باال و با فرموالسیون عناصر کم مصرف کالت آهن و کالت روی، کود های 

وژیکی، مصرف ژل های اکوازورب، استفاده از کمپوست، کود دامی و مرغی، ورمی کمپوست، خاکبرگ، کودهای بیول

 با در نظر گرفتن وضعیت تغذیه ای و نیاز پایه گونه های گیاهی امکان پذیر می باشد.بیولیفت ها 

برای تهویه و افزایش ( در محیط اطراف که Vertimulching)  Vertical mulchingکاربرد مالچ عمودی

یز یا باکتری های ریزوسفر حفره ها با ترکیبات حاوی اینوکیولنت پر می حاصلخیزی و ایجاد همزیستی با قارچ میکور

( و Effective Microorganismگردد. اضافه نمودن ماده آلی و کودهای کم مصرف و میکروارگانیسم های مفید )

 Drillی ذیه اریشه درختان با کاربرد حفره های تغاینوکولوم های قارچی و باکتریایی در این شرایط توصیه می گردد. 

holes.کانالکود و ترانشه های هدایتی و کاربرد مواد ضد فشردگی در خاک محافظت و تغذیه می گردد ، 

در مدیریت تغذیه به منظور افزایش کارایی مصرف کودها بکارگیری کودهای بیولوژیك در جهت همزیستی، انحالل، 

 Sinkتثبیت و افزایش جذب عناصر غذایی و نیز کاربرد ترکیبات هورمونی به منظور افزایش و یا کاهش قدرت مخزن 

یا ترکیبات تحریك کننده رشد ریشه مانند  A-Rest  ،Cycocel، B-Nineدر درختان میوه مانند ترکیبات بازدارنده 

و یا ترکیبات کنترل میزان گلدهی  Bonzi ،Sumagic(، بارسینواستروئیدها، B-COMPLEX)Bویتامین های خانواده 

[، 4و نیز ترکیبات الی دیگر مانند هیومیك اسید]  GAو  Florel  ،Pro-GIB   ،BAو تشکیل و نمو میوه مانند 

و کود های آلی محلول مانند آمینواسیدها مد نظر قرار دارند. کاربرد تنظیم کننده های رشد در باغ های انار فولویك اسید 

 2شامل افزایش دهنده رشد شاخساره و کاهش دهنده انتقال مواد غذایی به ریشه ها که در زمان رشد شاخساره جدید و 

، افزایش دهنده ]13[انجام می پذیرد Lihosinروز توسط  16تا  8پی پی ام با فاصله  566بار محلول پاشی با غلظت 

هفته پس از  5پی پی ام  26با غلظت  BA-6  میزان فتوسنتز در برگ های جوان با دوبار محلول پاشی بنزیل آدنین  

با غلظت  GA3آغاز رشد، تنك کردن گل های اضافه برای افزایش کیفیت محصول در زمان گلدهی با جیبرلیك اسید 

پی پی ام اکسین نفتالین  16بندی با کاربرد محلول پاشی ها و افزایش میوهی پی ام، کنترل رویش ناخواسته گلپ 26

به  Etherelو در نهایت برای بهبود کیفیت رنگ در شرایط نامناسب محیطی کاربرد اتفن )اترل(   NAAاستیك اسید 

روز در زمان بلوغ میوه ها می باشد. یکی از مشکالت  15پی پی ام دو بار به صورت محلول پاشی با فاصله  566میزان 

در پرورش درختان انار سال آوری میوه بوده به گونه ای که میوه زیاد بر روی درخت موجب کاهش تولید گل برای سال 

مسئله  نآینده و افزایش سال آوری و کاهش اندازه میوه ها با کیفیت پایین در پایان فصل می گردد. برای جلوگیری از ای
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سانتی متر بر روی شاخه  16تا  7های سالم با فاصله ها و میوهگردد. گلهفته پس از گلدهی توصیه می 3تا  2تنك میوه  

 میوه در نهایت نگهداری نشود. 2تا  1نگهداری شود و بر روی شاخه های ضعیف بیشتر از  

می باشد. از بین مواد هیومیك، فولویك اسید و فولویت از جمله ترکیبات موثر آلی در امر تغذیه درختان فولویك اسید 

در پروژه تحقیقاتی کاربرد تکنولوژی در  5بیشترین تأثیر بر واکنش های شیمیایی خاک دارند. آکادمی علوم کشاورزی چین

[در کاهش اثرات خشکی را پیشنهاد 0و  6،  4، 3کاربرد فولویك اسید و براسینواستروئیدها ] 6افزایش عملکرد مناطق خشك

 کرد. 

 

 تغذیه انار .6

 5/6ین ب پی اچ انار به شرایط متفاوت خاکی مقاوم بوده ولی بهترین رشد را در خاک های لومی شنی تا لومی با  

دسی زیمنس بر متر به شوری مقاومت نشان می دهد. قبل از کشت درختان آماده نمودن خاک و  5/4دارد و تا  5/7تا 

بایستی تا حد امکان شخم [، از اهمیت زیادی برخوردار است. خاک می8اضافه نمودن اصالح کننده های خاک و کود ]

ی با گیاه اصلی حذف گردند. اضافه نمودن کودهای آلی کامالً پوسیده یا زده شود و کلیه علف های هرز در رقابت تغذیه ا

کمپوست تا عمق یك متر نیز توصیه می گردد. در صورت عدم پوسیدگی کامل کود آلی، زمان مصرف آن می بایستی 

نیتروژن خالص در  کیلوگرم 55تا  26زودتر در پاییز انجام پذیرد، و در طی زمستان و اوایل بهار کاربرد اوره به میزان 

گردد. در حفره کاشت درخت نباید کود هکتار، موجب تسریع پوسیدن ماده آلی و آزاد شدن سایر عناصر غذایی در خاک می

آلی نپوسیده، مستقیم استفاده شود، چون خطر پوسیدن ریشه وجود دارد.  مهمترین عنصر غذایی در مراحل اولیه رشد 

اک توصیه خپی اچ های آهکی کاربرد نیتروژن از منبع سولفات آمونیوم به دلیل بهبود  درختان نیتروژن می باشد. در خاک

 گردد.می

کیلوکود  5سال شامل  2های برگی مقدار کود مورد توصیه برای درختان انار در سنین در شرایط نبود تجزیه خاک و نمونه

 566کیلوگرم ماده آلی،  16سال  3گرم پتاسیم ، در سن  125گرم فسفر ، و  125گرم نیتروژن،  256آلی )کامالً پوسیده( ، 

گرم  125گرم نیتروژن،  566د آلی، کیلوگرم کو 26سال  4گرم پتاسیم ، در سن  256گرم فسفر و  125گرم نیتروژن، 

                                                           
 

5-The Agro meteorology Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences 
6-Technologies for increasing yields of dry land 
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گرم پتاسیم  256گرم فسفر و  125گرم نیتروژن،  566کیلوگرم ماده آلی،  26سالگی  5گرم پتاسیم، در سن  256فسفر و 

گرم پتاسیم قابل توصیه  256گرم فسفر و  256گرم نیتروژن،  625کیلوگرم ماده آلی،  46تا  36سال به باال  5و از سن 

ود پنج عنصر وانادیم، کبالت، سیلیکن، نیکل، و سدیم نیز در خاک ضروری است که تقریبا هیچگاه کمبود وجمی باشد.

آنها حس نمیشود. چنانچه بدون توجه به نسبت عناصر در خاک اقدام به افزایش کمی تعداد از عناصر نماییم، نه تنها 

معکوس منجر خواهد شد. اطالع از نسبت عناصر موجود تاثیری بر عملکرد درخت نخواهد داشت بلکه در مواردی به نتایج 

در خاک مناسب درختان انار از راه تجزیه ماده خشك آن حاصل میگردد که میتواند در مدیریت تغذیه گیاهان راه گشا 

 باشد. در جدول ذیل نسبت عناصر در ماده خشك انار آورده شده است. 

 در آزمون برگ انارعناصر موجود عمومی  میزان و حد مطلوب -۴جدول 

 
نند. کدرختان انار با حفظ نسبت مذکور مقادیر متنابهی از کلیه مواد معدنی فوق الذکر را از خاک کشاورزی جذب می

جایگزینی این عناصر از طریق کودهی مستمر سالیانه یا دوره ای سبب پایداری در رشد و تولید محصول مناسب خواهد 

 .گیردهای شیمیایی و کودهای آلی صورت میبود. این جایگزینی از طریق کود

 

 عناصر موجود در آزمون خاک برای انارهای پرورشیعمومی  میزان و حد مطلوب -2جدول 

 كربن عنصر

% 

 نیتروژن

% 

 فسفر

ppm 

 پتاسیم

ppm 

 منیزيم

ppm 

 گوگرد

ppm 

 آهن

ppm 

 منگنز

ppm 

 روي

ppm 

 مس

ppm 

 بر

ppm 

مقدار 

قابل 

 جذب

بيش 

 1از 

بيش از 

5/0 

بيش  000 220 15

 15از 

0 5 5/1 1 1 

 

 گوگرد % فسفر % منیزیم % کلسیم % پتاسیم % نیتروژن عنصر

 - 1/6-2/6 1/6-2/6 7/6-2 6/6-5/1 2-5/2 میزان

 ppmمولیبدن ppm مس ppm روی ppm بر ppm منگنز ppm آهن عنصر

 - 36-76 15-76 25-66 15-76 76-266 میزان
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ترک خوردگی میوه ها به دلیل کمبود کلسیم، بور و پتاسیم بر روی میوه های جوان و بر روی میوه های بالغ به  

دلیل عدم تعادل رطوبتی به دلیل باال و پایین رفتن درجه حرارت اتفاق می افتد. کاهش تغییرات شدید رطوبت خاک همراه 

منظم و به میزان در طی رسیدن میوه این مشکل را کاهش می دهد. بعضی از ارقام انار به ویژه در شرایط آب و با آبیاری 

 هوایی و مناطق غیربومی از نظر ژنتیکی مستعد ترک خوردن میوه ها می باشند.

گرم میوه انار )قسمت  ۴55حد مطلوب غلظت عناصر غذایی بر حسب میلی گرم در  -۹جدول 

 میوه انار(خوراکی 

 منیزیم کلسیم پتاسیم فسفر نیتروژن

۴۳5 8 266 3 ۹ 

 بور مس روی منگنز آهن

۹/5 ۴0/5 ۴0/5 ۴2/5 ۴0/5 
 

 ای آهکیهعناصر غذایی در برگ درختان انار در خاکعمومی غلظت بهینه  -۱جدول 

 بور منگنز مس روی آهن منیزیم کلسیم پتاسیم فسفر نیتروژن

 کیلوگرممیلی گرم در  درصد

20/2 ۴0/5 ۳/۴ ۳/۴ 0/5 ۴۴5 ۹5 ۴5 ۱5 ۳5 

 

ماهه از یك سوم میانه شاخه های فاقد میوه در ارتفاع  4تا  3عدد برگ   166برای نمونه برداری برگی تعداد 

درخت هم سن با برنامه تغذیه ای یکسانبرداشت گردد. برنامه تغذیه بر  25تا  26سانتی متری سطح زمین از  156تا  06

 عملکرد و مدیریت باغ متفاوت می باشد.  اساس مکان، سن درخت، اندازه درخت، شرایط خاکی، میزان 

کاربرد کودهای آلی برای درخت انار به فرم کمپوست قابل توصیه بوده اما می بایستی تجزیه کمپوست را مد نظر قرار داد. 

کاربرد مواد آلی مانند کودهای حیوانی کامالً پوسیده، ضایعات گیاهی و کمپوست که از نظر میزان عناصر غذایی بسیار 

ن داشته و از این رو هزینه آن برای هر واحد نیتروژن باال می باشد، اما مواد درصد نیتروژ 3متفاوت می باشند و کمتر از 
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غذایی را در دراز مدت آزاد نموده و دارای عناصر کم مصرف می باشد، عمدتاً به علت اصالح فیزیکی و شیمیایی خاک 

 قابل توصیه می باشد. 

ه کمبود، متحرک نبودن بعضی عناصر غذایی در درخت بمحلول پاشی برگی به دلیل کم هزینه بودن، بهبود سریع عالئم 

ویژه در آوندهای آبکش برای انتقال به مخزن )گل ها و میوه ها( مانند بور، کلسیم و روی، مقدار کم مصرف، کارایی باال 

ی مدر شرایط نامساعد)خاک های آهکی و درجه سه(، افزایش عملکرد و کیفیت میوه و افزایش مقاومت به خشکی توصیه 

 :گردد. دالیل بیولوژیکی جهت محلول پاشی عناصر غذایی شامل

که در فرآیندهای حیاتی یا مسر بوه عناصری مانند یژه به وتشکیلمیوو هی دگللطوافزایش نیاز به عناصر غذایی در -

مانی که ه، زیع میوشد سررمانند غذایی عناصر ز  به نیای اوج هال دورهطودرند. دارنقش ده گررشد یا گیاه از جمله نمو و 

ه هیشدددخاکیکه به خوبیکودر حتی ، کافیغذایی به میزان تأمین عناصر در یشه رنایی اتواز ند امیتوغذایی به عناصر ز نیا

 .کندوز تجااند، 

 نهداتشکیل از پس وژن نیترب جذش کاهل مثاای برن، لیل پیر شددبه غذایی عناصر ل نتقاب و اجذنشدود محد -

ک خال مثاای بر، یشهب ریط نامطلوایا شر، هاهمیوی توسعهو گلدهی ل مثاای بر، یشهی رتوسعهاز ها پیش امندز انیا -

یط اشرک؛ خاهای رقیب درباالی یونغلظت غذایی؛ یا ترکیب شیمیایی عناصر ب نامطلو پی اچ ر، بهاع در شباایا د سر

ب(، روی نامطلون کسیژار اطوبت یا مقد، رماز خاک )دمحدود کننده جذب عناصر غذایی ایط ایا شر؛ یشهرشد ب رنامطلو

 .هددمی

ل طول درمثاایبر، متابولیتهاو ها راتکربوهیدای یشه برریی با اهوام نداقابت رلیل دیشه به رفعالیت و شد رکاهش  -

کلسیم ل نتقاال مثاای بر، مهم گیاهیی هاامندوری در ایی ضرایع عناصر غذزتوه و خلی گیال دانتقاایت ودمحده شد میور

ق تفااین د. اباشه خل گیاغذایی در داعناصر د یع مجدزتوه در ظرفیت گیااز بیشتر ه، گیادرون موضعی ز قتی نیاه ومیوبه 

ز نیاافزایش با ای رویداده، و هخیری بافت های ذیا توسعهن میوه پرشدل طودر یا ، رگبزی هاهمیوورت مجادر معموال ً

برخیعناصر ک کم تحری نتیجهدر یا باشد و در ارتباط میپتاسیم( وژن و نیترص )بخصویی غذاموضعی به عناصر ر بسیا

به دلیل پیش ند اتومیه خل گیاغذایی در داعناصرک تحر .هددمیر( در آوند آبکش روی بوو کلسیم ص)بخصوص خا

خشکی ی هاود شود. دورهحدمچوبی، غذایی در آوند عناصر ل نتقاگ و محدود شدن ابری توسعهنسبت به گلدهی افتادن 
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ک در یی غیرمتحراعناصر غذل نتقاده و اکرود محدرا در آوند چوبی تعرقی و تبخیر ن نند جریااتونیز مید یازطوبت ریا  

 .نمایدود محدآوند آبکش را 

ریزش ی مرحلهل دو طوه در یش حفظ میوافزالیل دبه و بعد از آن هی دشکوفهی مرحلهدر برگی ی هاپاشییییمحلول

یادیمیباشد. ر بهال طودر یکی ژفیزیولو تمایز گلدهی  ز غال آطودربرگی ی د اورهبررند که کان داده انشامحققین ز

ده ی افزایش مقدار سای نتیجهش از بیی چیزبوده که یکی ژید فیزیولوافواوره دارای هد. دتغییر را کل د ند عملکراتومی

 نیتروژن گیاه می باشد. 

گلدهی  ی غذایی را در دورهضعیت عناصر تواند وغذایی میشت( عناصر دابراز فصلی )پس خر آبرگی د بررکا

از پس ی ل در دورهشت فعادابراز برگی پس د عملکرگ و زمان عمر برلطوکه بستگی به کیفیت  و . د بخشدبهبوره بها

رد مو، در شتدابراز پس ی ر دورهغذایی دبرگی عناصرد بررهد که مزیت کادمین هد نشااشو، کلیر به طودارد. شت دابر

ند متحرغذایی عناصر مان ند آبکش  ل نتقار را اگی بودهاییکه به ساگونهر، درهمچنین بوو پتاسیم وژن، نیترک در آو

د کوی ربه مرحلهن ورود مان در زختاوژن درنیترای تأمین یجی برروش رابرگی ی اسیییت. کاربرد اورهبیشتر ، هنددمی

ن در ختاه بهتر در درتشکیل میوخفته وگلی هانهاجووژن کل یش نیترافزاموجب ه پاییزی ی اورهپاشیییمحلول. باشدمی

بهتری برخوردار تحمل از  قابلیت فصل پاشییی در طول محلول مقایسه با اوره در خر فصل د آبررکا. دشوفصل بعد می

حتی با بطه با سمیت گیاهی در رانی ارنگ. ه اسییتکنندان کمتر نگرن، پیر شدل حای در هاگبر، در سمیتا یراسییت، ز

یش  افزاپاییز موجب د اوره در بررکا. د( به دلیل ریزش طبیعی برگ کاهش می یابدصدر 16 تا 5اوره )باالتر ی غلظتها

 ره می شود.شد بهار

نصر این دو ع در کنار نیتروژن، عنصر غذایی روی از اهمیت زیادی در تغذیه انار برخوردار است و درخت انار نیاز مبرمی به

دارد. محلول پاشی برگی روی، منگنز، بور و مس قبل و پس از گلدهی و یا تابستان بسیار موثر و مقرون به صرفه بوده و 

کمبود این عناصر را برطرف می سازد.کمبود نیتروژن موجب زرد شدن برگ های پیر و کاهش رشد سرشاخه ها و کاهش 

شد بیش از حد رویشی و در نتیجه کاهش میوه بندی، تأخیر در بلوغ میوه گردد. عملکرد می شود. زیادی نیتروژن موجب ر

کند و در صورت مصرف زیاد منجر به ایجاد بافتهای نرم و افزایش پاجوش و  نیتروژن رشد رویشی درخت را تحریك می

میایی ع کودهای آلی و شیتنه جوش در درخت شده و بر فرآیند تولید محصول اثر معکوس میگذارد.نیتروژن خاک از دو منب

رم نیترات نیتروژن به فباشند.  تامین میگردند. کودهای حیوانی و کودهای سبز عمده ترین منابع آلی تامین نیتروژن می
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 %5/33نیتروژن و نیترات آمونیوم با  %46کود اوره با آمونیوم، سولفات آمونیوم، نیترات پتاسیم و اوره قابل استفاده می باشد. 

ترات یك نی باشند. نیتروژن از عمده ترین کودهای شیمیایی و منبع تامین نیتروژن می %5/26نیتروژن و نیترات پتاسیم با 

 تواند بطرف ریشه ها حرکت کند و یا آنیون بسیار محلول است که بوسیله خاک جذب نمی شود و از اینرو براحتی می

نیز متحرک و علی رغم جذب آسان میتواند با آبشویی از دسترس خارج  بوسیله آبشویی از دسترس گیاه خارج شود. اوره

شود و از اینرو تحرک و آبشویی آن محدود  ها جذب ذرات خاک می شود، اما آمونیوم بار مثبت دارد و مثل سایر کاتیون

ر ترکیبات باشد. سای د میاوره بطور کامل در آب محلول بوده و از اینرو تنها ترکیب مطمئن برای استفاده در تانك کو است.

گردد به هیچ عنوان از این کودها در تانك کود استفاده  اینرو توصیه می زنیتروژن امکان انحالل کامل در آب را نداشته و ا

در مورد مصرف کود نیتروژن همیشه به  گردد. ها منجر می . بی دقتی در این امر به گرفتگی سراسری قطره چکاننشود

باشد که بسیار  می C/N = 10توجه داشته باشید. بهترین نسبت  Nو ماده معدنی نیتروژن Cی کربن نسبت بین ماده آل

کاهش یابد از اینرو قبل از تامین کمبود نیتروژن از طریق کود شیمیایی  2به کمتر از نباید این نسبت در عمل است ایده آل 

 .تخواهید داشا قدرت رویش باال و توان زایشی محدود کنید در غیر اینصورت درختی ب اقدامبه افزایش ماده آلی خاک 

هرس نقش اساسی در هدایت رشد درخت در جهت زایشی و یا رشد رویشی دارد که این مسئله به واسطه تغییر قدرت 

افتد. این مسئله در مورد هرس ریشه نیز صادق است. تعادل رشد رویشی به زایشی منبع و مخزن در درختان اتفاق می

 آوری در درختان انار گردد.ند موجب افزایش عملکرد و کاهش مسئله سالتوامی

افزایش رشد رویشی و کاهش گل انگیزی درخت گردد. از اینرو  باعث تواند در پایان زمستان می نیتروژنغلظت باالی 

ابتدا یك سوم کود نیتروژنه از ترکیبات آمونیوم را در اواخر پائیز و پس از خواب  ،نوبت 3را در  گردد نیتروژنمیتوصیه 

رفتن درخت در اعماق زمین چال کود کرده و تا پایان اردیبهشت و تبدیل شدن میوه ها از تحویل کود نیتروژنه همرا آب 

در  ین همراه آب آبیارییدر غلضتهای پا آبیاری و سایر روشها جدا خودداری کنید. پس از این مقطع بهتر است این کود را

چند نوبت برای درخت تا اواخر تیر ماه تامین نمائید. در اواخر دوره رشد نیز تامین کود نیتروژنه در غلظت کم همره آب 

 آبیاری جهت کامل شدن میوه ها موثر خواهد بود.
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 توصیه کود اوره براساس درصد نیتروژن کل خاک  -0جدول  

 (۴اوره )کیلوگرم در هکتار ( ) نیتروژن کلدرصد 

 ۱55-۱05 ۱0/5کمتر از 

65/5-۱6/5 ۱55-۹05 

5/۴-6/5 ۹05-205 

 < 205 5/۴بیشتر از 

 ( اگر برای تامین نیتروژن مورد نیاز ازکود سولفات آمونیوم استفاده شود ، مناسبتر خواهد بود ۴) 

 

حداکثر فسفر قابل جذب گیاه در پی . دارندنیاز ه فسفر زیادی برای تحریك رشد ریشه ها انار بهای جوان  نهال

-1اتفاق می افتد فسفر در خاک بصورت 5/7تا  5/6اچ  خاک بین 
3PO2H ،2-

3HPO  ،3-
3PO  قابل جذب است که در

و سوپر فسفات  %7فرم اول بیشتر و سریعتر جذب میشود.کودهای شیمیایی فسفاته در انواع مختلفی نظیر سوپر فسفات 

درصدکه این دو از سنگهای فسفاته  21و   7/8 که در آب نسبتا محلولند، همچنین منو و دی آمونیوم فسفات %12تریپل 

میگردند. کمبود فسفر بر رشد کلی درخت و ریشه ها اثر گذار است. در این حالت شاخه  تولید شده و بمرور تبدیل و جذب

ها کوتاه و باریك شده برگهای جوان کوچك میگردند و زودتر از سایر برگها میریزند، همچنین گلدهی درختان بطور 

اقه و ر می افتد. قرمز شدن سیابد و رسیدن و بلوغ میوه ها نیز به تاخیی چشمگیری تحت تاثیر کمبود فسفر کاهش م

ریعتر باشد زیرا این کمبود بر تشکیل س ارغوانی شدن برگها و خشك شدن نوک برگهای پیرتر از عالئم کمبود فسفر می

های اسیدی و بازی با محدودیت مواجه است. در خاک  در خاک رنگدانه های آنتی سیانین اثر گذار است.جذب فسفر عمالً 

ه جذب مخصوص بر روی سطوح ذرات اکسید آلومینیم و آهن رسوب و به صورت فسفات آلومینیم اسیدی قوی فسفر بوسیل

و آهن محبوس میگردد. در خاکهای بازی فسفات کلسیم کم محلول تشکیل میشود و فسفر جذب شده از محلول خاک 

ه ها غیر قابل آن برای ریشبوسیله ریشه ها با این فسفر جایگزین میشود و اگر کود فسفری به خاک اضافه شود بیشتر 

قابل سانتی خاک  36در عمق و جایگزاری یك نوبت در سال و در انتهای پائیز در جذب میباشد.نیاز درخت انار به فسفر 

.رابطه مثبت و معنی داری بین میزان مواد آلی و فسفر قابل جذب در خاک وجود دارد و وجود میزان برطرف شدن می باشد

 خاکهای مناطق انارکاری نشان دهنده مصرف باالی کود دامی و مواد آلی است.فسفر محلول باال در 
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 توصیه کود فسفاته براساس میزان فسفر قابل جذب خاک -6جدول 

 فسفات آمونیوم  )کیلوگرم در هکتار( رم در کیلوگرم(گفسفر قابل جذب )میلی

 ۴55-۴05 0کمتر از 

۴5-0 ۴55-۳0 

۴0-۴5 ۳0-05 

 صفر ۴0بیشتر از 

 

های عمومی مصرف کود هستند و میزان آنها براساس نوع بافت خاک، درصد کربن این مقادیر به صورت توصیه

 آلی در خاک و پی اچ، قابل تغییر است.

شود. در مقایسه با فسفر پتاسیم در مقادیر بیشتری در کمبود پتاسیم از عوامل اتالف آب درختان محسوب می

باشد. کودهای شیمیایی پتاسه بصورت سولفات  یم K+شکل قابل جذب پتاسیم بصورت یون شود. ها یافت می انواع خاک

باشند کلرور پتاسیم می پتاسیم )کامالً محلول در آب( و %26نیتروژن و  %10با  پتاسیم، نیترات پتاسیم %5/41پتاسیم با 

ی پتاسیم را از سطح خاک گرفته و رو ند و معموالًگیاهان به مقدار زیادی پتاسیم نیاز دار .استکه مورد اول بیشتر رایج 

یم کند. پتاس ریشه ها ذخیره میکنند. با جذب پتاسیم توسط ریشه ها خاک مجاور پتاسیم را در محل ریشه ها آزاد می

در سطح رویی خاک از غلظت باالیی برخوردار است. برگردان کردن خاک سطحی و شخم سالیانه بستر خاک به  عموماً

فزایش اهای دوره ای در باغات انار  کند. از نتایج ملموس خاکپوش سطح پتاسیم خاک در محدوده ریشه کمك می افزایش

ت اواخر پائیز و در دو نوب شودنیاز هر درخت انار به پتاسیم اگر توسط سولفات پتاسیم تامین  باشد. سطح پتاسیم خاک می

توجه داشته باشید تامین پتاسیم الزم در تابستان  استفاده می شود.سانتی خاک  26میزان برابر در عمق ه اوائل تابستان ب

دهد که در غالب خاکهایی که باغ انار در آنها احداث شده است، به بر سطح تعرق گیاه اثر مثبت دارد.تحقیقات نشان می

در صورت سبك بودن خاک و کاهش ماده آلی و همچنین میزان کافی پتاسیم وجود دارد اما محققان معتقد هستند که 

میلیگرم در کیلوگرم( می توان نسبت به مصرف سولفات پتاسیم به میزان  256پایین بودن غلظت پتاسیم در خاک )کمتر از 

 نیم الی یك کیلوگرم به ازاء هر درخت بارده اقدام کرد. 
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علی رغم اینکه مقادیر زیادی کلسیم توسط گیاهان  شود.کلسیم از عناصر ضروری برای رشد گیاه محسوب می 

شوند اما در عمل نیاز گیاهان به این عنصر بیش از نیاز به عناصر کم مصرف نیست. کلسیم بطور عمده از خاک جذب می

ه کلسیم اباشد. در بین عناصر مورد نیاز گی ها وجود دارد، بذر و میوه ها نیز حاوی مقادیر متنابهی از این عنصر می در برگ

فعال بر روی  هایجایگاهدرصد  86های کلسیم حدود  در کنار منیزیوم در محلول خاک بیشترین فراوانی را دارد. یون

سیار مهمی شود. کلسیم عنصر ب آیند تبادل کاتیونی کنترل میرذرات خاک را در اشغال دارند این دسترسی فراون توسط ف

های رس جذب ریشه  از محلول خاک یا کمپلکس 2Ca+ر به شکل یونبرای نمو ریشه و اعمال آن است. این عنص

ها از مقدار کافی این عنصر برای رشد رضایت بخش گیاه برخوردارند. بعالوه در بسیاری از  اکثر خاک شود. معموالً می

د دارد وشود کلسیم بصورت جزء ثانویه و بشکل ناخالص در آنها وج کودهای شیمیایی که به صورت دوره ای مصرف می

یست یابد.کمبود کلسیم در باغات انار امر مشهودی نی بنابر این مصرف کودهای کلسیمی بشکل مستقل بندرت ضرورت م

اما محلول پاشی این عنصر بویژه برای افزایش کیفیت وع کودها در برنامه جاری باغات انار قرار ندارد. ن از اینرو مصرف این

ر برای رفع کمبود کلسیم دمیوه انار توصیه می گردد. در شرایط مصرف خاکی و جلوگیری از عوارض پوستی بر روی 

 گردد.توصیه میشود مصرف گچ به میزان ده تن در هکتار ط قلیائیت خاک که به جهت وجود سدیم زیاد حاصل مییشرا

 آب آبیاری در اکثرهای انار و وجود بی کربنات فراوان در  با توجه به آهکی وگاهی شور بودن خاکهای زیر کشت باغ

ای زیرکشت و تامین نیاز غذایی گوگرد و کلسیم، مصرف همناطق زیرکشت و از طرف دیگر ضرورت اصالح پی اچ خاک

همچنین برای تعدیل اثر سدیم فراوان و اصالح  کودهای گوگردی همراه با مواد آلی به صورت کانالکود و یا چالکود و

نسبتهای کلسیم به سدیم  )
Na

Ca(  و کلسیم به منیزیم )
Mg

Caها موثر است. ( مصرف سولفات کلسیم  )گچ ( درباغ 

شکیل شوند بلکه از تکمبود منیزیوم نه تنها گیاهان زرد میدر شود. در برگ درخت انار مقادیر فراوانی منیزیوم یافت می

توسط گیاه جذب  2Mg+شود. این عنصر بصورت کاتیون دو ظرفیتیهای گیاهی ماند کاروتن کاسته میسایر رنگدانه

منیزیم در دسترس  %36و اکسید منیزیم با  %16شود. شکل تجاری این عنصر بصورت دولومیت، سولفات منیزیم با می

یاز به نباشد و علی رقم غلظت باالی این عنصر در برگ درختان انار شیمی خاک منیزیوم نزدیك به کلسیم می باشد.می

گرم سولفات منیزیم در  166باشد. برای رفع نیاز هر درخت انار به این عنصر سالیانه حدود این عنصر در حد معمول می

 .گرددتوصیه میاواخر پائیز 

-2شود. گوگرد بصورت آنیون سولفاتها یافت میویژه در برگه گوگرد به مقدار فراوانی در گیاه ب
4SO در محلول خاک

گوگرد، سولفات  %12برخی کودهای شیمیایی دارای مقادیر مناسبی گوگرد هستند. سوپر فسفات معمولی  وجود دارد.
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نقش گوگرد در کنترل اسیدیته خاک باعث شده استفاده  باشد. گوگرد می %17گوگرد، سولفات پتاسیم دارای  %24آمونیوم 

قرار گیرد. به جهت وجود این عنصر در ترکیبات ثانویه  همراه کودهای دیگر در دستور کار باغدارانه مکرر از این کود ب

درصد  56هم اکنون کودهای گوگردی با غلظت حدود  سایر کودها کمبود آن در باغات انار کمتر گزارش شده است.

 گرم کود 166باشند، برای تامین نیاز سالیانه درختان انار به عنصر گوگرد حدود  بصورت پودری و گرانوله در دسترس می

 .گرددتوصیه میمراه سایر کودها در عمق خاک در اواخر پائیز ه گرانول گوگرد به

هایی که میزان آهك باالست مقدار منگنز قابل دسترس شود. در خاک منگنز از عناصر غذایی کم مصرف محسوب می

ژه در د این حالت بویباش های پیر می ها در برگ کم است. مهمترین عالمت کمبود منگنز بروز حالت زردی بین رگبرگ

رایجترین کود منگنز  شود و گاهی نیز با توقف رشد سر شاخه ها همراه است.های باالتر بیشتر مشاهده میشاخهسر

های قلیایی قابل مصرف هم در خاک درصد منگنز است این کود هم در خاک های اسیدی و 26و یا  16سولفات منگنز با 

های اسیدی قابل مصرف است  د منگنز خالص به دلیل حاللیت محدود فقط در خاکدرص 76است اکسید منگنز با حدود 

درصد منگنز در دسترس است 12با  Mn-EDTAمثل  کالت این کودمنابع  های آهکی ایران ندارد.و کاربردی در خاک

گرم  56انار حدود برای تامین منگنز درختان  شود.که مصرف آن در شرایط حاد کمبود ، به صورت برگ پاشی توصیه می

یاری برای همراه آب آبه . استفاده از کالت منگنز نیز بگرددتوصیه میهمراه سایر کودها در اواخر پائیز ه سولفات منگنز ب

 گردد.ئل خرداد توصیه مییها در او یك نوبت پس از کامل شدن گل

. باشد می2Cu+خاک کاتیون دو ظرفیتیمس در  بمس در تشکیل کلروفیل و پدیده فتوسنتز دخالت دارد. فرم قابل جذ

ود ش دهد، این فلز در اسیدیته باال بسختی جذب می فرآیند جذب مخصوص قابلیت دسترسی مس را تحت تاثیر قرار می

معمولترین منبع معدنی این مس   %25سولفات مس با  از اینرو استفاده از ترکیبات سولفاته در حل این مشکل موثر است.

 پاشی مورد استفاده قرار گیرد. بهتر است این کود بهتوان بصورت چال کود در بستر خاک یا محلولمی باشد کهعنصر می

ط کمبود حاد یك نوبت یو در شرا مورد استفاده قرار گیردگرم بهمراه سایر کودها در اواخر پائیز در عمق خاک  26میزان

ن . بدلیل اسیدی بودن ایگرددتوصیه میل خرداد یاواها به میوه در پاشی با کالت مس پس از تبدیل شدن گلمحلول

 مصرف شود. هزاردر  2ین حداکثر یکالت در موقع مصرف باید در غلظت پا

ولیسم دهی، متابهای مریستمی گیاه موجود است. این عنصر در پدیدهای گلدهی، میوهبور در نقاط رشد و در بافت

دخالت دارد و همچنین نقش بارزی در رشد لوله گرده داشته و اثر  ها و تقسیم سلولینیتروژن، حرکت و عمل هورمون
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به اثبات رسیده است. این عنصر در خاک بصورت  هزنی دانه گردکنندگی آن در جذب اکسیژن و قند برای جوانهتحریك 

پوست، ردگی وگردد. بد شکلی میوه ها، ترک خموجود بوده و بهمین صورت نیز جذب گیاه می 3BO2Hاسید بوریك

 درختان میوه برای رفع کمبود بور از باشد.بروز شکاف در پوست درخت از عالئم کمبود بور می سخت شدن میوه و بعضاً

و میتوان از  هستند گیرند. این مواد در آب بسیار محلولبهره می %11یا بوراکس با غلظت  %17اسید بوریك با غلظت 

هره گرفت. بدلیل دامنه باریك غلظت مناسب بور در خاک و خطر مسمومیت پاشی یا کودهی در خاک بحلولمآنها بصورت 

گرم برای هر  16باشد. این کود را به نسبت بور توصیه ما به استفاده دقیق از اسید بوریك بصورت کوددهی در خاک می

در هزار یك  2غلظت  باپس از کامل شدن گلها  ،در صورت نیازگردد. توصیه میدرخت همراه سایر کودها در اواخر پائیز 

ا هنوبت در اوائل خرداد و یك نوبت در اواخر شهریور همزمان با خنك شدن هوا و تغیر رنگ میوه ها و قبل از رسیدن میوه

 .گرددتوصیه میپاشی محلول

برتقسیم ه یژم و وهنگازود تأثیر دارای و  های موجود در متابولیسم گیاه نقش داردروی در بسیاری از آنزیم

کند. . روی بطور غیر مستقیم روابط آب در گیاهان را تنظیم میتئین میباشدوسنتز پروسیدنوکلئیك امتابولیسم ، سلولی

که  IAA فقدان اکسین .وجود این عنصر برای سنتز اسید آمینه تریپوفان که در تولید اکسین دخالت دارد ضروری است

شود. روی به شکل کاتیون  سلولی و کاهش جذب آب در گیاه می دهد باعث عدم رشد دیواره در اثر کمبود روی رخ می

را  %36گرم سولفات روی  36برای تامین نیاز سالیانه هر درخت انار به روی حدود  شود.جذب گیاه می 2Zn+دو ظرفیتی

ساخته  روی . هم اکنون بسیار از کودهای پر مصرف با ترکیباتی حاویکنندتوصیه میهمراه سایر کودها در اواخر پائیز 

پاشی و همراه آب آبیاری در تانك کود برای یك نوبت در اوائل شوند همچنین استفاده از کالت روی بشکل محلولمی

ی نتیجهدر باشد. زردی در برگ های جوان اغلب نشان دهنده کمبود آهن و روی می باشد.دوره رشد میوه ها موثر می

جه امود روی شد باکمبوریل فصل دراواها گونهری از بسیار، بهادر شد ل راحی در هابافتعنصر روی در به ز زیاد نیا

گردد و درختان دچار تأخیر در باز شدن گلها و جوانه های کمبود روی و آهن در انار بیشتر در بهار مشاهده می. شوندمی

باشد. بین گره ها کوتاه تر ها کوچکتر و کلروزه بوده و در کمبود روی حاشیه برگ ها موجی میشوند. برگبرگی می

ر دگردد اما ممکن است گرسنگی پنهان مربوط به آنها ادامه داشته باشد. شود. در ادامه فصل عالیم کمبود ناپدید میمی

د عملکرو ناتومیگل ده، آگرژی فیزیولووبر تولید قابل توجهی ند تأثیر اتومید روی کمبوی خزان کننده هاگونهری ازبسیا

 شود و در درختان بالغ ممکنکمبود روی در درختان جوان با رشد سریع و در خاک های قلیایی بیشتر دیده می شته باشد.دا

است در اواسط تابستان نیز دیده شود. کاربرد خاکی آن گران و ناکارآمد تر است و به دلیل کم تحرک بودن آن در درخت، 
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دهی و در طول بهار و در ند نوبت به ویژه قبل و بعد از گلپاشی آن به صورت سولفات روی و یا کالت روی چمحلول

گردد. قبل از تغییر رنگ دانه های انار محلول پاشی آن به همراه بور، صورت مشاهده عالیم کمبود در تابستان توصیه می

. ندده انموارش گزرا ر و روی بود بررکاهم افزایی تأثیر د متعدت تحقیقامی گردد. اوره و به طور جداگانه کلسیم، توصیه 

و نمو یشی روشد سریع روی در طول ربه ه یژز ونیای هحتماال ًمنعکسکنندره روی ابهاپاشی محلولیی نسبتاً بیشتر راکا

ی هاگمقایسه با بران در جوی هاگبرد روی در یازًً  نسبتاذ نفوک روی در آوند آبکش و تحرمعدی باال، و نیز میزان گل

 . پیر میباشد

های آنزیمی گیاه است. وجود آهن برای سنتز کلروفیل ضروری است زیرا  آهن حضور در سیستم مهمترین عمل

ها در عمل تنفس گیاه  شود. اهمیت آنزیمهای آهن دار به ویژه سیتوکروم ها می کمبود آن باعث زردی یا کلروز در برگ

عنصر در خاکها زیاد است اما عالئم  شود. با وجود اینکه مقدار این جذب گیاه می 2Fe+آهن بصورت فرو واضح است.

های قلیایی و اسیدی به علت فقدان آهن محلول، این کمبود بروز میکند،  کمبود آن به وفور گزارش شده است. در خاک

ن تواند به ایجاد ایبر آن مقدار بیش از اندازه برخی از عناصر مانند فسفر، روی، مس، منگنز و نیکل در خاک میعالوه 

 گرم کود سولفات یا اکسید فرو بطور سالیانه تامین کننده نیاز هر درخت انار به عنصر آهن می 56کند.حدود  کمبود کمك

اضافه کردن این نمك به خاک چاره ساز نبوده و بهتر است از کالت آهن بصورت محلول پاشی  بحرانیط یباشد. در شرا

آهن از طریق خاک برای  138اربرد کالت سکوسترن محلول پاشی آهن یا ک. گرفتو یا ترکیب در آب آبیاری بهره 

و  پی اچهای شنی، باال بودن فسفر و مس در خاک ها، باال بودن گردد. کمبود آهن در خاکدرختان انار توصیه می

های آهکی، آبیاری بیش از اندازه، زهکش ضعیف )عدم رسیدن اکسیژن به ریشه ها(، دمای پایین خاک کربنات در خاکبی

 وجب کمبود آهن در درختان انار می گردد.همه م
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 عالئم کمبود آهن در انار -8شکل 

 

 انواع و شرایط توصیه کالت آهن -۳جدول 

 کالت آهن  دامنه پی اچ موثر

 Fe-EDTA  0/6تا  ۱

 Fe-HEDTA  0/6تا  ۱

 Fe-DTPA  0/۳تا  ۱

 Fe-EDDHA  ۳تا ۱
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 های انارریزمغذی برای باغ مصرف خاکی عناصرتوصیه عمومی  -8جدول 

 سال یکبار ( ۱به ازاء هر درخت بارده   )هر  کود عنصر غذایی

 گرم055-۴555 سولفات آهن آهن

 گرم ۴05-205 سولفات منگنز منگنز

 گرم 055-۴555 سولفات روی روی

 گرم ۴05-255 سولفات مس مس

 

زمستان همراه با کودهای شیمیایی اصلی و کود دامی کودهای محتوی عناصر ریزمغذی، بهتر است در پاییز و یا 

در نیمه خارجی سایه انداز درخت در عمق ریشه های فعال در زیرخاک به صورت کانالکود و یا چالکود قرار گیرند. در 

در هزار پس  5تا  2روش محلول پاشی، نیازی به مصرف مقادیر ذکر شده در جدول فوق نیست، بلکه می توان با غلظت 

روز محلول پاشی  36ریزش کامل گلبرگها، محلول پاشی را انجام داد و چنانچه عالئم کمبود برطرف نشد می توان هر  از

ساعت  72را تکرار کرد. توصیه می شود که ابتدا محلول پاشی بر روی یك درخت انجام شود و چنانچه پس از گذشت 

 ی در سطح وسیع انجام گیرد. پاشعالئم سوختگی بر روی برگ ومیوه مشاهده نشد ، محلول

در هزار به محلول  5برای افزایش کارآیی سولفات روی محلول پاشی شده، توصیه می شود کود اوره با غلظت 

روز تکرار کرد. در فصل  36پاشی را به فاصله توان محلولم کمبود مییکودی افزوده شود. در صورت ادامه یافتن عال

ه بعد از هرس زمستانه، سولفات روی را با غلظت دو درصد روی شاخه ها و تنه درخت خواب زمستانی، می توان بالفاصل

های ناشی از در هزار به چسب پیوند وپوشاندن زخم 2پاشی کرد. همچنین اضافه کردن سولفات روی با غلظت محلول

 .[6]اهد داشتهرس با این مخلوط، تاثیر به سزایی در کنترل کمبود روی و بهبود سریعتر زخمهای هرس خو

مولیبدن به مقدار بسیار کم برای گیاهان الزم است. این عنصر جزء تشکیل دهنده دو آنزیم مهم گیاهی بنامهای نیتروژناز 

و نیترات ردوکتاز میباشد. آنزیم نیتروژناز داری آهن و مولیبدن است و آنزیم نیترات ردوکتاز در متابولیسم دخالت دارد. 

شود. نیاز به مولیبدن در درخت انار بسیار محدود است و کمبود آن نیز  جذب گیاه می MoO-2مولیبدن بشکل مولیبدات

پاشی با مولیبدات سدیم یا آمونیم و یا استفاده از کودهای میکرو کامل بصورت محلول پاشی یا محلول اما گزارش نشده
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گرم مولیبدات سدیم و یا آمونیوم را همراه سایر  16توان حدود  همراه آب آبیاری موثر خواهد بود. برای سهولت کار می 

 نمود. کمبود این عنصر در خاکهای اسیدی بیشتر است. استفادهکودها در اواخر پائیز در خاک 

ب آ ترکیبات ثانویه و بعضاً همراه با  شود. بدلیل اینکه این عنصر عموماً جذب گیاه می Cl-2شکل آنیونی کلرایده بکلر 

از اما در صورت نی ای برای تامین کودهای کلراین ضرورت ندارد.ی وارد خاک شده کمبود آن ملموس نبوده و برنامهآبیار

باشد. اما در  تواند مفیدمحلول پاشی کلرور پتاسیم و یا کلرور کلسیم در جهت برطرف نمودن نیاز این دو عنصر و کلر می

 شرایط شور توصیه آن با احتیاط همراه است.

اشد. ب های آبیاری تحت فشار بهترین راه تامین کودهای شیمیایی استفاده آنها از طریق تانك کود می سیستم در

هم اکنون کودهای کامل قابل حل در آب تولید شده که در زمان توزیع توسط تانك کود با کاهش پی اچ آب ضمن ایجاد 

ها جلوگیری و باعث حل شدن و شستشوی  ه چکاناز رسوب عناصر در قطر عناصر کم مصرفط مناسب برای جذب یشرا

 گردد.آنها می

به خاطر داشته باشید که تعادل عناصر غذایی از اهمیت بیشتری برخوردار است. کوددهی بیش از حد موجب 

شود. مصرف بیش از اندازه نیتروژن موجب افزایش بیش از حد رشد رویشی و کاهش گلدهی و میوه بندی در انار می

شد رویشی و کاهش میوه بندی، کاهش کیفیت رنگ و طعم میوه ، تأخیر در رسیدن میوه، و مساعد شدن درختان افزایش ر

 در مواجه شدن با خطر سرمازدگی می شوند و خوگیری درختان را کاهش می دهد.

 

 مدیریت ماده آلی در باغ های انار .۳

)پایداری خاکدانه ها(، شیمیایی )افزایش ظرفیت مواد آلی به علت اثرات سازندهای که بر خصوصیات فیزیکی کاربرد 

. به طور ددتوصیه می گرنگهداری عنصری( و بیولوژیکی )اکتیویته بیوماس میکروبی( دارد، به عنوان رکن باروری خاک 

 توان به شرح زیر بیان داشت:  خالصه نقش ماده آلی در تامین سالمت و کیفیت خاک را می

 

 های خاکمیکروارگانیسمی منبع کربن و انرژی برای 1

 …ی منبع عناصر غذایی نظیر نیتروژن، گوگرد، فسفر و 2

 ی پایداری و نگهداری ذرات خاک به عنوان خاکدانه یا خاک واحد و کاهش خطر فرسایش خاک3
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 ی توسعه تخلخل خاک و افزایش ظرفیت نگهداری هوا و آب و تسهیل توسعه و رشد ریشهای درخت4

( و ظرفیت تبادل CECصر غذایی و جلوگیری از هدر رفت آنها با افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی  )ی حفظ و ابقای عنا5

 آنیونی 

-ین نگهداشتن وزن مخصوص ظاهری و ممانعت از ایجاد قشرها و پوستهیی جلوگیری از فشردگی و تراکم خاک با پا6

 های سخت، ترک و گسل

 خاک مثل کاهش چسبندگی، افزایش نفوذپذیری و نرمی خاکی افزایش قابلیت خاکورزی و تغییر در خصوصیات 7

 ی ابقای کربن از اتمسفر و دیگر منابع8

 های دیگرها، فلزات سنگین و بسیاری از آالیندهکشی کاهش اثرات محیطی منفی مثل اثر حشره0

 افزایش قدرت بافری خاک و مقابله با تغییرات سریع اسیدیته خاک  -16

 آب در خاک و کاهش تولید رواناب تعدیل سرعت نفوذ -11

شود. باروری و استفاده از کودهای آلی عامل اساسی در برقراری توازن تغذیه ای درختان انار محسوب می

حاصلخیزی یك خاک عالوه بر وابسته بودن به مقدار عناصر غذایی به توازن و تعادل آنها نیز شدیداً وابسته است. به 

شود، حتی در بعضی مواقع در جهت ای، مصرف کودها نه تنها موثر واقع نمیو تعادل تغذیه طوری که در حالت عدم توازن

، افزایش کود نیتروژنی Kکنند. مثالً در سطح ثابت عکس عمل کرده و کشاورزان را متحمل ضررهای اقتصادی فراوانی می

 کاهش آن نیز شده است، لذا اهمیت توازن نه تنها افزایش عملکردی را به دنبال نداشته بلکه در بعضی مواقع منجر به

ای در بعضی موارد و در مورد بعضی عناصر بیش از خود آنهاست بطوریکه متخصصین تغذیه اغلب برای آگاهی از تغذیه

دهند، اما از طرفی هم ایجاد توازن  های بین عناصر را به غلظت واحد آنها ترجیح می ای گیاهان نسبتوضعیت تغذیه

مصرف متعادل کودهای شیمیایی کاری بسیار دشوار و وقتگیر است و نیازمند صدها آزمایش کودی در مناطق تغذیه ای و 

باشد که غالباً هم به خاطر شرایط پیچیده خاک، نیاز و قدرت متفاوت گیاهان، رفتارهای متفاوت عناصر در  مختلف می

ر دهند. بنابراین استفاده از کودهای دامی که اکث نمیخاک، عوامل متغیر محیطی و شرایط مدیریتی مزرعه نتایج مطلوبی 

هند. چرا که ددامنه موفقیت را افزایش می ،دارا هستند ،کنندعناصر مورد نیاز گیاهان را تقریباً به نسبتی که آنها جذب می

کیلوگرم  5م، کیلوگرم کلسی 2کیلوگرم پتاسیم،  4کیلوگرم فسفر،  5/3، نیتروژنکیلوگرم  4در یك تن کود دامی خوب 

مدت در جهت تعادل پیش خواهد  دارد و خاک را در دراز ها وجود کیلوگرم گوگرد و به مقداری کمتر ریزمغذی 3منیزیوم، 
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کیلوگرم  166، نیتروژنکیلوگرم  126تن کود دامی مرغوب به یك هکتار خاک زراعی حدود  36برد. بنابراین با افزودن  

شود که تقریباً با نیاز گیاهان مطابقت دارند و البته بسته به نوع خاک و اک افزوده میه خبکیلوگرم پتاسیم  126و فسفر

 جبران نمود.شیمیایی توسط کودهای کمبود عناصر غذایی آن را گیاه بایستی 

مصرف کودهای آلی بر خواص بیولوژیك خاک اثر مثبت دارد. خاک یك محیط زنده است که بسته به نوع آن 

کنند و مهمترین نقش را در ندگی میزها  باکتری و ها ها موجود زنده از جمله قارچ مکعب آن میلیوندر هر سانتیمتر 

 بخشند. مواد آلی در خاک بر عهده دارند و به مراحل هوموسی و معدنی شدن مواد آلی سرعت می تحول جزیه وت

آلی خاک، محیط جهت رشد آنها مساعدتر  توان دریافت که با افزایش مواد های خاک میبا مطالعه بیولوژی ارگانیسم

های آن زیاد شود، طوری که هر چه مواد آلی خاک  )تا حدی( افزایش یابد ارگانیسمشده و بر جمعیت آنها افزوده می

 گیرد و هر چه خاک زنده تر باشد به دالیل زیر حاصلخیزتر خواهد بود:شده و خاک شکل زنده تری به خود می

 یدی یکی از ارکان حاصلخیزی خاک است(یتولید هوموس  )هوموس به خاطر خواص کلو -1 

 معدنی شدن وگردش سریع عناصر غذایی -2

 افزایش جذب عناصر غذایی توسط گیاهان به خصوص در مورد فسفر -3

 SO-2ل جذبه شکل قابها( و اکسیداسیون گوگرد و تبدیل آن ب ریزوبیوم -افزایش تثبیت نیتروژن )باکتریهای آزاد -4

ها به علت باال  ای دارد، چون که در این نوع خاکهای آهکی کشور ما اهمیت قابل مالحظه در خاککه این مسئله 

ها اغلب بی ثمر بوده و به شکل قابل  ها جمعیت کمی داشته و افزایش عنصری به خاک بودن پی اچ  تیوباسیلوس

های دیگر وارد عمل شده و در نتیجه گوگرد را به سولفات آلی میکروارگانیسم شود، لذا با وجود مادهجذب آن تبدیل نمی

 نمایند. که قابل استفاده برای گیاهان است تبدیل می

مقدار ماده آلی خاک به وسیله تعادل بین اضافه شدن مواد آلی گیاهی و جانوری و مقدار هدر رفت و تجزیه آن 

حت های مدیریتی به شدت تماده آلی باید همواره به وسیله عوامل و فعالیت شود. اضافه شدن و کاهش یافتنکنترل می

کنترل قرار داشته باشد. مقدار آب قابل دسترسی برای رشد گیاه اولین فاکتور کنترل کننده در تولید مواد گیاهی است. 

آلی در دمای نزدیك به  حاصلخیزی خاک و میزان دمای هوا دو عامل عمده دیگر به شمار میآیند. سرعت تجزیه ماده

صفر درجه خیلی پائین است اما با افزایش دما سرعت تجزیه ماده آلی به شدت افزایش مییابد. از اینرو در اقلیم گرم ایران 

یوانی به شکل کودهای ح گیرند جایگزینی مواد آلی عمدتاً  مواد آلی خاک بسرعت تجزیه شده و در سیکل مصرف قرار می
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ین ترین منابع تامباشد. کودهای حیوانی از عمدهزمانی متعارف از نکات قابل تعمل در مدیریت باغات انار میدر دوره های 

روند که هم اکنون نیز با ترکیبی از کودهای شیمیایی در فرآیند تغذیه باغات انار بشکل مستمر کودهای آلی بشمار می

ا ب ختلف در چند نوع کود دامی جهت مقایسه آورده شده است.ترکیب یا نسبت عناصر م  0شوند. در جدول استفاده می

از قویترین  Sو  N ،P ،Ca ،Mg ،Naتوان گفت که کود مرغی از نظر عناصر های مشابه میمالحظه جدول و ارزیابی

توان در  باشد در مجموع میغنیتر از آن می Kمشابه کود مرغی ولی از نظر  Nکودهاست. کود گوسفندی هم از نظر 

ل یکود گاوی را از نظر غنای عناصر مورد نیاز گیاهان قا و کود گوسفندی ،میان کودهای دامی متداول ترتیب کود مرغی

کود مرغی غنی بوده و عنصر آهن هم در کود اسبی  Mnو  Zn ،Cuها هم عناصر  شد. طوری که از نظر ریزمغذی

باید . در مورد رژیم تغذیه درختان انار می(0)جدول  بین را داراستباالترین مقدار را دارد و در این میان کود گاوی حالت بینا

به قابلیت جذب هر یك از عناصر غذایی در کودهای دامی توجه داشت و عالوه بر مقدار مطلق آنها باید این عامل را نیز 

ر داد. در صورتی که این توان صددرصد در بیالن قرارا تقریباً می Kو  Pدر بیالن غذایی دخیل دانست. بطوریکه مقدار 

 شود:  تمیز داده می نیتروژنمختلف بخش صادق نیست. در کودهای دامی سه  نیتروژنمطلب برای 

 نیتروژنی که مستقیماً قابل جذب است مانند نیتروژن معدنی و اوره -1

 ها و اسیدهای آمینهشود مانند پروتئیننیتروژنی که به آهستگی قابل جذب می -2

 نداکه عمالً غیر قابل جذب است مانند نیتروژنی که در ساختمان مواد آلی سخت تجزیه شونده وارد شده نیتروژنی -3
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 مواد معدنی موجود در چند نوع کود دامی رایج ترکیب -۳جدول  

 کود مرغی کود گوسفندی کود اسب کود گاوی واحد عنصر

 3/61 3/62 3/1 2/26 درصد N نیتروژن

 1/99 0/68 0/54 0/64 درصد P فسفر

 1/66 2/97 1/37 2/04 درصد K پتاس

 7/09 1/81 0/32 1/42 درصد Ca کلسیم

 0/89 0/47 2/3 0/44 درصد Mg منیزیوم

 0/31 0/21 0/11 0/15 درصد Na سدیم

 0/61 0/49 0/33 0/4 درصد S گوگرد

 462/31 148 154/91 209/85 میلی گرم در کیلوگرم Zn روی

 124/92 27/03 61/67 54/78 گرم در کیلوگرممیلی  Cu مس

 528/39 352/78 402/94 238/18 میلی گرم در کیلوگرم Mn منگنز

 1681/22 4368/51 6193/1 1856/13 میلی گرم در کیلوگرم Fe آهن

 73/63 77/3 79/85 85/19 درصد ماده آلی

 48/41 30/32 34/26 20/09 درصد ماده خشک

EC 46 25/33 15/8 19/74 دسی زیمنس بر متر 

 7/5 8 7/3 7/5 - پی اچ 

 

درصد است  56درصد و در کود دامی مایع تقریباً برابر  16برابر  که به آسانی قابل در کود دامی جذب است بخش نیتروژنی

ابل جذب قباشد. اما نیتروژن آلی کودهای دامی به سختی ثیر آن تقریباً سریع و مشابه کودهای نیتروژنی معدنی میأو ت

درصد  56شوند. در حالت کلی فقط  ها یافت می گیاه هستند و بیشتر در ساختمان اسیدهای فولویك، هومیك و هومین

توان در بیالن کودی منظور کرد. در این رابطه باید زمان مصرف کود و سرعت به زیر  نیتروژن موجود در کود دامی را می
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درصد  16در صورت به زیر خاک بردن کود دامی برابر  نیتروژنبه طوریکه افت خاک بردن آن نیز مورد توجه قرار گیرد. 

درصد آمونیاک موجود است که این عمل از طریق متصاعد شدن  46-06و در صورتی که به زیر خاک برده نشوند برابر 

 شود. آمونیاک حاصل می

 -در نظر داشت و با توجه به نوع تجزیه گیاه بنابراین در یك مدیریت کودی صحیح باید تمام عوامل ذکر شده باال را 

طوری که امروزه برای رسیدن به  های کود دامی را از کودهای شیمیایی جبران کرد. خاک و نوع کود دامی کم و کاستی

عملکردهای باال مخصوصاً در واریته های پر محصول چاره ای جز مصرف تلفیقی کودهای آلی و شیمیایی و یا کودهای 

مام نیاز توانند ت چرا که کودهای آلی با توجه به سرعت کم معدنی شدن نمی رفیت بهمراه کود حیوانی نیست.آلی پر ظ

غذایی گیاهان پرمحصول را تامین نمایند و استفاده مطلق هم از کودهای شیمیایی، خاک را در جهت تخریب و پسرفت 

پوسیده استفاده کرد چرا که استفاده از کودهای دامی بهتر است در مزارع از کودهای دامی  حاصلخیزی سوق خواهد داد.

)زردی عمومی برگ درختان(  نیتروژنتازه عالوه بر افزایش علفهای هرز و بیماریها، گیاهان را در اوایل رشد با کمبود 

و برای  مایندشود حتی االمکان در این حالت همراه ماده آلی از کودهای نیتروژنی استفاده نسازند.لذا توصیه میمواجه می

ماه در شرایط مناسب نگه داشت تا در  3-6ها و علفهای هرز بهتر است کودهای دامی را به مدت رهایی از خطر بیماری

ماه در زیر آفتاب مستقیم خورشید  6ت اکثریت این عوامل از بین بروند. بهتر است کودهای حیوانی حدود راثر تولید حرا

ضمن افزایش فعالیت شیمیایی و آمادگی جهت تجزیه و جذب توسط گیاه، علفهای هرز در هوای آزاد نگه داری شوند تا 

موجود در آن از بین بروند. نگه داری کود بصورت فله اولویت دارد زیرا در صورت توزیع کود در پای درختان و تاخیر در 

اگر در آزمایش خاک و تجزیه  ود.ر چال کود کردن آن میزان متنابهی از نیتروژن کود بصورت گاز آمونیاک از دست می

اشد ب برگ کمبود عناصر در حد بحرانی نبود و نسبت موجود در کود حیوانی برابر جدول فوق تامین کننده نیاز درختان می

 باشد. توصیه ما اجتناب از تلفیق کودهای شیمیایی با کود حیوانی می

پی می باشد اما در شرایط خاک های آهکی و در  1به  1 نسبت کود مصرفی نیتروژن به پتاسیم در انار در شرایط طبیعی

تغییر می یابد. به طور کلی در خاک های آهکی مصرف پتاسیم به میزان  25/1به  1باال و عملکرد زیاد این نسبت به  اچ 

 درصد بیشتر می باشد. 25

اشد. ب از نکات مهم و اثر گذار می کوددر مورد تغذیه درختان انار میزان کود، نسبت بین کودها، زمان کود دهی و کیفیت 

ر نوع . از اضافه نمودن هتوصیه می گردددر اواخر پائیز و قبل از یخ آب زمستان  ها انواع کود شیمیایی را با حفظ نسبت
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اجتناب کنید. در صورت مواجه با کمبود بحرانی از یك یا چند نوبت  ها به میوه شدیداً کود شیمیایی تا تبدیل شدن گل 

ند در نهایت تاکید به اجتناب از بکارگیری کودهای شیمیایی در فرآی دهی در آب آبیاری و یا محلول پاشی استفاده کنید.دکو

تغذیه درختان انار است. درخت انار ظرفیت آن را دارد که ریشه ها را در خاک گسترش داده و ظرفیت تغذیه درخت را 

ودهای آلی بیولوژیك و پر ظرفیت امکان تامین کلیه نیازهای تغذیه افزایش دهد. کودهای حیوانی و در صورت ضرورت ک

 .ای درخت با حفظ سالمت خاک را دارند

 شاخص های کیفی انار در بحث تغذیه .8

شاخص های کیفی انار شامل نداشتن ترک خوردگی، آفتاب سوختگی و پوسیدگی طوقه، رنگ پوست مناسب و صاف، 

 25/6درصد و تانن کمتر از  17ند به اسید و میزان مواد جامد قابل حل بیشتر از طعم مناسب بر اساس تعادل نسبت ق

 (.8باشد )شکل درصد جهت فرآوری می

 فرآوری و بسته بندی انار جهت صادرات در بازارهای جهانی -8شکل 

موجب افزایش اندازه و کیلوگرم برای هر هکتار در طی بهار در چند نوبت  26تا  15پاشی نیترات پتاسیم به میزان محلول

 (.0شود )شکل کاهش ترک خوردگی میوه می



      
    

11 
 

 دستورالعمل فنی تغذیه انار

 

 
بسیار متغیر و تابع شرایط رشد پوست میوه است. در شرایط شوری خاک و رژیم تشنگی، مختلف ترکیدگی میوه در ارقام 

ی شود. بعضی ممیزان ترکیدگی میوه افزایش می یابد. محلول پاشی درخت با اسید جیبرلیك باعث کاهش ترکیدگی میوه 

 کمبود بور در میوه های جوان دراز محققین یکی از عوامل احتمالی ترکیدگی انار را کمبود بور و نحوه آبیاری می دانند.

شرایط نمو میوه، به دلیل تغییرات شدید دمای روز و شب و تأثیر آن بر جریان مجدد بور در آوند آبکش، تأثیر زیادی بر 

میلی گرم در لیتر و در صورت امکان کاربرد تنظیم کننده رشد  56با محلولپاشی بور به میزان ترک خوردگی انار دارد که 

تواند تا حدود زیادی از بروز این  میلی گرم در لیتر( بر روی میوه های جوان )اندام هدف، میوه( می 46جیبرلیك اسید )

د و پس از آن آبیاری سنگین شود و یا بارندگی عارضه جلوگیری نمود. در زمان رسیدن میوه اگر خاک به شدت خشك گرد

 اتفاق افتد ترک خوردگی میوه بروز می کند. تأخیر در برداشت میوه نیز به این عارضه کمك می کند.

 

 

 

 

 

 سوختگی و ترک خوردگی میوه انار -۳شکل 
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کاربرد مواد آلی در خاک موجب بهبود حفظ آب در محیط ریشه می شود و تا حدود زیادی بر روی ترک خوردگی انار  

اثرگذار است. آبیاری انار می بایستی در طی توسعه میوه به صورت منظم انجام پذیرد. تنش رطوبتی یا آبیاری بیش از حد 

بیماری های قارچی در میوه ها می شود. زهکش خوب و  موجب افزایش ریزش برگ و ترک خوردگی میوه و افزایش

آبیاری منظم این مسئله را تا حدود زیادی بهبود می بخشد. پس از بارندگی و بالفاصله مواجه شدن با نور خورشید و 

خشك شدن سریع خطر ترک خوردگی میوه ها را افزایش می دهد. برای جلوگیری از خطر سوختگی عالوه بر مدیریت 

فاصله و جهت کاشت درختان( نوع تربیت و هرس در ایجاد سایه مهم می باشد عالوه بر این کاربرد مواد جلوگیری کاشت )

باشد. افزایش شاخ و برگ با مصرف کودهای مفید می Kaolinite clayکننده از سوختگی مانند رس کائولینایت 

عوامل اشد. بسفید شدن دانه میامل کاهش کیفیت انار نیتروژنه برای تقویت سایه دهی می تواند مفید باشد. از جمله عو

ژنتیکی و محیطی در پدیدار شدن این عارضه در انار شرکت دارند. ارقام مختلف انار نسبت به این عارضه بویژه در مواجعه 

یر رنگ یبا عوامل محیطی تشدید کننده از جمله خشکی و گرمای محیط در زمان نمو و تشکیل آریل ها و نیز در زمان تغ

دانه های انار، عکس العمل متفاوت دارند به عنوان مثال رقم انار رباب در مواجه شدن با این پدیده حساسیت نشان داده 

و با تغییر مدیریت آبیاری و تغذیه می توان تا حدود زیادی از بروز این عارضه جلوگیری نمود. همانگونه که قبالً نیز اشاره 

ب از تغییر شدید در رژیم آبیاری انار، روش آبیاری و نیز تعدیل درجه حرارت خاک با کاربرد مالچ شد نظم در آبیاری و اجتنا

در کف باغ می تواند تا حدود زیادی به جلوگیری از بروز این مسئله کمك نماید. کاربرد کودهای پتاسه از جمله سولوپتاس 

ا نیترات پتاسیم( قبل از وقوع تنش های محیطی پاشی )سولوپتاس یهم به صورت مصرف خاکی و هم به صورت محلول

از جمله تنش گرمایی و خشکی به تعادل آبی در درخت انار و نیز به افزایش توان میوه در جذب آب و تغییر رنگ دانه ها 

 درصد، سولفات روی به میزان دو در هزار )کالت روی یا اکسید 5/1کمك بسیاری می نماید. کاربرد کود اوره به میزان 

در هزار نیز موجب بهبود  5/1در هزار و و سولوبور )اسید بوریك یا بورات( به میزان  5روی(، نیترات کلسیم به میزان 

 کیفیت پوست انار و جلوگیری از ترک خوردن و نیز کاهش عارضه سفید شدن دانه انار می شود.   
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ه کدر تصویر فوقانی  امادر هر دو تصویر ظاهر انار دارای پوستی قرمز و شفاف میباشد  -۴5شکل 

میوه انار دارای رنگ سرخ مات و تاجی گسترده و بلند و  ،درخت بدون کود شیمیایی تغذیه شده

پوستی نازک میباشد، دانه های میوه انار آبدار و برنگ قرمز تیره دیده میشوند، و انار دارای مزه 

میوه انار علی رغم برخورداری از پوست قرمز چشم نواز زیر.اما در تصاویر استکمی ترش وس مل

میایی شیهای کود تغذیه نامتعادل و مصرف بی رویه دارای تاجی بسته و پوستی کلفت میباشد. 

 شدن به دلیل مصرف نیتروژن زیاد می شود.مزه بی دانه ها و شدن کم رنگ و کم آب  موجب

 

. می شودشت دابرن ماه در زپوست میودر ین عناصر ایش غلظت افزاپتاسیم موجب و شت کلسیم دابراز یش پمحلولپاشی 

ر ظهوداری معنیربه طو، شتدابراز هفته پیش رچها، پتاسیمو کلسیم وژن، نیتروی حای هادبا کون ختادربرگی محلولپاشی 

نیترات شت با دابراز پیش پاشی داد، ومحلولکاهشاد گرنتیی ساجهدر 8 تا 4 یمارا در انبار و در دپوستی ت ختالالا

 .می گرددشت دابرن ماه در زپوست میودر معدنی اد موار مقدش یافزاموجب  3KNOو نیترات پتاسیم  3Ca (NOکلسیم )
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