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لحاظازسالدرانارتنهزار۶۷۰وكشتزیرسطحهكتارهزار۶۰داشتنباایران
درباشدمیهكتاردرتن3۰انارعملكردباالترین.داردراجهاناولمقامصادراتوتولید

پنجمیانایندركه.باشدمیهكتاردرتن12تا8بینتنهاآنمعمولعملكردحالیكه
ازعبارتندیبباشند،بترتمیداراكشوردررااناركاشتوتولیدسطحترینباالكهاستانی

.یزد،اصفهان،مركزی،خراسان،فارساستانهای

:سطح زیر کشت انار در ایران



سنگیهایدیوارهبرشدهوحکماندهجایبهوآثارمورخینهایموجود،نوشتهشواهد
.استایراندراناربودنبومیدهندهنشانجمشیدتخت
استفادهآنهاازكشورهادربعضیكههستندپارسیالقاباز،نار،هنارانارهایواژه
.شودمی

:تاریخچه انارکاری در ایران 
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اطقمنترینمهماسپانیاوقفقاز،ماوراءمركزیوشرقیآسیای،میانهآسیایكشورهای
ترتیبهباناركنندگانتولیدبزرگترینحاضرحالدرو.باشندمیایرانازاناربعدكشت
.باشندمیامریكاواسپانیاقزاقستان،،ایران

:تاریخچه انارکاری در جهان 



Punica)علمینامباانار granatum)براق،برگهایبامتر،8-5طولبهدرختچهیک
بهكرویوگوشششهاییمیوهومترسانتی3قطرباقرمزهایگلباریک،وكشیده

انار.باشدمیفراوانهایدانهوچرمیزرد،یاوقرمزپوستبامترسانتی12-۷قطر
همیگرفتقراراستفادهموردنیزمیالدازقبلسال4۰۰۰ازوباشدمیهندوایرانبومی
وااروپبهسپسوچینوشمالیآفریقایبهآنجاوازهند،بهایرانازانارمصرف.است

معنیبهیونانیزباناز(Pomegranate)انارانگلیسیواژه.استیافتگسترشامریكا
.استستهنوعازانارمیوه.استشدهبرگرفته"پرهستهسیب"

:انار از نظر گیاه شناسی 



وپاجوشخارداروبیشكم.استنامنظمهایشاخهبابرگوشاخپرایدرختچهانار
نواحیودركنندهخزانبصورتگرمسیرینیمهوسیرسردمناطقدركههایی

هاگل.باشدمیمتر2-5درختمتوسطارتفاع.باشدمیسبزهمیشهبصورتگرمسیری
به،است،نارنجی،قرمزصورتیهایرنگبهدمگلبدونیاكوتاهدمگلباجنسیدو

.شودمیمشاهدهدرخترویچسبیدهبهمتائی15تا2دستجاتیاومنفردصورت

:انار از نظر مرفولوژی 



:  به طور كلی گلها بر روی درخت انار به دو شكل هستند
.كه به گلهای غیر ثمری درخت مشهورند: گلهای زنگوله ای -1
گلهای ثمری گیاه است، در گلهای ثمری قسمت انتهای : گلهای بطری شكل -2

دمگل از همان اوایل ظهور كامال بر جسته است ؛درحالیكه این موضوع در 
. كامال حالت معكوس دارد( غیر ثمری ) گلهای زنگوله ای 

مرغوب ترین انارها . تعداد گلهای زایا نیز به مراتب كمتر از گلهای نازا است 
.مربوط به گلهای اوایل فصل گلدهی است 



معروفومهمارقام.استایرانكلكسیوندرانارازمختلفرقم۷۶۰ازبیش
ساوه،آلکساوه،شیرین،میخوش،قرمزدانهشهوار:ازعبارتندایرانخوراكیانار

.كپشیشه،قرمزدانهاصفهانیملس
میانهآسیایكشورهایوایرانآناصلیرویشگاهكهP.granatumگونه
كه(اهكوتپا)مینیاتوریوزینتی,وحشی,اهلیانارهایگیاهیگونهایناز.باشدمی

كشورهایازمعدودیوایراننقاطاقصیدردارندزینتیوخوراكیجنبهبیشتر
.دارندوجودخودروووحشییادیموآبیكشتباجهان

نیستخوراكیاصالآنهاهایمیوهكهخوراكیغیرانارهاییاP.protopunicaگونه
.ندارندوجودایراندر

:ارقام انار 



.كردزیادشاخهخوابانیدنوقلمهپاجوش،پیوند،بذر،كاشتنباتوانمیرااناردرخت
جدابدونراقویوسالهدوهایپاجوش،بهارفصلدر:شاخهخوابانیدن

.باشدبیرونخاکازشاخهانتهایكهنحویبهخوابانندمیزمیندردرختازكردن
دراسفندوكنندمیقطعرااصلیدرختبهپاجوشاتصالمحلپاییزدرفصل

.آورندمیبیرونخاکازراآنسالهمان
رایجوترینمفید،ترینعلمی،ترینآسانقلمهطریقازاناردرختكردنزیاد:قلمه
درمترسانتی25تا1۰طولبه،ساله3تا2هایشاخهازهاقلمه.استروشترین

.گیردمیصورتآبیاریبالفاصلهكاشتازپس.شوندمیتهیهزمستان
.گیردمیانجامباریکروز1۰تا8فاصلهباآبیاری:توجه
تعداد.كندمیتفاوتمتر۶تا3هاردیفوفاصلهمتر5تا2ردیفرویهادرختفاصله

.باشدمیاصله1۶۰۰تا4۰۰ازآنهافاصلهبامتناسبهكتاریکدردرخت

:روشهای کاشت انار 
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.باشدمیعمیقرسیخاكهایاناركشتجهتخاكیشرایطبهترین:خاک
وبهترهامیوهكیفیتشود،انجاماگریكبارروز12-15آبیاریدور:آبیاری
.استكمترآنهاخوردگیترکمیزان

ساله1۰تا12درختهربرایگرمكیلو1۰تا14میزانبهرادامیكود:كوددهی
نزدیکتازمستان،دراواخرساله3۰درختهربرایگرمكیلو5۰-۷۰و

.دهندمیزمینبهنوروزعید



بهكهمختلفجهاتدروسالمقویشاخه4-5حدوداناردردهیفرمهرس:هرس
درختتنهبهنسبت(درجه35-4۰حدود)تریبازهایزاویهودارندقرارخارجطرف
و،دحدودتانیزراماندهباقیهایشاخه.كنیممیحذفراگذاشته،بقیهباقیدارند
.كنیممیكوتاهشانطولازسوم

هایشاخکتماموشودمیشروعسالهرماهمرداداواسطازسبزهرس
آنهاباتماساثردرهامیوهپوستتاشدهگرفتهدرخترویخارهایوخشكیده

.نبیندصدمه



آفات انار
Pomegranate Pests



كرم گلوگاه انار
Spectrobates ceratoniae (Pyralidae)

مالحظات
شده سموم تولید

فرموالسیون و مصرف در )
(هکتار

تغدیه و محل
فعالیت

تعدا
د 

نسل

زمستان 
گذرانی

محل و نحوه
تخم گذاری ایجاد خسارتنحوه

محل طریق
ه

نهاد تلفیقی پیشمبارزه
می شود و مبارزه 

شیمیایی توصیه نمی
:  شود

مبارزه مكانیكی-1
مبارزه بیولوژیک با-2

استفاده از زنبور 
تریكوگراما

ایجاد و حفظ پوشش -3
گیاهی و آبیاری منظم

نمی شودتوصیه

دا الرو ابتگل انارک،
از تاج مقداری 

تغدیه می كند و 
خود را به زیر 
پوست انار می 

رساند و از دانه ها و 
بافت آن ها می 

خورد

4

الرو كامل
داخل میوه 

های آلوده كه 
روی درخت 
باقی مانده اند

در )در تاج انار 
گلوگاه انار در
(بین پرچم ها

خوردن پوست ترک
انار و سیاه شدن و 
خشكی پوست انار از

خارج و در داخل ایجاد 
لهیدگی می كند به
دلیل تغدیه آفت و 

پاتوژن ها



حشرات کامل
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خسارت بر روی میوه



شپشک چینی
Ceroplastes sinensis (Coccidae)

مالحظات
شده سموم تولید

فرموالسیون و مصرف در )
(هکتار

تغدیه و محل
فعالیت

تعدا
د 

نسل

زمستان 
گذرانی

محل و نحوه
تخم گذاری ایجاد خسارتنحوه

محل طریق
ه

اقتصادی ندارداهمیت
.(درصد سمپاشی نمود۶۰در صورت لزوم می توان درختان آلوده به شپشک را در موقع ظهور حداكثر پوره با محلول دو در هزار ماالتیون )



شپشک چینی



شپشک روسی
Ceroplastes rusci (Coccidae)

مالحظات
شده سموم تولید

فرموالسیون و مصرف در )
(هکتار

تغدیه و محل
فعالیت

تعدا
د 

نسل

زمستان 
گذرانی

محل و نحوه
تخم گذاری ایجاد خسارتنحوه

محل طریق
ه

از اصطهبات فارسفقط
گزارش شده است

اهمیت اقتصادی ندارد
صورت لزوم می توان در)

درختان آلوده به شپشک را در
موقع ظهور حداكثر پوره با 
۶۰محلول دو در هزار ماالتیون 

.(درصد سمپاشی نمود

شاخه های جوان و 
برگ ها

2

2پوره سن 
روی سرشاخه 
های جوان 

درختان میزبان

زیر جلد 
شاخی حشره 

ماده

ضعف درخت باعث
می شود



شپشک روسی



شپشک روسی



شپشک واوی انار
Lepidosaphes concriformis (Diaspididae)

مالحظات
شده سموم تولید

فرموالسیون و مصرف در )
(هکتار

تغدیه و محل
فعالیت

تعدا
د 

نسل

زمستان 
گذرانی

محل و نحوه
تخم گذاری ایجاد خسارتنحوه

محل طریق
ه

اقتصادی ندارداهمیت
.(درصد سمپاشی نمود۶۰صورت لزوم می توان درختان آلوده به شپشک را در موقع ظهور حداكثر پوره با محلول دو در هزار ماالتیون در)



شپشک آرد آلود انار
Pseudoccus citri (Pseudococcidae)

Syn: Planococcus citri

مالحظات
شده سموم تولید

فرموالسیون و مصرف در )
(هکتار

تغدیه و محل
فعالیت

تعدا
د 

نسل

زمستان 
گذرانی

محل و نحوه
تخم گذاری ایجاد خسارتنحوه

محل طریق
ه

صورت لزوم می توان در
ک درختان آلوده به شپش

را در موقع ظهور حداكثر 
پوره با محلول دو در هزار 

درصد ۶۰ماالتیون 
.سمپاشی نمود

نیستخسارت اقتصادی
تنه و سر روی

شاخه ها
دهترشح عسلک و دوبا



شپشک آرد آلود انار



شپشک آرد آلود انار



كرم انار
Euzophera puniciella (Phycitidae)

مالحظات
شده سموم تولید

فرموالسیون و مصرف در )
(هکتار

تغدیه و محل
فعالیت

تعدا
د 

نسل

زمستان 
گذرانی

محل و نحوه
تخم گذاری ایجاد خسارتنحوه

محل طریق
ه

ها و میوهسر شاخه
چند 
نسل

الرو كامل زیر 
پوستک 
درختان

روی میوه های 
تشكیلتازه

شده و سر 
اه شاخه و گلوگ

انار

نسل های آخر خسارت
از . بیشتر است

سرشاخه های چوبی 
ه شده انار و میوه تغدی

می كند و در انبار هم 
به علت سوراخ هایی 
كه در انار ایجاد می 

كند باعث تشكیل
كپک های سیاه و آبی

روی آنها می شود و از 
بازار پسندی آن

.می كاهد





كرم انار



كنه تارعنكبوتی
Tetranychus urticae (Tetranychidae)

مالحظات
شده سموم تولید

فرموالسیون و مصرف در )
(هکتار

تغدیه و محل
فعالیت

تعدا
د 

نسل

زمستان 
گذرانی

محل و نحوه
تخم گذاری ایجاد خسارتنحوه

محل طریق
ه

نقش ارزنده به لحاظ
نه، پراداتورها در كنترل ك

سمپاشی توصیه نمی
ز، ولی در صورت نیا. شود

ا سمپاشی مناطق آلوده ب
.كنه كش انجام می شود

(WP80-90%)پروپارژیت -1
در هزار2-3

(EC25%)بروموپروپیالت-2
در هزار2-1.5

شیره برگ و جوانه
چند 
نسل

کنه کامل 
بارور

سطح در
برگ ها

از شیره ی تغذیه
گیاهی



کنه تارعنکبوتی



كنه انار
Tenuipalpus punicae (Tenuipalpidae)

مالحظات
شده سموم تولید

فرموالسیون و مصرف در )
(هکتار

تغدیه و محل
فعالیت

تعدا
د 

نسل

زمستان 
گذرانی

محل و نحوه
تخم گذاری ایجاد خسارتنحوه

محل طریق
ه

نقش ارزنده به لحاظ
نه، پراداتورها در كنترل ك

سمپاشی توصیه نمی
ز، ولی در صورت نیا. شود

ا سمپاشی مناطق آلوده ب
.كنه كش انجام می شود

(WP80-90%)پروپارژیت -1
در هزار2-3

(EC25%)بروموپروپیالت-2
در هزار2-1.5

شیره برگ و جوانه زیاد

جانور ماده 
بارور زیر 

پوستک های
تنه درخت

در سطح 
ا هزیرین برگ

به صورت 
مجتمع

ضخیم شدن و گاهی 
برگ ها و زنگ زدگی

گاهی زنگ زدگی 
پوست میوه





کنه انار



شته سبز انار
Aphis punicae (Aphididae)

مالحظات
شده سموم تولید

فرموالسیون و مصرف در )
(هکتار

تغدیه و محل
فعالیت

تعدا
د 

نسل

زمستان 
گذرانی

محل و نحوه
تخم گذاری ایجاد خسارتنحوه

محل طریق
ه

به لحاظ نقش ارزنده
پراداتورها در كنترل 
ه شته، سم پاشی توصی

ولی در صورت. نمی شود
نیاز با شته كش های 
.رایج سم پاشی می شود

EC)ماالتیون -1 57%)
در هزار2

(WP50%)پریمیكارب -2
در هزار۰/5-۰/۷

های سرشاخه
جوان، گل و میوه 
های تازه تشكیل 

شده

چند 
نسل

ماده های زنده 
زا روی سر
شاخه ها

عسلک و رشدترشح
قارچ فوماژین و باعث 
پیچیدگی برگ ها و 

ریزش گل و میوه های 
جوان می شوند





شته سبز انار



شته سبز انار



مگس سفید انار
Siphoninus granati (Aleyrodidae)

مالحظات
شده سموم تولید

فرموالسیون و مصرف در )
(هکتار

تغدیه و محل
فعالیت

تعدا
د 

نسل

زمستان 
گذرانی

محل و نحوه
تخم گذاری ایجاد خسارتنحوه

محل طریق
ه

نیستخسارت اقتصادی
زیرین برگسطح

ها
در سطح 
زیرین برگ

از شیره ی استفاده
نباتی



شته جالیز
Aphis gossypii (Aphididae)

مالحظات
شده سموم تولید

فرموالسیون و مصرف در )
(هکتار

تغدیه و محل
فعالیت

تعدا
د 

نسل

زمستان 
گذرانی

محل و نحوه
تخم گذاری ایجاد خسارتنحوه

محل طریق
ه

عسلک فراوان ترشح می
پیچیدگی كند باعث

برگ می شود

تا 
5۰
نسل
در 
شرا
یط 
گرم

روی تخم،
میزبان های 
مختلف از 
جمله انار

یاز شیره نباتتغذیه



شته جالیز



كرم سفید ریشه
Polyphylla olivieri (Scarabaeidae)

مالحظات
شده سموم تولید

فرموالسیون و مصرف در )
(هکتار

تغدیه و محل
فعالیت

تعدا
د 

نسل

زمستان 
گذرانی

محل و نحوه
تخم گذاری ایجاد خسارتنحوه

محل طریق
ه

ر شفیرگی ددارای گهواره
نزدیک سطح خاک 

هستند

ره و سایر سموم فسفدیازینون
(EC 60%)تماسی 

لیتر3-3/5
لیتر 4۰-2۰برای هر درخت )

ای محلول سمی بعد از آبیاری پ
.(درخت ریخته می شود

لریشه، در سنین او
ن روی ریشه گندمیا
و در سنین باالتر

روی ریشه درختان 
میوه

3تا2
نسل
در 
یک 
سال

الرو یک تا سه
ساله در خاک

ها و در شكاف
ترک ها به 

صورت مجتمع

كامل حشرات
مختصری از برگ 

درختان خورده و لكه 
های خورده شده روی 
پهنک برگ را ایجاد 

ز با تغذیه ا. میكنند
ریشه توسط الروها 
ر جریان شیره نباتی د
گیاه متوقف شده و 
باعث ریزش میوه و 
كوچک ماندن آن 

.می شود



کرم سفید ریشه



سوسک چوبخوار انار
Chrysobothris parvipunctata (Buprestidae)

مالحظات
شده سموم تولید

فرموالسیون و مصرف در )
(هکتار

تغدیه و محل
فعالیت

تعدا
د 

نسل

زمستان 
گذرانی

محل و نحوه
تخم گذاری ایجاد خسارتنحوه

محل طریق
ه

جلوگیری از -1
سرمازدگی باغات

تنظیم برنامه –2
یت آبیاری مناسب با وضع

باغات و جلوگیری از 
تنش های آبی در باغات

كوددهی و تقویت –3
درختان بر اساس نیاز

رعایت اصول –4
باغبانی و انجام هرس 
های اصولی و جلوگیری

از آفتاب سوختگی
اقدامات بهداشتی و -5

حذف شاخه های آلوده و 
.سوراندن آنها 

الروها حمله به 
ناحیه كامبیوم 

درخت باعث قطع 
آوندها و اختالل در 
جریان شیره گیاهی
شده و درنهایت 
خشكیدگی تنه و
شاخه درختان را 

.  باعث می شود
ل تغذیه حشرات كام

از پوست سرشاخه 
ها

1
در پیش شفیره

داخل چوب

به صورت 
مجتمع 

ر یامنفرد در زی
پوستكهای 
ا خشكیده و ی
روی پوست 

تنه

ه تنه و ساقه بخشكی
خصوص در باغات 

ضعیف
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