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 خالصه

 
در اثر تابش مستقيم      . مهمترين عامل خسارتزاي درختان انار محسوب مي گردد         ه وسر شاخه،  خشكيدگي تن 

 شده و از چوب جدا      متورقر، پوست از بين رفته،      اآفتاب روي قسمتهاي آفتاب گير تنه و سرشاخه هاي درختان ان        

مبتال  روي درختان    ، عالئم اوليه  هاز جمل ماندن ميوه    و كوچك   ، ريزش برگ   پژمردگي ،زردي، كم برگي  .  مي گردد

همراه )  Chrysobothris parvipunctata  (انارچوبخوار  با خسارت سوسك    معموالً   شديد   زيان هاي.  باشد مي

ريشه ها سالم هستند و در همان سال و يا           اما  .  را بدنبال دارد  درختان صدمه ديده   خشكي يا زردخشكي     سبزو  

سمت آفتابگير تنه و ناحيه       موارد   ردار بوده و در اكث      سمت آلودگي   .يد مي كنند سالهاي بعد پاجوش  زيادي تول     

 هم در درختاني كه مدتي در سايه ديوار و يا درختان ديگر قرار              خسارتميزان    .فوقاني سرشاخه ها آسيب مي بينند   

 قرار مي گيرند، بسيار     در معرض تابش مستقيم آفتاب      ، از جمله قطع درختان مجاور      ،بنا به داليلي    داشته و بعداً   

ميزان خسارت  .  معموالً اينگونه درختان در اثر شدت بيماري سبزخشك و يا زردخشك مي شوند            .  شديد مي باشد 

اقدامات انجام شده جهت جداسازي قارچهاي        .  است روي تنه هاي شيب دار نيز شديدتر         در درختان مسن و    

هاي ودنماتآلوده به نتيجه نرسيد و رابطه مستقيمي بين         بيمارگر از بافت هاي آسيب ديده و خاك اطراف درختان           

 باغات آلوده، با ميزان آلودگي و شدت عارضه نيز به           خصوصيات فيزيكي و شيميايي آب و خاك       يا    گياهي انگل

اما اختالف بين تيمارهاي    .   تضعيف درخت انار غيرقابل انكار مي باشد       هرچند نقش بعضي از آنها در      .اثبات نرسيد 

شده در آزمايشي كه بمنظور تعيين نقش تابش مستقيم آفتاب در بروز عارضه و راه كنترل آن انجام گرديد،                   اعمال  

نتيجه اول اينكه تابش مستقيم     .  اين آزمايش دو نتيجه مشخص در برداشت      .   درصد معني دار شد   ١در سطح احتمال    

ار استان يزد مي باشد و نتيجه دوم        آفتاب عامل اوليه و اصلي عارضه خشكيدگي تنه و سرشاخه در درختان ان               

در و آرد جو    )  نوعي رس ( مثل گل سفيد  ،اينكه رنگ آميري تنه و سرشاخه ها بوسيله يك ماده سفيد رنگ بي اثر             

 . روشي مؤثر و مفيد براي كنترل اين عارضه مي باشدفصل بهار و تابستان
 

 آميزي، يزد سوختگي، رنگ انار، آفتاب :هاي كليدي واژه
 

 مقدمه
ميوه اي گرمسيري تا نيمه       )  .Punica granatum L(انار

گرمسيري است و در نواحي ساحلي و مرطوب به  صورت هميشه           
سبز مي باشد، ولي در نواحي خشك با زمستانهاي سخت بصورت          

 اكثر محققين نوشته اند كه انار بومي ايران است.  خزان كننده است 
 

اليا، خاورميانه،   و بتدريج در مناطق آسياي مركزي تا هيم            
). ٢(آسياي صغير و حوزه مديترانه گسترش يافته است                  

 مراكش،  ، تركيه، مصر، تونس، يونان     ، ايتاليا ، اسپانيا ،هندوستان
پاكستان، ارمنستان، گرجستان، تاجيكستان،     ،افغانستان ،عــراق

 آذربايجان، يوگسالوي سابق، ليبي، لبنان، سودان،                    
     e-mail: Mansourshakeri@yahoo.com      منصور شاكري: مكاتبه كننده 



 ١٣٨٥، سال ١، شماره ٣٧مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٩٤

 

  قبرس، ،تركمنستان ،فرانسه، چين برمه، بنگالدش، موريتاني،     
 كشور  ٣٥و فلسطين اشغالي از جمله           آمريكا ،روسـيه ،ژاپن

 ).٣( انارخيز دنيا محسوب مي شوند
است و انار ايران از نظر سطح زير كشت،           ايران زادگاه انار     

 تنوع ارقام و كيفيت محصول مقام اول دنيا را             ، توليد، صادرات 
 باستثناء استان همدان،       هرچند در سراسر كشور،      .  داراست

ولي نواحي حاشيه كوير با تابستانهاي          درخت انار وجود دارد،    
گرم و خشك و آب و خاك نسبتاً شور مهمترين مناطق توليد               

 سال  ١٥نگاه اجمالي به آمار      .  اقتصادي انار محسوب مي شوند    
اخير نشان مي دهد كه سطح زير كشت انار طي اين سالها بين              

 تن و ٦٢٩٩٣٥ و   ٤٨٣٦٥٤كتار، توليد بين     ه ٦٠٤١٢ تا   ٥٣٨٠٠
 كيلوگرم در هكتار متغير         ١٢١٩٧ و     ٨٩٣٦عملكرد بين     

اين تغييرات عمدتاً ناشي از عوامل اقليمي، مثل             .  بوده است
 ).٣(سرمازدگي  مي باشد 

علي رغم انعطاف پذيري انار به انواع آب و خاك و شرايط              
 را نمي توان    نامساعد اقليمي، خسارتهاي ناشي از اين عوارض         

 ، سبز خشكي و     سرشاخه  ه و  خشكيدگي تن  .  ناديده گرفت  
پوست تنه و       .زردخشكي از جمله اين عوارض مي باشد           

سرشاخه هايي كه در معرض تابش مستقيم آفتاب قرار دارند، از           
در حاليكه  .  ه  ورقه شده و از چوب جدا مي گردد         ورقبين رفته،   

 طحمال تنه و س    سمت ش (معموالً  پوست در قسمت هاي سايه        
،  پژمردگي ،زردي، كم برگي .  سالم است )  دار  شيب يها تنهزيرين  

 عالئم اوليه روي     هاز جمل   ،ماندن ميوه  و كوچك   ريزش برگ 
 با   معموالً  شديد زيان هاي.  )١‐٥تصاوير  (مبتال مي باشد درختان  

 Obenb.    Chrysobothris(انارچوبخوار  خسارت سوسك    
parvipunctata(    ها و   كي يا زردخشكي تنه     سبزخش و همراه

ريشه ها سالم   اما   ،)٧ و   ٦تصاوير    (هاي آلوده را بدنبال دارد     شاخه
هستند و در همان سال و سالهاي بعد پاجوش  زيادي توليد                

 .مي كنند
  Schroet(Lebert et Cohn)گونه)  ١٣٦٤( و زكيئي  علوي

Phytophthora cactorum           را از كاشان و زكيئي و همكاران 
 Leonian  Phytophthora(Smith et Smith)ونه   گ )١٣٧٠(

citrophthora              را از استانهاي تهران و مركزي به عنوان عامل
د و انتظار مي رفت    ان بيماري سبزخشكي درختان انار معرفي كرده     

كه عامل اين عارضه در يزد نيز يك گونه از فيتوفترا باشد ، اما                

ررسيهاي انجام شده   اين مقاله ب  .  اين پيش بيني تحقق پيدا نكرد    
تحقيق روي اين عارضه و راههاي        چهار سال    و نتايج حاصل از   

 .را نشان مي دهدآن كنترل 

 
 خشكيدگي تنه و سرشاخه هاي درختان انار در اثر تابش ‐١شكل 

 مستقيم آفتاب
 

 
  زردخشكي سرشاخه هاي درخت انار در اثر تابش ‐٢شكل 

 مستقيم آفتاب

 
سرشاخه هاي درختان انار در اثر تابش  خشكيدگي تنه و ‐٣شكل 

 مستقيم آفتاب 
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 خشكيدگي تنه و سرشاخه هاي درختان اناردر اثر تابش ‐٤شكل 

 مستقيم آفتاب

 
 ورقه ورقه شدن پوست تنه درخت اناردر اثر تابش مستقيم ‐٥شكل 

 آفتاب

 
 خسارت توأم تابش مستقيم آفتاب و سوسك چوبخوار انار ‐٦شكل 

 روي تنه

 
  خسارت توأم تابش مستقيم آفتاب و سوسك چوبخوار ‐٧ شكل

 روي تنه و سرشاخه
 

 مواد و روش ها
  نمونه برداري‐الف

 باغ انار در سطح استان يزد بازديد و          ١١٦در اين بررسي از     
ضمن بررسي عارضه خشكيدگي تنه و سرشاخه در محل و               
تكميل پرسشنامه، از ريشه، تنه و سرشاخه هاي  درختان                

يده، خاك اطراف ريشه  و آب آبياري، نمونه برداري و در           آسيب د
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آزمايشگاه تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي، آزمايشگاه              
خاك و آب يزد و آزمايشگاه تحقيقات بيماريهاي درختان ميوه           
موسسه تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي مورد بررسي قرار            

 .گرفت
  بررسي قارجهاي بيماريزاي احتمالي‐ب

ظور جداسازي و شناسايي قارچهاي انگل احتمالي كه در         بمن
 بيش از   رند،ايجاد و يا تشديد عارضه آفتاب سوختگي دخالت دا        

 ه درختان آلود  هريشه و بافت هاي آسيب ديد       يكصد نمونه از     
 :بشرح زير كشت داده و مورد بررسي قرار گرفت

 در اين روش پس از ضد عفوني          :كشت مستقيم نمونه    ‐١
 از حد  فاصل نسج سالم و آلوده         ، درصد ٧٠ با الكل     سطح نمونه 

 درون پتري ديش روي محيط كشت هاي       برداشته و    قطعاتي  

CMA ،PDAو  MA داده شدكشت . 
قطعاتي از حد فاصل نسج سالم و آلوده جدا كرده و در                ‐٢

 در هزار و يا     ١ دقيقه با كلرور مركوريك     ٣ تا   ١زمانهاي مختلف   
ضد عفوني و پس از شستشو با آب مقطر  دقيقه با آب اكسيژنه ٥

داخل پتري ديش كشت     CMA  استريل در سطح محيط كشت     
 .شدداده 
قطعاتي از حد فاصل نسج     :    كشت نمونه روي ميوه سيب      ‐٣

 وطول تقريباً  پنج و قطر سه ميليمتر انتخاب           ه  سالم و آلوده ب   
 در  ١ كلرور مركوريك   وسيلةبدون ضد عفوني و با ضد عفوني ب         

 داخل  ،به مدت يك دقيقه  و بس از شستشو با آب مقطر             هزار  
 .ه شدميوه سيب قرار داده و در دسيكاتور گذاشت

 ساعت  ٤٨عصاره خاك پاي درختان آلوده تهيه و پس از            ‐٤
 ننگهداري در حالت اشباع از برگ نارنج جهت تله انداخت                

 .قارچهاي فيتوفترا و احتماالً قارچهاي ديگر استفاده شد
 نماتودهاي پارازيت بررسي ‐ج

نمونه برداري شده از      باغات  نماتودهاي پارازيت خارجي      
خاك جمع آوري شده از سانتيمتر مكعب  ٢٥٠طريق شستشوي 

و نماتودهاي پارازيت    )  ١٩٦٤(اطراف درختان با روش جنكينز      
 استخراج و   )١٩٧٢(داخلي ريشه ها به طريق متد كولن و دهرد        

 .مورد بررسي قرار گرفت
 باغاتخاك آب و خصوصيات فيزيكي و شيميايي  بررسي ‐د

بافت   ،  EC    ،pH  ،بدين منظور مقدار ازت، فسفر، پتاس، بر       

 توسط   ، آب باغات نمونه برداري شده       EC  خاك و همچنين   
آزمايشگاه تحقيقات خاك و آب مركز تحقيقات كشاورزي يزد            

 . مورد مقايسه قرارگرفتباغاتو با وضعيت آلودگي اندازه گيري 
 ررسي آمار هواشناسي ب‐ه

اطالعات بمنظور بررسي نقش عوامل اقليمي  در بروز عارضه،         
ايستگاه هواشناسي سينوپتيك فرودگاه شهيد صدوقي         ي  آمار

يزد، كه در مجاورت ايستگاه مركز تحقيقات كشاورزي واقع              
 .است، مورد بررسي قرارگرفت

  رنگ آميزي تنه و سرشاخه در بروز عارضهتأثير بررسي ‐و
م موفقيت در جداسازي قارچ هاي بيماريزا از ريشه و              عد

طوقه و عدم ارتباط مستقيم آلودگي با نماتودهاي انگل گياهي و           
 و خاك از يكطرف و نوع        خصوصيات فيزيكي و شيميايي آب      

ن آلودگي، بود دار سمتعالئم عارضه روي درختان آلوده، از جمله 
سرشاخه در  احتمال دخالت تابش مستقيم آفتاب روي تنه و            

 فرضيهتأييد اين   لذا بمنظور   .  ايجاد و تشديد بيماري را قوت داد      
 تيمار و چهار تكرار      ٣ آزمايشي با    ، كنترل آن  هاي راه بررسي  و

 سال در    ٢در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي و بمدت              
 ءايستگاه باغباني مركز تحقيقات كشاورزي يزد بمرحله اجرا            

شهوار و براي هر واحد         گرچ رقم مورد آزمايش   .  گذاشته شد 
 . سال انتخاب گرديد     ٣٠ درخت با عمر حدود          ٢آزمايشي  
 :عبارت بودند ازآزمايش تيمارهاي 
شديد درخت به نحويكه تنه و            بسيار   هرس   :  ١تيمار

مشابه .  دريسرشاخه ها در معرض تابش مستقيم آفتاب قرار گ          
 .آنچه در باغات آلوده ديده مي شد

شديد درخت مشابه تيمار يك و      يار  بسهرس  انجام  :  ٢تيمار  
ي كه در معرض تابش       سپس رنگ آميزي تنه و سرشاخه هاي       

 قسمت   ٢ بوسيله مخلوطي از         ،رندمستقيم آفتاب قرار دا      
براي رنگ آميزي از   .  و يك قسمت آرد جو    )  نوعي رس(گل سفيد  

قلم موي بزرگ نقاشي استفاده شد ولي در سطوح زياد مي توان از 
 .شي استفاده كردتلمبه هاي رنگ پا

 ) بدون رنگ آميزيمعمول وانجام هرس (شاهد : ٣تيمار 
آميزي تنه و     تيمارها در اواخر زمستان و رنگ        ههرس كلي 

فاكتور مورد ارزيابي،   .   در اواسط بهار صورت گرفت        هاسرشاخه
و اي   و بطور مشاهده   بصورت درصد    شدت خسارت بود كه        
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ين و مورد تجزيه    براساس تعداد تنه و سرشاخه خشك شده تعي       
 .وتحليل آماري قرار گرفت

 
 نتايج و بحث

اقدامات انجام شده جهت جداسازي قارچ فيتوفترا از                
بافت هاي آسيب ديده و خاك اطراف درختان آلوده به نتيجه              

 Pleuroplaconema تنها در بعضي از نمونه ها قارچ         .نرسيد
punicae Chaudhuri and Singh    توسط جمشيد فاتحي  كه 

ه تحقيقات آفات و       مؤسسبخش تحقيقات گياهشناسي       از   
 .، جدا شد  )اطالعات شفاهي (گرديدتعيين نام     بيماريهاي گياهي 

بنابراين فرضيه اول، كه احتمال داده مي شد علت عارضه                
سبز خشكي درختان انار در يزد، مشابه استانهاي تهران و مركزي          

ن گونه   كاشا  همانند يا    citrophthora  Phytophthoraگونه     
Phytophthora cactorum  باشد، منتفي گرديد. 

  ريشه هدهاي مولد غد   و بويژه نمات   ، گياهي انگلدهاي  ونمات
)Meloidogyne spp.    (   از خاك و ريشه درختان    بطور متنابهي 

مورد بررسي استخراج شد، ولي رابطه مستقيمي  بين          باغاتاكثر  
شدت عارضه  ميزان آلودگي خاك و ريشه به نماتودهاي انگل و           

ضعف   هرچند نقش آنها را در       .  گرديدنمشاهده  سبز خشكي  
حساسيت بيشتر درخت   درخت و در نتيجه جلب چوبخواران و         

ساير بيمارگرها و عوامل اكولوژيك را نمي توان ناديده         در مقابل   
 .گرفت

بررسي خصوصيات فيزيكي و شيميايي آب و خاك           نتايج  
 EC  فت خاك و همچنين  با  ،  pH  مقدار ازت، فسفر، پتاس، بر،     (

 در باغاتي كه    آلودگينشان داد كه       نيز باغات مورد مطالعه  )  آب
رنج ضعف مواد غذايي    از   و   بوده سبك و شني      خاك داراي بافت 
و ته  شعموميت ندا نيز  اما اين وضعيت     شديدتر مي باشد،    مي برند،
بين هيچكدام از اين فاكتورها با عارضه ديده              مستقيمي هرابط
 .نشد

رهاي مورد آزمايش در ايستگاه باغباني مركز تحقيقات         تيما
مواد و روش ها، در سطح     »  و«  كشاورزي يزد، مورد اشاره در بند       

درصد خشكيدگي تنه و      .  احتمال يك درصد معني دار شد       
سرشاخه، تجزيه واريانس آزمايش و گرو بندي تيمارها بشرح            

 . و نمودار ضميمه مي باشد١ ‐ ٣جداول شماره 

 درصد خشكيدگي تنه و سرشاخه درختان انار مورد ‐١جدول 
 آزمايش

*ميانگين ١تكرار ٢تكرار ٣تكرار ٤تكرار  تيمار
a٦٣/٦٥  هرس بسيار شديد ٥٧ ٥٥ ٦٥ ٨٥

bرنگ آميزي+ هرس بسيار شديد  ٥/٧ ٥/٣ ٥ ٦ ٥٠/٥ 
bهرس معمول(شاهد  ١ ٢ ١ ٢ ٥٠/١( 

  معني دار دارنداختالف% ١ گروه هائي كه با حروف متفاوتند در سطح *
 

 تجزيه واريانس درصد خشكيدگي تنه و سرشاخه ‐٢جدول 
 درختان تحت آزمايش

F ميانگين مربعات مجموع مربعات منابع تغييرات درجه آزادي
 تكرار ٣ ٩٠/٢٠٢ ٦٣/٦٧ ٧٣/٨٥**

 تيمار ٢ ٠٤/١٠٣٢٤ ٠٢/٥١٦٢ 
خطاي آزمايش ٦ ٢٩/٣٦١ ٢٢/٦٠ 

 %١ار در سطح احتمال  معني د**  ٠٥٤/٣٢: ضريب تغييرات
 

  گروه بندي ميانگين ها‐٣جدول 
Original Order Ranked Order  
Mean 1=65.63 Mean 1=65.63a هرس بسيار شديد 
Mean 2=5.500 Mean 2=5.500b  رنگ آميزي+ هرس بسيار شديد 
Mean 3=1.500 Mean 3=1.500b  هرس معمولي(شاهد( 

 

 
سرشاخه هاي درختان انار مورد  درصد خشكيدگي تنه و ‐١نمودار 

 آزمايش در اثر تابش مستقيم آفتاب
 

 كه با هرس شديد،      ١براساس نتايج بدست آمده، در تيمار       
تنه ها و شاخه هاي اصلي در معرض تابش مستقيم آفتاب قرار             

در بطوري كه    .   موجب خشكيدگي شديد گرديد      ،داده شدند 
تان در شرف   اكثر اين درخ  پايان دومين سال اجراي آزمايش،        
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 و بعضي از تنه ها به كلي خشك          هخشكيدگي كامل قرار داشت    
 كه پس از هرس بوسيله مخلوطي از        ٢ولي درختان تيمار    .  دنشد

 با تيمار شاهد كه      ،گل سفيد و آرد جو رنگ آميزي شده بودند         
 تفاوت معني داري   ه بود،  آنها اعمال شد   وير معمول   تنها هرس 
 ).٨شكل (نشان نداد

 

 
 رنگ آميزي، روشي موثر براي كاهش خسارت تابش ‐٨تصوير 

 مستقيم آفتاب
 

 :نتايج اين آزمايش در دو بخش قابل تفسير مي باشد
  تعيين علت اصلي عارضه‐الف

 كه با هرس     ١بروز خشكيدگي شديد در درختان تيمار          
شديد تنه و سرشاخه ها درمعرض تابش مستقيم آفتاب                 

شاره در مورد جدانشدن عامل     قرار گرفتند، در كنار نتايج مورد ا      
، و عدم وجود ارتباط مستقيم       )فيتوفترا(بيماريزاي شناخته شده 

بين عارضه و نماتودهاي انگل و يا مسائل خاك و آب همگي                
 ،سرشاخه  روي تنه و  داللت بر آن دارد كه تابش مستقيم آفتاب         

اصلي سبزخشكي درختان انار در استان يزد محسوب            عامل  
 :خصات اين عارضه بشرح زير مي باشدديگر مش. مي گردد

سمت آفتاب گير تنه    موارد   ردار بوده و در اكث     سمتآلودگي  
و قسمت فوقاني سرشاخه ها آسيب        )  جنوب و جنوب غربي   (

 در درختاني كه قبالً در سايه ديوار و يا          خسارتميزان    .مي بينند
 از جمله قطع     ،بنا به داليلي    درختان ديگر قرار داشته و بعداً        

 در معرض تابش مستقيم آفتاب قرار مي گيرند،         ،رختان مجاور د
معموالً اينگونه درختان در اثر شدت          .  بسيار شديد مي باشد   

 .بيماري سبز خشك مي شوند

 بمنظور  ،بعضي از باغداران در سالهاي اول احداث باغ انار           
ب اقدام به كاشت درختان سياه       آافزايش بهره وري از زمين و        

با    كه هاي انار مي نمايند    زرد آلو در بين رديف     ريشه مثل هلو و     
درختان انار  انداز   هبتدريج ساي توجه به جثه و سرعت رشد آنها،         

. با آفات و امراض اين درختان نمي توان مبارزه كرد          اما   شوندمي 
 انار و  كوتاه پاطغيان كنه قرمز    سمپاشي در باغات انار،    هر گونه     زيرا

 بنابر اين باغدار مجبور      .بدنبال دارد را  ريزش برگ درختان انار      
بپايان رسيدن عمر مفيد        است كه بعد از چند سال، بدليل          

قطع  و يا شدت خسارت آفات و بيماريها، آنها را             ان ميوه درخت
درختان اناري كه   حذف اين درختان موجب مي گردد تا          .نمايد

به شرايط سايه عادت كرده اند، بطور ناگهاني در معرض تابش             
 آغاز  اناردرختان  خشكيدگي    فرايندگرفته و   يم آفتاب قرار    مستق
  قطع درخت خشك شده، درخت بعدي را در معرض                .گردد

تابش مستقيم قرار مي دهد و در صورت عدم پيشگيري اين روند           
ميزان خسارت بر روي تنه هاي شيب دار نيز زياد          .  ادامه مي يابد 

 ها، تنهاينگونه  احتماالً تابش عمودي تر خورشيد بر روي         .  است
 .علت تشديد عارضه باشد

بويژه در ماههاي تير      مناطق كويري، طوالني  شديد و   گرماي  
در كنار رطوبت  و نوسان شديد درجه حرارت شب و روز،و مرداد 

 ،پوست درختان انار   باالي  و حساسيت    پايين  نسبي بسيار    
 را فراهم مي آورد كه نتيجه آن از بين رفتن             يمجموعاً شرايط 

ع پوست در قسمتهاي آفتابگير تنه و در نهايت خشكيدگي           سري
سوختگي تنه و سر شاخه، از       عالئم آفتاب .  كامل درخت مي باشد  

رس پاييزه يا      هاي ناشي از سرماي زود         جهاتي با خسارت    
در هر دو مورد     .  يخبندانهاي شديد در زمستان شباهت دارد       

مازدگي اما سر .  آلودگي سمت دار بوده و ريشه ها سالم هستند          
سوختگي  حاليكه آفتاب  عمدتاً در درختان جوان اتفاق مي افتد، در      

همچنين در  .  بيشتر در در ختان مسن موجب خسارت مي گردد        
 هسرمازدگي ازبين رفتن پوست و متورق شدن آن عمدتاً در ناحي      

سوختگي اين آلودگي تا      ولي در آفتاب   ،طوقه مشاهده مي گردد  
اثرات سرما و يخبندانهاي زمستان     .  دها نيز ادامه مي ياب    سر شاخه 

. نيز روي تنه ها بي تاثير نبوده و تنه ها را آسيب پذيرتر مي نمايد           
در مواردي هر دو عامل تواماً ايجاد خسارت مي كنند و              .  البته

 .تعيين سهم هريك دشوار است
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 چوبخوار انار   سوسك   حشرات چوبخوار، بويژه        حملة   
)Chrysobothris parvipunctata(         از عوامل مؤثر در تشديد

بطوري كه در اكثرتنه ها و شاخه هاي      .  عارضه تشخيص داده شد   
اين سوسك  .  گردد مشاهده مي   حشره اين   سوخته، وجود  فتابآ

عمدتاً آفت درختان سردسيري مي باشد و براي اولين بار از روي           
سهم قابل  انار  در خشكاندن نهايي درختان      و   انار گزارش مي شود  

 .دتوجهي دار
 رنگ آميزي تنه و سرشاخه روشي مؤثر براي كنترل              ‐ب

 عارضه
چنانچه اشاره شد، اختالف بين تيمار رنگ آميزي و تيمار            

تنه و   بعبارت ديگر رنگ آميزي         .  شاهد معني دار نشد     
، توانسته است آنها را از      هاي در معرض تابش مستقيم      سرشاخه

زي سبز خشكي نجات دهد و درصد خشكيدگي را در حد ناچي            
بنابراين به اعتبار اين نتيجه قاطع و روشن مي توان               نگه دارد،

رنگ آميري بوسيله يك ماده سفيد رنگ بي         (روش رنگ آميري   
در فصل بهار و     و آرد جو     )  نوعي رس ( مثل گل سفيد       ،اثر

را براي تمام درختان اناري كه در شرايط مشابهي در            )  تابستان
كاشت .  د، اعمال كرد  معرض تابش مستقيم آفتاب قرار مي گيرن      

 نهال جديد در كنار تنه يا تربيت چند پاجوش  بمظور برگرداندن           
 

درخت به شرايط عادي و محافظت تنه و سرشاخه هاي اصلي در           
ضروري بعدي است كه    اقدام  مقابل تابش شديد آفتاب كويري،       

  تا درخت مجدداً فرم نرمال خود را پيدا كرده و          بايد صورت گيرد  
 .نگاه داردتابش مستقيم آفتاب در امان  خود را از قادر گردد تا

و  با توجه به شرايط حاكم بر مناطق كشت           نيز مسئله هرس 
 شدت باالي تابش خورشيد و      با كه عمدتاً  حواشي كوير      ،اناركار  

نوسانات شديد درجه حرارت و خشكي مفرط و طوالني هوا               
 ..استو كامالً  اختصاصي     بوده   حائز كمال اهميت       ،دنمي باش
بايد به نحوي انجام شود كه حتي االمكان          درختان انار    هرس  
از تابش مستقيم     اقع و و سرشاخه ها در زير برگ و       ،   تنه  ،ميوه

 و  هانتخاب ارقام غير حساس، رعايت فاصل      .  دنمصون بمان آفتاب  
جهت مناسب كاشت، پرهيز از كاشت مخلوط درختان انار با              

 ديگراز   آبي و غذايي باغ       ساير درختان ميوه و تأمين نيازهاي      
 .قرار گيردمواردي است كه بايد در باغات انار مورد توجه جدي 

در بررسيهايي كه روي درختان نارون در سطح شهر يزد و             
چند شهر ديگر بعمل آمد، خشكيدگي پوست در سمت                  

بنظر مي رسد كه نتيجه اين      .  آفتاب گير تنه آنها مشاهده گرديد     
 .ن و ديگر درختان قابل تعميم باشدآزمايش روي درختان نارو
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