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 ، ایراىکرج،  ش و ترویج کطاورزیسازهاى تحقیقات، آهوزو آب،  هربی پژوهص هوسسه تحقیقات خاک 3
 ش   وزهاى تحقیقات، آهوزسا، هرکسیهرکس تحقیقات و آهوزش کطاوری و هنابع طبیعی کارضناس ،  4

 ، ایراىاراک ترویج کطاورزی،

 چکیده

ایي . با تَجِ بِ سطح سیز کطت یابدهی پزٍرشگزهسیزی  ًیوِکِ در هٌاطق گزهسیزی ٍ  استیکی اس هحصَالت هْن باغی اًار 

ضٌاسایی عَاهل لذا  ای بزخَردار است.ٍ جایگاُ آى در صادرات غیزًفتی، افشایص کیفیت آى اس اّویت ٍیضُ در ایزاى هحصَل

در آًتَسیاًیي کاّص هیشاى هٌجز بِ سفیدی  داًِضیَع عارضِ  ،ّای اخیز در سال .استضزٍری کٌٌدُ کطت ٍ پزٍرش آى هحدٍد

در  ّا ٍباعج کاّص کیفیت هیَُ . ایي اهزدٌآییدره ایقَُْ کزم رًگ بِ ٍ دادُ دستاس را خَد تیضفافّا  داًِضدُ، ّای اًار  آریل

پضٍّطی در  ،کاّص ایي عارضِدر هؤحز بزای ضٌاسایی عَاهل در ّویي راستا،  .ضَد هی خسارت اقتصادی بِ باغداراىافشایص  ًتیجِ

، آبیاری سیاددر ارتفاع ّا  باغاحداث ًطاى داد کِ  در ایي پضٍّص دست آهدُِ . ًتایج باستضدُ ساٍُ اًجام  ایستگاُ تحقیقات اًار

  .ضَدهی در هحصَل تَلید ضدُ باعج کاّص ایي عارضِ ،حفظ پَضص سبش درکف باغ ٍ ایجاد سایباى ،هَقع، تغذیِ هٌاسب بِ

 ّای گزهسیزی هیَُ -داًِ ضدگی سفید -ا ًار :ٍاصگاى کلیدی

 قدمه م

 L. Punica granatum تا ٘اْ فّٕی ا٘ار

 (11،12) تٛدٜ ٌزٔغیزی ٘یٕٝ ٚ ٌزٔغیزی ٔٙاعك تٛٔی

 وؾٛرٞای ٚ ايزاٖ تٛٔی ا٘ار ،ٔٛجٛد ؽٛاٞذ تٙاتز ٚ

 صادرات تخؼ در آٖ ٞایدا٘ٝ. تاؽذٔی ٕٞجٛار

 تاسارٞای در وؾاٚرسی ٔحصٛالت تیٗ در ٚ غیز٘فتی

تزای تِٛیذ . (1) تاؽذٔی رلیة تی ٔحصِٛی جٟا٘ی

 ٚجٛد سيادی ٘اؽٙاختٝ ٘ىات ٚ ٔغائُ ،ٔحصَٛ تاویفیت

 خغارت عاِٝ ٞز ا٘ار ٞایآريُ ؽذٖ عفیذ. (6) دارد

 فٙٛاٖ تٝ دِیُ ٕٞیٗ تٝ. وٙذٔی ٚارد تاغذاراٖ تٝ سيادی

 اعت. تٙاتزايٗ ؽذٜ ٔغزحٚ اعاعی  ٟٔٓ ٔغأِٝ يه
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 ٚ تاغذاراٖ تٝ ٚاردٜ ٞایخغارت اس جٌّٛیزی جٟت

 لزار جذی تٛجٝرفـ ايٗ فارضٝ  صادروٙٙذٌاٖ

ٞای ٌزٔغیزی ٚ  ٔیٌٜٛشارػ دفتز تزاعاط . اعت ٌزفتٝ

 ٞای تاكسيزوؾت عغح ، 97در عاَ  ٌزٔغیزی ٘یٕٝ

ٔیشاٖ ٚ   تٛدٜٞشار ٞىتار  69حذٚد  ،در وؾٛرتارٚر ا٘ار 

حذٚد يه ٔیّیٖٛ تٗ ٞا  ٔحصَٛ تزداؽتی اس ايٗ تاك

اس  تٗ ٞشار11٘شديه تٝ  عاَدر دٜ ٔاٞٝ اَٚ  تاؽذ ٚ ٔی

 ٔیشاٖ ايٗ اِثتٝ .اعت ؽذٜ صادر وؾٛر اس خارج تٝآٖ 

 اس يىی. اعت پايیٗ تغیار داخُ تِٛیذ تٝ ٘غثت صادرات

 فارضٝ تزٚس ،ٔحصَٛ ايٗ صادرات واٞؼ داليُ

 وارؽٙاط اؽٟارات تٝ تٛجٝ تا. تاؽذ ٔی ا٘ار عفیذی دا٘ٝ

 ،85 عاَ در ٌزٔغیزی ٘یٕٝ ٚ ٌزٔغیزی ٞای ٔیٜٛ دفتز

 فارضٝ ايٗ فّت تٝ وزٜ وؾٛر تٝ صادراتی ٔحصَٛ وُ

 ا٘ار اخیز عاِٟای در چٙیٗ ٞٓ .اعت خٛردٜ تزٌؾت

ٕٞیٗ  تٝ ارٚپايی وؾٛرٞای تٝ اصفٟاٖ اس صادراتی

 ٚ عٕٙاٖ ا٘ار ٚ  تٝ وؾٛر تاسٌزدا٘ذٜ ؽذٜ فّت

 دعت اس را صادرات جٟت السْ ویفیت جٙٛتی خزاعاٖ

 دٚرٜ ٔحصٛالت در ا٘ار عفیذی دا٘ٝ فارضٝ .اعت دادٜ

 دٚرٜ ا٘ار ٔحصَٛ عزفی اس ٚ افتذ ٔی اتفاق ٌّذٞی اَٚ

 واٞؼ تافجٚ ٕٞیٗ أز  دارد را صادرات لاتّیت اَٚ

ٝ ئاراٞذف اس . (6) اعت ؽذٜ ا٘ار صادرات در چؾٍٕیزی

 پیؾٟٙادٚ ؽذٌی  عفیذآؽٙايی تا فارضٝ ايٗ ٔماِٝ 

ايٗ فارضٝ در دا٘ٝ ا٘ار جٟت واٞؼ  ٞای ٔٙاعةراٞىار

  تاؽذ. ٔی

 معزفی، ضزورت و روش اجزا

واٞؼ رعٛتت ٞٛا، تٝ دِیُ واٞؼ ٘شٚالت آعٕا٘ی ٚ 

رً٘    دادٜ تٝ دعت ٞای ا٘ار ؽفافیت خٛد را اسدا٘ٝ

وٝ تٝ اعت ای درآٔذٜ ٚ دارای عقٓ ٘أغّٛتی لٟٜٛوزْ

ِٝ أٔغؽٛد. ايٗ ا٘ارٌفتٝ ٔی دا٘ٝ ؽذٖ عفیذايٗ فارضٝ 

 دِیُ ٕٞیٗ تٝ ٚ وٙذٔی ٚارد تاغذاراٖ تٝ سيادی خغارت

جٟت واٞؼ  .اعت ؽذٜ ٔغزح ٟٔٓ ِٝأٔغ يه فٙٛاٖ تٝ

ٚ  ا٘ار ٞای آريُخغارت ايٗ فارضٝ، ا٘ٛاؿ عفیذؽذٌی

 .ؽٛد ٔیراٞىارٞای واٞؼ آٖ ارائٝ 

 اس ناضی های انار دانه سفيدضدن -1

 های کاهص آن  و راه سوختگی آفتاب

تحت تأحیز  پٛعت ٔیٜٛ وٝ در ايٗ حاِت آٖ لغٕت اس

ؽذٜ ٚ  عٛختٝ آفتابٌیزد، ٘ٛر ؽذيذ خٛرؽیذ لزار ٔی

آيٙذ. در تزخی اس  ٔیای تا عیاٜ در ٞای لٟٜٛ صٛرت ِىٝ تٝ

ٚجٛدآيذ. در ٝ تی يٞا خٛردٌی٘ماط ٞٓ ٕٔىٗ اعت تزن 

 ،ٞای سيز پٛعت دا٘ٝعٛختٝ،  آفتابٌٛ٘ٝ ا٘ارٞای  ايٗ

(. 2) تٝ رً٘ عفیذ در ٔی آيٙذ يا خؾه ؽذٜ ٚ آب وٓ

 تاؽذ: ٔی سيزٞای واٞؼ ايٗ فارضٝ تٝ ؽزح  تزخی رٚػ
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 سفید شدن آریل انار در اثر آفتاب سوختگی -1شکل

 سيستم مزتعی کطت درختان ته صورت -

ٞا تا  رديفدر ايٗ عیغتٓ فاصّٝ وؾت درختاٖ رٚی 

ٞا ٔغاٚی اعت. تٙاتزايٗ ٞٓ خغٛط  رديففاصّٝ تیٗ 

در تٛاٖ  ٔیجٙٛتی را -یغزتی ٚ ٞٓ خغٛط ؽٕاِ -ؽزلی

درختاٖ ٔیٜٛ در ٍٞٙاْ  ،. در ايٗ عیغتٓوزد ٔؾاٞذٜ تاك

 رٚی ٞٓا٘ذاسی را تز  عايٝصثح ٚ تقذاسؽٟز تیؾتزيٗ 

دار٘ذ. تٝ ٕٞیٗ دِیُ ايٗ عیغتٓ وؾت در ٔٙاعك 

ِٚی  ؛عیغتٓ ٔٙاعثی اعت ،ٌزٔغیزی ٘یٌٕٝزٔغیزی ٚ 

 یدر ٔٙاعك ٔقتذَ ٚ ٔٙاعمی وٝ رٚسٞای اتزی سياد

آالت  ٔاؽیٗٞز چٙذ حزوت  وارتزد چٙذا٘ی ٘ذارد. ،دار٘ذ
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غزتی -جٙٛتی ٚ ؽزلی-یوؾاٚرسی در ٞز دٚ جٟت ؽٕاِ

عیغتٓ وؾت ٔزتقی در . ٌیزد ٔی راحتی ا٘جاْ تٝ

ٞای  تاكتغیاری اس ٘ماط د٘یا ٔزعْٛ تٛدٜ ٚ در احذاث 

 (.1،4،5) ٌیزد ٔیر ٔمیاط ٚعیـ ٔذ٘ؾز لزارتجاری د

 
 سیستم کشت درختان انار -2شکل 

 

 تزتيت مناسة درختان  -

در تاغذاری ٘ٛيٗ تٛجٝ تٝ ٔىا٘یشاعیٖٛ ٚ واٞؼ 

ٞای وارٌزی اس ٘ىات اعاعی در تزتیت درختاٖ  ٞشيٙٝ

اعت وٝ در الّیٓ ٌزْ ايزاٖ تا ؽذت   یت ايٗقاعت. ٚال

در  ٟٔٓاس ٔقضالت  ،عٛختٍی ٔیٜٛ ا٘ار آفتاب ،تاتؼ تاال

وٝ  عٛری تٝتزتیت ٔٙاعة درختاٖ ). تاؽذ ٔیا٘ار  ٞای تاك

ٞا وٕتز در ٔقزض آفتاب لزارتٍیز٘ذ(، واٞؼ ٔیٜٛ

تافج واٞؼ  فاصّٝ وؾت ٚ افشايؼ تزاوٓ درختاٖ

تٙٝ در عاَ اَٚ  .ؽٛد ٔی ٞاعٛختٍی در ٔیٜٛ آفتاب

تزتیت ٚ اس ارتفاؿ  تٙٝ يهصٛرت  تٝاصّی را 

اس تٙٝ  ٔٙاعة عٝ ؽاخٝ اصّی تا ساٚيٝ ،ٔتزی عا٘تی71

. حفؼ تمارٖ ؽٛدٔی حفؼٞا  در ٔغیز فضای تیٗ رديف

در  .ضزٚری اعتدٚ عٛيٝ اعىّت درختاٖ در دٚ جٟت 

ٞای اضافی ٚ حفؼ ٞای تقذ تا حذف ؽاخٝ عاَ

ارتفاؿ تاج درخت ٘ثايذ تیؼ اس عٝ ٔتز تاؽذ ٚ  اعپٛرٞا،

 ٔتزی درخت1.5ٞای فزفی ٘ثايذ تیؾتز اس ؽقاؿ  ؽاخٝ

تٝ تاج درخت اس  رٚرٚد ٘ٛ. در ايٗ رٚػ ٌغتزػ ياتٙذ

ضٕٗ ايٙىٝ پٛؽؼ ٔٙاعة  ،ؽٛدٔیا٘جاْ چٙذ جٟت 

 ،رختاٖ ٔجاٚرددرخت ٚ ٕٞپٛؽا٘ی تا  ؽاخ ٚ تزي

ٞا را  عغح عايٝ ا٘ذاس ٔٙاعة تزای حفاؽت اس ٔیٜٛ

ٔتز 1فزض تزاوتٛر تاغی حذٚد  .(3) دٞذ ٌغتزػ ٔی

ٔتزی فضای 1.5ٚ در صٛرت ٌغتزػ تاج تا ؽقاؿ  اعت
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تاج در ايٗ عیغتٓ . تاؽذٔی ٟٔیاالسْ تزای تزدد آٖ 

 ٔتز تٝ تاال ؽىُ ٌزفتٝ ٚ در فضای1.5درخت اس ارتفاؿ 

تا تايذ . دؽٛٔی درختاٖ أىاٖ تزدد تغٟیُ تیٗ

تزػ تاج درخت عزتزداری ٚ ٞزط ٔغتٕز أىاٖ ٌغ

ٔتز 3تیؾتز اس  ٔتز ٚ ارتفاؿ1.5تٝ ؽقاؿ تیؼ اس 

سيزا ٔٛجة ٕٞپٛؽا٘ی وأُ ٚ واٞؼ  ،٘ؾٛد دادٜ

ا٘ذاس  عايٝ. افشايؼ عغح دؽٛٔی٘ٛر تٝ درخت  رعیذٖ

ٌزٔای ٟ٘فتٝ در  .صٛرت وأُ أز ٔغّٛتی ٘یغتٝ ت

تايذ فضای خاِی  .خان ٘یاسٔٙذ جاتجايی ٚ تقادَ اعت

تاؽذ فزاٞٓ جايی ايٗ ٞٛای ٌزْ ٝ تیٗ درختاٖ تزای جات

صٛرت ٞٛای ٌزْ تزخاعتٝ اس خان در درٖٚ  ايٗدر غیز 

تاج درخت تٝ داْ افتادٜ ٚ ٔٛجة افشايؼ تقزق درخت 

وار اس ارٜ تاغثا٘ی  ؽٛد تزای ايٗ تٛصیٝ ٔی .ؽٛد ٔی

ٞا اس  اعتفادٜ ٚ تزای جٌّٛیزی اس عثشؽذٖ ٔجذد جٛا٘ٝ

ٞا  جٛا٘ٝٔحُ تزػ، ارٜ را وٕی تٝ داخُ تٙٝ فزٚ تزدٜ ٚ 

تا اس رؽذ  وزداس ٔحُ ؽاخٝ جذا  وأُصٛرت ٝ را ت

ٞای اضافی در ٔحُ ٞزط جٌّٛیزی ٞا ٚ ؽاخٝ ٘زن

 (.3ؽٛد )

ها ناضی اس رسيدن تيص اس حد  سفيد ضدن دانه -2

 و راهکار کاهص این عارضه

ٞای ا٘ار  دٞذ وٝ ٔیٜٛ ايٗ فارضٝ ٔقٕٛالً سٔا٘ی رخ ٔی

تاؽٙذ يا تٝ داليُ ٔختّف  رعیذٜاس حذٔقَٕٛ تیؾتز 

تاؽذ. در ايٗ ٚضقیت  افتادٜفّٕیات تزداؽت تٝ تأخیز 

 ؽٛ٘ذ. ای ديذٜ ٔی تٝ رً٘ رٚؽٗ تا لٟٜٛ ٞای ا٘ار دا٘ٝ

ٞا ٚ افشايؼ ٔیشاٖ  اوغیذاٖ آ٘تیواٞؼ ٔیشاٖ عٙتش 

ٞا در اٚاخز دٚرٜ رؽذ ٔیٜٛ، اس ؽذت رً٘  تخزية آٖ

واٞؼ ايٗ ٘ٛؿ  راٞىار .(11) واٞذٔیٚ آب ا٘ار  ٞا دا٘ٝ

وٝ سٔاٖ  تاؽذ ٔیٔٛلـ ٔحصَٛ  تٝؽذٌی تزداؽت  عفیذ

ِٚی در ٕٞٝ  ،تاؽذ ٔیتزداؽت در ارلاْ ٔختّف ٔتفاٚت 

ٌیزی پٛعت ٔیٜٛ، ا٘ذاسٜ ٔیٜٛ، ٔیشاٖ ارلاْ رً٘

لٙذ تٝ اعیذ تايذ در  ٘غثتآ٘تٛعیا٘یٗ در آب ٔیٜٛ ٚ 

 .(7)حذ اعتا٘ذارد رلٓ ٔٛرد ٘ؾز تاؽذ

و سفيد ضدن دانه ناضی اسدمای پایين انثار  -3

  راهکار کاهص این عارضه

دٞذ وٝ ٔیٜٛ ا٘ار در  ايٗ فارضٝ ٔقٕٛالً سٔا٘ی رخ ٔی

ا٘ثارٞای عزد در دٔايی وٕتز اس دٔای ٔغّٛب ٍٟ٘ذاری 

عزفت تجشيٝ  تٝٞا  ؽٛد. در چٙیٗ ؽزايغی آ٘تٛعیا٘یٗ

 .(6) آيٙذ ٔیای در ٞا تٝ رً٘ رٚؽٗ تا لٟٜٛ ؽذٜ ٚ آريُ
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سفید شدن آریل در اثر دمای نامناسة انبار -3شکل  

ٍٟ٘ذاری  ،ا٘ار ؽذٌی آريُ عفیذراٞىار واٞؼ ايٗ ٘ٛؿ 

درجٝ 5دٔای ٔٙاعة ؽذٜ در  تزداؽتا٘ارٞای 

اوغیذوزتٗ  درصذ ٚدی3ٌزاد تا غّؾت اوغیضٖ  عا٘تی

 .(13) تاؽذ ٔی درصذ6

ز تنص گزما، های انار در اث دانهسفيد ضدن  -4

 آنکاهص  های و راه خطکی هوا

ٔقٕٛالً احزات  ٞا،ؽذٖ دا٘ٝ عفیذٌٛ٘ٝ  ايٗدر 

خٛرد ٚ  عٛختٍی رٚی پٛعت ا٘ار تٝ چؾٓ ٕ٘ی آفتاب

ؽٛد تا ايٗ حاَ ٔٛلـ ا٘جاْ ٔی تٝتزداؽت ٔیٜٛ ٘یش 

ای تٛدٜ ٚ ؽذت رً٘  ٞا دارای رٍ٘ی رٚؽٗ تا لٟٜٛ دا٘ٝ

واٞؼ چؾٍٕیز دارد. در لزٔش در تٕاْ يا تخؾی اس ٔیٜٛ 

ٔقٕٛالً ٔجٕٛؿ ٔٛاد جأذ  ،ٞا ؽذٖ دا٘ٝ عفیذايٗ ٘ٛؿ اس 

ٔحَّٛ، اعیذيتٝ آب ا٘ار، ٔیشاٖ اعیذاعىٛرتیه آٖ ٘یش 

. تا تٛجٝ (9)ياتذ  ٔی واٞؼٞا  فالٜٚ تز ٔیشاٖ آ٘تٛعیا٘یٗ

( راٞىارٞای واٞؼ ايٗ 6فُٕ آٔذٜ )ٝ ٞای تتزرعیتٝ 

 :دؽٛٔیارائٝ  سيزفارضٝ تٝ صٛرت 

 سیاددر ارتفاع ها  تاغ احداث  -4-1

 ٞای تاك٘تايج حاصُ اس عزح پضٚٞؾی ٘ؾاٖ داد احذاث 

 ٞای تاكٔتز( ٘غثت تٝ  1111) ا٘ار در ارتفاؿ تاالتز

تز ٔیشاٖ وٕتزی اس فارضٝ احذاث ؽذٜ در ارتفاؿ پايیٗ

 (.7) دٞٙذ ٔیعفیذؽذٌی را ٘ؾاٖ 

  احداث تاغدر سمان  کطت رعایت اصول  -4-2

وٝ در  ٔحُ ٔٙاعة اس ٘ؾز ارتفاؿ اس عغح درياا٘تخاب 

، تاؽذ ٔیٔتز اس عغح دريا  1111-911ٔٙاعك ا٘ارواری 

ٌزٔغیزی  ٘یٕٝوٝ در ٔٙاعك ٌزٔغیزی ٚ  ؽیة ٔٙاعة

ؾت و اعت ٚٞای ؽٕاِی ٚ ؽزلی احذاث تاك در ؽیة
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وٝ تیؾتزيٗ  درختاٖ تٝ صٛرت ٔزتقی تٝ عٛری

 (.6)ا٘ذاسی را تز رٚی ٞٓ داؽتٝ تاؽٙذ  عايٝ

 ها زیت آتياری تاغیدم -4-3

 حذٚد درختاٖ ا٘ار در آتیاری عٙتی ٘یاس آتی

ٔتزٔىقة ٚ در آتیاری تحت فؾار 11111

  (.4) تاؽذ ٔتزٔىقة در ٞىتار ٔی7511

 درختان مدیزیت تغذیه -4-4

، در اتتذا آسٔايؼ عفیذی ا٘ار تزای واٞؼ فارضٝ دا٘ٝ

عپظ تا تٛجٝ  ٚٚ درختاٖ ا٘جاْ  ٞا خان ٚ تزي اس تاك

تغذيٝ  ،ٞا تاكتٝ ٘تايج تذعت آٔذٜ، ٞز عٝ عاَ يىثار در 

. اعتفادٜ اس وٛدٞای استٝ در ؽٛدتٝ رٚػ چاِىٛد اجزا 

تٟیٙٝ اس وٛدٞای پتاعٝ در صٛرت ٝ تاغات واٞؼ ياتذ ٚ ت

چٙیٗ وٛدٞای  ؽٛد. ٞٓ تغذيٝ عاال٘ٝ درختاٖ اعتفادٜ

ی ٞز پاؽ ريشٔغذی ٔا٘ٙذ رٚی ٚ آٞٗ تٝ صٛرت ٔحَّٛ

 ٞفتٝ تقذ اس اِٚی2ٗعاَ تقذ اس اتٕاْ ٌّذٞی ٚ 

 .ٌیزد پاؽی صٛرت ٔحَّٛ

 اصالح خاک -4-5

تٝ ٔٙؾٛراصالح تافت ٚ افشايؼ ٍٟ٘ذاری آب در خان، 

ٞای  چٙیٗ در خان . ٞٓؽٛدوٛد دأی تٝ خان اضافٝ 

ؽٙی اس خان رط )آتزفت رٚدخا٘ٝ( تزای افشايؼ 

  (.7) ؽٛد. اعتفادٍٜٟ٘ذاری آب در خان 

ها استفاده اس مالچ در تاغ -4-6  

ٔٙؾٛر واٞؼ جذب ٘ٛر خٛرؽیذ در عَٛ رٚس ٚ  تٝ

ٞای ٞزس يىغاِٝ وف  اعزاف درخت، فّفواٞؼ دٔای 

اس ٔاِچ تا رً٘ رٚؽٗ در وف تاك اعتفادٜ ٚ  تاك حفؼ

 .(6) ؽٛد

ها استفاده اس سایثان در تاغ -4-7  

واٞؼ ٚرٚد ٘ٛر تٝ تزای ٞای ٔٙاعة  اعتفادٜ اس پٛؽؼ

ٚ ٞا ٚ ؽاخ ٔیٜٛ عٛختٍی آفتابواٞؼ  وٝ تافجتاك 

واٞؼ دٔای اعزاف درخت ٚ واٞؼ  تزي درختاٖ،

 .(8)ؽٛد ٔی عفیذی فارضٝ دا٘ٝ

 نتایج کارتزدی

، ٔذيزيت ٔٙاعة تاك اس جّٕٝ سياددر ارتفاؿ  ٞا وؾت تاك

، واٞؼ فٛاصُ آتیاری، واٞؼ ٔصزف وٛدٞای استٝ

پاؽی تا فٙاصز  ٔحَّٛ ،پتاعٝاعتفادٜ اس وٛدٞای 

 وف حفؼ پٛؽؼ عثش در ريشٔغذی ٔا٘ٙذ آٞٗ ٚ رٚی،

ٔٛلـ  تٝ، تزداؽت ٞا ، اعتفادٜ اس عايثاٖ در تاكتاك

ا٘ثار تا ؽزايظ ٔٙاعة  درٔحصَٛ ٚ ٍٟ٘ذاری ٔحصَٛ 

غّؾت درصذ ٚ 3اوغیضٖ  ،ٌزاددرجٝ عا٘تی5)دٔای 

درصذ( تافج واٞؼ ايٗ فارضٝ در 6اوغیذوزتٗ  دی

 .ؽٛدٔیا٘ار  ٞای تاك
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 سيغت، ٔحیظ ٚ عثیقی ٔٙاتـ وؾاٚرسی،

 فٖٙٛ ٚ فّْٛ تزٚيج ٚ تٛعقٝ ا٘جٕٗ تٟزاٖ،

 تٙیاديٗ.

. 1397ْ.، ٘زجغی، ٚ.، فزجی، ط.  ،واٚ٘ذ -8

ٔذيزيت تاغٟای ا٘ار ٔثتال تٝ فارضٝ 

ٌشارػ ای ؽذٖ آريُ ا٘ار. ؽذٌی يا لٟٜٛ عفیذ

ٟ٘ايی، عاسٔاٖ تحمیمات آٔٛسػ ٚ تزٚيج 

 وؾاٚرسی. 

9- Kulkarni AP and Aradhya SM, 

5002. Chemical changes and 

antioxidant activity in pomegranate 

arils during fruit development. Food 

Chemistry, 99: 969–953. 

 

60- Meighani, H., Ghasemnezhad, M., 

Bakhshi, D., H. 5062. Effect of 

kaolin on the sunburn damage and 

qualitative characteristics of 

pomegranate fruit cv. "Malas-e-

Torsh-e- Saveh". Journal of Iranian 

Horticultural Science 34 (9): 396-

399. 

66- Mellisho, C. D., I. Egea, A. Galindo, 

P. Rodríguez, J. B. Rodríguez, W. 

Conejero, F. Romojaro and A. 

Torrecillas. 5065. Pomegranate 

(Punica granatum L.) fruit response 

to different deficit irrigation 

conditions. Agric. Water Manag, 

663: 90-91. 

65- Mena, P., A. Galindo, J. Collado-

González, S. Ondoño, C. García 

Viguera, F. Ferreres, A. Torrecillas 

and A. Gil-Izquierdo. 5069. 

Sustained deficit irrigation affects 

the colour and phytochemical 

characteristics of pomegranate juice. 

J. Sci. Food Agric, 99(8): 6955-

6954 

31- Waskar, D.P., and S.K. Roy. 5000. 

Postharvest technology of 

pomegranate fruit a review. Indian 

Food Packer, 23, 48  


