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مقدمه

ــرایط  ــه ش ــاد ب ــت زی ــل مقاوم ــاب به دلی ــت عن درخ
ــگاه  ــکی جای ــی و خش ــه کم آب ــی از جمل ــاعد محیط نامس
ویــژه ای در بیــن محصــوالت باغــی اســتان خراســان جنوبی 
ازایــن رو درختــان کهن ســال عنــاب در مناطــق  دارد. 
درختــان  برخــی  می خورنــد.  به چشــم  متعــددی 
ــده اند.  ــن ش ــن س ــال تعیی ــا 370 س ــاب ت ــال عن کهن س
خراســان جنوبــی بزرگ تریــن ســطح زیــر کشــت و تولیــد 
ــاص داده و  ــود اختص ــه خ ــور ب ــول را در کش ــن محص ای
ــه  ــه توســعه آن رو ب اســتقبال عمومــی باغــداران اســتان ب
افزایــش اســت. ایــن محصــول بــه همــراه زرشــک و زعفران 
ــه  ــی رود ک ــمار م ــتان به ش ــژه اس ــی وی ــوالت باغ از محص
ــتایی دارد. در  ــای روس ــاد خانواره ــی در اقتص ــش مهم نق
روشــن شــدن جایــگاه ایــن درخــت در الگــوی کشــت باغی 
ــالی  ــود خشک س ــا وج ــه ب ــس ک ــه ب ــن نکت ــتان همی اس
نزدیــک بــه دو دهــه کــه اغلــب درختان مثمــر در روســتاها 
خشــک شــده، ایــن درخــت هنــوز بــا طــراوت و سرســبزی 
ــدوار  ــد امی ــه تولی ــداران را ب ــد و باغ ــوه می کن خاصــی جل
کــرده اســت. در حــال حاضــر عنــاب یکــی از محصــوالت 
باغــی مزیــت دار اســتان محســوب می شــود. از جملــه 

ــرد: ــاره ک ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب ــای آن می ت مزای



	مقاومت به شرایط کم آبی، شوری و خشکی؛

	 مقاومــت در برابــر ســرماهای بهــاره به دلیــل دیــر
سبزشــدن درخــت؛

	عملکرد خوب و مناسب محصول؛

	هزینه های پایین نگهداری باغ؛

	. ...توانایی نگهداری محصول خشک شده و

عــالوه بــر ایــن، صرف نظــر از ارزش اقتصــادی ذکرشــده 
میــوه تــازه عنــاب در مقایســه بــا بســیاری میوه هــا 
ــال( و  ــر پرتق ــدود 10 براب ــری دارد )ح ــن ث بیش ت ویتامی

ــت. ــرد اس ــی آن منحصربه ف ــواص داروی خ

تاکنــون  ارزشــمند  محصــول  ایــن  درعین حــال 
ــگاه ها  ــی در دانش ــت. حت ــوده اس ــور ب ــناخته و مهج ناش
و مراکــز علمــی کم تــر نامــی از آن بــرده می شــد. بــه 
همیــن دلیــل در موضوعــات مختلــف مربــوط بــه تولیــد و 
فــراوری آن چالش هــای حل نشــده فراوانــی وجــود دارد. در 
ــی  ــرای معرف ــمندی ب ــای ارزش ــر تالش ه ــال اخی ــد س چن
ــه  ــا دارد از هم ــه ج ــت ک ــده اس ــام ش ــول انج ــن محص ای
فعــاالن در ایــن عرصــه تشــکر و قدردانــی شــود. امید اســت 
ــاخص  ــایر محصــوالت ش ــه س ــا ب ــن فعالیت ه ــه ای ــا ادام ب
اســتان ماننــد زرشــک و زعفــران نیــز بیش تــر توجــه شــود.



شکر ایزد را فزون از حمد اهل کائنات
زین سه سوغات مهم سرزمین قاینات

گوهری همچون زرشک و گلپری چون زعفران
دیگری عناب باشد کیمیای سرخ جان

گر نباشد پینه دست و چروك چهره دهقان پیر
تو سراغ از کیمیا و گوهر و زر را مگیر 
   آفرین بر مردم این خطه نیکوسرشت
کز زمینش زر بر آید زاسمان بوی بهشت

                                         
                                        شعر از حسن تعویذی





گیاه شناسی

 Ziziphus عنـاب درختی اسـت خـزان دار بـا نام علمـی
jujuba mill متعلـق به تیره Rhamnaceae. این درخت 
پوسـت تنه ناهموار، چوب بسـیار محکم و شـاخه های خاردار 
دارد. درخـت عنـاب دو نوع شـاخه دارد. تعدادی از شـاخه ها 
خزان کننده انـد. بـه عبـارت دیگـر در فصـل زمسـتان ماننـد 
برگ هـا از درخـت جـدا می شـوند و بـه زمیـن می ریزند. گل 
به وجـود  انعطاف پذیـر  ایـن شـاخه های  بـر روی  و میوه هـا 
می آینـد. برخـی دیگـر از شـاخه ها دائمـی هسـتند و باعـث 
رشـد سـاالنه درخت می شـوند. این شـاخه ها کـه قطورترند، 
خـود دارای تعـدادی شـاخه  خزان کننـده هسـتند. به نظـر 
می رسـد کـه در عنـاب زاویـه برگ هـا، حامـل تعـداد زیادی 
جوانـه اسـت که هـر سـاله شـاخه های خزان کننـده و گاهی 

شـاخه های دائمـی را به وجـود می آورنـد.

هـر شـاخه، شـاخه های  گـره  در محـل  نکتـه: 
کوتاهـی قـرار دارند کـه در ابتدای تشـکیل شـدن، 
ایـن  می رسـند.  به نظـر  درشـت  جوانه هـای  ماننـد 
باردهـی  مـادری  شـاخه های   )spurs( سـیخک ها 
رشـد  میلی متـر  چنـد  تنهـا  سـاالنه  کـه  هسـتند 
می کننـد و چندیـن سـال می تواننـد قدرت بـاروری 

داشـته باشـند.
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در هــر شــاخه خزان کننــده 5 تــا 12 خوشــه گل جانبی 
ــا 6  ــه قطــر 3 ت ــا 14 گل زردرنــگ ب و در هــر خوشــه 7 ت
میلی متــر وجــود دارد. گل هــای عنــاب دو جنســی هســتند 
ــن  و دارای 5 کاســبرگ، 5 گلبــرگ و 2 برچــه هســتند. ای
گل هــا معطرنــد و گرده افشــانی آن هــا را حشــرات به عهــده 
ــد و  ــول می دهن ــز محص ــاب نی ــان عن ــک درخت ــد. ت دارن
ــفتی  ــاب ش ــوه عن ــت. می ــاروری آن اس ــانه خودب ــن نش ای
ــوه  ــا رشــد می ــگ ســبز کــه ب ــه رن ــا گــرد ب اســت، دراز ی
ــه رنــگ قرمــز  کم کــم زرد می شــود و در زمــان رســیدن ب
تیــره )عنابــی( در می آیــد. هســته آن ســخت و اســتخوانی 
اســت. گل دهــی و میوه دهــی عنــاب در چنــد مرحلــه 
ــک  ــل روی ی ــن دلی ــه همی ــرد. ب ــورت می گی ــی ص متوال
ــف  ــل مختل ــت و در مراح ــز و درش ــای ری ــت میوه ه درخ

ــکل 1(. ــرد )ش ــاهده ک ــوان مش ــو را می ت ــد و نم رش

 شکل 1- مراحل تشکیل اسپورها در عناب و پیرشدن تدریجی آن ها 
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ادامه شکل 1-گل دهی و تشکیل میوه در شاخه های خزان کننده 

منشعب از اسپورها

اهمیت غذایی و دارویی

عنــاب در حالــت تــازه 37 درصــد و در حالــت خشــک 
ــل از آن در  ــن دلی ــه همی ــد دارد. ب ــد قن ــا 72 درص 65 ت
تولیــد کمپــوت و شــیرینی اســتفاده می کننــد. میــوه عنــاب 
همچنیــن مقــدار زیــادی موســیالژ، اســید مالیــک و اســید 
ــت  ــن ث اس ــار از ویتامی ــوه سرش ــن می ــیتریک دارد. ای س
ــود در  ــی موج ــز ارزش غذای ــدول 2 نی ــدول 1(. در ج )ج

ــد. ــاهده می کنی ــاب را مش ــرم عن 100 گ
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جدول 1- مقایسه مقدار ویتامین ث موجود در عناب با برخی میوه ها

مقدار ویتامین ث موجود در 100 گرمنام میوه

500 میلی گرمعناب

53 میلی گرمپرتقال

6 میلی گرمسیب

عنــاب به عنــوان ملیــن و آرام بخــش مصــرف می شــود. 
ــازی  ــم و مقاوم س ــکلروز1، آس ــان آترواس ــن در درم همچنی
دندان هــا در برابــر پــالك و پوســیدگی از آن اســتفاده 
حــاوی اســیدهای  آن  میــوه  کــه  آنجــا  از  می شــود. 
ــولفات2 ــک س ــن ث و زین ــن آ، ویتامی ــک، ویتامی  نوکلوئی

 اســت، بــرای باالبــردن سیســتم ایمنــی و جلوگیــری 
پیــری3 از  جلوگیــری  و  ایــدز  ســرطان،  عفونــت،   از 

 به کار می رود.

ــده ســرفه  ــن، برطرف کنن ــوان ملی در طــب گذشــته به عن
و گرفتگــی صــدا کاربــرد داشــته اســت و بــرای برطرف کــردن 

1. هنگامــی کــه رســوبات چربــی و ســایر مــواد در ســرخرگ های بــدن شــما 
تجمــع یابــد، موجــب تنگــی آن هــا می شــود و عبــور جریــان خــون دشــوار 

ــه ایــن حالــت »آترواســکلروز« می گوینــد. می شــود کــه ب
2. znso4 
3. aging 
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ص عنــاب می تــوان بــه تصفیــه خــون، 

گرفتگی صــدا و دفــع تشــنگی آن را مفیــد دانســته اند. از دیگــر خــوا
ش، رفــع التهــاب و بهبــود زخــم، پیشــگیری از آلزایمــر و 

ت، آرام بخــ
ش فشــار خــون، پیشــگیری از دیابــ

کاهــ
تأثیــرات ضــد باکتــری و قــارچ اشــاره کــرد.

ب
ش غذایی 100 گرم عنا

جدول 2- ارز

انرژی
پروتئین

ت
کربوهیدرا

چربی
سدیم

میوه تازه
331 کیلو ژول

) 79 کیلو کالری(
1/2 گرم

20/23 گرم
0/2 گرم

3 میلی گرم

ک
ش

میوه خ
120 کیلو ژول

)287 کیلو کالری(
3/7 گرم

73/6 گرم
1/1 گرم

9 میلی گرم
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ارزش اقتصادی

کشــور چیــن بــا ســطح زیــر کشــت 2 میلیــون هکتــار 
در  عنــاب  مصرف کننــده  و  تولیدکننــده  بزرگ تریــن 
ســطح جهــان اســت. در کشــور ایــران بیــش از 98 درصــد 
ــتان  ــه اس ــق ب ــاب متعل ــد عن ــت و تولی ــر کش ــطح زی س
خراســان جنوبی اســت. براســاس آمــار ســال 1395 ســطح 
باغــات عنــاب ایــن اســتان بالــغ بــر 2986 هکتــار بــا تولیــد 
ــا توجــه بــه محدودیــت  ســاالنه 4868 تــن بــوده اســت. ب
منابــع آب شــیرین و خشک ســالی های مــداوم، تولیــد 
ــی  ــی و زراع ــوالت باغ ــایر محص ــا س ــه ب ــاب در مقایس عن
اســتان از مزیــت نســبی باالتــری برخــوردار بــوده اســت. بــه 
ــرای توســعه  ــداران ب ــی باغ ــل اســتقبال عموم ــن دلی همی

ــن محصــول در حــال افزایــش اســت )شــکل 2(. ای

ــر  ــاب از نظ ــت عن ــادی، درخ ــر ارزش اقتص ــالوه ب ع
زیســت محیطی دارای ارزش اســت. در مناطــق کوهســتانی 
ــد را دارد و  ــیب های تن ــد در ش ــی رش ــت توانای ــن درخ ای
ــر میــوه،  از فرســایش خــاك جلوگیــری می کنــد. عــالوه ب
ــی در  ــودن و خوش رنگ ــم ب ــل محک ــاب به دلی ــوب عن چ

ــکل 3(. ــرد دارد )ش ــت کاری کارب منب
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شکل 2- نمایی از یک درخت عناب که در مقایسه با درختان بادام در شرایط 
خشک سالی طراوت خود را حفظ کرده است شهرستان بیرجند، بخش القورات

شکل 3- نمایی از درختان عناب در شیب های تند ارتفاعات باقران  
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ادامه شکل 3- نمایی از درختان عناب درحاشیه مزارع بخش القورات بیرجند 

شرایط دمایی

ــرارت  ــه ح ــرات درج ــل تغیی ــاب در مقاب ــت عن درخ
مقاومــت زیــادی دارد. حداقــل دمایــی کــه عنــاب می توانــد 
تحمــل کنــد 38- و حداکثــر دمــا تــا 48+ ذکر شــده اســت. 
عنــاب نســبت بــه ســایر درختــان زودتــر خــزان می کنــد و 
دیرتــر از خــواب زمســتانه بیــدار می شــود )تــا دمــای خــاك 
از 11 درجــه ســانتی گراد بیش تــر نشــود، درختــان عنــاب از 
خــواب زمســتانی بیــدار نمی شــوند(. بنابرایــن از ســرماهای 
زودرس پاییــزه و دیــررس بهــاره مصــون می مانــد. درخــت 
ــند  ــیار روشنایی پس ــی بس ــی درخت ــر نورگرای ــاب از نظ عن
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ــد آن  ــوه رش ــت انب ــای کاش ــن در محیط ه ــت. همچنی اس
ــتان  ــود. در اس ــم می ش ــی آن ک ــد و بارده ــش می یاب کاه
خراســان  جنوبــی کاشــت عنــاب بیش تــر در مناطــق 
کوهســتانی و کوهپایــه ای قدمــت دارد. در چنــد ســال اخیر 
بــا گســترش موتــور پمپ هــای کشــاورزی باغ هــای عنــاب 
ــق  ــاع مناط ــت. ارتف ــه اس ــعه یافت ــت توس ــق دش در مناط
ــت  ــت های پس ــر در دش ــتان از 1100 مت ــاب کاری اس عن
تــا 2200 متــر در ارتفاعــات مناطــق کوهســتانی پراکنــده 
ــاع  ــا ارتف ــاب ت ــان عن ــش درخت ــن پراکن ــت )در چی اس
3000 متــر نیــز گــزارش شــده اســت(. شــایان ذکــر اســت 
در مناطــق کوهســتانی رنــگ میــوه عنــاب روشــن تر اســت. 
ــا 15  ــدت 10 ت ــی به م ــه گل ده ــاب در مرحل ــت عن درخ
روز بــه دمــای 22 تــا 24 درجــه نیــاز دارد. وجــود گرمــای 
شــدید همــراه بــاد در زمــان تلقیــح گل هــا می توانــد باعــث 

کاهــش عملکــرد آن شــود )شــکل 4(.

 همچنیــن در مناطــق گــرم، میوه هایــی کــه در معــرض 
ــاب  ــار آفت ــتند، دچ ــید هس ــور خورش ــتقیم ن ــش مس تاب
نیــاز  عنــاب  می رســد  به نظــر  می شــوند.  ســوختگی 
ســرمایی پاییــن داشــته باشــد. بــر اســاس مطالعــات نیــاز 
ــا 400 ســاعت  ــکا 200 ت ــام موجــود در آمری ســرمایی ارق

ــراورد شــده اســت. ب
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شکل 4- اثر گرما بر خشک شدن کالله گل عناب )باال گل سالم،
 پایین گل آسیب دیده(

نکتــه: وقتــی بــاز شــدن گل هــا مصــادف 
بــا گرمــای شــدید هــوا باشــد، ســطح کاللــه آن هــا 

ــکل 4(. ــوند )ش ــح نمی ش ــده و تلقی ــک ش خش
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محدودکننــده  اقلیمــی  عوامــل  از  یکــی  رطوبــت 
بــرای عنــاب محســوب می شــود. در برخــی مناطــق 
عناب کاری چیــن در فصــل تابســتان بارندگــی وجــود 
ــود. در  ــاب می ش ــوه عن ــوردن می ــث ترك خ ــه باع دارد ک
ــاران  ــا پوشــش مناســب از ب مناطــق مذکــور درختــان را ب
محافظــت می کننــد. ترك خوردگــی میــوه در مناطــق 
کویــری ماننــد خراســان جنوبــی روی ارقــام بومــی موجــود 
ــن موضــوع مشــکل جــدی در  نیــز وجــود دارد. اگرچــه ای
ــی  ــود، در برخ ــوب نمی ش ــتان محس ــای اس عناب کاری ه
ــوه  ــت می ــه کیفی ــت و ب ــر اس ــدت آن بیش ت ــع ش مواق
ــدد  ــل متع ــوص عوام ــن خص ــد. در ای ــه وارد می کن لطم
ماننــد تنش هــای رطوبتــی و نوســانات دمایــی زمــان 
ــدول 3(. ــده اند )ج ــته ش ــل دانس ــول دخی ــیدن محص رس

جدول 3- محدوده شرایط اقلیمی ارقام عناب در چین

مقدارویژگی

22 - 5/5دمای متوسط ساالنه )درجه سانتی گراد(

24-22≥متوسط دما در زمان گل دهی

38/2- ≥حداقل دما )درجه سانتی گراد(

2000 - 87بارندگی ساالنه )میلی متر(

 1100≥ساعات آفتابی ساالنه )ساعت(
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شرایط آب و خاک

درخــت عنــاب خاك هــای اســیدی و آبگیــر را دوســت 
نــدارد و بــه وجــود گــچ و ترکیبــات آهکــی نســبتاً حســاس 
اســت. در خاك هــای شــنی تــا رســی و حتــی ســنگالخی 
ــرای آن  ــاك ب ــن خ ــن بهتری ــد؛ لیک ــد کن ــد رش می توان
خاك هــای لومــی و لومــی- شــنی بــا عمــق مناســب اســت. 
ــد  ــد رشــد کن ــا 8/4 می توان ــا pH1 4/5 ت ــای ب در خاك ه
)pH مناســب آن 6/5 تــا 7/5 اســت(. ایــن درخــت شــوری 
را تحمــل می کنــد وEC 2 آب را تــا 3 میلی مــوس بــر 
ــر،  ــر بیش ت ــد. مقادی ــل می کن ــی تحم ــانتی متر براحت س
کاهــش محصــول را بــه دنبــال خواهــد داشــت )در برخــی 
 EC مناطــق عمــده عنــاب کاری اســتان خراســان جنوبــی
ــانتی متر  ــر س ــوس ب ــا 4/5 میلی م ــتفاده 4 ت ــورد اس آب م

اســت( )جــدول 4(.

1. کمیتی که میزان اسیدی یا بازی بودن مواد را مشخص می کند.
2. هدایت الکتریکی آب که نشان دهنده میزان امالح هادی موجود در 

آب است.
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جدول 4- مقدار تحمل عناب در برابر برخی ویژگی های خاک

مقدارشرایط خاك

pH4/5 – 8/4
Nacl≥0/15)%( )نمک(

Na2co3≥ 0/3)%( )سدیم کربنات(
Na2so4≥ 0/5)%( )سدیم سولفات(

ارقام عناب

تاکنــون حــدود 944 رقــم عنــاب در چیــن شناســایی 
شــده اســت کــه بــرای مصــارف خوراکــی، طبــی و صنعتــی 
تازه خــوری،  به عنــوان  ارقــام  ایــن  می شــوند.  کشــت 
ــام لنــگ1 و  ــد. ارق ــرد دارن ــا چنــد منظــوره کارب خشــک ی
ــن محســوب می شــوند؛  ــاب چی ــام مشــهور عن ــی2 از ارق ل
امــا امــروزه بــا برنامه هــای اصالحــی ارقامــی بهتــر از آن هــا 

معرفــی شــده اســت )شــکل 5(.

1. Lang 
2. Li 
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شکل 5- مقایسه تیپ رشدی درخت و شکل میوه در رقم لنگ )تصاویر باال( 
با رقم لی )تصاویر پایین(

ــه  ــگ( ب ــم لن ــاالً رق ــم خارجــی )احتم ــک رق ــن ی همچنی
ــتی  ــت. درش ــده اس ــت ش ــتان کش ــدود در اس ــداد مح تع
میــوه و خارهــای تحلیل رفتــه درخــت در ایــن رقــم 
مدنظــر  مطلــوب  صفــات  برخــی  به عنــوان  می توانــد 
قرار گیــرد )شــکل 6(. به نظــر می رســد رقــم مذکــور 



23عناب ؛  کاشت، داشت و برداشت  

نســبت بــه ارقــام محلــی اســتان در برابــر شــرایط نامســاعد 
ماننــد طوفــان، گرمــا، خشــکی و... حســاس تر اســت 
دارد.  نیــاز  را  مناســب تری  و در کل شــرایط محیطــی 
ــی  ــرایط آب وهوای ــم در ش ــن رق ــازگاری ای ــال س درعین ح

ــت. ــر اس ــی بیش ت ــد ارزیاب ــتان نیازمن اس

شکل 6- مقایسه درشتی رقم لنگ با ارقام بومی استان خراسان جنوبی

ــده در  ــات نگارن ــاس تجربی ــر اس ــه: ب نکت
شــرایط اســتان خراســان جنوبــی رقــم مذکــور 
ــام بومــی اســتان از مگــس عنــاب  هماننــد ارق

خســارت می بینــد.
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گرده افشانی
داخلــی  ارقــام  گرده افشــانی  نحــوه  درخصــوص 
ــت.  ــده اس ــام نش ــی انج ــات موثق ــون تحقیق ــاب تاکن عن
خودگشــنی1 درصــد  کارشناســان  عقیــده  بــه   امــا 

 عنــاب باالســت و به دلیــل وجود گــرده ســنگین در گل های 
آن، زنبورهــا نقــش مهمــی در تکمیــل گرده افشــانی و 
ــاب  ــانی عن ــد )در گرده افش ــاب دارن ــول عن ــش محص افزای

ــکل 7(. ــده اند( )ش ــته ش ــر دانس ــز مؤث ــا نی مورچه ه

شکل 7- نقش حشرات در گرده افشانی گل های عناب

1. گیاهی که مادگی آن با گرده گل همان گیاه بارور شود. 
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بدیهی اسـت گرده افشـانی می تواند نقـش تحریک کننده 
برای تشـکیل میوه داشـته باشـد. شـایان ذکر اسـت عسـل 
به دسـت آمده از عنـاب از مرغوبیـت باالیـی برخـوردار اسـت 

.)8 )شکل 

شکل 8- استفاده از زنبور عسل برای گرده افشانی باغات عناب

ــده  ــام ش ــه انج ــد مرحل ــی چن ــی ط ــاب گل ده در عن
ــاهده  ــت مش ــک درخ ــز روی ی ــت و ری ــای درش و میوه ه
ــح  ــوالً حاصــل تلقی ــه معم ــای درشــت ک می شــود. میوه ه
ــوده  گل هــای اول فصــل هســتند، دارای بذرهــای کامــل ب
کــه توانایــی ســبز شــدن را دارنــد، درصورتی کــه در 
میوه هــای ریــز، تنهــا پوســته بــذر تشــکیل می شــود. 
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ــی  ــد کم ــا درص ــتان، تنه ــی اس ــاب بوم ــن در عن بنابرای
ــد،  ــدن را دارن ــبز ش ــی س ــت توانای ــک درخ ــای ی از بذره
درصورتی کــه در برخــی ارقــام وحشــی عنــاب، اکثــر بذرهــا 
ــوع  ــن موض ــد ای ــر می رس ــن رو به نظ ــتند. ازای ــل هس کام

ــکل 9(. ــد )ش ــته باش ــی داش ــه ژنتیک ــر جنب بیش ت

          شکل 9- بذرهای کامل در عناب بومی خراسان جنوبی که توانایی 
سبز شدن را دارند

روش های تکثیر

از نظــر علمــی عنــاب بــا بــذر، پاجــوش، قلمــه، پیونــد 
ــذری  ــال ب ــا نه ــود؛ ام ــر ش ــت می تواند تکثی ــت باف و کش
به دلیــل کاهــش مرغوبیــت میــوه آن، فقــط به عنــوان 

ــرد خواهــد داشــت. ــه کارب پای
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ــوژی کشــت بافــت در تکثیــر عنــاب  اســتفاده از تکنول
ــز برخــی  ــون نی از برنامه هــای در دســت اجراســت. هم اکن
ارقــام تجــاری عنــاب بــا ایــن روش تولیــد شــده اســت. بــر 
ــا  ــده ب ــی می شــود در ســال های آین ــن اســاس پیش بین ای
ــای  ــعه باغ ه ــکان توس ــت ام ــت باف ــای کش ــد نهال ه تولی
یکدســت از ارقــام برتــر وجــود داشــته باشــد. امــا در حــال 
حاضــر تنهــا روش تکثیــر عناب در اســتان خراســان جنوبی 
ــد  ــه اهمیــت تولی ــا توجــه ب اســتفاده از پاجــوش اســت. ب
ــور  ــاب به ط ــر عن ــای تکثی ــی روش ه ــالم، برخ ــال س نه

ــود. ــان می ش ــه بی ــر در ادام مختص

پاجوش

خصوصیت پاجوش خوب به شرح زیر است:

ــد  ــاله باش ــد دوس ــت بای ــرای کاش ــب ب ــوش مناس پاج
ــگام  ــا در هن ــد ت ــر نباش ــر بیش ت ــاع آن از 1/5 مت و ارتف
ــد از ریشــه  ــر آســیب ببینــد. پاجــوش بای ــی کم ت جابه جای
ســالم و کافــی بــا ظاهــر شــاداب برخــوردار باشــد. همچنین 
بایــد دارای تنــه مســتقیم بــا انشــعابات فرعــی قــوی باشــد 
ــد. پاجــوش  ــرار گرفته ان ــم ق ــه مناســب از ه ــا فاصل ــه ب ک
ــه میوه هــای باکیفیــت و  ــه شــود ک ــی تهی ــد از درختان بای
درشــت دارنــد. پوســت تنــه پاجوش هایــی کــه در شــرایط 
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ــگ  ــد، تیره رن ــاال دارن ــن ب ــد و س ــرار گرفته ان ــی ق کم آب
ــت  ــد داش ــری خواهن ــی کم ت ــود و گیرای ــی می ش و چوب

)شــکل 10(.

شکل 10- جداکردن و انتقال پاجوش عناب

بــا توجــه بــه توســعه روزافــزون باغــات عنــاب و 
محــدود بــودن و گــران بــودن پاجــوش آن در چنــد ســال 
ــه در  ــاب را ک ــذری عن ــای ب ــراد نهال ه ــی اف ــر، برخ اخی
ــای پاجــوش  ــی به ج ــود )گاه ــد می ش ــتان تولی ــارج اس خ

ارقام بومــی( بــرای فــروش عرضــه کرده انــد.

همان گونـه کـه قبـاًل ذکر شـد، نهـال بذری عنـاب فقط 
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برای پایه مناسـب اسـت که باید در خزانه پیوند شـود )البته 
پاجـوش حاصـل از درختـان پیوندی نیـز مرغوبیـت ندارند( . 
تجربـه نیـز نشـان داده اسـت کاشـت نهال های بـذری عناب 
به دلیـل تولیـد میوه هـای نامرغوب مشـکالت زیـادی را برای 
باغـداران به وجود آورده اسـت، به طوری که بعد از چند سـال 
مجبـور به حـذف درخت یا تعویـض تاج آن )با انجـام پیوند( 
شـده اند. لـذا هنـگام احداث بـاغ بایـد دقت شـود پاجوش از 
باغـات شناخته شـده و درختـان مرغـوب تهیـه شـود. البتـه 
شـناخت عنـاب بـذری و پاجـوش بـا مشـاهده برخـی عالئم 
ظاهـری نهـال امکان پذیـر اسـت. ریشـه در نهال هـای بذری 
مسـتقیم و افشـان اسـت و در پاجوش، محل جداشده از پایه 

مادری مشـخص اسـت )شکل 11(.

ــوار  ــتان های همج ــی اس ــه: در برخ نکت
ــذور  ــود. ب ــد می ش ــاب تولی ــذری عن ــال ب نه
مــورد اســتفاده در ایــن نهالســتان ها نســبت 
ــان  ــتان خراس ــی اس ــاب بوم ــام عن ــه ارق ب
جنوبــی درصــد ســبز بیش تــری دارنــد. 
ــذور  ــتند ب ــد هس ــان معتق ــی کارشناس برخ
ــبز  ــد س ــه درص ــتان اگرچ ــی اس ــاب بوم عن
ــن  ــه خودگش ــه ب ــا توج ــد، ب ــی دارن پایین
بــودن عنــاب، درختــان حاصــل از ایــن بــذور 

کیفیــت میــوه بهتــری خواهنــد داشــت.
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شکل 11- مقایسه ریشه در نهال بذری عناب )سمت راست( و

 پاجوش عناب )سمت چپ(

ــان  ــوه حاصــل از درخت ــوارد ذکرشــده می ــر م عــالوه ب
بــذری خــارج اســتان، از نظــر ظاهــر میــوه و بــذر بــا ارقــام 
بومــی خراســان جنوبــی متفــاوت بــوده و براحتــی می تــوان 
ــذری ذکرشــده کــروی  آن را  شناســایی کــرد. میوه هــای ب
ــاب  ــد. در عن ــوك فرورفتگــی دارن هســتند و در قســمت ن
ــده  ــوه دی ــوك می ــی ن ــی فرورفتگ ــان جنوب ــی خراس بوم

ــز اســت )شــکل 12(. ــوك تی ــذر دارای ن ــود و ب نمی ش



31عناب ؛  کاشت، داشت و برداشت  

شکل 12- مقایسه هسته و میوه در عناب بذری واردشده به استان )تصاویر 
باال( و عناب بومی خراسان جنوبی )تصاویرپایین(

پیوند

ــی  ــام بوم ــد ارق ــی پیون ــات میدان ــاس تجربی ــر اس ب
عنــاب اســتان و برخــی ارقــام خارجــی روی پایه هــای 
بــذری موفقیت آمیــز اســت )پیونــد جوانــه در خــرداد مــاه( 

ــکل 13(. )ش
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ضرورت توجه به پیوند عناب به شرح زیر است:

- اســتفاده از مزایــای پایــه بــذری )مقاومــت بــه شــرایط 
ــی  ــودن، دسترس ــکی، ارزان ب ــش خش ــد تن ــاعد مانن نامس

آســان بــه آن هــا(؛

- امــکان تکثیــر ارقــام مرغــوب عنــاب در ســطح وســیع 
و احــداث بــاغ یکدســت؛

- ســاده و عمومــی بــودن پیونــد در مقایســه بــا ســایر 
روش هــای تکثیــر ماننــد قلمــه و کشــت بافــت؛

ــه  ــاب ک ــذری عن ــان ب ــاج درخت ــض ت ــکان تعوی - ام
ــد. ــوب دارن ــی نامطل بارده

شکل 13- رشد شاخه های جدید روی نهال سربرداری شده به منظور پیوند 
جوانه )سمت راست( و پیوند جوانه موفق در عناب )سمت چپ(
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بــا توجــه بــه نامرغــوب بــودن میــوه در پایه هــای بــذری 
گاهــی تعویــض تــاج درختــان چنــد ســاله عنــاب ضــروری 
ــر  ــت را در اواخ ــم درخ ــورت می توانی ــن ص ــت. در ای اس
ــاخه های  ــاه ش ــرداد م ــم و در خ ــربرداری کنی ــتان س زمس
ــر  ــایان ذک ــه(. ش ــد جوان ــم )پیون ــد بزنی ــد آن را پیون جدی
ــز اســت؛  ــز موفقیت آمی ــد اســکنه نی ــاب پیون اســت در عن
امــا روش ذکرشــده ســاده اســت و درصــد موفقیــت زیــادی 

ــکل 14(. دارد )ش

شکل 14- پیوند اسکنه در عناب هنگام زدن پیوند )سمت راست( و

 سه ماه پس از انجام پیوند )سمت چپ(
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در چیــن روش معمــول پیونــد عنــاب در خزانــه، پیونــد 
ــات  ــه قطع ــا را ب ــن روش پیوندك ه ــت. در ای ــکنه اس اس
به مــدت  را  آن هــا  بــرش می دهنــد. ســپس  کوچــک 
کوتاهــی در پارافیــن مایــع )دمــای 100 درجــه( غوطــه ور 
کــرده و در محیــط ســرد نگهــداری می کننــد تــا رطوبــت 
آن هــا حفــظ شــود. ســپس در اوخــر زمســتان نهال هــا را 

ــکل 15(. ــد )ش ــد می زنن ــن پیون ــطح زمی ــک س در نزدی

شکل 15- فروبردن پیوندک ها در پارافین مایع )باال( و پیوندزدن نهال های 
عناب در خزانه )پایین(
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کشت بافت

بــا  عنــاب  تکثیــر  شــد  ذکــر  کــه  همان گونــه 
ــت  ــای در دس ــه برنامه ه ــت از جمل ــت باف ــوژی کش تکنول
ــت. در  ــز اس ــرای آن موفقیت آمی ــد اج ــه رون ــت ک اجراس
ــم جیــن1 ــد رق ــام مانن ــون برخــی ارق ــن خصــوص تاکن  ای

ــت. از  ــده اس ــه ش ــازار عرض ــه ب ــدود ب ــداد مح ــه تع  ب
مزایــای کشــت بافــت امــکان تکثیــر گســترده ارقــام برتــر 
و احــداث باغــات یکدســت اســت. عــالوه بــر آن نهال هــای 
ــات  ــودن از آف ــاری ب ــالمت و ع ــر س ــی از نظ ــت بافت کش
ــبت  ــی( نس ــای ویروس ــاً بیماری ه ــا )مخصوص و بیماری ه
ــه در شــرایط  ــت دارد، به طــوری ک ــا مزی ــه ســایر نهال ه ب
مســاعد رشــد زیــاد آن هــا کاماًل مشــهود اســت )شــکل 16(.

سایر روش های تکثیر

ــر  ــول تکثی ــبز، روش معم ــوب س ــه چ ــتفاده از قلم اس
عنــاب در چیــن اســت. بــر اســاس مطالعــات اولیــه به نظــر 
می رســد بــا ایــن روِش تکثیــر، ارقــام بومــی عنــاب اســتان 
نســبت بــه ارقــام چینــی ریشــه زایی کم تــری دارنــد، 
اگرچــه انجــام تحقیقــات کامل تــر در ایــن خصــوص 
ــر  ــده، تکثی ــای ذکرش ــر روش ه ــالوه ب ــت. ع ــروری اس ض

1. JIN 
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عنــاب بــا قلمــه ریشــه نیــز امکان پذیــر اســت )شــکل 17(.

شکل 16- گیاهچه عناب در محیط کشت )سمت راست(، رشد رویشی زیاد نهال 
کشت بافتی عناب در اواسط تابستان سال دوم پس از کاشت )سمت چپ(

شکل 17- تکثیر عناب توسط قلمه ریشه
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مطالعات مورد نیاز برای احداث باغ

قبــل از احــداث هــر بــاغ بایــد مطالعــات و بررســی های 
کامــل انجــام شــود. مطالعــات زیــر ازجملــه مــواردی اســت 

کــه بایــد مدنظــر قــرار گیــرد:

ســازگاری گونــه باغــی مدنظــر بــا شــرایط اقلیمی  -
ــا،  ــل دم ــر و حداق ــا، حداکث ــاع از ســطح دری منطقــه )ارتف
ــتن  ــل نداش ــژه تداخ ــرم بوی ــای گ ــاد و طوفان ه ــود ب وج
آن هــا بــا گل دهــی درخــت، تأمیــن نیــاز ســرمایی، رطوبــت 

نســبی، بارندگــی و...(؛

امکان دسترسی به آب کافی و باکیفیت؛ -

نــوع و جنــس خــاك )داشــتن زهکــش مناســب و  -
وجودنداشــتن الیه هــای ســخت در طبقــات پاییــن خــاك، 
ــودن خصوصیــات فیزیکــی و شــیمیایی خــاك،  ــوب ب مطل

ــودن از بیماری هــا و آفــات مهــم خــاك زی و...(؛ عــاری ب

امکان دسترسی به بازار مصرف؛ -

تأمین نیروی کارگری با دستمزد مناسب. -
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چگونگی احداث باغ

در مطالعـات اولیـه احـداث بـاغ نیـاز بـه حفـر پروفیـل، 
گرفتـن آزمایش هـای آب و خـاك بـه تعـداد کافـی وجـود 
دارد. سـپس نقشـه کلـی بـاغ طراحـی می شـود. طراحـی 
بـاغ برحسـب اینکـه محـل احـداث در اراضـی مسـطح یـا 
دامنه هـای شـیب دار قـرار دارد، متفـاوت خواهـد بـود )در 
اراضـی شـیب دار ردیف هـای کشـت روی خطـوط تـراز قرار 
دارد(. بهتـر اسـت مـوارد ذکرشـده بـا مشـورت و نظـارت 
کارشناسـان باتجربـه انجـام شـود. اسـتفاده از زیرشـکن و 
پیش بینـی بادشـکن سـازگار بـا منطقـه ازجملـه مـواردی 
درختـان  فواصـل  قرار گیـرد.  مدنظـر  بایـد  کـه  اسـت 
تحـت تأثیـر عوامـل مختلـف ازجملـه نحـوه مدیریـت بـاغ، 
حاصلخیـزی خـاك، رقـم کاشته شـده و شـرایط آب وهوایی 
می توانـد تغییـر کنـد. فاصلـه درختـان بایـد طـوری در نظر 
گرفتـه شـود کـه در آینـده امـکان به کارگیری ماشـین آالت 
وجـود داشـته باشـد. در روش سـنتی احـداث بـاغ عنـاب، 
فواصـل بیـن ردیف هـا 5 تـا 6 متـر و فواصـل بیـن درختان 
4 تـا 5 متـر در نظـر گرفته می شـود. در چین احـداث باغات 
متراکـم عنـاب و حتـی کشـت های گلخانه ای آن وجـود داد 
کـه در ایـن روش هـا مدیریـت صحیـح، بویـژه هـرس مرتب 

درختـان ضـروری اسـت )شـکل 18(.
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شکل 18- تصویر یک باغ متراکم عناب در چین

احداث بادشکن

بـا توجـه بـه اینکـه وزش بادهای شـدید مضـرات زیادی 
بـرای باغ هـای میـوه به وجـود مـی آورد، ایجـاد بادشـکن در 
احداث باغ ضروری اسـت.  در نظر داشـته باشـید اهمیت آن 

در مناطـق خشـک و کویـری بیش تر اسـت.

در کاشت بادشکن به نکات زیر می توان اشاره کرد:

 - درختــان انتخاب شــده بایــد از رشــد ســریع برخــوردار 
بــوده و بــا شــرایط آب وهوایــی منطقه ســازگار باشــند.

- کاشــت بادشــکن بایــد در جهــت عمــود بــر بــاد غالب 
منطقــه انجام شــود.



عناب ؛  کاشت، داشت و برداشت  40

ــکن  ــا بادش ــاغ ب ــان ب ــف درخت ــن ردی ــه اولی - فاصل
معمــوالً 5 تــا 7 متــر در نظــر گرفتــه می شــود.

ــا  ــد، از 150 ت ــر باش ــکن 10 مت ــاع بادش ــر ارتف - اگ
ــرد. ــد ک ــت خواه ــاد حفاظ ــیب ب ــر را از آس 300 مت

- در باغبانــی ایجــاد بادشــکن های نیمــه نفوذپذیــر 
ــود. ــد ب ــر خواه ــم بهت ــکن متراک ــه بادش ــبت ب نس

در بادشـکن نیمـه نفوذپذیـر فقـط قسـمت بـاالی آن 
نفوذناپذیـر بـوده و بیـن تنـه درختـان بـاز اسـت. درنتیجـه 
حـدود 50 درصـد بـاد از بیـن درختان عبور می کنـد. به طور 
کلـی ایـن بادشـکن ها در باغبانـی بیش تـر کاربـرد دارنـد؛ 
زیـرا جریـان متعادل هـوا از سـرمازدگی جلوگیـری می کند 

و باعـث گرده افشـانی بهتـر درختـان می شـود.

بادخیــز جهــت ردیف هــای کاشــت  مناطــق  - در 
ــان هــوا از بیــن  ــه ای باشــد کــه جری ــد به گون درختــان بای

ــد. ــور کن ــا عب ردیف ه

نقشه باغ

ــاغ در  ــه ب ــب اینک ــد برحس ــر ش ــه ذک ــه ک همان گون
زمیــن مســطح یــا شــیب دار قــرار گیــرد، نقشــه آن متفاوت 
ــرای  ــر ب ــن مدنظ ــطح زمی ــی مس ــود. در اراض ــد ب خواه
احــداث بــاغ معمــوالً شــکل هندســی منظــم دارد. پــس از 
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بررســی همــه جوانــب کار و تعییــن طــول و عــرض زمیــن 
بایــد ابتــدا نقشــه بــاغ را روی کاغــذ طراحــی کــرد. در ایــن 
طــرح حصــار بــاغ، درهــای ورودی و خروجــی، خیابان هــای 
ــی، محــل احــداث تأسیســات، ســاختمان ها،  ــی و فرع اصل
ــره آب، محــل چاله هــای کاشــت، محل هــای  اســتخر ذخی
انــواع  مشخص شــود.  بایســتی  و...  بادشــکن  احــداث 
متــداول نقشــه کاشــت عبــارت اســت از روش مربــع، 

ــوزی و... . مســتطیل، ل

کم تــر  درختــان  روش مســتطیلی، ســایه اندازی  در 
ــی در  اســت و جهــت ردیف هــای کاشــت، شــمالی - جنوب
نظــر گرفتــه می شــود. در سیســتم مربعــی، درختــان صبــح 
ــرای  ــن روش ب ــد. ای ــایه اندازی دارن ــم س ــر روی ه و عص

ــود. ــه می ش ــرم توصی ــق گ مناط

تعیین محل کاشت نهال

ــام دادن  ــن و انج ــکن زدن زمی ــخم و زیرش ــس از ش پ
تســطیح، نقشــه بــاغ روی زمیــن پیــاده می شــود. بــا 
اســتفاده از دوربیــن نقشــه برداری یــا وســایلی ماننــد متــر 
ــم و  ــاده می کنی ــن پی ــاغ را روی زمی ــه ب ــاب، نقش و طن
ــخص  ــی مش ــخ چوب ــا می ــت را ب ــر درخ ــرس ه ــل غ مح

می کنیــم )شــکل 19(.
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شکل 19- تعیین محل کاشت درختان با متر و طناب

 شرایط کندن و حمل ونقل نهال

در هنــگام کنــدن نهــال رطوبــت زمیــن بایــد در  -
حــد گاورو باشــد. خشــک بــودن زیــاد یــا گل بــودن آن در 
ایــن زمــان مناســب نیســت. از طــرف دیگــر زمیــن نبایــد 
یــخ زده باشــد؛ چــون بــه ریشــه های موئیــن نهــال آســیب 

وارد می شــود.

برای کندن نهال از وسایل مناسب استفاده شود. -

از قــراردادن نهــال در معــرض نــور مســتقیم  -
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خورشــید و جریــان هــوای آزاد خــودداری شــود.

شکســته  - و  آســیب دیده  ریشــه های  هــرس 
ــب و  ــی مناس ــی باغبان ــتفاده از قیچ ــت )اس ــروری اس ض

اســت(. الزم  کار  ایــن  بــرای  ضدعفونی شــده 

ــرای حمل ونقــل و جابه جایــی نهــال از کامیــون  - ب
چادردار اســتفاده شــود.

ــوب  - ــی مرط ــی کنف ــا گون ــه ها ب ــاندن ریش پوش
ــی و  ــی جابه جای ــا 50 تای ــته های 25 ی ــت و دس الزم اس
ــو  ــت شست وش ــر اس ــد. بهت ــهیل می کن ــل را تس حمل ونق
و ضدعفونــی ریشــه نهــال بــا محلــول پرالینــاژ انجــام شــود.

قارچ کــش  پرالینــاژ = ســموم  فرمــول محلــول 
)300 گــرم( + خــاك رس )10 کیلوگــرم( + کــود گاو 

لیتــر(  100( آب   + )10 کیلوگــرم( 

ــته های  - ــت، بس ــان کاش ــا زم ــی ت ــل اصل در مح
ــرار داده  ــب ق ــیار مناس ــل ش ــایه، داخ ــل س ــال در مح نه

ــوند. ــانده ش ــه ها پوش ــوب ریش ــاك مرط ــا خ ــده و ب ش

کاشت نهال

ابعـاد  بـه  گودال هایـی  درخـت  کاشـت  محـل  در   -1
1 متـر×1 متـر×1 متر حفـر می کنیـم. در خاك هـای قوی و 
حاصلخیـز ابعـاد گودال هـا را می تـوان کم تر در نظـر گرفت.
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2- خــاك ســطح زمیــن را در کنــار گــودال نگهــداری 
پخــش  آن  اطــراف  در  را  چالــه  تــه  خــاك  و  کــرده 
می کنیــم. حــدود 5 تــا 10 کیلوگــرم کــود گاوی پوســیده 
ــه  ــف چال ــم و در ک ــوط می کنی ــطحی مخل ــاك س ــا خ ب

قــرار می دهیــم.

3- بهتـر اسـت در ایـن مرحلـه چالـه را با خـاك زراعی 
رویـی پـر کنیـم و در دو نوبـت چاله ها را آبیـاری کنیم )این 

عمـل دو هفتـه قبل از کشـت نهـال انجام می شـود(.

4- هنــگام کاشــت نهــال چالــه کوچکــی ایجــاد 
می کنیــم و نهــال را به گونــه ای می کاریــم کــه محــل 
ــی  ــه کم ــق چال ــرد و عم ــرار نگی ــاك ق ــر خ ــه، زی طوق
پایین تــر از ســطح خــاك باشــد. درضمــن اطــراف نهــال را 
کمــی فشــرده می کنیــم تــا ریشــه بادخــور نداشــته باشــد.

5- بالفاصله نهال را آبیاری می کنیم.

6- چنــد روز بعــد، پــس از گاورو شــدن خــاك چنانچــه 
خــاك پــای نهــال تــرك برداشــته یــا نشســت کــرده باشــد، 
ســطح خــاك را سله شــکنی کــرده و مقــداری خــاك 

ــم.  ــه می کنی ــد اضاف جدی
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ــنی  ــای ش ــورت الیه ه ــاك به ص ــه خ ــی ک در مناطق
ــل  ــا بی ــی ب ــاد دارد، برخ ــردگی زی ــا فش ــت ی ــی اس و رس
مکانیکــی خــاك ردیف هــای کاشــت را بــه عــرض 1 متــر و 
عمــق 1/5 تــا 2 متــر بــا هــم مخلــوط می کننــد. همچنیــن 
در صــورت داشــتن امکانــات، بقایــای گیاهــی و مــواد آلــی 
ــر  ــرایط بهت ــن ش ــد. در ای ــرار می دهن ــال ق ــف کان را در ک
اســت بــرای کاشــت نهــال از خــاك مرغــوب ســطح االرض 

اســتفاده شــود )شــکل 20(.

شکل 20- شکستن الیه های سخت خاک قبل از کاشت درختان
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زمان کاشت

درخـت عنـاب را می تـوان ماننـد سـایر درختـان میـوه 
در اواخـر پاییز یا زمسـتان کشـت کرد. در اسـتان خراسـان 
جنوبـی پاجوش عناب را از اوایل اسـفند تا شـروع جوانه زنی 
نهـال در فروردیـن مـاه جابه جایی می کنند. برخـی باغداران 
بومـی معتقـد هسـتند همزمـان بـا شـروع تـورم جوانه هـا، 
عنـاب از گیرایـی بهتری برخوردار اسـت، اگرچـه افرادی که 
در آذر مـاه بـاغ عنـاب احـداث کرده انـد، از نتایـج حاصـل 
رضایـت کامـل دارنـد. به طـور کلی کاشـت پاجـوش در آذر 

مـاه به دلیـل اسـتقرار بهتر نهـال ارجحیـت دارد.

ــت  ــوم کاش ــه س ــه مرحل ــه: چنانچ نکت
ــر  ــت؛ در غی ــر اس ــود بهت ــت ش ــال رعای نه
ایــن صــورت بــا حــذف ایــن مرحلــه اقــدام بــه 
ــط در  ــی فق ــود دام ــم. ک ــال می کنی ــت نه کاش
ــدن نمی پوســد و الزم اســت در داخــل  ــر مان اث
ــده  ــه ش ــه آن آب اضاف ــب ب ــیلوی مناس س
تــا بتدریــج پوســیده شــود. از کودهــای دامــی 
کــرد.  اســتفاده  نبایــد  به هیچ وجــه  تــازه 
درضمــن مصــرف کــود پوســیده گاوی بهتــر از 

ــود. ــد ب ــی خواه ــای دام ــایر کوده س
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آبیاری درخت

ــاب  ــار عن ــک هکت ــاری ی ــرای آبی ــص ب ــدار آب خال مق
ــاب در  ــت عن ــت. درخ ــال اس ــب در س ــر مکع 4500 مت
ــار  ــک ب ــا 5 روز ی ــدای کاشــت و در ســال اول هــر 4 ت ابت
ــه  ــاری ب ــدار آبی ــد م ــال های بع ــود و در س ــاری می ش آبی
12 تــا 15 روز خواهــد رســید. معمــوالً نیــاز آبــی محصوالت 
ــل درخــت محاســبه شــده و  ــرای دوره رشــد کام ــی ب باغ
ــه رشــد درخــت،  ــی در ســنین اولی ــاز آب ــن نی ــرای تعیی ب
ــر ضــرب شــود )جــدول 5(. ــب کاهشــی زی ــد در ضرای بای

جدول 5- ضریب کاهشی برای محاسبه نیاز آبی درختان در سنین مختلف

از کاشت تا 3 
سالگی

از 3 تا 6 
سالگی

از 6 تا 9 
سالگی

پس از 9 
سالگی

0/40/70/91

بدیهــی اســت در شــرایطی کــه آب و خــاك شــور 
ــاری  ــوص روش آبی ــاب بخص ــات عن ــت باغ ــت، مدیری اس
بایــد به گونــه ای باشــد کــه نمک هــای خــاك شســته 
ــود در  ــالح موج ــج ام ــورت بتدری ــن ص ــر ای ــود. در غی ش
ــک  ــاغ خش ــان ب ــی درخت ــد و برخ ــش می یاب ــاك افزای خ
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خواهند شــد )شــکل 21(. ایــن موضــوع در شــرایطی کــه در 
فصــل زمســتان بــارش بــاران و بخصــوص بــرف به صــورت 
محــدود و غیرمؤثــر بــرای شســتن امــالح اســت و آبیــاری 
زمســتانه بــاغ بخوبــی انجــام نشــود، تشــدید خواهــد شــد. 
برخــی نکاتــی کــه در مدیریــت بــاغ بــا شــرایط آب و خــاك 

ــدان توجــه کــرد، عبــارت اســت از: ــد ب شــور بای

- توجــه بــه کیفیــت آب و خــاك در زمــان احــداث بــاغ 
و اجتنــاب از کاشــت عنــاب در شــرایط نامســاعد؛

ــداث  ــل از اح ــن قب ــخت زمی ــای س ــتن الیه ه - شکس
بــاغ به منظــور نفــوذ بهتــر ریشــه نهــال، زهکــش خــاك و 

فراهــم شــدن امــکان آب شــویی؛

 4000 از  بیش تــر  آب   EC کــه  شــرایطی  در   -
ــا  ــت نهال ه ــر اس ــد، بهت ــانتی متر باش ــر س ــوس ب میکرو م
در کــف جــوی غــرس شــود و متناســب بــا افزایــش 

یابــد؛ افزایــش  جوی هــا  عــرض  ســن درخت 

- شوره برداری نمک ها قبل از بارش های پاییزه؛

ــی و اصالح کننــده و  - اســتفاده از کــود ســبز، مــواد آل
مدیریــت صحیــح مصــرف کودهــای حیوانــی و شــیمیایی؛

- آب شویی زمستانه؛

- استفاده از مالچ به منظور کاهش تبخیر سطحی خاك؛
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- ســیالب هایی کــه از شــوره زارها عبــور کرده انــد، 
ــاغ  ــه ب ــا ب ــن  رو از ورود آن ه ــتند. ازای ــور هس دارای آب ش

ــود. ــودداری ش خ

شکل 21- تجمع امالح خاک در شرایط آبیاری باغ با آب شور و خشک شدن 
تعدادی از درختان عناب پس از بارش برف زمستانه

در زمـان گل دهـی عنـاب، رطوبـت خـاك بایـد در حـد 
متعـادل باشـد. رطوبـت زیاد یا خشـکی بیش از انـدازه در این 
زمـان به باردهی درخـت لطمه می زند. به طـور کلی زمان های 
مهـم در آبیـاری عنـاب عبارت اند از قبل از بیدار شـدن درخت 
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از خـواب زمسـتانی، زمـان گل دهـی، مرحلـه رشـد سـریع 
میوه هـای جـوان و بالفاصلـه پـس از برداشـت محصول.

کوددهی

کوددهی باید هر سـال با توجه به شـرایط سـنی درخت، 
نتایـج حاصل از آزمـون آب، خاك و برگ و بر اسـاس توصیه 
آزمایشـگاه انجام شـود. در واقع کوددهی با توجه به شـرایط 
هـر بـاغ می توانـد اختصاصـی باشـد. در صـورت انجام ندادن 
آزمایش هـای الزم، افـزودن 5 تـا 10 کیلوگـرم کـود دامـی 
پوسـیده به صـورت چالکـود در اطـراف درخـت )در انتهـای 
سـایه انداز( یـا به صورت شـیار کـودی و در مسـیر جریان آب 
بسـیار مفید اسـت )شـکل 22(. این مقـدار می تواند با رشـد 

درخـت بـه 20 تـا 25 کیلوگـرم افزایش یابد.

شکل 22- کوددهی با روش چالکود



51عناب ؛  کاشت، داشت و برداشت  

ادامه شکل 22- کوددهی مکانیزه باغ میوه به صورت شیار کودی

 براســاس مطالعات انجام شــده در چین، به ازای هر 100 
کیلوگــرم میــوه تــازه 1/5 کیلوگــرم نیتــروژن1، 1 کیلوگــرم 
 پنتوکســید فســفر2 و 1/3 کیلوگــرم پتاســیم اکســید3

مــورد نیــاز اســت. بــا توجــه بــه شــرایط pH بــاال و قلیایــی 
ــکان  ــا ممکــن اســت درخــت، ام ــودن بعضــی از خاك ه ب
ــد. در  ــته باش ــی را نداش ــر غذای ــدادی از عناص ــذب تع ج
ــی و  ــواد آل ــش م ــا افزای ــرد ب ــعی ک ــد س ــع بای ــن مواق ای
ســایر روش هــای مدیریتــی، شــرایط خــاك را اصــالح 
کــرد. در هــر صــورت در این گونــه مــوارد اســتفاده از 

1. N2 
2. P2O5 
3. K2O 
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بهبــود  بســزایی در  تأثیــر  محلول پاشــی های مناســب 
ــت. ــد داش ــان خواه ــد درخت رش

غذایــی  عناصــر  بــرگ،  محلول پاشــی  هنــگام  در 
و  بالــغ  برگ هــای  در  روزنه هــا  طریــق  از  بیش تــر 
ــر اســت  ــوند. محلول پاشــی بهت ــعه یافته جــذب می ش توس
ــر و در  ــا بعدازظه ــح زود ی ــاغ و در صب ــاری ب ــس از آبی پ
ــود عناصــر  ــم کمب ــوای آرام انجــام شــود. چنانچــه عالئ ه
غذایــی در درخــت مشاهده شــود، کودهــای مختلــف 
ممکــن اســت بــرای محلول پاشــی توصیــه شــود. در 
ــت در  ــد نوب ــی ها چن ــه محلول پاش ــاز این گون ــورت نی ص
ــی  ــادل در کودده ــد. تع ــد ش ــرار خواه ــل تک ــول فص ط
ــای  ــه کوده ــژه از مصــرف بی روی ــت دارد، بوی بســیار اهمی
ــای  ــا کوده ــی ب ــود. محلول پاش ــودداری ش ــد خ ــه بای ازت
ــوه در  ــعه می ــه توس ــر مرحل ــا اواخ ــط ت ــه در اواس پتاس
کاهــش چروکیده شــدن میــوه عنــاب می توانــد مؤثــر 
باشــد. به طــور کلــی چــروك شــدن میــوه عنــاب عارضــه ای 
ــده  ــر دی ــای درشــت بیش ت ــه در میوه ه ــی اســت ک طبیع
می شــود و بســته بــه نــوع رقــم می توانــد شــدت و ضعــف 
ــا تغذیــه و آبیــاری مناســب می تــوان  داشــته باشــد؛ امــا ب

ــش داد. ــه را کاه ــن عارض ای
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بــر اســاس تجربیــات برخــی باغــداران مصــرف کودهای 
پتــاس و کلســیم )بعد از تلقیح 60 درصــد گل ها( در افزایش 
کیفیــت محصــول مؤثــر اســت. یکــی از محلول پاشــی های 
ــیاری  ــت1 در بس ــش فروت س ــور افزای ــه به منظ ــی ک عموم

از درختــان میــوه توصیه می شــود، بــه شــرح زیــر اســت:

ــزار +  ــج در ه ــولفات روی پن ــزار + س ــج در ه اوره پن
ــزار ــج در ه ــک پن ــید بوری اس

این محلول پاشی در دو نوبت انجام می شود:

1- اواخــر تابســتان بعــد از برداشــت محصــول و قبــل از 
ــا؛ ــزش برگ ه ری

2- هنگام تورم جوانه ها در بهار.

fruit set .1: در واقع تعیین کننده تعداد میوه باقی مانده روی درخت بعد از 
ریزش گل است. 

نکتــه: بــا توجــه بــه اینکــه میــوه عنــاب 
ــوان  ــًا به عن ــی عمدت ــان جنوب ــتان خراس در اس
ــدن  ــروک ش ــود، چ ــرف می ش ــکبار مص خش
میــوه بازارپســندی آن را بشــدت کاهــش 
و  تغذیــه  مدیریــت  بــر  عــالوه  می دهــد. 
آبیــاری، خشــک کردن میــوه روی درخــت نیــز 

ــت. ــر اس ــه مؤث ــن عارض ــش ای در کاه
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ــاد  ــکان ایج ــه ام ــه ب ــا توج ــور1 ب ــرف ب ــز مص تجوی
ــش آب و  ــام آزمای ــه انج ــوط ب ــت من ــوزی در درخ برگ س
نبــود عنصــر بــور در آن بویــژه در خاك هــای شــور، رعایــت 
نــکات الزم در محلول پاشــی از جملــه انتخــاب زمــان 
مناســب محلول پاشــی، آبیــاری بــاغ قبــل از محلول پاشــی، 
ــود. ــا نظــر کارشناســان خواهــد ب ــان و... ب اســتفاده از موی

کود سبز

ارزش فوق العـاده مصـرف کودهـای دامـی، کمپوسـت، 
پوشـیده  کسـی  بـر  میـوه  باغـات  در  و...  ورمی کمپوسـت 
نیسـت. مـواد آلـی خـاك عـالوه بـر ارزش تغذیـه ای دارای 
خـواص اصالح کنندگـی مهـم هسـتند. درعین حـال به دلیل 
گـران بـودن کـود دامـی امـکان تأمیـن آن بـه مقـدار کافی 
مشـکل اسـت. از طـرف دیگـر مصـرف بی رویـه کودهـای 
شـیمیایی شـوری خاك هـا را افزایش می دهـد و تهویه آن ها 
را بـا مشـکل مواجه می کند. در چنین شـرایطی اسـتفاده از 
کودهـای سـبز می توانـد روش مناسـبی بـرای افزایـش مواد 

آلـی خاك محسـوب شـود.

می تـوان  سـبز  کـود  کاشـت  در  مختلفـی  گیاهـان  از 
اسـتفاده کـرد. گیاهانـی ماننـد جـو و منـداب در شـرایط 

1. B 
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آب وهوایی اسـتان خراسـان جنوبی از رشـد خوبی برخوردار 
هسـتند )شـکل 23(. کـود سـبز را در اواخـر تابسـتان یـا 
اوایـل پاییـز می تـوان کشـت کـرد و در اواخـر زمسـتان یـا 
اوایـل بهـار بـا دیسـک سـطحی آن را بـه زمیـن برگردانـد. 
گیاهانـی کـه به عنـوان کود سـبز کاشـته می شـوند، باید در 
زمـان گل دهـی و قبـل از بذردهی و خشـبی شـدن به خاك 
برگردانده شـوند. برای درختان الزم اسـت هنگام شـخم زدن 
)برگردانـدن گیـاه بـه خـاك( کمـی کـود ازته به خـاك داد 
تـا در اثـر فعالیت میکرو ارگانیسـم ها کمبود موقتـی ازت در 
خـاك مشـاهده نشـود. اگر هنـگام برگرداندن گیـاه به خاك 
عـالوه بـر کـود ازتـه مقـداری گوگـرد )200 کیلوگـرم در 
هکتـار( بـه خاك اضافـه کنیـم، احتمال کاهـش pH خاك 

وجـود خواهد داشـت.

شکل 23- کاشت جو به عنوان کود سبز در باغ عناب )شهرستان خوسف(
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مدیریت بستر باغ

ــرایط  ــب ش ــوه برحس ــای می ــتر باغ ه ــت بس در مدیری
مختلــف طبیعــی و نــوع درختــان بــاغ، می تــوان بــه 

ــرد: ــاره ک ــاغ اش ــداری ب ــرای نگه ــی ب ــش روش اصل ش

- بدون علف نگه داشتن سطح باغ در تمام طول سال؛

- سبز نگه داشتن سطح باغ با یک نبات دائمی؛

ــده( در  ــا کاشته ش ــی ی ــت )طبیع ــبز موق - پوشــش س
قســمتی از ســال و برگردانــدن آن بــه خــاك یــا سیســتم 

کــود ســبز؛

- پوشش به وسیله مالچ؛

- کاشــت یــک محصــول ثانویــه در فاصلــه ردیف هــا در 
دوران جوانــی درختــان یــا سیســتم بهره بــرداری مضاعــف؛

- استفاده از پالستیک به منظور حفظ رطوبت خاك.

بـا توجـه بـه شـرایط خشـک اسـتان خراسـان جنوبـی 
افزایـش مـواد آلی بسـتر باغ به عنـوان مالچ طبیعی و شـخم 
سـطحی بیـن ردیف هـای کشـت به منظـور حفـظ رطوبـت 
خـاك توصیه می شـود. شـایان ذکر اسـت بتازگـی در برخی 
حفـظ  به منظـور  پالسـتیک  از  اسـتفاده  عنـاب  باغ هـای 
رطوبـت خاك به طور آزمایشـی انجام شـده اسـت کـه نتایج 

آن نیـاز بـه بررسـی دارد )شـکل 24(.
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شکل 24- استفاده از پوشش پالستیکی به عنوان مالچ به منظور حفظ رطوبت 
خاک در شهرستان بیرجند )باال( و در کشور چین )پایین(
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هرس فرم

در اســتان خراســان جنوبــی باغــداران با توجه بــه خرده 
ــه ای  ــق کوهپای ــی در مناط ــودن اراض ــک ب ــی و کوچ مالک
عنــاب را در فواصــل کــم می کارنــد. در ایــن شــرایط 
ــد  ــد و اجــازه می دهن ــن را حــذف می کنن شــاخه های پایی
درخــت به صــورت عمــودی رشــد کنــد. ایــن نحــوه هــرس 
بــا شــرایط ذکرشــده ســازگار اســت. لیکــن در باغــات جدید 
ــت  ــر اس ــده، بهت ــی رعایت ش ــان بخوب ــل درخت ــه فواص ک
هــرس را به گونــه ای انجــام دهنــد کــه برداشــت محصــول 
ــر  ــا بهت ــن ردیف ه ــای بی ــده و از فض ــام ش ــر انج راحت ت
اســتفاده شــود. »فرم هــای مرکــز بــاز« بــرای ایــن منظــور 
ــری را  ــن نورگی ــی« بیش تری ــرم جام ــت. »ف ــب اس مناس
دارد و بــرای مناطــق معتــدل مناســب اســت )شــکل 25(. 
فــرم دیگــر، »هــرس شــلجمی« اســت کــه نســبت بــه فــرم 
جامــی تــاج درخــت بســته تر اســت. در مناطــق گــرم بهتــر 
ــه ای  ــت را به گون ــی درخ ــاخه های داخل ــم ش ــت تراک اس
ــه  ــاب شــدید صدم ــور و آفت ــا از ن ــه میوه ه ــرد ک حفــظ ک
ــی را از  نبیننــد. در روش هــای ذکرشــده معمــوالً تنــه اصل
ــا  ــرده و 3 ت ــع ک ــانتی متری قط ــا 150 س ــاع 120 ت ارتف
ــاز و پراکنــش مناســب در اطــراف  ــه ب ــا زاوی 5 شــاخه را ب
تنــه درخــت به عنــوان بازوهــای درخــت حفــظ می کننــد. 
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فاصلــه ایــن شــاخه ها در فــرم جامــی کــم اســت، به طــوری 
کــه پــس از رشــد به نظــر می رســد از یــک نقطــه روی تنــه 
ــه  ــلجمی فاصل ــرم ش ــه در ف ــده اند. درصورتی ک ــارج ش خ

ــت. ــر اس ــاخه ها زیادت ش

شکل 25- هرس جامی عناب )شهرستان خوسف(
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هرس باردهی

درخــت عنــاب سیســتمی خودتنظیمــی دارد کــه بدون 
هــرس، هــر ســاله محصــول می دهــد و فاقــد تنــاوب 
ــان  ــی خراس ــاب محل ــر عن ــرف دیگ ــت. از ط ــی اس بارده
جنوبــی خارهایــی قــوی دارد. ازایــن رو هــرس آن محــدود 
ــاخه های  ــذف ش ــد ح ــی در ح ــبک اصالح ــرس س ــه ه ب
و  نرك هــا  تنه جوش هــا،  اســت.  آفــت زده  و  خشــک 
شــاخه های مزاحــم بایــد به نحــوی حــذف شــود کــه فــرم 
مناســب تــاج درخــت حفــظ شــود. کنتــرل ارتفــاع درخــت 
ــب  ــرزنی مناس ــا س ــه ب ــت ک ــرس اس ــداف ه ــر اه از دیگ
محقــق خواهــد شــد. در عنــاب پاجوش هــا به عنــوان 
ــان  ــل حفــظ شــدن اســت. درخت نوعــی منبــع درامــد قاب
شــدیدتر  هــرس  بــا  می تــوان  را  کهن ســال  و  مســن 
ــش  ــا افزای ــی آن ه ــب بارده ــن ترتی ــازی کرد. بدی جوان س

ــت. ــد یاف خواه

هرس عناب در سیستم های کشت متراکم )در 
کشور چین(

ــنتی  ــای س ــاب در باغ ه ــان عن ــن درخت ــور چی در کش
بــه روش محــور مرکــزی، محــور تغییــر شــکل یافته 
کشــت های  در  می شــوند.  تربیــت  بــاز،  محــور  یــا 
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ــا  ــا 3/5 ت ــن ردیف ه ــل بی ــوالً فواص ــاب، معم ــرده عن فش
ــر  ــا 2 مت ــف 1 ت ــان روی ردی ــل درخت ــر و فواص 4/5 مت
بــا  گلخانــه ای  )کشــت های  گرفته می شــود  نظــر  در 
ــام  ــا در ارق ــر تنه ــا 1 مت ــر × 0/5 ت ــا 2 مت ــل 1 ت فواص
ــز  ــرده نی ــتم های فش ــت(. در سیس ــل اجراس ــی قاب خاص
روش هــای مختلفــی از تربیــت درختــان بــا موفقیــت اجــرا 
ــتاد  ــو )اس ــون لئ ــور منج ــد پروفس ــا در بازدی ــود. ام می ش
ــتان  ــات اس ــاب( از باغ ــر درخصــوص عن ــر و صاحب نظ برت
خراســان جنوبی روش خاصــی از هــرس توضیــح داده شــده 
و اجــرای ایــن شــیوه بــرای باغــات اســتان پیشــنهاد شــده 
ــاب  ــم عن ــاغ متراک ــی ب ــوص بتازگ ــن خص ــت. در همی اس
ــتان  ــات اس ــز تحقیق ــی در مرک ــورت الگوی ــدی به ص پیون

ــت. ــده اس ــداث ش اح

البتــه اجــرای سیســتم های فشــرده مســتلزم مدیریــت 
قــوی و بویــژه انجــام هــرس مرتــب اســت. ازطــرف دیگــر 
ــه  ــاِب اصالح شــده رو ب ــام عن در حــال حاضــر، کاشــت ارق
گســترش اســت. برخــی از ایــن ارقــام خارهــای ضعیــف و 
ــذا  ــت. ل ــاده تر اس ــا س ــرس آن ه ــد و ه ــه دارن تحلیل رفت
ــر توضیــح داده می شــود: ــه شــرح زی ایــن شــیوه هــرس ب

- در ســال اول، تنــه اصلــی نهــال کاشته شــده از ارتفــاع 
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 5 تــا   3 تــا 80 ســانتی متری ســربرداری شــده،   60
شــاخه جانبــی آن )بســته بــه قــدرت و ضعــف شــاخه ها( 

ــود. ــاب می ش انتخ

ــذف  ــره ح ــن گ ــعابات را از اولی ــن انش ــن ای - باالتری
ــه  ــره، ب ــک گ ــد از ی ــاخه، بع ــذف ش ــت ح ــم. عل می کنی
ایــن علــت اســت کــه امــکان تشــکیل مجــدد محــور اصلــی 
ــال  ــی در س ــد طول ــه رش ــرای ادام ــتقیم ب ــورت مس به ص

بعــد فراهــم شــود.

- انشــعابات باقی مانــده را بعــد از گــره دوم حــذف 
ــد  ــکان رش ــعابات ام ــن انش ــه ای ــت اینک ــم، به عل می کنی

ــند. ــته باش ــد داش ــال بع ــی را در س طول

ــه  ــال ب ــل اتص ــم از مح ــن را می توانی ــعابات پایی - انش
ــم.  ــا دســت نزنی ــه آن ه ــا ب ــم ی ــی حــذف کنی محــور اصل
ــور  ــت مح ــل غالبی ــورت به دلی ــن ص ــت در ای ــی اس بدیه
ــن  ــرد. بنابرای ــد ک ــد نخواهن ــعابات رش ــن انش ــی، ای اصل
به منظــور حفــظ تعــادل ریشــه و انــدام هوایــی نهــال بهتــر 

ــن انشــعابات حفــظ شــوند. اســت ای

ــی  ــد طول ــال رش ــی نه ــور اصل ــد مح ــال بع - در س
ــی آورد.  ــد را به وجــود م ــی جدی ــد و انشــعابات جانب می کن
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هــرس انجام شــده روی آن هــا مشــابه عملیــات ســال قبــل 
ــود. خواهــد ب

- انشــعاباتی کــه از گــره دوم حــذف شــده اند، ســال 
ــی  ــاخه های فرع ــود ش ــرده و خ ــی ک ــد طول ــد رش بع
ــا  ــد تنه ــعابات جدی ــن انش ــد. ای ــد می کنن ــری تولی دیگ
ــد  ــا بع ــی آن ه ــن شــاخه فرع ســرزنی می شــوند و آخری
از یــک گــره حــذف شــده تــا امــکان ادامــه رشــد طولــی 
ــال  ــر س ــرس ه ــیوه ه ــن ش ــام ای ــود. انج ــم ش آن فراه

ــود. ــرار می ش تک

ــاله  ــال هرس ــی نه ــد طول ــکان رش ــب ام ــن ترتی - بدی
ــق روی  ــورت مطب ــد به ص ــای جدی ــده و بازوه ــم ش فراه
ــز  ــن بازوهــا نی ــی آن تشــکیل می شــود کــه ای محــور اصل

ــکل 26(. ــود )ش ــد ب ــی خواهن ــد طول دارای رش

ــر رســید، از  ــه 3 مت ــاع درخــت ب ــد از اینکــه ارتف - بع
ادامــه رشــد طولــی آن جلوگیــری می کنیــم )هــرس محــور 

ــق شــکل 27 انجــام می شــود(. ــی مطاب اصل
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شکل 26- نمایش نحوه هرس روی یک پاجوش عناب: 1- حذف تنه اصلی 
از ارتفاع 80 سانتی متر و حذف باالترین انشعاب بعد از گره اول، 2- حذف 
شاخه های فرعی انتهایی بعد از دومین گره، 3- هرس نشدن شاخه های 
پایین )سمت راست(؛ رشد ساالنه نهال و شکل گرفتن تدریجی بازوها و 

شاخه های بارده به صورت مطبق )سمت چپ(
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شکل 27- نحوه هرس محور اصلی نهال برای کنترل ارتفاع

- در ایـن روش هـرس، پـس از 5 سـال فرم نهـال کامل 
می شـود. در ایـن روش سـعی می شـود بازوهـا نزدیـک بـه 
حالـت افقـی تربیـت شـوند تـا باردهـی آن هـا افزایـش یابد 
)در صـورت لـزوم با اسـتفاده از وزنـه(. البته هنـگام باردهی 
ممکـن اسـت بـرای نگهـداری شـاخه های مذکـور نیـاز بـه 
قیـم باشـد. بدیهـی اسـت با افزایش سـن درخت الزم اسـت 
بازوهـا از محـل تنـه اصلـی کوتاه شـده و به منظـور رشـد 
مجـدد تربیـت شـوند. بدیـن ترتیـب درختـان مسـن تنه ای 
قـوی دارنـد و انشـعابات فرعی جـوان خواهنـد داشـت. در 
سیسـتم های کشـت متراکم ممکن اسـت در سـال های بعد 
الزم باشـد تراکـم درختـان کاهـش داده شـود )شـکل 28(.
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شکل 28- مراحل هرس فرم درخت عناب طی 5 سال متوالی

سال اول سال دوم سال سوم

سال چهارم سال پنجم
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باردهی درخت

ــی  ــوه، بارده ــان می ــیاری از درخت ــا بس ــه ب در مقایس
شــد.  خواهــد  شــروع  پایین تــری  ســنین  در  عنــاب 
ــد  برخــی واریته هــای عنــاب در اولیــن ســال پــس از پیون
ــا  ــاب از ســن 15 ت ــد باردهــی داشــته باشــند. عن می توانن
ــول را دارد،  ــد محص ــدار تولی ــن مق ــالگی بیش تری 20 س
ــرم  ــا 50 کیلوگ ــدود 30 ت ــت ح ــر درخ ــه ه ــه ای ک به گون
ــرم  ــر 2/5 کیلوگ ــوالً ه ــد. معم ــد می کن ــازه تولی ــاب ت عن
ــل  ــک تبدی ــاب خش ــرم عن ــک کیلوگ ــه ی ــازه ب ــاب ت عن
ــالگی  ــا 50 س ــاب ت ــر اقتصــادی درخــت عن ــود. عم می ش
ــی آن  ــت، بارده ــن درخ ــش س ــا افزای ــود. ب ــراورد می ش ب
ــا هــرس  ــوان ب ــد. در چنیــن شــرایطی می ت کاهــش می یاب

ــرد. ــک ک ــی آن کم ــش بارده ــه افزای ــازی ب جوان س

برداشت محصول

ــر  ــا اواخ ــرداد ت ــل م ــاب از اوای ــول عن ــت محص برداش
شــهریور بــه دو منظــور تازه خــوری و خشــک انجــام 
می گیــرد. برداشــت عنــاب به منظــور تازه خــوری پــس 
ــرد و  ــت ت ــره شــد، در حال ــز تی ــوه قرم ــگ می از اینکــه رن
ــه روی  ــاب چنانچ ــوه عن ــود. می ــام می ش ــودن انج ــازه ب ت
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ــد  ــر خواه ــی آن کم ت ــود، چروکیدگ ــک ش ــت خش درخ
ــا  ــکان میوه ه ــد ام ــا ح ــد ت ــازه می دهن ــن اج ــد. بنابرای ش
ــدادی از  ــرایط تع ــن ش ــود. در ای ــک ش ــت خش روی درخ
میوه هــا در اثــر بــاد روی زمیــن خواهــد ریخــت. لــذا بهتــر 
اســت کــف بــاغ تمیــز باشــد و میوه هایــی کــه در اثــر بــاد 

ــکل 29(. ــود )ش ــع آوری ش ــد، جم ــزش می کنن ری

  

شکل 29- نمایی از برداشت محصول تازه عناب )باال( و جمع آوری میوه های 
خشک از کف باغ )پایین(
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هنــگام برداشــت میــوه، کــف بــاغ چــادر و برزنــت پهــن 
ــود.  ــت می ش ــول برداش ــوب محص ــات چ ــا ضرب ــده و ب ش
ایــن روش بــرای درختــان مرتفــع مشــکل اســت. در 
ــتگاه های  ــتفاده از دس ــم اس ــات منظ ــتن باغ ــورت داش ص
ــای برداشــت  ــری در کاهــش هزینه ه ــزه کمــک مؤث مکانی

ــرد )شــکل 30(. ــد ک خواه

شکل 30- مشکل بودن برداشت محصول عناب در درختان مرتفع 
)شهرستان خوسف(

نکتــه: همان گونــه کــه پیش تــر ذکــر شــد 
ــی  ــه ای طبیع ــاب عارض ــوه عن ــی می چروکیدگ
بیش تــر  درشــت  میوه هــای  در  کــه  اســت 
وجــود دارد و بــا تغذیــه و آبیــاری مناســب 
ــه را  ــن عارض ــوان ای ــدودی می ت ــا ح ــت ت درخ

ــش داد. کاه
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بیش تــر مراحــل خشــک شــدن میــوه عنــاب روی 
درخــت انجــام می شــود. پــس از برداشــت، میوه هــای 
ــاب  ــل در آفت ــرای خشــک شــدن کام جمع آوری شــده را ب
خشــک می کننــد. در قدیــم هنــگام خشــک کــردن، 
برخــی  می کردنــد.  آغشــته  خاکســتر  بــه  را  میوه هــا 
باغــداران خشــک کــردن میوه هــا را در محیــط ســایه 
خشک شــده  میوه هــای  درنهایــت  می دهنــد.  انجــام 
ــد  ــداری می کنن ــه نگه ــب و دارای تهوی ــار مناس را در انب

)شــکل 31(.

شکل 31- خشک کردن میوه های عناب در آفتاب )سمت راست( و نگهداری 
آن ها در انبار )سمت چپ(
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فیزیولوژی پس از برداشت

میــوه تــازه عنــاب در شــرایط عــادی، تنهــا چنــد 
ــی  ــه محصوالت ــاب از جمل ــت. عن ــداری اس ــل نگه روز قاب
اســت کــه بایــد پــس از رســیدن کامــل برداشــت شــود و 
ــدار  ــید. مق ــد رس ــت نخواه ــس از برداش ــارس آن پ میوه ن
تولیــد اتیلــن در عنــاب و آســیب پذیری آن در تمــاس 
بــا اتیلــن بــه شــرح جــدول 6 اســت. همچنیــن جــدول 7 
شــرایط نگهــداری میوه هــا را در ســردخانه نشــان می دهــد.

جدول 6- مقدار تولید و آسیب پذیری میوه ها در تماس با گاز اتیلن

نام میوهردیف
مقدار تولید گاز 

اتیلن

میزان آسیب پذیری 
در تماس با گاز 

اتیلن

متوسطکمعناب1

زیادزیادسیب2

کمخیلی کمانار3

متوسطمتوسطهلو و شلیل4

کممتوسطانجیر5
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ط نگهداری میوه ها در سردخانه

جدول 7- شرای

ف
ردی

نام میوه
دمای سردخانه 
درجه سانتی گراد

سبی 
ت ن

رطوب
)درصد(

زمان ماندگاری
نقطه حرارتی یخ زدگی 

درجه سانتی گراد

1
عناب

2/5 - 10
85 - 90

1 ماه
-1/6

2
ب

سی
-1

90 - 95
3 تا 8 ماه

-1/7

3
انار

5 - 7/2
90 - 95

2 تا 3 ماه
-3

4
هلو و شلیل

-0/5 -0
90 - 95

2 تا 4 هفته
-0/9

5
انجیر

-0/5 -0
85 - 90

7 تا 10 هفته
-2/4

ص کنتــرل 
ط خــا

ص و شــرای
ســه های پلی اتیلــن مخصــو

ت انجام شــده در چیــن، محققــان بــا اســتفاده از کی
س تحقیقــا

*- بــر اســا
ب را تــا 100 روز نگهــداری کننــد.

ق شــده اند محصــول تــازه عنــا
ســیدکربن موفــ

ت دی اک
ســبی و غلظــ

ت ن
دمــا، رطوبــ
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صنایع تبدیلی و بسته بندی

از عنــاب فراورده هــای متعــددی ماننــد مربــا، آب میــوه، 
تهیــه  و...  دم نــوش  شــکالت،  چیپــس،  طعم دهنــده، 
ــی  ــر برخ ــال حاض ــت در ح ــر اس ــایان ذک ــود. ش می ش
ــرای  فراورده هــای دارویــی ماننــد مقطــر گیاهــی عنــاب )ب
ــده  ــه ش ــازار عرض ــه ب ــد و ب ــرماخوردگی( تولی ــان س درم
اســت؛ امــا به طــور کلــی صنایــع تبدیلــی و فــراوری آن در 
اســتان خراســان جنوبــی توســعه نیافته اســت )شــکل 32(.

شکل 32- نمونه هایی از فراورده های غذایی تهیه شده از عناب مانند مربا، 
دم نوش، شکالت، چیپس و...
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ــک کردن  ــی از خش ــای خاص ــع روش ه ــی مناب در برخ
ــی مرســوم  ــه در خراســان جنوب ــاب ذکرشــده ک ــوه عن می
ــالت  ــه تنق ــرای تهی ــه ب ــا ک ــن روش ه نیســت. یکــی از ای
اســت کــه  ایــن  به نظــر می رســد،  خانگــی مناســب 
ــا را در  ــد، ســپس آن ه ــرش می دهن ــو ب ــا چاق ــا را ب میوه ه
ــانند و  ــه می جوش ــدت 45 دقیق ــد به م ــد 75 درص آب قن
بعــد از 24 ســاعت از محلــول آب قنــد خــارج کــرده و در 
معــرض نــور خورشــید خشــک می کننــد. در ایــن روش بــا 
توجــه بــه آغشــته بــودن میــوه بــه محلــول قنــدی هنــگام 
خشــک کردن بایــد آن  را از گــرد و خــاك و حشــرات 

ــکل 33(. ــرد )ش ــت ک محافظ

شکل 33- حفاظت میوه عناب آغشته به محلول قندی از گرد و خاک و 
حشرات در هنگام خشک کردن
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ــاب  ــربت عن ــر، ش ــنتی دیگ ــای س ــه فراورده ه از جمل
ــر اســت: ــه شــرح زی ــه آن ب ــه روش تهی اســت ک

آب  لیتـر   4 در  را  خشـک  عنـاب  گـرم   800 مقـدار   
مایـع  سـپس  می کننـد.  لـه  را  آن هـا  و  می جوشـانند 
به دسـت آمده را صـاف می کننـد و 3 کیلوگـرم شـکر در آن 
می ریزنـد و دوبـاره کمی می جوشـانند تا شـربت عناب تهیه 
شـود. هنـگام نیاز نیـم اسـتکان از این شـربت را می توان در 

یـک لیـوان آب خنـک حـل کـرده و مصـرف کـرد.

ــاب  ــودر عن ــی پ ــدود و خانگ ــطح مح ــی در س بتازگ
ــا توجــه  ــه ب ــب زده شــده اســت ک ــی قال به صــورت مکعب
ــوان  ــاب به نظــر می رســد به عن ــاالی عن ــد ب ــه درصــد قن ب
یــک شــیرینی ســالم یــا ترکیــب جایگزیــن قنــد می توانــد 

ــرد داشــته باشــد )شــکل 34(. کارب

شکل 34- نمونه ماده قندی حاصل از پودر عناب
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درخصــوص درجه بنــدی و جداکــردن میوه هــای ریــز و 
درشــت عنــاب، در حــال حاضــر اکثــر باغــداران از الک هــای 
مناســب اســتفاده می کننــد، اگرچــه دســتگاه های کوچــک 
ــود  ــتفاده می ش ــا اس ــه از آن ه ــود دارد ک ــز وج ــی نی خانگ

)شــکل 35(.

شکل 35- نمونه دستگاهی که برای درجه بندی محصول عناب از آن 
استفاده می شود.

بـا توجـه به مطالـب ذکرشـده سـرمایه گذاری در صنایع 
فـراوری عنـاب از جمله فعالیت هـای اولویت داری محسـوب 
می شـود کـه ضمن ایجـاد ارزش افزوده محصـول و کمک به 

باغـداران می توانـد کاماًل اقتصادی و سـودآور باشـد.
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آفات

اســـتان خراســـان  در  عنـــاب  آفـــت  مهم تریـــن 
ـــت  ـــن آف ـــی ای ـــام علم ـــت. ن ـــاب اس ـــس عن ـــی مگ جنوب
Carpomyia Vesuviana Costa اســـت و بـــه تیـــره 
Tepnritidae تعلـــق دارد. حشـــره کامـــل ایـــن آفـــت 
بـــه طـــول 5 الـــی 7 میلی متـــر، بـــه رنـــگ زرد و دارای 
ــر اســـت )شـــکل 36( . ــه کمـ ــیاه در ناحیـ ــای سـ لکه هـ

شکل 36- حشره کامل مگس عناب

ایــن حشــره میوه هــا را قبــل از رســیدن ســوراخ کــرده 
و درون آن هــا تخم ریــزی می کنــد. الروهــا کــه طــول 
آن هــا 7 تــا 8 میلی متــر و قطــر 0/4 میلی متــر اســت، 
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ــد.  ــه می کنن ــوه تغذی ــت می ــدن از گوش ــس از بیرون آم پ
ــوند  ــارج می ش ــرده خ ــای ریزش ک ــا از میوه ه ــن الروه ای
ــد  ــوذ می کنن ــاك نف ــانتی متری خ ــا 6 س ــق 3 ت ــه عم و ب
ــه  ــد ب ــال بع ــد و در س ــی می مانن ــفیره باق ــورت ش و به ص
ــود  ــی خ ــیکل زندگ ــوند و س ــل می ش ــغ تبدی ــره بال حش
ــع آوری  ــتانه، جم ــخ آب زمس ــد. ی ــاز می کنن ــاره آغ را دوب
پــای درخــت در کاهــش  آلــوده و شــخم  میوه هــای 
خســارت ایــن آفــت مؤثــر اســت. بــرای مبــارزه شــیمیایی 
ــات از  ــظ نبات ــان حف ــر کارشناس ــق نظ ــوان طب ــز می ت نی

ــرد. ســموم مناســب اســتفاده ک

سایر آفات عناب

سـایر آفـات عنـاب عبارت انـد از سـنک عنـاب، پروانـه 
پارانشـیم خوار عنـاب، کنه زرد شـرقی، کنـه پاکوتاه، تریپس 
توتـون، تریپـس Tenothrip و شـب پره هنـدی. در شـکل 

37 برخـی از خسـارت های آفـات را مشـاهده می کنیـد.

نکتــه: اســتفاده از کارت زرد می توانــد 
در جلــب مگــس عنــاب و کاهــش جمعیــت آن 

ــد. ــر باش مؤث
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شکل 37- خســارت آفت، شکل الرو و حشره کامل پروانه 
پارانشــیم خوار عناب )تصاویر باال(، خســارت و شکل حشره کامل 

پایین( )تصاویر  سنک عناب 
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بیماری ها

عنــاب،  درخــت  شــایع  بیماری هــای  درخصــوص 
ــاهده  ــتان مش ــادی در اس ــورد ح ــون م ــبختانه تاکن خوش
ــرای  ــه ای ب ــوارد قرنطین ــت م ــن رو رعای ــت. ازای ــده اس نش
جلوگیــری از ورود عوامــل بیمــاری زای ناشــناخته ضــروری 

ــود. ــد ب خواه
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