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مقدمه
آناناس یکی از مهم ترین میوه های تجاری در دنیاست و میزان تقاضا برای مصرف 
آن در بازارهای بین المللی زیاد است. میوه آناناس نسبتاً غنی از ویتامین ث و منبع 
خوبی از ویتامین های آ و ب است. همچنین حاوی مقادیر فراوانی مواد معدنی نظیر 
کلسیم، فسفر، منیزیم، پتاس و آهن است که می تواند در تغذیه مردم کشور مورد 
استفاده قرار گیرد. در سال های اخیر به دلیل فراهم شدن امکانات حمل میوه، واردات 
این میوه با استقبال خوبی در کشور مواجه شده است. میوه آناناس همچون سایر 
و  به صورت رسمی  و  به گستردگی  نارگیل(  و  انبه  میوه های گرمسیری )شامل موز، 
قاچاق وارد می شود و تقریباً در تمامی شهرهای ایران به فروش می رسد. از طرفی 
باتوجه به زودباردهی این گیاه، امکان کاشت آن در طول سال، استفاده از مواد تکثیری 
مختلف، اعمال مدیریت بهینه برای تغذیه، تحریک گلدهی و تولید میوه در طول سال، 
سازگاری با کشت های متراکم، کشت در گلخانه و فضای آزاد، می تواند در صورت 
موفقیت، زمینه تولید و اشتغال را برای برخی از مناطق کشور ایجاد کند. تاکنون 
بررسی شرایط اقلیمی مورد نیاز این گیاه در کشور و مطالعه امکان کشت آن به صورت 
مدون انجام نگرفته است. بنابراین در این نشریه نکات مهم و فنی مربوط به کاشت و 

پرورش آناناس و امکان بررسی کشت آن در کشور بررسی شده است. 
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میزان تولید آناناس در جهان
کشت آناناس در بیش از 82 کشور جهان متداول است. میزان سطح زیر کشت آناناس 
در سال 1390 در جهان 995،888 هکتار با تولید بیش از 23 میلیون تن و متوسط 
عملکرد 23،430 کیلوگرم در هکتار برآورد شده است. کشورهای عمده تولیدکننده 
آناناس در جهان در سال1390 به ترتیب تایلند، کاستاریکا، برزیل و فلیپین هر کدام 
با بیش از 2 میلیون تن تولید هستند. از نظر عملکرد کشور اندونزی با بیش از 124تن 

در هکتار در رتبه نخست قرار دارد. 
سالیانه مقادیر زیادی از میوه تازه یا فرآورده های این میوه از جمله پودر، آب میوه 
و کنسرو آناناس وارد ایران می شود. بر اساس گزارش فائو کشور ایران در سال 1389 
با واردات 6،400 تن کنسانتره آب میوه و 32،006 تن کنسرو آناناس جزو 10 کشور 

عمده واردکننده این محصوالت بوده است. 

گیاه شناسی آناناس
آناناس گیاهی بسیار زیبا و ملقب به ملکه طالیی است. منشاء این گیاه مناطق گرم 
آمریکاي جنوبي و مرکزي است. این گیاه که در سراسر قاره آمریکا می رویید، در ادامه 

به قاره اروپا منتقل شد و در سال 1548 به هند انتقال یافته است. 
آناناس با نام علمی آناناس کوموسوس ).Ananas comosus Merr( متعلق به خانواده 
برومیالسه )Bromeliaceae( است. آناناس گیاهی علفی، چندساله و تک لپه ای است. 
ارقام آناناس تغییرات زیادی از نظر رشد و اندازه میوه در شرایط مختلف محیطی از 

خود نشان می دهند. 
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طول ساقه گیاه آناناس
ساقه گیاه بالغ بین 25 تا 50 سانتی متر است که در زمان گلدهی انتهای آن متورم و 
بزرگ می شود و به گلی به رنگ های مختلط قرمز، زرد و سبز تبدیل می شود )شکل 1(. 

شکل 1- مورفولوژی گیاه آناناس

فاصله میان گره ها
فاصله میان گره ها کوتاه و بین 1 تا 10   میلی متر است. این فاصله در محل وسط ساقه 
کمی بیش تر است. در کنار هر گره یک جوانه کناری وجود دارد. این جوانه های کناری 
قادر به تولید گیاهچه های زیر میوه و پاجوش هستند که از هر دو آن ها در ازدیاد 

آناناس استفاده می شود.
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برگ های آناناس
برگ ها به صورت مارپیچی در اطراف یک ساقه کوتاه تجمع پیدا می کنند. هر گیاه 
به طور متوسط در هر ماه بین 5 تا 6 برگ تولید می کند. برگ های پیر این  گیاه ریزش 
نمی کنند، بنابراین یک گیاه بالغ ممکن است بین 70 تا 80 برگ داشته باشد. برگ های 
قسمت پایین که در ابتدای کاشت گیاه تولید می شوند بین 5 تا 25 سانتی متر هستند 
و برگ های جوان تر که بعداً به  وجود می آیند به 1/6 متر نیز می رسند. البته این صفت 

به رقم و شرایط رشد بستگی دارد. 

ریشه های گیاه آناناس
معموالً ریشه های اولیه کمی بعد از کاشت گیاه از بین می روند و جای آن را ریشه های 
نابجا می گیرند. ریشه های گیاه بسیار متراکم و نازک اند و تا عمق 15 سانتی متری خاک 
نفوذ می کنند. ولی در خاک های نرم، عمیق و حاصلخیز تا عمق 50 تا 85 سانتی متر 
نیز نفوذ می کنند و تا شعاع  1/83 متر اطراف گیاه در مدت یک سال گسترش می یابند. 
قسمت اصلی منطقه جذب ریشه قسمت های چوبی نشده، سفید و نرم ریشه است. 
ریشه هایی که فاقد حالت نرم و سفید  باشند قادر به جذب آب و مواد غذایی نیستند. 

گل گیاه آناناس
اولین عالئم روییدن گل به  صورت افزایش سریع قطر در قسمت انتهایی ساقه است. 
حدود 5 تا 6 روز بعد از این تغییر، دمگل طویل به  وجود می آید و این رشد تا توسعه 
گل آذین ادامه می یابد. بسته به رقم بین 20 تا 50 گل در گل آذین وجود دارد. در 
بعضی از ارقام در مرحله بیرون آمدن گل آذین، 5 تا 7 براکته قرمز از قسمت زیر دمگل 

بیرون می آید. این براکته ها کوتاه تر و باریک تر از برگ های عادی هستند. 
بر روی قسمت فوقانی گل یک تاج قرار دارد که شامل تعداد زیادی برگچه است که 
روی یک ساقه بسیار کوتاه قرار گرفته اند. تولید گل آذین در یک دوره 3 تا 4 هفته صورت 
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می گیرد. تمام گل ها دوجنسی هستند و دارای 6 پرچم در دو ردیف سه تایی هستند و 
تخمدان آن ها به صورت داخلی با تخمک های زیاد است. با اینکه تخمدان و دانه گرده 
فعال هستند، ولی بذر تشکیل نمی شود؛ زیرا ارقام تجاری به شدت خودناسازگارند و 

چنانچه چند رقم متفاوت در کنار یکدیگر کاشته شوند ممکن است بذر تولید شود. 
بین بازشدن آخرین گل تا بلوغ میوه حدود 4 ماه طول می کشد و کل زمان الزم 
از القاء گل انگیزی با هورمون تا برداشت محصول 6 تا 7 ماه به طول می انجامد. میوه 
آناناس از تبدیل تک تک گل های روی گل آذین به میوه و ملحق شدن آن ها به یکدیگر 
تشکیل می شود. در همین حال، گل آذین گل نیز به شکل گوشتی و خوردنی درمی آید. 

این نوع میوه را میوه مرکب می گویند )شکل 2(. 
معموالً بقایای گل از روی میوه ریزش نمی کنند. خارها، پرچم ها وگلبرگ ها پژمرده 
باقی می مانند. قسمت روی میوه  می شوند و همراه سایر قسمت ها روی میوه چه ها 
شامل کاسبرگ ها، بافت براکته و قسمتی از تخمدان است و قسمت خوراکی شامل 

تخمدان ها، قسمت تحتانی کاسبرگ ها، براکته ها و پوست می شود.
 
 



کاشت و پرورش آناناس 12

شکل2- میوه آناناس که نوعی میوه مرکب از تبدیل گل های مجزا روی یک گل آذین است. 
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آب وهوا
آناناس اصوالً گیاه مناطق گرم و مرطوب است. این گیاه به خوبی در نواحی ساحلی دریا 
رشد می کند، چون دامنه تغییرات دما در این مناطق محدود است. آناناس تحمل دماهای 
خیلی باال در تابستان یا خیلی پایین در زمستان را ندارد و در آب وهوای گرمسیری مالیم با 
کمی سایه، محصول خوبی می دهد. سایه کامل یا تابش نور شدید آفتاب برای رشد آناناس 
مطلوب نیست. آناناس در بسیاری از مناطق به عنوان میان کشت در بین درختان نارگیل و 

موز کشت می شود. 
آناناس می تواند مدت زیادی شرایط خشکی و کم آبی را تحمل کند. برگ های این گیاه سلول های 
پارانشیمی ذخیره آب دارند که می توانند رطوبت را در طول دوره خشکی نگه دارند. برگ ها با 
الیه ضخیم مومی شکل پوشیده شده اند. روزنه ها کوچک اند و در داخل شیار و در سطح زیرین 
 برگ ها متمرکزند. مناطق پربارش بهترین مناطق برای رشد آناناس هستند. میزان بارندگی بهینه

1،500   میلی متر در سال است؛ اگرچه در مناطقی با بارندگی 500 تا 5،550   میلی متر نیز 
می توان آناناس را کشت کرد. در مناطق با بارندگی کم تر از 1،500 میلی متر باید عمل 
آبیاری به ویژه در فصل گرم و خشک سال انجام شود. با آنکه آناناس مقاوم به خشکی 
است، ولی از خشکی طوالنی به شدت آسیب می بیند و به منظور برداشت میوه در حجم 
 تجاری، این گیاه به 1،000 تا 1،50 میلی متر بارندگی )یا آبیاری( سالیانه و رطوبت نسبی

آبیاری  نیازمند  به دلیل سطحی بودن ریشه هایش  آناناس  نیاز دارد.  تا 80  درصد   70
سطحی اما پرتکرار است.

آناناس در شرایط طبیعی تحمل تنش های آبی بلندمدت را دارد، اما در این حالت 
اندازه میوه کوچک و فاقد بازارپسندی الزم است. برنامه منظم آبیاری بدون تنش باعث 
می شود گیاه در مدت مشخصی به مرحله ای از رشد رویشی برسد که با هورمون پاشی 
گل انگیزی در گیاه انجام شود. آناناس به شوری آب حساس است و میزان محصول آن 
در صورت آبیاری با آب دارای هدایت الکتریکی )EC( بیش تر از 1/28 دسی زیمنس 

بر متر کاهش می یابد. 
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دما
دما یکی از مهم ترین عوامل در کاشت آناناس  است. بهترین دما برای رشد آناناس 
32 درجه سانتی گراد در روز و 20 درجه سانتی گراد در شب گزارش شده است. برای 
هر یک درجه افزایش یا کاهش دما از دمای بهینه، میزان رشد گیاه حدود 6 درصد 
کاهش می یابد. در نور شدید آفتاب و دمای بیش تر از 35 درجه سانتی گراد میوه دچار 
آفتاب سوختگی می شود. در فصل خنک رشد گیاه به تأخیر می افتد، برگ ها کوچک و 
دندانه دارتر می شوند، تعداد گیاهچه های زیر میوه افزایش پیدا می کند، میوه کوچک تر 
می شود، گوشت میوه کدر می شود، میزان اسیدیته میوه افزایش می یابد و قند میوه 
تا دمای 7  با  سرد  یا حتی شب های  پایین  دمای  نمی تواند  آناناس  می شود.   کم تر 

10 درجه سانتی گراد را برای مدت چند ساعت در طول چند هفته تحمل کند. اگر 
گیاه به اندازه معینی از نظر رشد رویشی رسیده باشد، شب های خنک باعث گل انگیزی 
ساخت  در  اختالل  باعث  سانتی گراد(  از 28 درجه  )باالتر  باال  دمای  می شوند.  گیاه 
ترکیبات الزم برای گل انگیزی می شود و قدرت گل دهی گیاه با افزایش دما به شدت 
کاهش پیدا می کند. به طور کلی دمای پایین، تابش مستقیم نور خورشید و سایه کامل 

برای رشد گیاه مضر هستند. 

نور
وزن میوه رابطه مستقیمی با میزان نوردهی از زمان کاشت تا برداشت دارد. با افزایش 
میزان نور مقدار اسیدیته میوه کاهش پیدا می کند، ولی روی کل مواد جامد محلول 
اثری ندارد. روزهای ابری باعث کاهش رشد گیاه و کاهش اندازه میوه می شوند. در 
بعضی از ارقام )مانند ارقام گروه کوئین( شدت زیاد نور خورشید در زمان میوه دهی 

باعث آفتاب سوختگی میوه ها می شود. 
ارقامی مانند اسموت کاینه نسبت به طول روز بی تفاوت اند و در هر زمان از سال قادر 
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به گل دهی هستند. به طور کلی می توان گفت آناناس تا حدی یک گیاه روزکوتاه است، 
ولی روزکوتاه اجباری نیست. شکستن دوره های تاریکی با نوردهی، گل دهی را متوقف 

می کند. دمای خنک مخصوصاً در شب اثر روزکوتاهی را بیش تر می کند.

خاک و pH مناسب 
رسی(  خیلی  )به استثنای خاک های  از خاک ها  وسیعی  دامنه  در  می تواند  آناناس 
رشد کند، به شرطی که خاک زهکش مناسب داشته باشد. بهترین خاک هم خاک های 
شنی با بافت سبک تا لومی هستند. خاک محل کاشت باید 45 تا 60 سانتی متر عمق 
داشته باشد و فاقد الیه سخت باشد. خاک های اسیدی مناسب کشت آناناس هستند. 
میزان اسیدیته )pH( مطلوب برای کشت آناناس 4/5 تا 5/6 است. از کشت آناناس در 
خاک با pH باالتر از 7 باید پرهیز کرد. آناناس به خشکی متحمل است و سازگاری 
خوبی با خاک های شنی اسیدی گرمسیری با pH بین 4/5 تا 6/5 دارد. تصویر مزرعه 

آناناس در شکل3 نشان داده شده است.
 

شکل3- مزرعه آناناس
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ارقام آناناس
برخی از مهم ترین ارقام تجاری آناناس به شرح زیر هستند:

در  � کنسرو  تولید  به منظور  که  است  تجاری  مهم  ارقام  از   :)Cayenne( کاینه 
کشورهای فیلیپین، هاوایی، مکزیک، تایوان، کنیا، استرالیا، پورتوریکو و گینه کشت 

می شود.
رداسپانیش )Redspanish(: این رقم در سطح وسیعی در هندغربی، کوبا، مکزیک  �

و پورتوریکو کشت می شود و غالباً به صورت تازه خوری مصرف می شود.
به منظورتولید  � و  مالزی  درکشور   :)Singapore spanish( اسپانیش  سینگاپور 

کنسرو کشت می شود.
پی آر 67-1: از ارقام مهم کشور پورتوریکو است. �
جیانت کیو )Giant kew(: از ارقام مهم تجاری هند است. �
کوئین )Queen(: از ارقام بسیار مرغوب برای مصرف تازه خوری است، اما برای  �

کنسروکردن مناسب نیست )شکل 4(.
 

شکل4- میوه آناناس رقم کوئین )راست( و رقم کیو )چپ(
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تکثیر آناناس
گیاهی  مواد  از  معموالً  می شود.  تکثیر  رویشی  اندام های  توسط  راحتی  به  آناناس 
متفاوتی شامل تاج باالی میوه، گیاهچه های زیر میوه، تنه جوش یا پاجوش در تکثیر 
آناناس استفاده می شود )شکل 5(. گیاهچه های زیر میوه بهترین مواد تکثیری هستند و 
بعد از آن ها پاجوش های جانبی و تاج قرار دارند. تکثیر آناناس به روش های ریزازدیادی 

نیز امکان پذیر است.
 

شکل 5- اندام های تکثیری آناناس: پاجوش )راست(، گیاهچه های زیر میوه )وسط(، و گیاه کشت بافتی )چپ(

آماده سازی مزرعه برای کاشت
کلوخه ها  باشد. خردکردن  تا 40 سانتی متر  باید 30  عمق شخم  تسطیح،  از  پس 
)عمل دیسک زنی( و تهیه بافت مناسب خاک اقدام مهمی در موفقیت کشت آناناس 
است. پس از آن بسته به پستی و بلندی زمین )توپوگرافی( از روش  های کشت مسطح، 
فارویی، جوی و پشته و در مناطق شیب دار از روش تراس بندی استفاده می شود. در 
خاک های فاقد مواد آلِی کافی مصرف 10 تا 15 تن کود حیوانی پوسیده یا کمپوست در 
هکتار توصیه می شود. مواد گیاهی را قبل از کاشت در محلول قارچ کش تیمار می کنند 

و اجازه می دهند محل برش خشک شود تا در موقع کاشت دچار پوسیدگی نشوند.
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فاصله کاشت
فاصله کاشت یا تراکم یکی از مهم ترین عوامل در تعیین اندازه و میزان محصول در 
هکتار است. به دلیل سطحی بودن ریشه های آناناس و برای استقرار بهتر بوته ها در 
خاک، معموالً بوته های آناناس را نزدیک به یکدیگر کشت می کنند تا تکیه گاهی برای 
همدیگر باشند. این عمل مانع واژگونی گیاه و همچنین سبب حفاظت آن ها از تابش 

شدید نور خورشید می شود. 
کشاورزاِن ُخرد از سیستم های کشت تک ردیفی همراه با فاصله نسبتاً بیش تر بین 
ردیف ها استفاده می کنند. در این روش تراکم تعداد بوته به 15،000 تا 25،000 عدد 
در هکتار می رسد. در مزارع بزرگ تر و تجاری، بیش تر از سیستم های دوردیفی استفاده 
بین  و  تا 25 سانتی متر  ردیف 22/5  روی  بوته ها  فاصله  متداول  روش  در  می شود. 
نظر  در  را 90 سانتی متر  کشت  نوار  دو  بین  فاصله  و  است  سانتی متر  ردیف ها 60 
می گیرند )شکل 6(. عمق کشت 10 تا 15 سانتی متر است تا خاک در داخل جوانه 
مرکزی ریخته نشود. بعد از کاشت خاک اطراف بوته ها باید محکم فشرده شود. بدین 
ترتیب 53،300 تا 63،400 بوته در هکتار کشت می کنند که امکان برداشت 70 تا 

100 هزار تن محصول وجود دارد.

شکل6- کشت دوردیفی آناناس
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گل انگیزی
از کاشت تا برداشت محصول، بسته به مواد گیاهی که جهت کاشت استفاده می شود، 
بین 18 تا 24 ماه طول می کشد. گیاه حاصل از رشد گیاهچه های زیر میوه بین 15 تا 
20 ماه و پاجوش ها بین 14 تا 17 ماه برای تولید میوه زمان نیاز دارند. معموالً روزهای 
کوتاه همراه با دمای پایین در طول زمستان باعث گل انگیزی گیاه آناناس می شوند. عمل 
القاء گل انگیزی گیاه با هورمون پاشی و جلوانداختن گل دهی باعث برداشت هم زمان 
محصول و کنترل زمان محصول دهی بر اساس نیاز بازار و کارخانه های کنسروسازی 
می شود. امروزه از اتفن )2- کلرو اتیل فسفونیک اسید( به گستردگی در مزارع آناناس 
برای گل انگیزی استفاده می شود. میزان استفاده از اتفن 100 میلی گرم در لیتر یک 

ماه قبل از گلدهی است. 

برداشت
تا  آغاز می شود و 135  از کاشت  تا 15 ماه پس  آناناس 12  به طور کلی گلدهی 
با مشاهده  برسد.  بلوغ و رسیدگی کامل  به مرحله  تا میوه   165روز طول می کشد 
تغییر رنگ جزئی در قاعده میوه های در حال رشد می توان آن ها را برای تولید کنسرو 
به رنگ زرد  تا زمان رسیدن  را  باید میوه  تازه خوری  برای مصرف  اما  برداشت کرد. 
تا 15 روز می توان  به مدت 10  تاج  با  را همراه  میوه  نگه داشت )شکل 7(.  طالیی 

نگهداری کرد. 
میزان برداشت محصول در کشت با تراکم 43،500 بوته درهکتار حدود 65 تن و 
در تراکم کاشت 53،000 تا 63،500 بوته در هکتار بین 80 تا 105 تن است. پس از 
برداشت میوه، ساقه اصلی را حذف می کنند و یک تا دو پاجوش را برای رویش مجدد 
تا 30 سال  آناناس در صورت حاصلخیزی خاک می تواند  نگه می دارند. عمر مزرعه 
باشد، اما در مزارع تجاری عمر اقتصادی مزرعه آناناس حدود 4 سال است که در این 
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مدت معموالً سه محصول شامل محصول اصلی از بوته های اولیه و دو نسل از گیاهان 
وارویش برداشت می شود. پس از 4 سال باید مزرعه را شخم زد و مجدداً کشت انجام شود. 

شکل7- رنگ زرد طالیی در میوه آناناس 

بررسی امکان کشت آناناس در ایران
در  آناناس  پروش  و  کاشت  کشور،  در  میوه  این  مصرف  باالی  تقاضای  علی رغم 
وجود  آماری  آناناس  تولید  میزان  یا  زیرکشت  سطح  از  و  نیست  متداول  ایران 
گیاه  این  کشت  برای  الزم  اقدامات  و  نهال  واردات  برای  که  تالش هایی  از  ندارد. 
اما  نیست.  دسترس  در  دقیقی  اطالعات  چندان  است،  گرفته  انجام  ایران  در 
تعداد فائو  همکاری  با  کشاورزی  جهاد  وزارت  باغبانی  1375 معاونت  سال   در 

2،000 گیاهچه آناناس از ارقام مختلف را به کشور وارد کرد و در ایستگاه تحقیقات کشاورزی 
باهوکالت واقع در شهرستان چابهار در گلدان و زیر سیستم میست کشت کرد. پس از 
دو سال نگهداری شاید کم تر از یک درصد از این گیاهان به گل رفت و میوه هایی بسیار 
ریز تولید کرد قابل ارائه به بازار نبود. تمام این گیاهان بین کشاورزان و عالقه مندان به 
پرورش آناناس در شهرستان های جنوبی استان توزیع شدند و به تدریج از بین رفتند. 
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و  شد  وارد  آناناس  کشت بافتی  نهال   5،000 تعداد   1395 سال  در  همچنین 
درحال حاضر در گلخانه تحقیقات ایستگاه باهوکالت شهرستان چابهار در دست 

بررسی قرار دارند )شکل 8(.

 شکل 8- بررسی کشت گلخانه ای آناناس در شهرستان چابهار
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از دالیل اصلی عدم موفقیت کشت گیاه در منطقه می توان به این موارد اشاره کرد: 
pH باالی خاک در شهرستان های مختلف استان، شرایط نامناسب دمایی )دمای باالتر 

از دمای بهینه در حداقل 6 ماه از سال و دمای پایین تر از دمای بهینه در حداقل 2 تا 
3 ماه از سال(، و شوری خاک و به ویژه آب مورد استفاده. 

شایان ذکر اینکه کشت این گیاه در کشور پاکستان که همجوار با استان سیستان وبلوچستان 
و  گیاهان  پرورش  و  کشت  برای  مساعدتری  به مراتب  آب وهوایی  شرایط  و  است 
درختان گرمسیری دارد، متداول نیست. آناناس عموماً برای مناطقی مناسب است 
که دمای مالیم، رطوبت نسبی باال و خاک با pH اسیدی داشته باشد. به طور کلی 
pH  خاک در پاکستان قلیایی است و شرایط آب وهوایی آنجا نیز جز برای مدتی کوتاه 

بسیار نامالیم است. بنابراین به نظر می رسد که این محدودیت ها برای رشد آناناس در 
ایران نیز با شدت بیش تری وجود دارند و امکان کشت آناناس به صورت تجاری در 

فضای باز میسر نیست. 
ایران  نقاط  تمامی  در  تقریباً  آناناس  کشت  محدودیت ها،  این  دلیل  به  بنابراین 

موفقیت آمیز و مقرون به صرفه نیست.
دیگر . 1 خاک  خزر،  دریای  حاشیه  خاک های  از  قسمتی  جز  خاک:  قلیایی بودن 

مناطق کشور و به ویژه جنوب کشور قلیایی است و pH اکثر مناطق از 7/5 بیش تر 
است، درحالی که اسیدیته مناسب باید بین 4/5 تا 5/6 باشد. 

دما: در بیش تر مناطق جنوبی کشور دما در طول تابستان به بیش از  35  درجه سانتی گراد . 2
می رسد که باعث متوقف شدن رشد گیاه، آفتاب سوختگی برگ ها و در صورت تشکیل 
به دلیل دمای  نیز  استان های شمالی کشور  در  میوه می شود.  آفتاب سوختگی  میوه 

پایین در طول فصل پاییز و زمستان باز هم این شرایط فراهم نیست.
محدودیت آب: علی رغم تحمل باالی گیاه آناناس به خشکی، برای تولید میوه . 3

به حداقل 15،000 مترمکعب آب در سال برای یک هکتار نیاز است که نسبتاً مقدار 
باالیی است. عالوه بر وجود آب، کیفیت آب نیز باید از نظر امالح و شوری در حد 
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مناسب باشد )کم تر از 1/3 دسی زیمنس بر متر( که متأسفانه EC آب در بیش تر نواحی 
جنوب کشور باالتر از این حد است.

آناناس گیاهی است رطوبت دوست؛ اما در ایران میزان اندک بارندگی و رطوبت هوا . 4
در بیش تر ایام سال کم تر از حد مطلوب برای رشد آناناس است.

فراوانی شدت تابش نور خورشید در بیش تر ایام سال به ویژه در فصل تابستان . 5
هم باعث افزایش دمای محیط و هم سبب آفتاب سوختگی گیاه و میوه آن می شود.

بنابراین کشت آناناس در هوای آزاد به هیچ وجه توصیه نمی شود، ولی باتوجه به . 6
هزینه های فراهم سازی شرایط اسیدی خاک یا استفاده از بسترهای هیدروپونیک و 
سایر هزینه ها برای مالیم نگه داشتن شرایط محیط گلخانه می توان به صورت محدود و 

آزمایشی آن را کشت کرد.
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یادداشت






