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 هوایبوگ  و میوو  در عالئم از وسیعی طیف ایجاد سبب بیماری عامل

. شوودموی آ  بگداشو  زموا  توا میوو  تشوییل ولیها مگاحل از انار

 نزدییوی در همچنین. اس  بیماری ابتدایی عالئم از هاشیوفه شدگیسیا 

 بوود  فوگاهم بوا و کنودموی مدور و تیگ  نقاطایجاد  میو  گل کاسه

 در را میوو  سوح  تموامی آبسووتته نوامنمم هواییلیوه رشدی، شگایط

 آفتواب هوایقسوم  این. اس  وتتگیس آفتاب حال  مشابه که گیگندبگمی

 روی مشوابه عالئموی هوابوگ  روی در. تورنودموی تگک راحتی به سوتته

 زرد رنو  بوه پدیدآمود  ضوایعا  نهایو  در شووند،می ایجاد هامیو 

 زمستا . دشومی سبب را هابگ  موعد از پیش ریزش درنتیجه و آینددرمی

 عامول توود کهاس   آلود  هایمیو  و هابگ  روی بیماری عامل گذرانی

 از عواری منواط  بوه بوارا  و باد توسط آ  جابجایی بگای ایبالقو 

 .اس  بیماری

 

 

  

 با هم از مناسب فواصل در درتتا  کاش  و مقاوم ارقام کاش 

 و هاشاته ها،بگ  آوریجمع انارستا ، صحی  تهویه از اطمینا 

 از استفاد  با پاشی سم نینهمچ و ها،آ  سوزاند  و آلود  هایمیو 

 .شودمی توصیه 1 جدول سموم

ای آفتاب های قهو آلودگی در مگاحل ابتدایی تشییل میو  )راس ( و لیه: 2و  9شکل 

 کنوز انار)چپ( در اثگ ابتال به آنتگا سوتته در میو 
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اي تیگ  نسبتًا فگو اي تا قهو هاي قهو عالئم بیماري به صور  لیه

شود. ها( ظاهگ میج، کاسه گل و کاسبگ هاي گل )نهنرفته روي اندام

ها و منجگ به ریزش بخش دگی در مگحله گلدهی موجب بد شیلی گلآلو

شود. بدشیلی، ها در مگاحل اولیه تشییل میو  می اي از آ عمد 

بارز ظهور  ها در ابتداي فصل مشخصهاي شد  گلچگوکید  شد  و قهو 

ماند که منجگ به بد میهاي آلود  از رشد باز این بیماري اس . میو 

آلودگی میو  در مگاحل بعدي منجگ به بگوز  .یز می شودها نشیلی میو 

ها ممین اس  شیل عالیم اسیب روي پوس  میو  می شود با این وجود میو 

اي رشد نسبتا شعاعی، باف  سخ  و چوب پنبه .طبیعی تود را حفظ نمایند

 هاي اسیب انار اس .پوس  میو  از بارزتگین نشانه

 
 

  

ها، های آلود  و سوزاند  آ ها و میو ری گلآوبهداش  باغ، جمع

شود. تغذیه مناسب و آبیاری منمم استفاد  از ارقام مقاوم توصیه می

اتخاذ روشي از  .شودش مقاوم  در بگابگ بیماری میدرت  موجب افزای

آبیاري و یا كاش  كه مانع از رسید  آب به طوقه درت  شود. استفاد  

مس و یا مخلوط بگدو در مگحله قبل از هاي اکسی کلگور از قارچكش

در مگحله ظهور کامل آمد  س ،  1سمومی که در جدول ها و تورم جوانه

  شود.ها توصیه میبگ 

 

 الف 

های بد شکل شده )ت( های گل )ب وپ( گلهای نکروتیک بر روی کاسبرگ: )الف( لکه9شکل

 ن بد شکل شدههای جوامیوه
های شعاعی روی های بدون دانه )ج( لکههای آلوده و تولید میوه)ث( عدم تلقیح گل 

 های نارسمیوه

 پ ب

 ج ث ت

http://cdn.anarsahebi.ir/anarsahebi_files/2020/04/Pomegranate-scab.jpg
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Xanthomonas axonpdis pv 

punicae                        

  

  

 تیثیگ در ود آل هایقلمه و بود  باکتگیایی بیماری این عامل

 هوایی هایقسم  تمامی بیماری تسار . دارند را اساسی نقش بیماری

 کمی تیگ ، ایقهو  هایلیه ایجاد میو  در. کندمی درگیگ را انار

 ریزش رسید ، از قبل شدید ابتالی شگایط در و کندمی آبدار و بگآمد 

 باعث و  کگد حمله نیز هاشاته و ساقه به بیماری این. شودمی سبب را

 شانیگ ایجاد نیز جوا  هایشاته در. شود می طولی هایزتم ایجاد،

 .  شود می هاآ  شد  شیسته به منجگ بعضا که کگد 

 

 از بیش گیاهی بقایای در اس  قادر بیماری عامل که آنجا از

 هاآ  سوزاند  و آلود  هایشاته آوریجمع و هگس بیاورد، دوام ییسال

 درتتا ، بین فاصله افزایش. دارد بیماری مدیگی  در بسزایی تاثیگ

 آبیاری اصول رعای  و هگس ابزار ضدعفونی میانییی، صدما  از اجتناب

در کنتگل بیماری بسیار موثگ  بگدوفییس با وتنه بگ  و شاخ پاشیسم و

 اس .

  

های )راست( ایجاد لکه ای و زبر شدهها در نواحی قهوهمیوهخوردگی : ترک5و 4شکل 

 ها )چپ( در اثر بالیت باکتریاییآبسوخته روی برگ
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 سبب نامناسب زهیشی با سنگین هاییتاک در تاکزاد بیماری این

 طوقه روی آبسوتته هایلیه. شودمی انار درتتا  ریشه و طوقه آلودگی

 صمغ تگش  و توردگی شیاف و پوسیدگی دچار و یابندمی توسعه بتدریج

 توسعه درت  تنه تا طوقه اطگاف نواحی از عالئم این که شوندمی

 به نزدیک رن  به سفید رن  از درت  آبیشی آوند یهاباف . یابندمی

 رشد كاهش شامل آلودگی ثانویه هاینشانه و درآمد  تیگ  ایقهو 

. کنندمی بگوز هابگ  زردی و كوچك گیا ، عمومی ضعف ها،شاته انتهایي

 سگاسگ عگضي بحور روز چند ظگف سگع  به پوسیدگي مناسب شگایط در

 پوسیدگي وقتي)  شودمی تشك سبز سگیع  درت و گگفته را طوقه محیط

 تشک درت  نهای  در(. گیگد فووگا را طوقه محیط درصد 08 حدود

 . شودمی

  

 آبیاری) مناسب آبیاري روش اتخاذ

 تنه از فاصله با تشتک ایجاد یا و( ایقحگ 

 طوقه به آب رسید  از مانع كه انار درتتا 

 نداز ا از بیش مصگف از اجتناب شود، آ 

 به را انار درتتا  حساسی  که ازته کودهای

 مناسب زهیش ایجاد افزایند،می بیماری این

 از بیماری این با شیمیایی مبارز  بگای و

 تگكیب به همگا  1 جدول در پیشنهادی سموم

 آلود  طوقه  %08 از كمتگ زمانیكه بگدو

 .توا  استفاد  کگدمی باشند، شد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : پوسیدگی طوقه انار7شکل 

 انار: پوسیدگی تنه 6شکل 
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شود، پوسیدگی سیا  نیز شناتته می عامل تگناریا که به عنوا آل

به شیل جگاح  و پوسیدگی در بخش داتلی میو  درت  آسیب ایجاد 

کند. این بیماری پس از بارندگی شدید در شگایحی که میو  تاز  می

این بیماری در انار بسیار افتد. اتفاق میشگوع به رشد کگد  اس ، 

 آ  داتل در اس ، رشد حال در میو  که زمانی درزا بود  و تسار 

 .دهد نمی نشا  میو  سححی باف  روی را بارزی وعالم  یافته گستگش

 با. شود می میو  داتلی هایباف  شد  لهید  و سیا  باعث بیماری این

 هایباف  بین در رن  تاکستگی باف  انار، هایدانه رفتن بین از

 .شود می تشییل لهید 

 

 

 حساس ها،گلبگ  ریزش زما 

 و مبارز  بگای زما  تگین

 آلودگی چگته شگوع از جلوگیگی

آوری بقایای جمع .باشد می

گیاهی سح  باغ، اجتناب از 

پاشی با و سمآبیاری نامنمم، 

 آمد  1 جدول دری که سموم

 گگدد.، توصیه میاس 

 

 

 

 

: پوسیدگی سیاه 1و  8شکل 

 درمیوه انار 
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زند اما این بیماری در زما  انبارداری محصول به آ  تسار  می

نیز وجود  انارستا  داتل در ها میو  حضورامیا  بگوز آ  در زما  

رشد  های سححی ایجاد شد  روی میو  شگایطصدما  میانییی و زتم دارد.

های آبدار و تیگ  رن  روی سح  ابتدا باف کنند. قارچ را فگاهم می

شود که در مگاحل پیشگفته بیماری سبب پوسیدگی بیگونی میو  تشییل می

 شود.های داتلی انار میبخش

 

     

 
 

  

بهتگین روش کنتگل بیماری 

جلوگیگی از صدما  میانییی به 

آوری و همچنین انبارداری اس .  ، هنگام جمعها داتل انارستامیو 

های آلود  و مبارز  با آفا  و حشگا  داتل آوری و حذف میو جمع

پاشی با ها در سگدتانه و سمشود. نگهداری انارتوصیه میانارستا  

 های کنتگلی هستند.بگدوفییس از دیگگ روش
 

 

  

عالئم کپک سبز و آبی  :99و  91شکل 

 درمیوه انار 
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زا بخصوص پس از بگداش  انار این بیماری جزو عوامل مهم تسار 

 داتل انار سبب آلودگی میو ، نگهداری محیط در رطوب  وجود باشد.می

 نقاط صور  به دهند  گل هایبخش در بیماری اولیه شود. عالئممی انبار

 لهید  هایباف  روی بیماری گستگش با. باشد می رن  ای قهو  و کوچک

 تمام رن  سیا  نقاط همگا  به تاکستگی و سفید قارچی تود  میو ،

 گیگد. می بگ در را میو 

  

 جلوگیگی بیماری کنتگل روش بهتگین

 و آوریجمع هنگام انارستا ، داتل هامیو  به میانییی صدما  از

 با مبارز  و د آلو هایمیو  حذف و آوریجمع. اس  انبارداری همچنین

 در هاانار نگهداری. شودمی توصیه انارستا  داتل حشگا  و آفا 

 هایروش دیگگ از پاشیبگدوفییس طب  تقویم سم با پاشیسم و سگدتانه

 .هستند کنتگلی

 

 

 

   

 ب

: عالئم کپک خاکستری درمیوه 92شکل

 انار 

: )الف( عالئم کپک خاکستری درمیوه 99شکل

 انار )ب( میوه سالم

ال

 ف
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ای همگا  با های مدور، قهو میو  به شیل لیهعالئم ابتدائی روی 

های به هم پیوسته سبب پوسیدگی سح  باشد. لیهی آجگی رن  میهاله

گذارد اما شوند. گگچه بیماری بگ باف  داتلی میو  اثگی نمیمیو  می

های نامنمم باعث کاهش بازارپسندی ها، لیهبا گستگش بیماری روی میو 

 گگدد. محصول می

 

  

 پاشیسماجتناب از آبیاری نامنمم، استفاد  از ارقام مقاوم و 

 با پاشیسم( 1: زیگ شگح به نوب  سه در بگدوفییس با درتتا 

 هایبارا  شگوع از قبل و محصول بگداش  از بعد هزار در 18 بگدوفییس

 بگدوفییس با پاشیسم( 2 پاییزی؛

 در هگس از پس هزار در 18

 با پاشیسم( 3 و زمستا ؛

 ریزش از بعد هزار در 0 بگدوفییس

از  میو  تشییل هنگام و هاگلبگ 

  های کنتگل این بیماری هستند.روش

 
 

   

 

 

 

 : عالئم لکه سیاه درمیوه انار 94شکل 

 سیاه در برگ انار  : عالئم لکه95شکل 
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ای، های کوچک، پگاکند ، قهو عالئم بگگی در ابتدا به شیل لیه

های تشییل شد  در زیگ باشد. لیهو باریک میی زرد رن  همگا  با هاله

هایی پگاکند ، ها نیز لیه. روی غنچهها نیز حال  آبسوتته دارندبگ 

های آلود  نقاط سیا ، شود. در سح  میو مدور و تیگ  رن  تشییل می

های ها، لیهگیگد. با گستگش بیماری روی میو پگاکند  و مدور شیل می

گگدد. عالئم بیماری بگ روی رپسندی محصول مینامنمم باعث کاهش بازا

باشد. با های بیضی شیل، مسح  و سیا  رن  میها به شیل لیهشاته

های آلود  تشک شد  و ممین اس  باعث از بین رفتن گستگش بیماری شاته

  کل گیا  گگدد.

 

 

  

 بیماری عامل گذرانیزمستا 

 بقایای و آلود  هایبگ  روی

 تاک سح  در دموجو گیاهی

 بنابگاین گیگدمی صور  انارستا 

 ها وآوری و سوزاند  میو جمع

در کاهش بیماری  آلود های شاته

هگس تاج ، بسیار موثگ اس 

 درتتا  به 

 

 

 

 کش بگدوفییس شود. سم پاشی با قارچتوصیه میبهبود تهویه منمور 

 

 

 

ها و پس انهپاشی)پاییز ، زمستانه، قبل از تورم جوطب  تقویم سم

 ها(.از ریزش گلبگ 

میوه  دررکوسپورایی : عالئم لکه س96شکل 

 انار 

 انار  هایبرگ دررکوسپورایی : عالئم لکه س97شکل 
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اي تسار  بیشتگ متوجه باغا  جوا  و یا باغاتي كه در اراضي ماسه

و بسیار سبك احداث شد  اند بود  و بصور  توقف رشد، ضعف عمومي، 

ها و تشك شد  لخ  شد  سگشاتههاي فوقاني، ها ، ریزش بگ زردي بگ 

اي شد  توام با پوسیدگي عمومي ریشه ظاهگ شد  و ها، غد تدریجي آ 

  كند.موجبا  زوال و یا مگ  تدریجي درتتا  را فگاهم مي

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

استفاد  از ارقام مقاوم یا متحمل نسب  به انگل، تاك محل كش  

تتا  در موقع هگس نهال یا قلمه آلود  نباشد، درصور  استفاد  از در

سالم و عاري از نماتد باشند. آب  یاهنهال ،دارنهال یا قلمه ریشه

مورد استفاد  باغا  جدید عاري از الرو سن دوم و تخم نماتدهاي مولد 

غد  باشد. در دور  استقگار درتتا  از كش  گیاها  میزبا  نماتد در 

هاي هگز باغا  در دور  استقگار ف درتتا  اجتناب شود. با علفاطگا

 كه بسیاري از آنها میزبا  نماتدهاي مولد غد  ریشه  هستند شدیداً 

هاي سححي درتتا  هگس شد  شود. با شخم سالیانه باغا  ریشه مبارز 

تگ تسهیل شود. از كش  درتتا  اناردر تاكهاي هاي عمی وتوسعه ریشه

اي باید اجتناب كگد. جمعی  نماتدهاي مولد غد  ریشه ماسهتیلي سبك و

نتگل شود تا در حداقل سالي یكبار در پاییز در طي دور  استقگار ك

ها هاي قابل توجه قبل از ایجاد صدما  كلي با آ صور  وجود آلودگي

توصیه شد  استفاد  از سموم مدیگی  بیماری با مبارز  شیمیایي شود. 

 پذیگ اس .امیان 1در جدول 

 ا

 

 

 

 

 انار گرهی در ریشه درخت بیماری ریشه: عالئم 98شکل 
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)سموم توصیه شد   های مهم انارسموم توصیه شد  بگای بیماری. 9جدول 

پیشنهادی شگک  در تس  مزرعه هستند ولی شگک  هیچ گونه مسئولیتی در 

 ی نمی پذیگد(قبال اثگ سوزندگی و غیگ را در شگایط مختلف مزرعه ا

 

 

 نام بیماری عامل بیماری )بیمارگر( سموم پیشنهادی

 اس، تی رورال بگدوفییس،

 تیوفانا  آلتوکمبی، کاپتا ،

 متیل

 

Colletotrichum gleosporioides 
 

 آنتگاکنوز

 انار

 انار اسیب Elsinoe punicae ام توپسین و اس تی رالرو

 انگژی، پگیوییور متاالكسیل،

 پتاسیم، فسفید آلی ،

 پگو، اکوشین+مانیوزب

+  انگژی پگیوییور+ مانیوزب

 بگدو تگكیب ،پتاسیم فسفید

Phytophtora Cactorom 
 طوقه پوسیدگی

 انار

بگدوفییس، تیل +مانیوزب، 

استگوبی +توپاس، تیوفانا  

 متیل+اکسی کلگورمس

Alternaria Spp. 
 پوسیدگی

 انار سیا 

 انارنماتد  .Meloidogyne spp راگبی، نماکور، ولوم
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 بگ و شودمی سوتتگیآفتاب پدید  آمد  بوجوداعث نور شدید تورشید ب

 هایدانه به و داد  دس  از را تود اصلی کیفی  انار هایدانه آ  اثگ

 .گویندمی انار پختگی پدید  این به اصحالحا و شوندمی تبدیل سفید

 سوتتگیآفتاب پدید  بگوز باعث تود تودی به حگار  درجه افزایش

 این در که شودمی آ  بگوز به منجگ ورشیدت تابش زاویه بلیه نیس ،

 کیفی  کاهش به منجگ امگ این و شد  سوتته و داغ انار پوس  صور 

بگ اثگ تابش شدید و  انارپوس  درتتا  همچنین  .شودمی انار هایدانه

  .شوددارد و از چوب جدا میتگک بگ میمستقیم نور تورشید 

 

 

 

 

 

 

 

  

سوتتگی افزایش را به آفتاب انارا  حساسی  درتتا  تنش آبی میز

دهد. بنابگاین آبیاری مناسب و عملیا  زراعی محلوب بگای حفظ می

بگای جلوگیگی از کند. سوتتگی کمک میها به کاهش آفتابسالم  ریشه

شود درتتا  را پگرشد و قوی بار آورند تا شاخ سوتتگی توصیه میآفتاب

ها سایه بیندازند. هگس درتتا  و روی میو و بگ  آنها زیاد شد  

ها در زیگ ، تنه و شاتهای انجام شود که میو باید به شیو  انار

های فگاوا  استقگار یابند و از تابش مستقیم آفتاب حفظ شوند. بگ 

 با مقابله راهیارهای دیگگ از را توری یا و کاغذ با انار پوشاند 

 موادی پاشید  به اقدام نیز دارا باغ از بعضیو  اس  سوتتگیآفتاب

 تاثیگ از و داد  انعیاس را نور بتوانند تا کنندمی" کائولن" نمیگ

 .کنند جلوگیگی انار هایدانه و پوس  بگ آ  مستقیم

 

  

سوتتگی روی تسار  آفتاب: 91 شکل

 میو  انار
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 نواحي ودر اس  گگمسیگي نیمه تا گگمسیگي  میو یك انار درت  

 با تشك درنواحي ولي باشد مي سبز همیشه درت  بصور  مگطوب و ساحلي

درتتا  جوا  و همچنین  .اس  دارتزا  درت  بصور  سخ  هايزمستا 

. درتتا  ها بیشتگین حساسی  را به سگما دارندهای جوا  و میو شاته

قگار اییز ، زمستانه و بهار  ثیگ سه نوع سگمای پانار تح  تا

سگمای  گیگند و شد  تسار  بسته به زما  وقوع آ  متفاو  اس .می

پیوندد و بیشتگ پاییز  از اواتگ مهگ تا اواتگ آذر ما  به وقوع می

های زدگی باف تواند سبب یخرساند. سگمای زمستانه میبه میو  آسیب می

های جوا  و ها، سگشاتهبگ چوبی درتتا  انار شود و سگمای بهار  به 

 رساند.ها آسیب میگل

 

   

 

 

 

 

  

 

   

  

ارقام مقاوم و سازگار با منحقه جغگافیایی بگای کاش  در نمگ 

ها و مناط  پس  که در های جدید در در عدم احداث باغگگفته شوند. 

ششی . احداث بادشین، حذف گیاها  پوشودتشییل میسگما های چالهآنجا 

های باغی به تعداد مناسب های هگز سح  باغ، استفاد  از بخاریو علف

اندازند  گلدهی و استفاد  از تگکیبا  شیمیایی ضدیخ یا به تعوی 

 از بعضيشود. توصیه می اناربگای جلوگیگی از سگمازدگی درتتا  

 درآوند والكلي چگبي ومواد گیاهي شیگ  غلم  چنانچه معتقدند محققا 

 -08 تا انار درتتا  بخصوص باشد باال درزمستا  درت  وآبكش وبيچ هاي

 .كنند تحمل هستند راقادر صفگ زیگ درجه

 

 

 تشکیل و انار گل ریزش و نازا فراوان های گل :29 شکل

بهاره سرمای اثر در کم ی میوه  

 سرمای خسارت : 21شکل

  برگ به بهاره

http://cdn.anarsahebi.ir/anarsahebi_files/2020/03/01.jpg
http://cdn.anarsahebi.ir/anarsahebi_files/2020/03/0401.jpg
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 درت  سبزینه رشد در آ  عمد  نقش که اصلي غذاي به عنوا  عنصگ این

 دهد.مي درت  به را شادابي و سبزي اس ،

 هابگ  پگیدگی رن  نیتگوژ ، کمبود ظهور عالیم اولین 

 در روشن زرد و زرد به مایل سبز رن  به معموالً  هابگ . باشدمی

 نیتگوژ  کمبود در. باشدمی کلگوفیل تشییل عدم عل  به که آیندمی

 کوچیی زاویه با معموالً  و شوندمی الغگ هاشاته و ساقه کوچک، هابگ 

 شود،می تشییل کمی جانبی هایشاته و ایستندمی اصلی ساقه به نسب 

 .شودمی ظاهگ زودتگ( پایینی) پیگ هایبگ  در زردی

 
  

 امونیوم، سولفا  کودهای 

 کودهای و کلسیم نیتگا  اور ،

 توانند می نیتگوژ  حاوی تگکیبی

 نیاز مورد نیتگوژ  تامین جه 

 تالص نیاز. شوند استفاد  درتتا 

 کود به انار بالغ درت  هگ

 سال در گگم 188 نیتگوژنه

 طگی  از عنصگ این تامین. باشدمی

 توجه نیازمند شیمیایی هایکود

 به درت  نیاز کنند  تامین %04 اور  کود گگم 288 حدود. اس  ایویژ 

 .باشدمی اساسی عنصگ این

 این باالی غلم  گگدد،می گیا  جذب و شد  حل آب در بسگع  اور  کود

 افزایش به منجگ تواندمی زمستا  پایا  در رشد دور  اوایل در کود

 اس  این توصیه رو این از. گگدد درت  انگیزی گل کاهش و رویشی رشد

 تگکیبا  از نیتگوژنه کود سوم یک ابتدا نوب  3 در را کود این که

 زمین اعماق رد درت  رفتن تواب از پس و پائیز اواتگ در را آمونیوم

 همگا  نیتگوژنه کود تحویل از هامیو  شد  تبدیل تا و کگد  کود چال

 اس  بهتگ مقحع این از پس. کنید تودداری هاروش سایگ و آبیاری آب

 تا درت  بگای نوب  چند آبیاری آب همگا  پایین هایغلم  در کود این

 کود تامین نیز رشد دور  اواتگ در. گگدد تامین تیگما  اواتگ

 تواهد موثگ شد  کامل جه  آبیاری آب همگا  کم غلم  در نیتگوژنه

 .بود

  

: عالئم کمبود نیتروژن در 29و  22شکل

های انار برگ  
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 افشانيگگد  عمل آ  مصگف. دارد میو  زودرسي روي زیادي فسفگ تأثیگ

 شود.میو  می کیفی  رفتن رنگي و باالتوش باعث بهبود داد  و را

 شباه  هم با جها  بعضی از نیتگوژ  و فسفگ کمبود 

 و شودمی متوقف یا کند دو هگ در ریشه و هوائی قسم  رشد. دارند

 عمودی گیا  طولی رشد و شوندمی نازک و باریک کوتا ، هابگ  همچنین

 هاشاته و بگ  تعداد. شودمی ظاهگ ندر  به جانبی هایساقه و بود 

. بمیگند یا بگوند تواب به کناری هایجوانه اس  ممین و شد  محدود

 دانه) محصول میزا  نتیجه در و شد  کم بگگی هایجوانه و شیوفه ظهور

 سبز هابگ  رن  فسفگ کمبود هنگام در ولی یابدمی نیزکاهش( میو  و

 با کلگوسیس اس ، بنفش یا بگنزی رن  ته با آبی به مایل کدر تیگ ،

 ظاهگ بگ  نوک در سوتتگی عالئم و شد  آغار بگ  نوک شد  نیگوز

 گوش  باشند، شد  رنگی شد  به اس  ممین و سبز هامیو  رن  و .شودمی

. شودمی کم نیز آ  انباری تاصی  و تگش تیلی میو  شیگ  و نگم میو 

 صور  این به اس  گیاها  ماند  کوتا  و کوتولگی دیگگ، مهم عالم  یک

 گگفته اشتبا  جوا  گیاها  با اغلب فسفگ، کمبود دچار گیاها  که

 شیل به هارگبگ  کمبود، حاد شگایط تح  پیگتگ هایبگ  در و. شوندمی

 .آیدمی در پگید  رن  ایقهو  و مشبک

 

 

 

 

   

 

 

. اس  تاک در دستگس قابل فسفگ فقدا  فسفگ کمبود عل  

 در. بپیوندد وقوع به تاک فگسایش واسحه به تواندمی فسفگ کمبود

 جذب قابل غیگ حال  به سگع  به تواندمی فسفگ اسیدی، شد  به هایتاک

 .یابدمی کاهش نیز آهیی هایتاک در فسفگ جذب قابلی . بیاید در

 حاوی آب در محلول کودهای کاربگد طگی  از تواندمی کمبود 

 و فسفگ پتاسیممونو فسفا ، آمونیومدی تگیپل، سوپگفسفا  مانند فسفگ

.  شود تصحی  باال فسفگ تگکیبی ایکوده ویژ  به   NPKتگکیبی کودهای

 که باشدمی گگم 00 حدود فسفگ به انار درت  هگ سالیانه تالص نیاز

 در پائیز انتهای در سال در نوب  یک بایدمی بود  جذب دیگ دلیل به

 .شود کود چال تاک سانتیمتگی 38 عم 

 

  

 درفسفر  کمبود عالئم: 24شکل

انار هایبرگ  
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 شد  درش  درت ، نمو و رشد افزایش باعث مگکبا  در پتاسیم مصگف

 به کمک و پوس  تگکیدگي از جلوگیگي ها،بیماري به مقاوم  میو ،

 .شودمي جوا  هايشاته شد  تشبي

 و ایحاشیه شد  زرد و کلگوز: از عبارتند عالئم اولین 

 هایبگ  در اس  ممین عالئم. بالغ هایبگ  در نیگوز و تشیی آ  از پس

 پتاسیم کمبود کلی طور به. شود ظاهگ یزن شدید کمبود شگایط در جوا 

 کمبود شدید موارد در میو  کاهش میو ، شد  کوچک موجب انار در

 .شودمی هاشاته مگ  و هامیو  همه ریختن به منجگ پتاسیم

 

   
 

 

 در پتاسیم ناکافی تأمین نتیجه در معموالً  پتاسیم کمبود 

 در اس  ممین گیاها  بگای تاسیمپ کمبود همچنین. یابدمی بگوز تاک

 به یا و هستند منیزیم و کلسیم باالی هایغلم  دارای که هاییتاک

 در پتاسیم جذب کاهش. شود ایجاد نیتگوژ  باالی میزا  کاربگد هنگام

 پتاسیم جذب نیز تاک در رطوب  فقدا . اس  معمولی آهیی هایتاک بگتی

 با مقایسه در فسفگ و تگوژ نی تأمین میزا  چنانچه. دهدمی کاهش را

 اما یابد تسگیع اولیه مگاحل در تواندمی رشد باشد، باال پتاسیم

 بگوز به منجگ و گذاشته کاهش به رو نهایتاً  گیا  در پتاسیم غلم 

 .شودمی عالئم

 

 کودهای مصگف به تاک نیاز میزا  تعیین و تاک آزمو  انجام 

 همچنین و تاك، در پتاسیمی ايکوده کم تحگك به توجه با. پتاسیمی

 کود پائیز، اواتگ در که اس  آ  بهتگ تاك، در آنها تثبی  امیا 

. شود مصگف( تاك با اتتالط یا و چالیود) تاکی صور  به پتاسیمی

 اوقا  گاهی. باشدمی باغ در مصگف بگاي مناسب کودي پتاسیم، سولفا 

 تعدیل باعث کندی به یا و اس  مؤثگ غیگ تاک در پتاسیم کاربگد

 پتاسیمی کودهای محلولپاشی صور  این در. شودمی پتاسیم کمبود

 جبگا  را پتاسیم کمبود سگع  به و شود واقع مؤثگ بسیار تواندمی

 گگم 08 حدود پتاسیم به انار درت  هگ سالیانه تالص نیاز. نماید

 .باشدمی

 

  

های انار بگ اثگ کمبود پتاسیم کلگوز حاشیه بگ  :25 شکل  
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اس  و نیز نقشی مستقیم های سلولی کلسیم عنصگی ضگوری بگای دیوار 

های هورمونی و جذب عناصگ غذایی های آنزیمی، فعالی بگ تنمیم سیستم

دارد. همچنین نقش کلسیم بگ طویل شد  لوله گگد  و تشییل بذر نیز 

 به اثبا  رسید  اس .

 بگ  دیگگ نقاط از بیشتگ هابگ  حاشیة در کمبود عالئم 

 به رو فنجانی صور  به بگ  شیل تغییگ اعثب نتیجه در و شودمی دید 

 یابد،می گستگش دمبگ  به بگ  اتصال نقاط تا عالم  این شودمی پائین

 دمبگ  نوک در نیگوزی باف  هایلیه فقط بلیه افتندنمی هابگ  اما

 تگک. شودمی پار  پار  و نامنمم بگ  حاشیه همچنین و شودمی ایجاد

 .شودمی مشاهد  کلسیم کمبود اثگ در نیز ها میو  توردگی

 

 

 

 

 

. شودمی بیشتگی محصول تولید به منجگ کلسیم ساالنه استفاد  

 به در تأثیگگذار ایشیو  آبیود، روش به کلسیم نیتگا  از استفاد 

 که صورتی در. اس  محصول بگداش  میزا  و کلسیم جذب رساند  حداکثگ

 کلسیمی کودهای با میو  پاشیمحلول نباشد، الزم حد در کلسیم غلم 

 محلول اولین توا می ها،گلبگ  ریزش از پس روز د . شودمی توصیه

 و هفته دو از پس آ  تیگار. داد انجام هزار در 2 غلم  با را پاشی

 ناهنجاریها بگوز از زیادي حد تا آ  تیگار مگتبه چهار تا سه کل در

 .کندمی جلوگیگي

  

: عالئم کمبود کلسیم در 27شکل 

های درخت اناربرگ  

 

انار در  ترکیدگی میوه: 26شکل 

 اثر کمبود کلسیم
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 باشدمی هارگبگ  بین زردی منیزیم، کمبود هاینشانه از 

 صور  در و شودمی مشاهد  پیگ هایبگ  در ابتدا کمبود هاینشانه و

 .کنندمی ریزش به شگوع هابگ  شدید، کمبود

   

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 معمول طور به که اسیدی هایتاک در بیشتگ منیزیم کمبود 

 همچنین عنصگ این جذب. پیونددمی وقوع به دارند منیزیم کمی میزا 

 کاهش نیز دارند آزاد کلسیم از باالیی میزا  که آهیی هایتاک در

 .کندمی پیدا

 

 و پتاسیمی کودهای تاک آزمو  با متناسب و متعادل مصگف 

 زیگکش  همگحل در منیزیم سولفا  کود از استفاد  نیز و آمونیومی

 منیزیم کال  یا و کود این پاشیمحلول یا و( درت  هگ بگای گگم 188)

 .نماید جلوگیگی عنصگ این کمبود بگوز از تواند می رشد مگاحل طی در

 
  

: عالئم کمبود منیزیم در 27شکل 

های درخت اناربرگ  
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 گیا  رشد هایکنند  تنمیم و قندها انتقال و کلسیم جذب بهبود در بگ

ییپارچگی  میو ، حفظ لتشیی افشانی،گگد  در کلیدی بگ نقش. اس  مهم

 نیز کمک میو  پوس  سالم  حفظ به میو  دارد. بگ پوس  و استحیام

 بیشتگ پوس  باشد، نداشته وجود بگ محدودی  منابع که جایی. کندمی

 و توردگی تگک رسید  حداقل به نتیجه این امگ موجب در االستیک بود ،

  شود.انبارداری میو  می بهبود

 جوانه رشد توقف ُبگ کمبود در مشاهد  قابل عالم  اولین 

 و شد  کمگن  سبز جوا  هایبگ  آ  از پس بالفاصله که اس  انتهایی

 مگحله باشد،می هابگ  نوک از بیشتگ هابگ  قاعد  در پگیدگی رن  این

 کاهش مگیستمی، هایباف  و رویشی هایجوانه شد  سیا  ُبگ، کمبود بعدی

 هابگ  شد  کوچک و تگاکم یا کوتولگی حال  ایجاد ا،همیانگگ  فاصله

 دارای و شیل بد نیگد ، رشد کافی حد به هامیو . باشدمی سگشاته در

 تشییل ضخیمی ایپنبه چوب باف  میو  پوس  زیگ شد ، متعدد هایگگ 

 از بگتی در. یابدمی ادامه میو  مغز تا پوس  از توسعه با و شد 

 با همگا  ُبگ کمبود وقتی ارقام

 بعضی در میو  باشد، کلسیم کمبود

 کمبودهای در. داردمی بگ تگک هاقسم 

 ریز شیاف از پوشید  میو  سح  تفیف

 حنایی رن  به را میو  ظاهگ که شد 

 نقش عل  به کلی طور به. آورد می در

 میو ، تشییل فگایند در عنصگ این

 ضعیف نمو و رشد سبب آ  کمبود

 موثگ افشانیگد گ دور  کاهش ها،پگچم

 .شودمی میو  تشییل کاهش نتیجه در و
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 کمبود بگوز سبب تواندمی آهک بودبیش و تاک شد  اسیدی 

 کودهای زیاد کاربگد و آلی کودهای از استفاد  کم میزا  که شود بگ

 توسط بگ جذب حال ، این در. کندمی تشدید را حال  این پتاسیمی

 دارد بگ از باالیی مقادیگ به نیاز گیا  یا شودمی متوقف ریشه مسیست

 .ندارد وجود تاک در نیاز مورد مقادیگ همزما  طور به که

: عالئم کمبود بر در 21و  82شکل 

های انارمیوه  
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 معموال تاك، به پوسید  دامی کود ساالنه افزود  صور  در 

 محلول کمبود، صور  در. داش  نخواهد وجود عنصگ این نمگ از کمبودي

 زما . اس  مناسبی روش هزار در 0 تا 3 لم غ با بوریک اسید پاشی

 ریزش از پس ها، شیوفه شد  باز از قبل پاشی،محلول این مناسب

( تزا  از قبل هفته دو تا) میو  بگداش  از پس یا و هاگلبگ 

 توصیه پاشیمحلول بار سه هگ یا و یک کمبود، شد  به بسته. باشدمی

 .شودمی
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 در. شودمی ظاهگ جوا  هایشاته روی ابتدا زردی معالئ 

 این. گگایدمی زردي به درت  هايشاته سگ هايبگ  ابتدا شگایحی چنین

 زرد پهنک میا  در سبز هايرگبگ ) شودمی آغاز هارگبگ  بین از زردي

 .شودمی پدیدار نیز بگ  سوتتگی کمبود، ادامه با( سفید یا

 
 

  
 

 

 هاییتاک در تصوص به اس  رایج باال اچپی در آهن کمبود 

 و غگقابی هایتاک یا دارد وجود تاک باالیی هایبخش در آزاد آهک که

 .دارند کمی ارگانیک مواد که هاییآ 

 آهن کمبود با مقابله بگاي کودها موثگتگین آهن، هایکال  

 مناسب تاکی مصگف بگاي EDDHA آهن کال  آهن، هايکال  میا  از. باشندمی

 مناسب پاشیمحلول بگاي بیشتگ EDTA و  DTPA بنیا  با هايکال . باشدمی

 با آهن کال  اثگبخشی. دارند کمی کارآیی تاکی، مصگف هنگام و بود 

 در موجود ارتو - ارتو ایزومگهاي درصد به زیادي حد تاEDDHA  بنیا 

 ایزومگ این از درصد 0/0 داراي قلحدا اس  بهتگ. اس  وابسته آ 

 راحتی به کال ، تگکیب در موجود آهن تاك، به افزود  از پس. باشد

 سوت  چگته وارد و منتقل بگ  و هوایی هاياندام به جذب، ریشه توسط

 .شودمی گیا  ساز و

 

  

: عالئم کمبودآهن در 91شکل 

های درخت اناربرگ  
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 هاآنزیم کوفاکتور عنوا  به فعالی  از س ا عبار  روی اصلی هاینقش

 کلگوپالس  توسعه و هاگگ بین رشد در که هاییکنند تنمیم در تال د و

 و درت  هگ در هامیو  تعداد کاهش باعث روی پایین سحوح. دارند نقش

 به را محصول میزا  کاهش متعاقباً  که شودمی میو  تگکوچک انداز 

 .داش  تواهد دنبال

. شودمی ظاهگ یگلده زما  در روی کمبود عالئم اولین 

 در هابگ  شود،می کم هامیانگگ  فاصله و شد  نازک و نگم هاشاته

 هایبگ  که طوری به. یابدمی کاهش آنها انداز  و شد  دار موج انتها

 عنصگ این کمبود تگتیب بدین آید،می در روشن صور  به شاته انتهایی

 .شودمی گیبگ ریز ایجاد و کچلی ها، شاته انتهای شد  جارویی سبب

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 به  روی کال  و روی سولفا  مانند روی حاوی کودهای کاربگد

 و کمبود رفع سبب تواندمی روی حاوی تگکیبا  پاشیمحلول و تاکی صور 

 .شود محصول تولید افزایش

  

های درخت اناردر برگ: عالئم کمبود روی 99شکل   
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 هایلیه ر صو به و جوا  هایبگ  در معموالً  منگنز کمبود 

 در مانندمی باقی سبز ها رگبگ. شودمی ایجاد بگ  متن در رن  زرد

 پیدا تغییگ زرد تا کمگن  سبز رن  به رگبگگی بین نواحی که حالی

 هارگبگ  بین در نیز سفیدرن  نقاط کمبود، شدید هایحال  در. کنندمی

 .شوند مشاهد 

 

 

 گگم 08 حدود اس  تگبه انار درتتا  منگنز تامین بگای 

 دچالیو در پائیز اواتگ در هاکود سایگ با  همگا  را منگنز سولفا 

 پس نوب  یک بگای آبیاری آب همگا  نیز منگنز کال  از استفاد . کگد

 .گگددمی توصیه تگداد اوائل در هاگل شد  کامل از

  

: عالئم کمبود منگنز در 92شکل 

های درخت اناربرگ  
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های روی بگ  مس عنصگ غیگمتحگک اس  و بیشتگین عالئم 

 تیگگی و نامناسب رشدعالئم رایج کمبود مس شامل شود. جوا  دید  می

 آماد  که متورم هایجوانه و هاسگشاته تشییدگی ها،بگ  رن  شدید

 و جوا  هایشاته پوس  زیگ صمغ در قحگا  وجود هستند، شد  باز بگای

های ها، ایجاد لیهبگ  و هاجوانه میو ، شد  رن  ایسبز، قهو 

  .اس  هاای در سح  یا داتل پوس  میو ای به رن  قهو پنبهچوب

 

 

پاشی سولفا  مس و یا کال  مس بگ محلول 

های مس به ها و یا استفاد  از کال روی سح  بگ 

هایی که از شود. در باغصور  تاکی توصیه می

های مختلف تگکیبا  مسی بگای مبارز  با بیماری

شود عالئم کمبود مس تا حدودی مگتفع   میاستفاد

 گگدد. می

 

 

 

 

کمبود مس در  : 99 شکل

 انار
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 رو که اس  تنه و شاته از هاییقسم  روی معموالً  گذاریتخم 

 چوب در شفیگگی اتاقک در شفیگ  صور  به را زمستا . هستند آفتاب به

 .دارد نسل یک سال در. کندمی سپگی

 انجیگ و پسته زردآلو، انار، جمله از میو  درتتا  آفا  از 

 مانند آف  این. اس  انار ضعیف درتتا  متوجه عمدتا تسار . باشدمی

 ی،آب کم اثگ در که کنندمی حمله بیشتگ درتتانی به چوبخوارا  سایگ

 ضعف دچار داریباغ صحی  اصول رعای  عدم غذایی، مواد کمبود سگما،

 تسار  کگد  وارد باعث الروها هم و کامل حشگ  تغذیه هم. اندشد 

 تفگیخ از پس الروها. الروهاس  تغذیه به مگبوط تسار  عمد  ولی شودمی

 و درت  ضعف باعث شد ،( چوب و پوس  بین ناحیه) کامبیوم وارد

 بیگو  صمغ تغذیه محل از همچنین. شودمی هاشاته و تنه تشییدگی

 باعث میو  دم و میو  نگم پوس  از تغذیه با کامل حشگا . زندمی

 یا تشک سبز آلود  درتتا . شوندمی فصل اوایل در هامیو  شدید ریزش

. اس  فعال روز آفتابی و گگم ساعا  در تگبیش. شوندمی تشک زرد

 .شوندمی ظاهگ ما  مگداد اواسط تا اردیبهش  اواسط از کامل حشگا 

 

 

 سوسک سرخشکیدگی( د و تنه روی خسارت( ج کامل، حشره( ب الرو،( الف: 98 شکل

 Chrysobothris parvipunctataانار چوبخوار

 مناسب تغذیه اصولی، و فنی هگس داری،باغ اصول رعای   

 شد  وارد از جلوگیگی بگای آبیاری دور تنمیم موقع، به شخم درتتا ،

 کاهش به که اس  مواردی از آلود  هایشاته انهدام و حذف آبی، تنش

 از الرو پارازیتویید زنبورهای. کگد تواهد کمک آف  این تسار 

 کنتگل به توانندمی Chalcididae و  Brachonidae، Ichneuminidae هایتانواد 

 .کنند کمک آف  این
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 به را زمستا . کندمی تولیدمثل بیگزایی و جنسی صور  به 

 روی اول درجه در هاتخم. کندمی سپگی انار ایسگشاته روی تخم صور 

 .شودمی گذاشته هاسگشاته روی بعدی اولوی  در و هاپاجوش

 به. کنندمی تغذیه گیاهی شیگ  از کامل شته و هاپور  

 توقف باعث. ندک حمله هاگل و هاجوانه ها،بگ  زیگین سح  ها،سگشاته

 هاگل اغلب و شوندنمی نیز باز هاغنچه از بعضی. شودمی هاسگشاته رشد

 تگش  با شته این  فعالی . ریزدمی زمین روی بگ جوا  هایمیو  و

 دود  مولد قارچ رشد و تاک و گگد جلب موجب که اس  همگا  عسلک

. دارد فعالی  تگبیش پاییز و بهار تنک هایما  در شته این. . شودمی

 .اس  شدیدتگ رطوب  و شد  زیاد آبیاری که جاهایی در تگبیش تسار 

 

 Aphis punicae انار شته خسارت: 93شکل 

 

 آ  حذف و تله عنوا  به بهار آتگ ات هاپاجوش گذاشتن باقی 

 توسط معموالً . اس  مؤثگ بسیار آف  این جمعی  کاهش در بهار آتگ در

 هگز هایعلف حذف. نیس  سمپاشی به نیاز و شودمی کنتگل طبیعی دشمنا 

 در. کندمی کمک جمعی  کاهش به رطوب ، کاهش به کمک دلیل به باغ

 دی از استفاد  با بهار لاوای در سمپاشی سمپاشی، به لزوم صور 

 ،(رکسیو ) دیمتوا  هزار، در 2 نارگیل روغن آمید اتانول

 دانتوتسو و هزار در 0/8 تا 3/8( رکسیو ) پگایداستامی

 .شودمی توصیه هزار در 3/8 تا 2/8( کلوتیاتیدین)
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 یا هاپگچم بساك و میله روي انار، تاج داتل گذاریتخم 

 میو  تگكیدگي از ناشي هايشكاف یا میو  دم كاسبگ ، داتل سح  روي

 انار هایمیو  در مختلف سنین الرو صور  به را زمستا . شودمی انجام

 سپگی انجیگ مانند دیگگ میزبا  درتتا  روی یا باغ در ماند  باقی

 .دارد سال در نسل 0 تا 2 ایگا  رد. کندمی

 
 

 

 Ectomyelois ceratonia انار گلوگاه کرم زیستی مختلف مراحل: 94شکل 

 در انار آف  مهمتگین حاضگ حال در که اس  فاژپلی ایحشگ  

 اردیبهش  اوایل تا فگوردین اواتگ از هاپگوانه. شودمی محسوب ایگا 

 باعث هاگل روی گذرا زمستا  نسل های پگشب ریزیتخم. شوندمی ظاهگ

 تغذیه انار دانه و گوش  داتلی، پوس  از الرو. شودمی گل شدید ریزش

 هاباكتگي ها،قارچ انتقال باعث انار میو  از بگتغذیه عالو . کندمی

 نیز میو  تگشیدگي و پوسیدگي باعث و شودمي میو  داتل به مخمگها و

 میو  یقه ناحیه در رن  سیا  تال وجود گي،آلود نشانه اولین. گگددمی

 رن  به و یافته گستگش تدریج به لكه این که اس  انار( گلوگا )

. اس  قارچ سیا  اسپورهاي از پگ معموالً  و آیدمي در زرد یا ايقهو 

 سوم نسل الروهای به مگبوط انار، روی تسار  و جمعی  تگاکم بیشتگین

 .اس 

 

 
 

  Ectomyelois ceratonia انار وگا گل کگم تسار  .93شکل 
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 پس و رشد فصل طول تمام در آلود  انارهاي انهدام و آوريجمع 

 از بعد هفته 4 – 0  انار هايمیو  زدایيپگچم انبار، در و بگداش  از

 تگیكوگگاما زنبور از استفاد  با بیولوژیك مبارز  گل، اولین ظهور

 آنعوز  کاربگد ردیابي، جه  طبیعي فگمو  از استفاد  ،(محلي سوش)

 به/ تخم بازدارندگی و کگد  گیگیجف  ماد  بگای دورکنندگی تاصی )

 ،(شود استفاد  باید فگمونی تله کنار در و نیس  مؤثگ تنهایی

 تگک از جلوگیگی بگای منمم آبیاري و چندساله هگز هايعلف مدیگی 
 منمور به انار ا درتت بین در شبدر و یونجه گیاها  كش  توردگی،

( سپیدا ) کائولن استفاد  و مفید حشگا  تغذیه و زمین از  افزایش

 از نوب  چهار در بار یک ما  هگ زداییپگچم با توآم)  هزار در 08

 .بود تواهد مؤثگ آف  این مدیگی  در( شهگیور ینیمه تا تگداد ی¬نیمه
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 زمستانه معموالً . شوندمی گذاشته بگ  زیگین سح  در هاتخم 

 .بگدمی سگ به هاجوانه کنار تنه پوستک زیگ بالغ کنه صور  به را

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tenuipalpus punicae انار کنه قرمز پاکوتاه خسارت:  97شکل 

 بگ  زیگین سح  در هاکنه. زندمی تسار  گ ب و میو  به 

 بگ  روی پگید  رن  نقاط ایجاد باعث کنه تغذیه. کنندمی فعالی 

 با آف  تسار . شودمی هاآ  ریزش و هابگ  تشییدگی انار، درتتا 

 دید  تسار  هایمیو . اس  همگا  زدگیزن  حال  گاهی و بگ  شد  ضخیم

. شوندمی مشاهد  بگ  بدو  هایشاتهسگ روی نارس و تشیید  صور  به

 رن  به نهای  در و کندمی پیدا پگیدگیرن  حال  ابتدا هامیو  پوس 

 و شد  تشک میو  آب مدتی از پس آیددرمی تشیید  حال  به و ایقهو 

 گاهی میو  به تسار . شوندمی استفاد  غیگقابل و یهسته کامالً  هامیو 

 .گگددمی آ  توردگی تگک باعث

 

 

 

 انار مخلوط کاش  عدم تشیی، تنش بگوز از جلوگیگی و آبیاری  

 کمک آف  این کنتگل به باغ یک در آف  میزبا  درتتا  سایگ با

 تسار  در مگگ شودنمی توصیه کنتگل در شیارگگها نقش دلیل به. کندمی

 .باال
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. تهگا  سپهگ، شگن مگکز. میو  درتتا  مهم آفا . 1304. م اسماعیلی،

  .ص 002

 کشاورزی جهاد سازما . انار گلوگا  کگم مدیگی . 1390. س. م امامی،

  .ص 10 اصفها  کشاورزی، تگویج هماهنگی مدیگی  -اصفها  استا 

 هاآ  کنتگل مدیگی  و میو  درتتا  آفا . 1393. پ فگد، آزمایش 

 نشگ کزمگ(. پگندگا  و هاکنه حشگا ، بیواکولوژی و شناسائی)

  .ص 040. تهگا . سپهگ
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