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الف -نياسهاي اكولوژيكي انار
1

-1درجه حزات

ا٘اس ٔي ٜٛاختصاصي ٔٙاعك ٘يٌٕ ٝشٔسيسي است ( دسخ ٝضشاست  -5تا  +40دسخٝ
سا٘تيٍشاد) صيشا ٌشٔاي صياد تاػج سٛختٍي  ٚسشٔاي صياد سثة تشويذٌي آٖ
ٌطت ٚ ٝاص ِغافت پٛست ٔ ٚشغٛتيت ٔئ ٜٛي

واٞذ .دس ٔٙاعك ٔشعٛب تشاي

ضىستٗ دٚس ٜخٛاب ت 200 ٝتا  400ساػت دسخ ٝضشاست صيش  7دسخ ٝسا٘تيٍشاد
٘ياص داسد ٔ ٚي ٜٛتشاي س سيذٖ وأُ ت ٝتاتستاٟ٘اي ٌشْ  ٚعٛال٘ي  ٚپاييض خطه ٚ
تذ ٖٚتاساٖ اضتياج داسد صيشا تاس٘ذٌي فصُ پاييض ٚسشٔاي صٚدسس ٛٞا ٔٛخة
تشويذٌي ٔي ٚ ٜٛضايؼات صياد ٔي ضٛدٕٞ ،سٙيٗ ٛٞاي خٙه ٚ ٚخٛد اختالف
دسخ ٝضشاست ضة  ٚسٚص ت ٝسً٘ ٌيشي پٛست  ٚدا٘ٞ ٝا وٕه ٔي وٙذٔ .ياٍ٘يٗ
دٔاي ساال٘ ٝدس ٘ٛاضي ٔساػذ وطت ا٘اس دس  16اِي  19دسخ ٝسا٘تي ٌشاد  ٚيا اوثشا
 17/5تا  18دسخ ٝسا٘تي ٌشاد لشاس داسد.
-2باران
-3ارتفاع اس سطح

تٟتشيٗ استفاع  1000تا ٔ 1700تش اص سغص دسيا ٔي تاضذ .تؼضي اص ٚاسيتٞ ٝا دس

دريا

تاالت سضذ ٔٙاسة داس٘ذ ِٚ .ي ت ٝعٛسوّي
استفاػات پاييٗ تش  ٚتشخي دس استفاػات س
استفاع اص سغص دسيا آٖ عٛسي و ٝدستاس ٜدسختاٖ ٔي ٜٛسشدسيشي  ٚاص خّٕ ٝسية
ٔٛسد تٛخ ٝاست دستاس ٜا٘اس ٔغشش ٘يست.

 -4- 4عر ض جغزافيايي

ٔطذٚد ٜواضت آٖ تا  41دسخ ٝػشض ضٕاِي  ٚخٛٙتي ٕٞشا ٜتا ا٘ديش  ٚصيتٖٛ
ٔيتاضذ.

-5آب

آب ٔٛسد ٘ياص بساي ٞش ٞىتاس تاؽ تغشيم ٝسٙتي تمشيثاً ضذٚد ٔ 30000تش ٔىؼة
ٔيتاضذ .دس تطميمات ا٘داْ ضذ ٜدس يضد ٔيضاٖ آب ٔصشفي دس سٚش وشتي 21000
 ٚدس سٚش خٛي  ٚپطت ٚ 15000 ٝدس سٚش لغش ٜاي ٔ 7000تش ٔىؼة دس عَٛ
يه فصُ سضذ ٔيتاضذ.

 -6خاك

دسخت ا٘اس ت ٝا٘ٛاع خاوٟا ساصٌاسي

٘طاٖ ٔيذٞذ ِٚي ت ٝخاوٟايي و ٝداساي

صٞىطي وٕي تاضٙذ ضساس ٔي تاضذ  ٚدسصٛست تاالتٛدٖ آب تطت االسضي
ٕ٘يتٛا٘ذ تِٛيذ ٔٙاسة داضت ٝتاضذ  .تٟتشيٗ خان خٟت وطت ا٘اس خاوٟاي سسي
ضٙي يا ضٙي سسي تا  pHتيٗ  7/5تا  8/5است.
2

-7

مقاومت انار به

شوري

ٔمذاس  ECwتشاي صفش دسصذ واٞص ٔطصٔ 1/8 َٛيّي ٔٛس تش سا٘تي ٔتش است
يؼٙي ضٛسي آب آتياسي ٘ثايذ اص ٔ 1/8يّي ٔٛس تش سا٘تي ٔتش تيطتش تاضذ  .زٙا٘سٝ
ٔتٛسظ ضٛسي آب آتياسي ت 9/3 ٝتشسذٌ ،يا ٜلادس ت ٝسضذ ٘خٛاٞذ تٛد.

 -8سزماسدگي

يىي اص ٔطذٚديت ٞاي وطت ا٘اس ضساسيت آٖ ت ٝسشٔا

ٔي تاضذ و ٝتشٚدت

صٔستا٘ ٝتا  -12اِي  -15دسخ ٝسا٘تي ٌشاد سا تطُٕ ٔي وٙذ  ٚدس سشٔاي وٕتش اص
 -15دسخ ٝسا٘تي ٌشاد صذٔٔ ٝي تيٙذ ٚاص ايٗ تاتت ضساسيت ا٘اسٞاي ضيشيٗ ٘سثت
ت ٝا٘اسٞاي تشش تيطتش است.
ب -مزاحل احداث نهالستان
تشاي اضذاث ٟ٘اِستاٖ ،خاوٟاي ضٙي  ٚسسي تا تافت سثه تسياس ٔٙاسة ٞستٙذ  .ضذٚد  40تٗ دس ٞىتاس وٛد
دأي ت ٝخان آٖ اضافٔ ٝيضٛد .دس ٘يٕ ٝد ْٚاسفٙذ ٔا ٜوشتٟاي وٛزىي ( ٔ 10-20تش ٔشتغ ) دس ٘ظش ٌشفت ٚ ٝتٝ
ػٕك  30-50سا٘تي ٔتش ضخٓ ٔي ص٘يٓ  ٚسپس آ٘شا ت ٝصٛست خٛي  ٚپطت ٝت ٝفاصّ 50 ٝسا٘تي ٔتش دس ٔي آٚسيٓ
 ٚلّٕ ٜ ٝا سا ت ٝفاصّ 10 ٝسا٘تي ٔتش عٛسي دس خان فشٔ ٚيوٙيٓ و 2-4 ٝسا٘تي ٔتش آٖ اص خان تيش ٖٚتاضذ.
تالفاصّ ٝپس اص واضت  ،خضا٘ ٝسا آتياسي  ٚاص آٖ پس ت ٝفاصّٞ ٝش  8تا  10سٚص يىثاس آتياسي سا تىشاس ٔي وٙيٓ
ٚدس ع َٛفصُ سضذ ٔشتثاً ػّفٟاي ٞشص سا اص صٔيٗ تيشٔ ٖٚي وطيٓ.
وصيه ارقام جهت كاشت در مناطق عمده اناركاري
ت

استان

ارقام عمده

اظفٟاٖ

٘ادسي -سا٘ٚذي ّٔ -س دا٘ ٝلشٔض  -ضيشيٗ ضٟٛاس  -آٔ ٝٙخات٘ٛي -صاؽ -ضيشيٗ

ايالْ

وّٓ

تٝساٖ

ٌّٛتاسيه َْ -س  -لداق  -تمّيذ  -لياسي  -ضيشيٗ – يضدي -ػشٚسه

خشاساٖ خٛٙتي

ضيط ٝوپ

خشاساٖ سضٛي

ضيط ٝوپ – تدستا٘ي  -ظصس  -اسدستا٘ي  -لٙذ (ٔطىي) ّٔ -س ِ -يّي

خٛصستاٖ

قسٔض دٔ ٚضّٔ - ٜس دا٘ ٝسيا - ٜسي ٝٙپ - ٟٗضيشيٗ پٛست ٘اصن
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صٖخاٖ

شٛٞاس – پٛست وذٚئي ّٔ -س لشٔض ٔ -يخٛش – سياٜ
دٚستي  -ا

سٓ٘اٖ

ٌّٛتاسيه  -سشخه  -ضٟٛاس  -يضدي  -اسدستا٘ي ّٔ -س – لش٘رٚن

سيستاٖ  ٚتّٛزستاٖ ٔيخٛش ٌ -التي  -تضٔا٘ي  -وٌّ ٝاٚي  -تي ٞست -ٝسٍٙا٘ي -سا ٜٚاي -الديض
اتىي  -وذس(ٚصسد ٜا٘اس) -لداق – ّٔس( ٔيخٛش )– سيا-ٜ
ستاب  -تشيت  -فاسٚق -ات

فاسس

ضيشيٗ ضٟٛاس -تشش سثض -ضسيٗ آلايي  -لالت – ٖٛسٔي -اتش -ػشٚس
لضٚيٗ

ضا ٜتاسّٔ -س -لشٌٛ ٜص -سٍٙا٘ي

لٓ

قجاق – ضا ٜپسٙذ(دختش ضٕٔٛي )

وشٔاٖ

دا٘ ٝلشٔض ساٚس  -ويٛا٘ي  -ضاٞي  -سيأّ ٜس  -ضيشيٗ ػمذائي

وشٔا٘طاٜ

بيت سفيذ ّٔ -س سٛسي  -لٕي  -دا٘ ٝلشٔض  -ضيشيٗ ا٘اس -ساٜٚ
س

ٔاص٘ذساٖ

وّثاد( واب داس) -ضىشّٔ -سِٕ -سشي (تشش وٕٞ ٝاٖ ا٘اس خٍّٙي ٔي تاضذ)

ٔشوضي

َْس ( ٔؼِٕٛي  ،تثشيضي  ٚيٛسف خا٘ي ) آلأطٕذػّي  -آِه (ضيشيٗ  ٚتشش ) -
سياٜ
َْس ٔ -يخٛش  -ضيشيٗ ضٟٛاس  -صاؽ – ٌُ – ّٔس دا٘ ٝسيا - ٜعٛق ٌشدٖ –

يضد

ٌشذ -سٛسىي
-1

تهيه بستز

كاشت

دس ا٘تخاب صٔيٗ تايذػٛأّي ٘ظيش ٘ٛع خان  ،تافت ٔٙاسب ،ػٕك خان  ،ضية صٔيٗ ،
سٚش وطت  ،فاصّ ٝوطت  ٚخٟت وطت ٔذ٘ظش لشاس ٌيش٘ذ  .ا٘اس دس خاوٟاي ضٙي –
سسي  ،داساي ػٕك  ٚتٟٛيٙٔ ٝاسة ت ٝخٛتي سضذٔي وٙذ.اٌش صٔيٗ ت ٝصٛست تپٔ ٝاٛٞس
 ٚسٚش آتياسي ٘طتي تاضذ تايذٟ٘اِٟا سا تش سٚي خغٛط تشاص تا ضية ضذاوثش

1-2

دسصذوطت ٕ٘ٛد .تؼذ اص اصالش ػٛأُ ٔطذٚدوٙٙذ ٜخان  ٚلثُ اص ضخٓ صدٖ تٝ
ٔيضاٖ  40-20تٗ دس ٞىتاس وٛد دأي ت ٝصٔيٗ ٔي دٞيٓ .
4

 -2نقشه باغ و
جهت كشت

تا تٛخ ٝتٛٔ ٝاسد فٛق تٟتشيٗ فاصّ ٝوطت تشاساس آخشيٗ ٘ظشيات واسضٙاسي ٚ
عشضٟاي ا٘داْ يافت ٝدس ايستٍا ٜتطميمات ا٘اسساٜٚ

ٔ 4×3تشيا ٔ 4×2/5تش تٛصيٝ

ٔيٍشدد.خٟت سديفٟا دسخٟت ضٕاِي  ٚخٛٙتي ا٘تخاب ٔيٍشدد
 -3ابعاد گودالها

دس خاوٟايي و ٝضشايظ وافي تشاي پشٚسش  ٚسضذ دسخت ٘ذاس٘ذ ٌٛ ،داِي ت ٝعٚ َٛ
ػشض ٔ 1تش  ٚػٕك ٔ 1تش ايداد  ٚتؼذ اص تشداضتٗ خان زاِ ٚ ٝسيختٗ خان ٔشغٛب
ٔ ٚمذاسي وٛد آِي ( خان تشي يا وٛد دأي ) وأالً پٛسيذ ٚ ٜوٛد فسفش ، ٜتٝ
واضت ٟ٘اَ الذاْ ٔي وٙٙذ  .دس خاوٟاي ٔشغٛب  ،زاِٞ ٝايي ت ٝع ٚ َٛػشض  ٚػٕك
ٔ 0/6تش ايداد ٟ٘ ٚاَ سا دس آٖ ٔستمش ٔي وٙيٓ.

 -4سمان و نحوه صٔاٖ واضت ٟ٘اَ دس فصُ خٛاب ٌيا ٜاست
كاشت

ٍٙٞ .اْ وطت تايذ تٛخٕٛ٘ ٝد صٔاٖ

دسآٚسدٖ ٟ٘اَ سيط ٝداس اص خضا٘ ٝتا واضت دس ٔطُ اصّي وٛتا ٜتاضذ  ٚدس ٍٙٞاْ
واضت ٟ٘اَ تايذ دلت ٕ٘ٛد و ٝتا لسٕت يمٚ ٝاسد خان ضٛد  .دسصٛستيى ٝدس ت ٝزاِٝ
الي ٝخان سس ٚخٛد داضت ٝتاضذٔ ،مذاسي ٔاس ٝتا خان ٔخّٛط ٔي وٙيٓ  ٚدس تٞ ٝش
زاِ٘ ٝيض يه تيُ وٛد ضيٛا٘ي ٔخّٛط ٔي

ٌشددٟ٘ .اَ ٞا تا دلت دس ػٕك ٔٙاسة

ٌزاضت ٝضذ ٚ ٜتا خان ٔؼِٕٛي اعشاف آٖ سا پش ٔيضٛد .تؼذ ا ص ضفش ٌٛداَ پس اص
ٔخّٛط وشدٖ ٔمذاسي وٛددأي وأالً پٛسيذ ٜت ٝغشس ٟ٘اَ الذاْ  ٚپس اص غشس
ٟ٘اَ خان اعشاف ٘ ٝاَ سا ٍِذوٛب ٔي ضٛد تا رسات خان ت ٝضذ ٕٔىٗ تٕٞ ٝذيٍش
سيص سا ٔطىٓ ٍٟ٘ذاس٘ذ  .پس اص ا٘داْ ايٗ ٔمذٔات الذاْ ت ٝآتياسي ٕ٘ٛدٜ
زسثيذٜ ٚ ٜ
و ٝپس اص آٖ ٔمذاسي اص خان ٘طست خٛاٞذوشد و ٝالصْ است ٔدذداً وٕي خان
پاي ٟ٘اَ سيخت ٝضٛد.
-5

تغذيه در

سمان كاشت

دس خاوٟايي و ٝضشايظ وافي تشاي پشٚسش  ٚسضذ دسخت ٘ذاس٘ذ ،تؼذ اص

تشداضتٗ

خان زاِ ٚ ٝسيختٗ خان ٔشغٛب ٔ ٚمذاسي وٛد آِي (خان تشي يا وٛد دأي )
وأالً پٛسيذ ٚ ٜوٛد فسفش ، ٜابخان ٔخّٛط ٔيض ٛد.

 -6فاصله كاشت فاصّٔ 4×4 ٝتش تٟتشيٗ فاصّ ٝدس يضد تشاي سلٓ تداسي ٔٙغمّٔ ( ٝس يضدي ) تٛد ٜاست
5

ٕٞ ،سٙيٗ تاؽ اضذاث ضذ ٜتشاي سلٓ ّٔس تشش سا ٜٚدس ٔٙغم ٝسا ٜٚابفٛاصُ ٔ 3/5تش
× ٔ 2/5تش ٘تايح خٛتي داضت ٝاستِ ،زا فاصّ ٝواضت ضذالُ ٔ 3/5تش × ٔ 2/5تش تشاي
اسلاْ تاسضذ سٚيطي ٔتٛسظ  ٚضذاوثشٔ 4تش × ٔ 4تش تشاي اسلاْ تا سضذ سٚيطي لٛي لاتُ
تٛصي ٝاست.
 -7آبياري

تؼذ اص واضت تالفاصّ ٝآتياسي سٍٙيٙي ا٘داْ ٔيٍشدد تا سيطٞ ٝا ت ٝظ

ٚتي ت ٝخان

اعشاف تسسثٙذ ت٘ ٝطٛي وٛٞ ٝاي تيٗ خان  ٚسيط ٝخاسج ٌشدد.
 -8حفاظت

٘صة ليٓ تشاي ٍٟ٘ذاسي ٟ٘اَ  ٚخٌّٛيشي اصخٓ ضذٖ دس ٔماتُ تاد اِضأي ٔي تاضذ ٚ
ايٗ ليٓ ضذالُ تايذ د ٚساَ دس وٙاس ٟ٘اَ ضفظ ضٛد اتصاَ ليٓ تٟ٘ ٝاَ تٛسظ ٘ٛاس پٟٗ
٘ ٚشْ صٛست ٔي ٌيشد تا آسية ي تٟ٘ ٝاَ ٚاسد ٘طٛدٕٞ ،سٙيٗ تشاي خٌّٛيشي اص
خساست خ٘ٛذٌاٖ ،آفتاب سٛختٍي  ... ٚتا پٛضطي ٔا٘ٙذ ضاخ ٝدسختاٖ ٟ٘ ،اَ تاصٜ
واضت ٝضذ ٜسا ٔطصٛس ٔي وٙٙذ.
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