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  :مقدمه
منطقه جیرفت و کهنوج  تحت عنوان جنوب کرمان شامل شهرستانهاي 

کهنوج، قلعه گنج، رودبار، فاریاب و منوجان با مساحتی حدود  جیرفت، عنبرآباد،
دوده طول هزار کیلومتر مربع در جنوب شرقی استان کرمان و در مح 50

واقع  29 '،  35 'تا    26'، 43 'و عرض جغرافیایی 59'،   2'تا  56'،17'جغرافیایی 
  .گردیده است

هکتار بعنوان اولین و مهمترین  38000مرکبات با سطح زیر کاشتی بالغ بر 
ایکه در سیاست گذاري مؤسسه محصول باغی منطقه مطرح بوده، به گونه

غات مرکبات در منطقه در اولویت اول کشور تحقیقات مرکبات کشور توسعۀ با
هاي متنوع دشت و کوهستان، تنوع ارقام تجاري و وجود اقلیم. قرار گرفته است

اقتصادي، کمیت و کیفیت منحصر به فرد و کم نظیر و سالمت محصول بعنوان 
انداز امیدبخشی هاي نسبی تولید مرکبات در منطقه بوده که چشمترین مزیتمهم

  .نمایددیدگاه صادرات محصول تداعی می بویژه از
هاي حاصله به در حال حاضر با توجه به دستاوردهاي تحقیقاتی و انتقال یافته

باغداران تحول شگرفی در افزایش کمی و کیفی محصول، استفادة بهینه از 
کودهاي شیمیایی و آلی و کاهش مصرف سموم شیمیایی ایجاد شده، به نحوي 

  .باشدسطح منطقه از سالمت کامل برخوردار می که محصول تولیدي در
  

  :مناطق پرورش مرکبات در جنوب کرمان
جنوب کرمان به لحاظ برخورداري از شرایط خاص آب و هوائی داراي 

متر در  500اي از حداقل ارتفاع از سطح دریا ها و میکروکلیماهاي ویژهاقلیم
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اي دریا در مناطق کوهپایه متر از سطح 1200شهرستان منوجان تا حداکثر ارتفاع 
باشد رقم تجاري مرکبات را دارا می 20شهرستان جیرفت قابلیت پرورش بیش از 

ایکه در هر اقلیم ارقام خاص همان اقلیم با عملکرد کمی و کیفی مطلوبی بگونه
بهمین منظور و با توجه به بیش از دو دهه فعالیت . باشدقابل کشت و پرورش می

هاي موجود به شرح ذیل جهت توصیه اي حاصله براساس اقلیمهتحقیقاتی یافته
  :گرددبه باغداران منطقه معرفی می

  
  :اقلیم دشت جیرفت

، نارنگی  و گریپ فروت به شرح زیر ٰدر این اقلیم انواع ارقام پرتقال
  :قابل کشت و پرورش می باشند

  :ارقام پرتقال)الف
  رقام زودرسا

  Mars early  مارس ارلی -1
  Hamlin  نهاملی -2
  Salustiana  سالوستیانا -3

  :رقام میان رسا
  Pine apple  پاین اپل -1
  Parson brown  پارسون براون -2
  Local orange  پرتقال محلی -3

  :رقام دیررسا
  Olinda valencia  اولیندا والنسیا -1
  Frost valencia  فراست والنسیا -2
  Campable valencia  کمپل والنسیا -3
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  :نارنگیارقام ) ب
  :رقام زودرسا

  Orlando tangelo  اورالندو تانجلو -1
  :رقام میان رسا

  Kinnow  کینو -1
  Dancy  دانسی -2

  :رقام دیررسا
  Kara  کارا -1
  Wakiva  وکیوا -2

  
  :گریپ فروت) ج
  رقام زودرسا

  Marsh seed less  )مارچ( گوشت سفید-1
 Red blush  )رد بالش( گوشت قرمز-2
 Rubby star  )استار رابی(ز و پوست قرمز گوشت قرم-3

  
در شرایط اقلیم دشت در صورت استفاده از ارقام مناسب و پایه هاي سازگار 

  .تن در هکتار به راحتی قابل دسترسی می باشد 20-25متوسط عملکرد 
  

  ):منوجان و فاریاب(اقلیم دشت کهنوج 
در این اقلیم اولویت اول پرورش انواع الیم و لمون بویژه در منطقه 

 :و فاریاب شامل منوجان 



6 
 

  دشت منوجان و فاریاب
  Mexican lime  لیموترش معمولی-1
 Eurika lemon  یورکا لمون-2
 Lisbon lemon  لیسبون لمون-3

متأسفانه در . و اولویت دوم به پرتقال، نارنگی و گریپ فروت اختصاص دارد
هاي اخیر با توجه به بیماري جاروك لیموترش سطح باغات لیمو کاهش سال

هاي تحقیقاتی در دست اقدام سازگاري ارقام الیم جدید مورد ته و در برنامهیاف
  .گیردبررسی قرار می

  
  :اقلیم مناطق کوهپایه اي جیرفت

شامل نواحی کوهپایه اي میجان، هیشین، امجز، زارین و مردهک در 
حاشیه جبالباز و کوهپایه هاي دلفارد و نراب در حاشیه بحر آسمان که در این 

هاي گروه ناول با ارقام مشروحه ذیل اولویت اول به پرورش پرتقال اقلیم
  :اختصاص داده شده است

  کوهپایه جیرفت
  Washington navel  واشنگتن ناول-1
 Parent navel  پرنت ناول-2
 Frost navel  فراست ناول-3
 Tamson navel  تامسون ناول-4
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  نمونه باغ احداث شده در منطقه کوهپایه جیرفت

که پرتقال ناول تولیدي در این مناطق در سطح کشور از نظر کمیت و ايگونهبه
  . کیفیت بی نظیر جلوه می نماید

ضمن اینکه . اولویت دوم لیمو شیرین ، پرتقال محلی و مارس ارلی می باشد
منطقه دهکهان در کوهپایه هاي کهنوج یکی از مناسب ترین مناطق پرورش ارقام 

  .رنگی محلی ، اورالندو تانجلو و مینئوال تانجلو استنارنگی به ویژه نا
هاي سازگار شرایط اقلیم کوهستان در صورت استفاده از ارقام مناسب و پایه در

  .تن در هکتار براحتی قابل دسترسی است 30-35متوسط عملکرد حدود 
  

  :هاي مرکبات منطقهپایه
است که یک مهمترین پایه هاي بومی مرکبات در منطقه پایه بکرائی 

که داراي محاسنی مثل سرعت . دورگ طبیعی بین لیموشیرین  و نارنگی است
رشد اولیه مناسب ،عملکرد باال، سازگاري با خاکهاي سنگالخی و کم عمق و 
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باردهی سریعتر و معایبی مثل حساسیت به بیماري پوسیدگی ریشه و طوقه 
هاي صفر و زیر ، حساسیت به عارضۀ زوال مرکبات و  سرما)گموز(مرکبات 

  .صفر درجه سانتیگراد است
همچنین پایه لیموترش بعنوان یکی از پایه هاي بومی منطقه در باغات قدیمی و 
مسن مورد استفاده بوده که محاسنی مثل سرعت رشد اولیه مناسب ،عملکرد باال 

مرکبات ، ) گموز(و معایبی مثل حساسیت به بیماري پوسیدگی ریشه و طوقه 
صادي کم و حساسیت به سرماهاي صفر و زیر صفر درجه طول عمر اقت

سانتیگراد است که در حال حاضر در باغات جوان کمتر مورد استفاده قرار می 
  .گیرد

بنابراین براساس آزمایشات انجام شده در حال حاضر پایه نارنج با محاسنی مثل 
ادي باال ، عملکرد باال ، مقاومت نسبی به سرما و گموز مرکبات ، طول عمر اقتص

کیفیت مطلوب محصول بعنوان پایه مناسب در شرایط دشت جیرفت به باغداران 
  .معرفی و پایه هاي ولکامریانا و رافلمون در اولویت بعدي قرار گرفته است

و در شرایط کوهپایه اي در حال حاضر پایه مورد استفاده عمدتاً پایه بکرائی بوده 
هاي سازگار و ل مرکبات الزم است پایهکه با توجه به حساسیت به عارضه زوا

مناسبی از جمله پایه ولکامریانا که در آزمایشات انجام شده از وضعیت مطلوبی 
 .برخوردار بوده مورد استفاده قرار گیرد

  
  :هاي موجود در توسعۀ مرکبات منطقهترین چالشمهم

وع هاي بالقوة پرورش مرکبات در منطقه از جمله تنبا توجه به پتانسیل
رقم، تنوع اقلیم، سالمت محصول و کمیت و کیفیت مطلوب ارقام موجود، 
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هاي هایی نظیر جاروك لیموترش، گرینینگ مرکبات و در سالمتأسفانه بیماري
هاي پیش رو تهدید جدي در ترین چالشاخیر عارضۀ زوال مرکبات بعنوان مهم

ریزي مناسب و مهگسترش باغات مرکبات منطقه تلقی شده که الزم است با برنا
هاي تحت نظارت دار بویژه در تولید نهال سالم و با اصالت در نهالستانهدف

کمیته فنی نهال سازمان و احداث باغ مادري مرکبات جهت دستیابی به منابع 
پیوندك سالم و اصیل اقدام نمود تا انشاءاهللا تولید مرکبات سالم و با کیفیت در 

بندي، سورتینگ، حمل هاي بستهینه سازي سیستمچنین بههم. منطقه صورت گیرد
تواند در هاي الزم میو نقل، نگهداري و فرآوري مرکبات با ایجاد زیرساخت

  .اقتصاد باغداران منطقه بیش از پیش مؤثر واقع گردد
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