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  : مقدمه

 قلعه گنج، عنبرآباد،کهنوج، منطقه جیرفت و کهنوج  شامل شهرستانهاي جیرفت، 

هزار کیلومتر مربع در جنوب شرقی استان  50رودبار و منوجان با مساحتی حدود 

  26'، 43 'و عرض جغرافیایی 59'،   2'تا  56'،17'کرمان و در محدوده طول جغرافیایی 

  .واقع گردیده است 29 '،  35 'تا  

متر ودر  شهرستان کهنوج  1100متوسط ارتفاع از سطح دریا در شهرستان جیرفت

درجه  50و  32حداکثر مطلق  25و17متر ،متوسط درجه حرارت به ترتیب   505

درجه سانتیگراد  به ترتیب در مناطق کوهستانی   -20و ْ -2سانتیگراد ، حداقل مطلقْ 

 5/3و میزان آب استحصالی سالیانه حدود  mm 170بارندگی   و جلگه اي، متوسط

میلیارد متر مکعب از منابع چاه عمیق و نیمه عمیق ، قنات ، چشمه و آب رودخانه 

  .تامین میگردد

 وجود شرایط منحصر بفرد آب و هوائی و اقلیم هاي متنوع گرمسیري، نیمه گرمسیري،

مناسبی جهت  پرورش اکثر معتدل و سردسیري در مناطق تحت پوشش، بستر 

بنحویکه سطح زیر کشت محصوالت زراعی و  محصوالت باغی و زراعی فراهم آورده،

درصد سطح زیر کشت استان و  30حدود که هزار هکتار   230باغی منطقه بیش از 

درصد تولید  4درصد تولید استان کرمان و  70 معادلمیلیون تن  5/2تولید حدود 

  .به خود اختصاص داده استرا ور محصوالت کشاورزي کل کش

  

  :پیشینه تحقیقات مرکبات در منطقه

بر میگردد،کـه در   ) 50تا  46سالهاي ( تحقیقات مرکبات در منطقه به اواخر دهه چهل

رقام تجاري و اقتصادي مرکبات از کشورهاي صاحب نام مرکبات در دنیا بویژه اآن زمان 

ري و در قالـب کلکسـیون مرکبـات در ایسـتگاه     مراکش و امریکا جمع آو اسپانیا، ایتالیا،

بگونـه ایکـه در سـالهاي     کشت گردیـد، )مرکز آموزش فعلی(امید مرکبات جنوب کشور 

بصورت مشـاهده اي بـا    فنی تحقیقات عمدتا پرسنلو به دلیل عدم وجود امکانات  اولیه

ت رقام مختلف با هم و تعیین درجه سازگاري انها در دشـت جیرفـ  امقایسه خصوصیات 

با تاسیس مرکز تحقیقات کشاورزي جیرفت  1366تا اینکه از سال  انجام پذیرفته است،
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رقـام سـازگار و   او کهنوج  تحقیقات تکمیلی در قالـب طرحهـاي آمـاري بـا اسـتفاده از      

انتخاب مناسب ترین ترکیب پایه و پیوندك در گونه هـاي مختلـف مرکبـات اغـاز و در     

  .حال حاضر نیز ادامه دارد

  

  پرورش مرکبات در منطقه جیرفت و کهنوج مناطق

به لحاظ برخورداري از شرایط خاص آب و هـوائی داراي   منطقه جیرفت و کهنوج

ایکه در هر اقلیم باشد بگونهاي جهت پرورش مرکبات میها و میکروکلیماهاي ویژهاقلیم

قـه  بهمین منظـور طب  .باشدقابل کشت می ارقام خاص با عملکرد کمی و کیفی متفاوت

هاي موجود به شرح ذیل جهـت توصـیه بـه باغـداران منطقـه      بندي ارقام براساس اقلیم

  :گرددمعرفی می

  

  :اقلیم دشت جیرفت

  .نارنگی  و گریپ فروت به شرح زیر می باشد ،ٰانواع ارقام پرتقال

  

:ارقام پرتقال

  :رقام زودرسا

1-Mars early
2- Hamlin 
3- Salustiana   

  :رقام میان رسا

1-Pine apple 
2-Parson brown 
3- Local orange  

  :رقام دیررسا

1-Olinda valencia 
2-Frost valencia 
3-Campable valencia   
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  :رقام نارنگیا

  :زودرس

1-orlando tangelo
  :میان رس

 2-kinnow 
3- dancy   

:دیررس

4-kara
گریپ فروت 

   Marsh seed less-1:                             :گوشت سفید              

-2:گوشت قرمز Red blush                                     

  :                                   Rubby star-3گوشت قرمز

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

  .تن در هکتار می باشد 20-25عملکرد 

:دشت کهنوجاقلیم 

:در این اقلیم اولویت اول پرورش انواع الیم و لمون شامل  

1-Mexican lime 
2-Eurika lemon 
3- lisbon lemon   

  .نارنگی و گریپ فروت اختصاص دارد و اولویت دوم به پرتقال،

 هیشین، میجان، شامل نواحی کوهپایه اي: مناطق کوهپایه اي جیرفتاقلیم 

و مردهک در حاشیه جبالباز و کوهپایه هاي دلفارد و نراب در حاشیه بحر امجز، زارین 

به پرورش پرتقال ناول با ارقام مشروحه ذیل اول که در این اقلیم اولویت  آسمان

  :اختصاص داده شده است

1-Washington navel
2-Parent navel
3-Frost navel
4-Atwood early navel
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ایکه پرتقال ناول  بگونه

لیدي در این مناطق در تو

سطح کشور از نظر کمیت 

و کیفیت بی نظیر جلوه 

می نماید،ضمن اینکه در 

این مناطق پرتقالهاي 

محلی و لیموشیرین از 

  .جایگاه ویژه اي برخوردارند

اولویت دوم لیمو شیرین ، 

پرتقال محلی و مارس ارلی 

ی از مناسب ترین ضمن اینکه منطقه دهکهان در کوهپایه هاي کهنوج یک .می باشد

ویژه نارنگی محلی ، اورالندو تانجلو و مینئوال تانجلو ه مناطق پرورش ارقام نارنگی ب

  .است

ویژه ناول واشنگتن ه درشرایط اقلیم کوهستان در صورت استفاده از ارقام مناسب ب

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

  :پایه هاي مرکبات منطقه

مهمترین پایه هاي بومی مرکبات در منطقه پایه بکرائی است که یک دورگ طبیعی 

که داراي محاسنی مثل سرعت رشد اولیه مناسب  .و نارنگی است  شیرینبین لیمو

سازگاري با خاکهاي سنگالخی و کم عمق و باردهی سریعتر و معایبی  ،عملکرد باال،

و  سرماهاي صفر و ) گموز(ه مرکبات مثل حساسیت به بیماري پوسیدگی ریشه و طوق

  .زیر صفر درجه سانتیگراد است

همچنین پایه لیموترش بعنوان یکی از پایه هاي بومی منطقه در باغات قدیمی و مسن 

که محاسنی مثل سرعت رشد اولیه مناسب ،عملکرد باال و معایبی  بودهمورد استفاده 

مرکبات ، طول عمر اقتصادي  )زگمو(مثل حساسیت به بیماري پوسیدگی ریشه و طوقه 

که در حال حاضر  کم و حساسیت به سرماهاي صفر و زیر صفر درجه سانتیگراد است

  .در باغات جوان کمتر مورد استفاده قرار می گیرد
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بنابراین براساس آزمایشات انجام شده در حال حاضر پایه نارنج با محاسنی مثل عملکرد 

ز مرکبات ، طول عمر اقتصادي باال ، کیفیت مطلوب باال ، مقاومت نسبی به سرما و گمو

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 مناسب و معرفی شده پایه بکرائی بوده ، 

.پایه ولکامریانا در آزمایشات انجام شده از وضعیت مطلوبی برخوردار استضمن اینکه 
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