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  تهيه و تنظيم:

  نيمه گرمسيري ميوه هاي گروه



  به نام خدا

     مقدمه : 

سال پيش از ميالد مسيح آغاز شده   2400نام از پرورش مركبات در جنوب چين و هندوچين بويژه جنوب ويت  
است بطور كلي ممالك آسياي شرقي بخصوص ويتنام و نواحي جنوب چين را موطن اصلي تيره مركبات 
ميدانند. بنا بر نشانه هاي تاريخي عبريها ميوه مركبات را در دوره بابليان درحدود قرن ششم قبل از ميالد 

) و عده ديگري معتقدند كه نواحي جنوبي عربستان منشاء مركبات بوده و     Swingle ميشناختند سوينگل (
كه در خرابه هاي نپور Citrus medica  (Citron   )فون فريمل حدس ميزند كه بذور بادرنگ  (

Nippur  در بين النهرين پيدا شده متعلق به هزاره چهارم قبل از ميالد ميباشد . از سواحل جنوبي درياي (
سال قبل  1500بعنوان مركز ثانوي انتشار مركبات نام برده ميشود. گفته ميشود كه مصريان حدود  مازندران

ازميالد ميوه مركبات را ميشناختند تجارت بين مصر ، جنوب عربستان و فلسطين ممكن است نقشي در 
  پراكندگـــي گونه هاي مركبات داشته باشد.

قديمي بوده وچنين اظهار نظر شده است كه اولين ميوه شناخته شده از  تاريخچه مركبات در ايران نيز داستاني     
سال قبل از ميالد مسيح  350جنس مركبات بوسيله انسان بالنگ و يا بادرنگ بوده كه براي اولين بار در حدود 

ايران در منطقه شوش خوزستان وجود داشته و نوشته هاي باقيمانده از يك كتاب يوناني كه در حمله اسكندر به 
  نام برده شده است .    Pom de mediهمراه او بود مويد اين مطلب است و از اين ميوه به نام سيب ايران 

توليد مركبات در جهان امروز از اهميت بسزائي برخوردار است يكي از منابع بسيار مهم توليد ثروت ،      
  ز جهان شده است . كشور مركبات خي 125مبادالت تجاري و اشتغال بكار ساكنين حدود

مركبات يكي از با صرفه ترين ميوه ها براي توليدكنندگان آن ميباشد زيرا تا آنجائي كه شرايط آب وهوا اجازه 
ميدهد غير مركبات چيز ديگري بچشم نميخورد . مركبات امروزه در جهان جنبه صنعتي بسيار مهمي را حائز 

نده آن ميباشد . البته چند گونه مركبات از نظر اقتصادي حائز گرديده و منبع پردرآمدي براي كشورهاي توليدكن
اهميت بيشتري بوده كه عبارتند از انواع پرتقال ، انواع گريپ فروت ، انواع نارنگي انواع ليمو و اليم كه 
بصورت ميوه تازه ، آب ميوه ، شيره تغليظ شده مورد مصرف قرار ميگيرند و از پوست و دانه آنها روغن 

و اسانس استخراج ميگردد كه مصارف طبي دارد . از تفاله باقيمانده غذاي بسيارمقوي  براي دام تهيه  مركبات
  ميگردد.   

  

  

  

  

  



  دستورالعمل آاشت، داشت وبرداشت مرآبات
  

  اصول احداث باغ وآاشت-الف
   

 توصيه های فنی شرح عمليات
درجه ١٢.٨ر از رشد اآثر گونه هاي مرآبات دردرجه حرارت پائين ت  درجه حرارت

دما برای کشت و  مطلوبترينسانتي گراد متوقف ويا خيلي آند ميشود 

درجه ۴۵است دماي باالي  درجه سانتيگراد ١٨-٢٧پرورش مرکبات 

سانتي گرادبه ميوه وبرگهاي ارقام حساس به گر ما مانند پرتقال واشنگتن 

  ناول ونارنگي ساتسوما آسيب شديدي وارد ميكند.

  .کاج به عنوان بادشکن استفاده می شود و زربين سرو از  بادشکن

         
           آزمون خاک        

( سانتيمتر ٣٠-۶٠و  ٠-٣٠در عمق   ) 

است ۵/۵-٧بين   مناسبترين     PH خاک

ميلی موس بر سانتی متر باشد١.۵کمتر از  بايستی Ec خاک

  ای مرکبات استلومی، بهترين بافت خاک بر شنی  بافت خاک

کننده با نفوذ پذيری باال دودمتر) بدون اليه های مح١عميق ( خاک  عمق خاک  

خاک و تعيين عناصر مورد نياز و جبران کمبود آنها در خاک تجزيهعناصر ماکرووميکرو  

نهال سالم، اصيل و استاندارد 
از نهالستانهای معتبر و 

  گواهی شده

  پايه

نارنج،راف لمون ،فالئينگ  ، پونسيروس ،روملو تروير سيترنج، سيت

،ولكامريانادراگون،بكرائي،مكزيكين اليم،آلئوپاترا،ماآروفيال

 پيوندک

 والنسيا،اوليندا والنسيا ل تامسون ناول، واشنگتن ناول، مارسمپرتقالها شا

و خونی به عنوان ارقام تازه خوری و پرتقالهای مارس، سالوستيانا،، 

  و پارسون براون به عنوان ارقام تبديلی . لمحلی، پاين اپ

يونسی (  ،نارنگی های شامل انشو، کلمانتين، پيچ 

  ،اورالندوتانجلو،مينئوالتانجلو،آارا،آينو،دانسي)نپونک

ليموهاشامل ليموآب شيراز،ليمو شيرين،ليسبون لمون،اورآا 

  لمون،مايرلمون

  گريپ فروت شامل ربي استار،ردبالش،مارش سيدلس،روبي رد

زمان مناسب پيوند
اواخرشهريورتا اوايل مهريل ارديبهشت تااواسط خرداد واوا  

 فاصله کاشت

پرتقال ها
۴۶۶تامتر  ٧ 

  نارنگی ها
۴۵۴ تا۶ متر 

ليموشيرين وگريپ 
 فروت

٨×٨  

 ليمو ترش 
  ١٢×١٠يا٨×١٠

  رديف ها به صورت شمالی جنوبی باشد  

  
 

 نحوه کاشت 
  مناطق ساحلی

بافت سبک خاک، اصالح خاک با افزودن مواد آلی  در اين مناطق، به علت

صورت می گيرد



 
  

 مناطق دشت

مناطق دشت به علت بافت سبک خاک، اصالح آن با استفاده از ماسه در  و

سانتيمتری از سطح زمين (بعد از نشست خاک)  ٣٠ارتفاع در کاشت نهال

 صورت می گيرد

 مناطق کوهپايه ای
جلوگيری از فرسايش خاک، تراس بندی و سپس  ين مناطق، به علتدر ا

کاشت نهال انجام می شود

  زمان کاشت
مهر تا اواخر آبان و همچنين دراسفند ماه می باشد١۵بهترين زمان کاشت  .

سانتي متروقطريك مترحفرميشود۵٠-١٠٠بسته به نوع خاك به عمق گودال آاشت

خاکی مورد استفاده ترکيب 
دال کاشتدر گو   

با يکديگر  ١:١:١يده و ماسه رودخانه ای شسته به نسبت مساوی سخاک باغچه، کود دامی پو
مخلوط و در گودال ريخته شود . 

قطره اي وتامين آب مورد نيازباآيفيت مناسب  سيستم آبياری سيستم آبياری

  
  
  
  داشت (اصالح تغذيه ومديريت باغ)-ب

  

 توصيه های فنی شرح عمليات

  هرس

  هرس فرم

انشعاب   ٣-۴سانتيمتر باالی سطح خاک سربرداری انجام و  ٨٠-١٠٠در ارتفاع 

اع    عابات در ارتف ين انش ود. اول ی ش ته م ين   ۶٠نگهداش طح زم انتيمتری از س س

  باشد.    

  حذف شاخه های خشکيده، آفت زده و نرکها و حذف تنه جوش ها و پاجوشها    هرس اصالحی

  بات اصلی درخت.   اسال در انشع ٢٠ات هرس برای درختان باالی انجام عملي  هرس جوان سازی

  حذف پاجوش
ين در مرا   غدر مرحله توليد نهال، پس از  ين اصلی و همچن ل ح رس نهال در زم

  بعدی داشت باغ صورت می گيرد.

  بهترين زمان، اسفند ماه است .  زمان مناسب هرس

تبديل 
  باغات 

  )  Top Workت اصلی و انجام پيوند تاجی روی آنها ( بااقطع انشع  تغيير رقم غير تجارتی

  اردبيهشت ماه مناسب ترين زمان است .  زمان مناسب 

  و برگ كانجام آزمون خا

ارور برداشت می شود.      ٧الی  ۴نمونه برگ از برگهای  ماهه شاخه های غير ب

ی حدودًا از شهريور       ۴نمونه خاک را  يم يعن ه می کن ا   ماه قبل از کود دهی تهي ت

  آذر ولی بهترين زمان پس از برداشت ميوه است .  

ای  کوده
  شيميای

  ماکرو

  سولفات پتاسيم  فسفات آمونيم   سولفات آمونيم   نوع کود

زمان 

  مصرف

نيمی در ارديبهشت و 

نيمی ديگر در 

  اسفندماه 

 نيمه دوم اسفندماه   نيمه دوم اسفندماه 



ميزان 

  مصرف
 گرم٢٠٠ سن درخت

  ۵٠سن درخت

  گرم

 سن درخت

  گرم ١٠٠

  
  ميکرو

  

  -  سولفات روی   سولفات منيزيم  نوع کود 

زمان 

  مصرف
  -  اسفند ماه   اسفند ماه 

ميزان 

  مصرف
  گرم  ۵٠سن درخت

به ازاي هر 

-٢۵٠درخت

  گرم٢٠٠

-  

  نحوه مصرف

ام می شود       چبه دو صورت  ردن خاک انج ر و رو ک الکود يا پخش سطحی و زي

له   ه فاص انت ۵٠(ب ه  س ت ب ه درخ مت يمتر از تن وددهی    س ت، ک ان درخ آب چک

  صورت می گيرد)

ای  کوده

  دامی 

  هر سه سال يک بار (اواخر زمستان)  زمان مناسب مصرف

  شيوه صحيح مصرف

ًا     ٢٠-٣٠ ردد. ترجيح وط گ اک مخل ا خ ه ب ت ريش ه فعالي ار در ناحي ن در هکت ت

ه عمق       ه شياری ب ر در بي    ٢٠چالکود بدين ترتيب ک رون از آبچکان  سانتی مت

  ته شود .خدرخت ايجاد و کود ري

ای  کوده

  آلی و سبز

  کشت در شهريور ماه    زمان مناسب مصرف

 کشت شبدر در بين رديف ها و برگرداندن آن در اواخر پاييز قبل از بروز سرما    شيوه صحيح مصرف

  آبياری قطره ای   سيستم آبياری

سيستم آبياری ميزان آب مصرفی در واحد 

  سطح

  متر مکعب در هکتار ١۵۴٠تا  ۴٢۴سال  ٣برای درختان کمتر از  -

  متر مکعب در هکتار ٢۶٩۵تا  ٧۴٢سال  ۶تا ٣برای درختان  -

  متر مکعب در هکتار ٣۴۶۵تا  ٩۵۴سال  ٩تا ۶برای درختان  -

متر مکعب در هکتار ٣٨۵٠تا  ١٠۶٠سال  ٩برای درختان بيشتر از  -

  باشدتوصيه آبي باال براي منطقه شمال آشور مي -

 دور آبياری

و نيز پراکندگی مکانی و زمانی بارندگی و ميزان تبخير و تعرق، نمی توان دور  باغات مرآباتبه علت تنوع ظرفيت نگهداری آب در خاکهای 

ه تانسيومتر نصب شده در عمق توسعه ري           انی ک دگی، زم د بارن شه،  ثابتی را توصيه کرد راهکار نسبتًا صحيح اين است که در روزهای فاق

  سانتی متر بار نشان داد اقدام به آبياری کنيم . ۵٠تا  ۴٠مکش خاک را 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  ) بيماري ها داشت (مبارزه با-ج

  
 توصيه های فنی شرح عمليات

پوسيدگی قهوه ای   نوع بيماری

  ميوه و مرکبات

بيماريهای قارچی 

پس از برداشت 

  ميوه مرکبات

بيماريهای 

ويروسی،شبه 

ويروسی و 

  وپالسمايیمايک

بيماريهاي 

ويروئيدي و 

  اگزوآورتيس

  زآنتراکنو

  
  
  

  مبارزه مکانيکی

هرس تاج پايين 

 ۴۵درختان تا ارتفاع 

سانتيمتری از سطح 

خاک، کنترل علف 

هرز سطح باغ و پای 

درختان مرکبات و 

جلوگيری از ماندابی 

شدن سطح خاک با 

ايجاد زهکش مناسب 

از روشهای مبارزه 

  مکانيکی است .

 ن ميوه باچيد

چی مخصوص يق

برداشت، 

جلوگيری از 

زخمی شدن ميوه 

در زمان برداشت 

و حمل به انبار 

جمع آوری ميوه 

در زمانی که 

سطح روی ميوه 

ها خشک باشند. 

استفاده از 

انبارهای خنک و 

ه مناسب با تهوي

جهت نگهداری 

ی ميوه با دما

  مناسب.

تهيه بذر و 

پيوندک از منابع 

ن و سالم، مطمئ

 حذف و

امحاءدرختان 

وک، كآلوده و مش

استفاده از 

های سالم و نهال

گواهی شده در 

  احداث باغ 

ضدعفونی 

انی ادوات باغب

وبا  ستيكبا وا

محلول 

 تهيپوکلري

سديم به نسبت 

درصد  ۵ -١٠

اده از منابع استف

پيوندک سالم و 

ن و حذف مطمئ

درختان آلوده 

مخصوصًا در 

پايه های حساس 

سه برگچه ای، 

نظير 

سيروس و پون

  سيترنج

حذف شاخه های 

خشک، برگها و 

ميوه های آلوده 

ريخته شده در پای 

  درخت 

  
  

مبارزه 
  شيميايی

 مقدار،
نوع سم و 
  زمان مناسب

قارچکش اکسی 

مس به نسبت  رکلرو

در هزار با محلول  ٣

بر دو به نسبت يک 

درصد در اواخر 

  شهريور

استفاده از واکس 

های مناسب، 

استفاده از 

کنو به قارچکش ت

در يك نسبت 

هزار پس از 

برداشت ميوه و 

قبل از انبار 

  نمودن

  

  

-  

  

  

-  

در صورت لزوم 

از انجام هرس،  دبع

مصرف قارچ کش 

اکسی کلرورمس 

در  ٣-۵به نسبت 

هزار يا محلول بر 

 ١-٢دو به نسبت 

  درصد

تقويت درخت،   -  -  -  -  ساير

  کنترل علف هرز

  

  



  
  داشت (مبارزه با علفهاي هرز) –د 
  

  
  

  نوع علف هرز

کنگروحشی،  نظير پهن برگهای دائمی

، تمشک، گپيچک صحرايی، بارهن

گزنه، پنيرک، و... و باريک برگهای 

ارسالم، نی ، آقطی ويدائمی نظير مرغ، ا

  و .... 

پهن برگهای يکساله نظير تاج خروس وحشی، 

دوابی، هفت بند، خرفه، گندمک و ... باريک 

ی کشيده، پنجه باهرو برگهای يکساله نظير دم

  مرغی ، سوروف ، چسبک و ....

  
  مبازره مکانيکی 

دن، علف تراشی ، وجين زورتروتيوا

دستی ، شخم زدن بين خطوط کاشت در 

پائيز و زمستان و کشت شبدر در شهريور 

  ماه 

ور زدن، غلف تراشی، وجين دستی، شخم تروتيوا

  زدن ، کشت شبدر در شهريور ماه 

  
زه رمبا

  شيميايی

  
ر، نوع مقدا

سم و زمان 
  مناسب

 پاستفاده از علف کش گاليفوزيت يا راندا

در دو نوبت در اواخر بهار و اوايل پاييز 

در هزار زمانی که  ٧-١٠به نسبت 

پوشش گياهی به ارتفاع رشدی مناسب و 

  قبل از گلدهی رسيده باشد.

استفاده از علف کش گراماکسون يا پاراکوات با 

صول بهار و پائيز در هزار در ف ٣-۵    نسبت

 ٢٠-٣٠زمانی که پوشش گياهی به ارتفاع 

  سانتيمتری رسيده باشد.

  
  
  
  

  داشت (مبارزه با آفات )-هـ
  

  مبارزه شيميايی  مبارزه مکانيکی  نوع آفت  رديف
  مقدار، نوع سم و زمان مناسب

  ساير
  )و... (بيولوژيکی، تلفيقی

١   
شپشک 
  سپردار

قهوه ای 
  مرکبات

  

-  

درصد   ١-۵/١نه، از روغن به نسبت  در سمپاشی زمستا

  استفاده می کنيم..

ه نسبت     -٧۵/٠در سمپاشی تابستانه، استفاده از روغن ب

ون    ٠/۵ ره کش اتي راه حش ه هم ا ٢درصد ب زار ي در ه

تفاده می شود. در صورت وجود         ساير سموم فسفره اس

ر      ری در اواخ ه گي ورت لک ه ص ی ب ودگی، سمپاش آل

  شهريور ماه صورت می گيرد.

  

-  

  

٢   
بالشتک 
  مرآبات

  

داخل هرس کامل 

    درخت (حذف

شاخه های زائد و 

  رک) ن

درصد ١- ۵/١سمپاشی زمستانه با روغن به نسبت 

  صورت می گيرد.

 ٧۵/٠-۵/٠در سمپاشی تابستانه ، از روغن به نسبت 

درصد همراه حشره کش دورسيان، گوزاتيون يا آدميرال 

ار) استفاده می در هز ٧/٠و  ٢،٢به ترتيب به نسبتهای (

شود . در صورت وجود آلودگی، سمپاشی به صورت 

  لکه گيری در اواخر شهريور ماه صورت می گيرد . 

  

  پتيکفشدوزک کر



٣   
 شپشک آرد

  مرکبات آلو

  

اخلی هرس د

درخت (حذف 

شاخه های زائد و 

  رک )ن

 صددر ١- ۵/١مستانه با روغن به نسبت سمپاشی ز

  می گيرد .     صورت 

 ۵/٠-٧۵/٠ابستانه ، از روغن به نسبت سپاشی تدر 

 به نسبتان يا گوزاتيون به حشره کش دورسدرصد همرا

هزار استفاده می شود. در صورت وجود آلودگی، در٢

سمپاشی به صورت لکه گيری در اواخر شهريور ماه 

  صورت می گيرد.

  پتيکرکشفدوزک 

(ترجيحًا از اين روش مبارزه 

  استفاده شود.)

۴   
شپشک 
  ائیاسترالي

هرس داخلی 

درخت (حذف 

شاخه های زائد و 

  ترک )

در هزار همراه با روغن ولک  ٢سم ماالتيون به نسبت 

  درصد استفاده می شود . ۵/٠-٧۵/٠به نسبت 

در صورت وجود آلودگی در زمستان ، مصرف روغن 

درصد (بدون کاربرد حشره کش) صورت می  ١-١/۵

  گيرد.

   Noviusکفشدوزک

استفاده  (ترجيحًا از اين روش

  شود.)

۵   
کنه 

  قرمزمرکبات

  

کنترل علف هرز 

  باغات 

در صورت وجود آلودگی همراه با سمپاشی زمستانه، 

تابستانه و اواخر شهريور ماه ، استفاده از کنه کش 

 ۵/٠درهزار يا اورتوس و يا نيسورون  ٢-۵/١نئورون 

ضمنًا در سمپاشی می گردد.     در هزار توصيه 

در ۵/١-٢سورون بعالوه روغن نيزمستانه کنه کش 

  می گردد .     هزار توصيهدر ٢هزار يا زينب 

  

-  

کنه نقره ای  ۶
يا زنگار 
  مرکبات

کنترل علف هرز 

  باغات

اولين آلودگی در اواخر خرداد و اوايل پائيز  هبا مشاهد

سمپاشی با يکی از کنه کش های موجود نظير آبامکتين 

 ۵/٠مايت  نادر هزار با س ٢/٠يمک) به ميزان (ورت

در  ٢در هزار يا زينب  ٢-۵/١در هزار با نئورون 

  هزار توصيه می شود .

  

-  

الرومينوز  ٧
برگ مرکبات 

(در 
ان و ستنهال

باغات جديد 
  االحداث) 

ايجاد تونلهای 

توری ايزوله 

برای خزانه های 

  توليدی 

روز يک بار از زمان شروع فعاليت  ١٠به فاصله هر 

 ۵/٠کش کونفيدور، به نسبت  تا اواسط مهر ماه حشره

در هزار پس از مشاهده  ۵/٠در هزار با آبامکتين 

  فعاليت الرومينوز برگ مرکبات توصيه می گردد.

  

  

-  

ليسک و  ٨
  حلزون

نترل علف هرز، ک

ور تزدن روتيوا

 کاشت بين خطوط 

در هزار پس  ۵سمپاشی سطح باغ با سم سوين به نسبت 

فاده از طعمه مسموم از اولين بارندگی شهريور ماه است

متالدئيد در اسفند ماه و اوليل فروردين با مشاهده راب 

  بالغ توصيه می شود.

کنترل علف هرز همراه با تله 

جاذب با استفاده از ماءالشعير ، 

  رها سازی ماکيان در سطح باغ

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  برداشت محصول-و
  

  توصيه های فنی  شرح عمليات
يزان است که اين م Tssد جامد قابل حل يا ارسيدن و برداشت مرکبات ميزان مو بهترين شاخص زمان  زمان مناسب

در هنگام رسيدن ميوه برای پرتقال  Tss/TA می سنجند حداقل نسبت  TAا يرا نسبت به اسيد قابل تيتر 

  بايستی باشد . ٧-٨و نارنگی ها  ۶-٧

  
  
  
  
  
  
  
  

  شيوه صحيح برداشت

ول در ساعات خنک روز انجام شده و امکان نگهداری ميوه ) تا حد امکان سعی شود برداشت محص١

  در سايه تا زمان انتقال از باغ به انبار يا بازار فراهم شود.

  )ميوه های مرکبات ترجيحًا به وسيله قيچی باغبانی مخصوص (نوک گرد) برداشت شود.٢

) ۴چی برداشت شود .دگی پنی سيليومی رايج است سعی شود ميوه ها با قيي)در نواحی مرطوب که پوس٣

بارندگی در طول برداشت و يا بعد از برداشت سبب توليد ضايعات کپک زده شده، بنابراين تا حد ممکن 

) در موقع برداشت ميوه ها به منظور جلوگيری از ايجاد زخم ۵ميوه هادر شرايط خشک برداشت شود. 

) از مخلوط ۶تکش استفاده نمايند. در سطح پوست، کارگران بايد دارای ناخن های کوتاه بوده و از دس

با ميوه های تازه چيده شده خودداری شود. اين  قبل از برداشت روی خاک افتادهکردن ميوه هايی که 

) در تابستان جعبه ٧ميوه ها بايد به طور جداگانه جمع آوری و از ورود آنها به انبار جلوگيری شود . 

کيده شدن پوست ميوه روه بر کاهش دمای محصول ، از چمرطوب نموده تا عالو يهای پر شده را مقدار

ا سطل يز کيسه های برزنتی مخصوص برداشت ) برای برداشت ميوه ترجيحًا ا٨ها جلوگيری شود .

) دقت شود که سنگريزه و يا خرده چوب ٩های مخصوص الستيکی استفاده شود.( از دلو استفاده نشود). 

  د .در در داخل سطل های برداشت ميوه نباش

  
  

  انبار مانی مناسب

) کنترل دما ٣) تهويه مناسب انبار و سردخانه. ٢)ثبت مشخصات ميوه وارد شده به انبار و سردخانه. ١

سانتی گراد و رطوبت درجه  ۵-٧         و رطوبت در سردخانه (دمای بهينه در نگهداری پرتقال

درصد و عايق بودن  ٨٠-٨۵وبت درجه سانتی گراد با رط ٣-۵و برای نارنگی  درصد ٨۵-٩٠مناسب

) ميوه های پوسيده به سرعت از انبار و سردخانه خارج و منهدم ۴ديواره های انبار به رطوبت و دما 

درجه  ١٠به سردخانه (کاهش دمای ميوه ها به  ناوليه ميوه تا قبل از وارد نمود خنک کردن )۵گردند . 

  سانتی گراد)

  
  اصول درجه بندی

ای گياهی ، خاک و يا سنگ همراه ميوه. ي) حذف بقا٢ار پسند و آسيب ديده. غير بازهای  ه) حذف ميو١

فضا جهت قرار دادن مواد جداشده بعدی ايجاد  ) کليه مواد جدا شده بايستی سريعًا از انبار خارج شده تا٣

 بدشکل و خيلی کوچک و بزرگ جدا و به مصرف خاص خود  ،    ب ، نارسو) ميوه های نامرغ۴شود. 

  برسد .

  
  

  اصول حمل و نقل

) تخليه ميوه به آرامی و بدون آسيب ٢)ميوه های داخل کيسه برداشت حين انتقال فشرده نشوند . ١

)جلوگيری از تکان خوردن جعبه ها ٣رسيدن به ميوه و به روش غلطيدن در داخل جعبه صورت گيرد. 

حامل  ) سرعت حرکت وسيله نقليه۴ هنگام انتقال در جاده های ناصاف و دقت در جابجائی جعبه ها.

که در انتظار انتقال و توزيع  يجعبه هاي )۵٠آيلومتر در ساعت باشد  ٢۵جعبه هاي ميوه نبايد بيشتر از 

هستند بايستی در شرايط تهويه مناسب باشند، گرمای زياد در فضای انبار، کيفيت ميوه ها را به سرعت 

  کاهش می دهد.

 
   



  :  ٣وسازي باغات در جه عمليات جايگزيني و ن -

  روش اجراء :  -١

انتخاب شده بصورت حذف و ريشه آني تمام يا  اين عمليات در سطح باغات -٢

  قسمتي از باغ و آاشت دوباره آن صورت مي پذيرد.

ال      -٣ راي پرتق ا ب ابين آنه ف و م ان روي ردي له درخت ا  ۶*۴( فاص ر ) ٧×۶ي و مت

ارنگي (  روت و ۶×۴ا ت ۵*۴ن ون ، گريپ ف ر ) لم يرين ( مت  ٨*٨ا ت ٧*٧ليموش

 متر ) مي باشد. ١٢*١٠تا  ١٠*١٠متر ) و براي اليم ( 

ا       ١*١*۵/٠ابعاد چاله آاشت بايستي به اندازه مناسب (   -۴ ه ب وده و خاك چال ر ب ) مت

ي (  ود دام اس(    ٢۵آ ولفات دو پت يميايي س اي ش ود ه وگرم ) آ وگرم) ۵/٠آيل آيل

ل  فات تريپ   سوپرفس

وگرد (   ٠/۵( وگرم ) گ د از      ۵/٠آيل ه بع ود آ ه ش د. توج وط گردن وگرم) مخل آيل

دگيهاي          ا پس از بارن داآرده ت اهي پي رده م ال حالت گ پرآردن چاله محل آاشت نه

 فصلي و يا آبياري ، محل اطراف نهال حالت گودي پيدا نكند.  

ات آشور    -۵ نوع پايه و پيوند ك مورد استفاده براساس توصيه موسسه تحقيقات مرآب

ذير  تي صورت پ ازمانهاي   بايس د س ورد تائي تانهاي م دي نهالس اي تولي د و از نهاله

 جهاد آشاورزي استانهاي مرآبات خيز استفاده شود. 

از آود هاي دامي درصورت نامساعد بودن شرايط شيميايي و فيزيكي خاك جهت     -۶

 اصالح استفاده گرديده و همچنين نهرآشي و تسطيح زمين صورت مي پذيرد.

ات       پس از آاشت نهال در آخر -٧ ام عملي ه انج سال اول و يا ابتداي سال دوم نسبت ب

 فرم دهي درخت اقدام مي گردد. 

در مناطقي آه احتمال سرمازدگي زمستانه وجود دارد نهالها پوشش داده ميشوند و  -٨

در مناطقي آه خطر آفتاب سوختگي تابستانه وجود دارد نيز اين عمليات انجام مي  

  پذيرد.

  

  مرآبات  :  ٢زي و نوسازي باغات درجه عمليات اصالح ، بهسا -ب 



ه     ات درج ه ضرورت اصالح باغ ت ب ا عناي دم    ٢ب ت ع ًا بعل ه عموم ات آ مرآب

اير      امطلوب و س ام ن استفاده از آودهاي شيميائي و دامي ، هرس نامناسب ،عدم حذف ارق

ا             وري وي انگين آش ه مي بت ب ري نس ائين ت رد پ ات داراي عملك ه باغ ن گون ل ،اي عوام

  يشرو در اين زمينه مي باشند اين عمليات صورت مي پذيرد.آشورهاي پ

  

تغيير ارقام نامطلوب با روش سرشاخه آاري در درختاني آه داراي رقم نامطلوب  -١

  بوده و زير ده سال عمر داشته باشند انجام مي پذيرد.

وب   -٢ ي الخصوص در جن ات عل راوان در باغات مرآب دات ف رغم تاآي فانه علي متاس

وه     آشور هرس فرم ده ي و باردهي مرسوم نمي باشد آه اين امر موجب تماس مي

ار      ا در انب وه ه ن مي هاي سطح پايين درختان با زمين و در نتيجه عدم ماندگاري اي

 مي گردد. 

ا ر و  ضعيف       امرغوب ، بيم ان ن ن روش درخت واآاري و اصالح سيستم آاشت آه در اي

ردد. هم     ي گ ايگزين م وب ج ام مرغ ا ارق ارج و ب اغ خ ا   از ب ارزه ب ور مب ه منظ ين ب چن

ه      وده ب ان آل ا درخت بيماري تريستيزاي مرآبات در شمال و جاروي جادوگر در جنوب و ي

بيماري استابورن اين گونه درختان ريشه آني و با ارقام مرغوب بعد از ضدعفوني خاك    

  جايگزين مي گردند

  

  



  
 
 



  قابل توصيه: مناطق مهم مركبات خير كشور، ارقام و پايه هاي 1پيوست 

  جهرم  جيرفت و كهنوج  گيالن  مازندران  
  هرمزگان

  دزفول  داراب
  ميناب  حاجي آباد

  ارقام

  پرتقال

سون ناول، متا
واشنگتن ناول، 
هاملين، مارس، 

خوني و 
  سالوستيانا

تامسون ناول، 
واشنگتن ناول، 

  ين و مارسلهام

براي مناطق دشت: اوليندا 
والنسيا(ديررس)، مارس، 

تانا، محلي جيرفتي، سالوسي
  هاملين و پارسون براون

براي مناطق كوه پايه: واشنگتن 
  ناول، محلي و مارس

واشنگتن 
ناول، والنسيا 

  و محلي

محلي، واشنگتن 
ناول، تامسون ناول 
  ووالنسيا (ديررس)

  محلي

هاملين، واشنگتن 
ناول، والنسيا، 
مارس، يافا، 
  تامسون ناول

مارس، والنسيا، 
محلي، هاملين و 
  واشنگتن ناول

انشو، كلمانتين،   نارنگي
  اورالندو تانجلو، كينو و كارا    و يونسي جپي

كنيو و 
اورالندو 
  تانجلو

سياهو، اورالندو 
و و مينئوال لتانج

  تانجلو
  كينو و سياهو

كينو، اورالندو 
تانجلو و مينئوال 

  تانجلو

كنيو، شمل، 
اورالندو تانجلو، 

  پرل تانجلو

مارش سيدلس و   -  ستار و ردبالشروبي ا  -  -  گريپ فروت
  رد بالش

روبي رد، ردبالش 
روبي رد، ردبالش   -  و مارش سيدلس

  و مارش

  ليمو شيرين  مكزيكن اليم و ليمو ترش  -  -  ليموها
 لمون اليم، ليسبون

لمون  اوركاو
  )Meyerمير(،

يكن اليم، زمك  مكزيكن اليم
  مكزيكن اليم  ليسبون و اوركا

  پايه ها

نارنج، 
، پونسيروس

ترويرسيترنج، 
سيتروملو، 

فالينگ دراگون و 
  كلئوپاترا

نارنج، پونسيروس، 
ترويرسيترنج، 

سيتروملو، فالينگ 
  دراگون

نارنج(براي دشت)، بكرايي (براي 
  لكامريانا،وكوهپايه)، راف لمون

مكزيكن اليم و 
  نارنج و بكرايي  جننار

ماكروفيال، 
مكزيكن اليم و 
  نارنج و كلئوپاترا

اف مكزين اليم، ر
لمون ، ولكامريانا، 
  بكرايي و نارنج

  ولكامريانا ،نارنج



 


