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  چکیده

بهبود کمی و کیفی میوه هاي مهـم گرمسـیري و نیمـه گرمسـیري      پژوهشی براي بررسی وضعیت موجود و ارائه راهکار براي  
بر اساس ابتدا . انجام شد 1390تا  1389در سال هاي  در سطح کشور) خرما، پرتقال، نارنگی، گریپ فروت، زیتون، انار، انجیر و کیوي(

استان هاي مهم میوه خیز کشور و شهرستان هاي عمده تولیدکننده ایـن محصـول هـا، تعیـین شـد و      آمارهاي وزارت جهاد کشاورزي 
تمام جنبـه هـاي   ، در این پرسشنامه ها .افت اطالعات الزم براي هشت محصول یاد شده تکمیل گردیدسپس پرسشنامه هایی براي دری
 در ایـن پـژوهش،   .از مراکز تحقیقاتی مربوط، جمع آوري شدو اطالعات الزم  مورد پرسش قرار گرفت کشت، داشت و برداشت محصول

ی، خراسان رضوي، چهار محال بختیاري، خوزستان، زنجان، سمنان، اصفهان، بوشهر، تهران، خراسان شمالی، خراسان جنوب استان هاي
مورد بررسی  احمد، گلستان، گیالن، مازندران، مرکزي و یزد و بویر کهگیلویهسیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کرمان، کرمانشاه، 

عملکرد هکتاري خرما در کشت آبی  میانگینکه  دداداده ها نشان  واکاويبررسی اطالعات جمع آوري شده در این طرح و . قرار گرفتند
 ۱۵۲۰۰کیلـوگرم، زیتـون    12270کیلوگرم، گریـپ فـروت    12800کیلوگرم، نارنگی  14000کیلوگرم، پرتقال  4900 آزمایشدر سال 

ارد یاد شـده مـورد   مقاله، تمام مو ایندر . بودکیلوگرم در هکتار  22500کیلوگرم و کیوي  5900کیلوگرم، انجیر  10860کیلوگرم، انار 
  .و راهکارهایی براي بهبود کمی و کیفی محصول هاي مورد آزمایش، ارائه شده است هبحث قرار گرفت

   
  مقدمه

 هاي همچنین کوهالبرز در شمال، زاگرس در غرب و  کوه هاي، وجود آن مساحت زیادفالت قاره ایران،  قرار گرفتنموقعیت 
در شرایط  زیاديتنوع ی دریاي خزر و خلیج فارس و دریاي عمان موجب شده است یهوا يها شرق و مرکزي و متاثر شدن از جریان

شدید  تغییرهايهمچنین اختالف ارتفاع در نواحی مختلف این فالت قاره نیز به سهم خود . آید به وجوداقلیمی مناطق مختلف کشور 
گرم در مناطق کم ارتفاع و  هاي قلیما تارتفع و کوهستانی در مناطق ماز اقلیم هاي سرد که گونه اي اقلیمی را موجب شده است به 

در کشور پراکنده شده است  اقلیمدر همین رابطه محصول هاي باغبانی نیز از یک تنوع چشمگیر و متناسب با نوع . پست تغییر یابد
در کشت و تولید انواع میوه هاي  ویژهه کاري کشور ب و نیز توجه به وضعیت میوه اقلیمیبه چنین ویژگی هاي  اندكبا نگاهی . )6(
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و محدودیت هاي رشد محیطی  اقلیمیپراکندگی و گوناگونی  ا وجودمی شود که این فالت قاره بشخص گرمسیري و نیمه گرمسیري م
تولیدي  هاي یکی از قطب هاي مهم تولید میوه در دنیا است و این در شرایطی است که تولید کنندگان این محصول ها از امکان

وضعیت موجود و تنگناهاي  ،مقالهدر این  .برخوردار می باشند و مواد گیاهی اصالح شده به میزان کافی در اختیار ندارند يدودمح
در استان هاي مهم ) خرما، پرتقال، نارنگی، گریپ فروت، زیتون، انار، انجیر و کیوي( هاي مهم گرمسیري و نیمه گرمسیري میوه
  .بررسی قرار گرفته است حصول ها، موردخیز این م میوه

  
 مواد و روش ها

 طرحـی بـراي بررسـی وضـعیت     1390تا  1389در سال هاي  در یک طرح مصوب فرهنگستان علوم جمهوري اسالمی ایران، 
خرمـا، پرتقـال، نـارنگی، گریـپ فـروت،      (و ارائه راهکار براي بهبود کمی و کیفی میوه هاي مهم گرمسیري و نیمه گرمسیري  موجود و

وري اطالعات مورد نیاز درباره عوامـل مـؤثر در تولیـد و بـاال رفـتن      آ جمعبراي  .انجام شد ،در سطح کشور) ، انار، انجیر و کیويزیتون
و میـزان  محصـول هـا   هـاي   در این پرسشنامه ها به رقم. هایی تهیه و تنظیم شدپرسشنامه ،این محصول هامیانگین عملکرد در هکتار 

هـاي مخلـوط یعنـی همـراه بـا       هاي موجود، نوع کشت به صورت تک محصول در مقایسه بـا کشـت  شتگیري ک درصد آن ها در شکل
هاي از سوي دیگر، تعیین روش کشت و تفکیک کشت عادي از کشت. اي مورد توجه قرار گرفتهاي میوه دار دیگر و گیاهان علوفه گونه

آبیاري و سمپاشی  شمار همچنینهاي پیوندي مورد استفاده و ههمچنین تغذیه گیاه، میزان سطح کشت و نوع پای. نوین ضرورت داشت
هاي دانهالی و هاي پیوندي به صورت پایهاستفاده از پایه. در پرسشنامه آورده شدند و پاسخگویی به آن ها ضروري بود بودند کهعواملی 

دهنـد  ان محصول و عملکرد را زیر تأثیر قرار میهاي مربوط به میزکه هر یک از راه مختلفی انجام شده و ویژگی) رویشی(یا همگروهی 
شیمیایی، میزان استفاده از انواع گیري بهینه از کودهاي آلی و بهرهمقدار  .و شناخت میزان استفاده از آن ها در پرسشنامه قرار داده شد

، هاي خشکی و آبیجلوگیري از تنش وهاي ضروري و به هنگام کودهاي پرمصرف و کم مصرف و زمان کاربرد آن ها و نیز انجام آبیاري
هاي هرز، پاکنی درختـان، هـرس،   ها در محیط باغ مانند سمپاشی، مبارزه با علفانواع مدیریت کارگیري به. در پرسشنامه منظور گردید

، )ودرس و دیررسز(، نوع محصول )پاییز و یا اوایل بهار(زمان احداث باغ  .گردیددر پرسشنامه منظور  نیزکوددهی و برداشت محصول، 
عوامل طبیعی،  آسیب هايها، شیوه فروش محصول، هاي استفاده از میوهها، نوع منابع آبی، حشره ها و بیماري ها، زمینهشمار سمپاشی

و غیره بـه   دور ریزنگهداري باغ و برداشت محصول، میزان  ، هزینهمحصول هاي یاد شدهبیمه محصول ها، هزینه احداث یک هکتار باغ 
   .ندو در پرسشنامه آورده شد ندوان عوامل فرعی مدنظر قرار گرفتعن

ي استان هاو در مراکز  ندتهیه شد خرما، پرتقال، نارنگی، گریپ فروت، زیتون، انار، انجیر و کیويجداگانه براي  هايپرسشنامه  
با توجه به آمارهـاي  . استان تکمیل گردیدورد نظر در هر هاي مخدماتی شهرستان -خیز کشور و همچنین در مراکز مدیریتیمهم میوه

اصفهان، بوشهر، تهران، خراسان شمالی،  استان هاي عبارت بودند از که استان مورد بررسی قرار گرفتند 23 )2( وزارت جهاد کشاورزي
، قـم، کرمـان،   خراسان جنوبی، خراسان رضوي، چهار محال بختیاري، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین

ي یاد شده، دستکم یـک شهرسـتان   استان هادر هر یک از . و بویر احمد، گلستان، گیالن، مازندران، مرکزي و یزد کهگیلویهکرمانشاه، 
شـد و بـه تفکیـک    شهرستان، براي کسب اطالعات مورد نیاز در نظـر گرفتـه    5و بیشینه ) سطح زیر کشت و اهمیت تولید با توجه به(

داده هاي حاصل از پرسشنامه تکمیل شده براي هر یک ازمحصـول واکـاوي و    .تکمیل گردید ط به محصول هاي یادشده،اطالعات مربو
  .و سپس نتایج کلی هر محصول، در تمام استان ها استخراج و گزارش شد ثبت شد جداگانه
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  نتایج
 خرما 

 بلوچستان و ي فارس، کرمان، بوشهر، سیستان وهااستان به ترتیب  ،از نظر میزان تولید که دهد نشان میبررسی داده ها   
، فارس با تن 7/6بلوچستان با  دیگر، بدون در نظر گرفتن سطح زیرکشت، استان هاي سیستان و سوياز . گرفته اند قرار خوزستان

 ،در مقابل رد باال وهاي با عملک عنوان استانه تن عملکرد هکتاري ب 5 یزد با تن و 66/5، بوشهر با تن 7/5خوزستان با ، تن 2/6
تن عملکرد هکتاري کمترین عملکرد  هکتاري را دارا  2/4تن و کرمان با  6/2جنوبی با  ، خراسانتن 5/2ي اصفهان با ها استان

ي استان هاکشت تک محصول در . باشند می ‘کرمانی’ و ‘ربی’، ‘مضافتی’، ‘استعمران’، ‘کبکاب’، ‘زاهدي’غالب  يرقم ها .هستند
کشت مخلوط در  ،در مقابل و است استان هابیشتر از سایر % ) 85( اصفهان  و%) 90(بوشهر وخراسان جنوبی %) 100(خوزستان 

متداول  استان هابیشتر از دیگر %) 40(و کرمانشاه %) 7/41(، فارس %)5/37(، کرمان %)7/31(بلوچستان  استان هاي سیستان و
%) 65(کرمان  و%) 80(، فارس %)7/91(خوزستان  ،%)7/92( ن هاي بوشهرکشت بیش از یک هکتار در استا سطح هاي .باشد می

کشت  .اوایل بهار بر کشت پاییزه ارجحیت دارد -اواخر زمستان در نهال در مجموع کشت .چشمگیرتر است استان هانسبت به دیگر 
د و درصد نمی شوغرقابی آبیاري زیر کشت اغلب  سطح هاي .دیررس متداول است يرقم هامیان رس بیشتر از  زودرس و يرقم ها
 بیشینهاز  میانگین درآبیاري  شمار. باشد میاز درصدهاي پایین تري برخوردار  در سایر استان ها فشار جز استان فارس زیرآبیاري 

 دررتیب نوبت در استان خوزستان در نوسان است و به همین ت 20 تا نوبت در استان فارس 22نوبت در سال در استان بوشهر،  3/22
ي کرمان ها استانروز در  15 تا بوشهر استان روز در5/12روز در استان  خوزستان،  10از ) دور آبیاري(فاصله بین دو آبیاري  میانگین

 ، فسفره ونیتروژنه از کود استان هادر همه . چشمه تامین می شود آب مورد نیاز اغلب از منابعی مانند  چاه، قنات و .یزد متغیر است و
محصول  دورریز. شود می به کار برده گیاه خفتگییا در دوره  در دوره رشد وکود دهی  و می شوددر تغذیه گیاهان استفاده  اسهپت

رایط نامساعد محیطی در ش ناشی از عوارض دیگر و آسیب هاي جمعدر  و% 7/21 پس از برداشت و% 5/17از برداشت در حدود  پیش
. شود ي مورد  بررسی در این طرح اجرا میاستان هانخل به مفهوم آنچه که رایج است در همه   پیرایش .برآورد شده است% 20حدود 

بیمه  نخلستان هادرصد باالیی از . محلولپاشی اجرا می شود به صورت اندکی کود وچال در خاك و کاربردکودي دهی اغلب به صورت 
ي مورد بررسی در استان هاریال در  6500ریال تا 4500رما از یک کیلوگرم خ در سال انجام آزمایش هزینه تمام شده .می شوند

 9 یک هکتار نخلستان در میانگین هزینه احداث .شود میتوزیع  تولیدي اغلب از طریق واسطه ها خریداري ومحصول  .بودنوسان 
کیدگی خوشه، کنه گردآلود، بیماري ها از جمله خش و ها آفتاز  شماري. می باشدریال  25578000حدود  در استان خرماخیز کشور

  .ندمتداول بود نخلستان هاکرم میوه خوار در  وسوسک چوبخوار، شپشک، 
  

 پرتقال

 15270(، فارس )هکتار 17555(، مازندران )هکتار 33989(ي کرمان استان هابیشترین سطح زیر کشت بارور پرتقال در  
تن در استان گیالن تا  7/13 کمینهعملکرد هکتاري پرتقال از  نگینمیاهمچنین . )9( متمرکز است ،)هکتار 1728(گلستان  و) هکتار

هکتار در  تن در 7/14گلستان با  تن در هکتار و 8/21 باي فارس استان ها. می باشدتن در استان مازندران در نوسان  22 بیشینه
 ،‘والنسیا’، ‘ناول’ يرقم هاب اهمیت شامل استان مورد بررسی به ترتی 9غالب پرتقال در  يرقم ها .سوم قرار دارند هاي دوم و هدر
 به صورتکمتر  ي مورد بررسی پرتقال اغلب به صورت تک محصول واستان هادر . محلی می باشند يرقم هابرخی  و ‘توسرخ’

در استان فارس در نوسان % 90 بیشینهدر استان کرمانشاه تا % 20 کمینهکشت تک محصول از . مخلوط پرورش داده می شود
ي استان هادر کلیه  بیشترپیرایش درخت . شود سنتی اداره می به صورتدر استان گلستان % 79تا  بیشینهپرتقال  باغ هاي. اشدب می

ها در  از کشت% 60 بیشینه تا  %7/3 کمینهاز  .می شودکمتر از فرم جامی براي پرورش درخت استفاده  مورد بررسی اجرا می شود و
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به عنوان پایه پیوندي بیشتر بکرایی  استفاده از نارنج، لیمو ترش و .کمتر از یک هکتار دارند ايسطح ه ،ي مورد بررسیاستان ها
مربوط به استان گلستان  )%50(آن  کمینهمیان رس از درصدهاي باالیی برخوردار است که  زود رس و يرقم هاکشت . متداول است

 گیالن و ي گلستان،استان هاپرتقال در  باغ هاي. می باشد بلوچستان  مربوط به استان سیستان و %)100( آن بیشینهو مازندران  و
فشار بیشتر متداول  زیرفارس آبیاري  و  بویراحمد یلویه وگي کهاستان هادر  می شوند و یاريغرقابی آب به صورتمازندران اغلب 

بلوچستان  سیستان ونوبت در استان  36بیشینه نوبت در دوره رشد در استان گلستان تا  3/9از  کمینهآبیاري از  شمار میانگین .است
روز در استان گلستان در نوسان  7/15 بیشینهروز در استان خوزستان تا  8 کمینهآبیاري از  فاصله میانگیندر این رابطه . متغیر است

پرتقال بر  باغ هايکوددهی  .تامین می شود ي مورد بررسی از رودخانه هااستان هااز آب مورد نیاز % 60حدود  میانگین در .می باشد
ي مازندران، ها استاندر % 7/21و  % 10 کمینه از  کوددهی. می شوددر طول سال انجام  پتاسه ، فسفره ونیتروژنهاساس کودهاي 

در . می شوددوره  رشد انجام  فارس در بلوچستان و ي خوزستان، سیستان واستان هادر % 100تا % 60 بیشینه تا  گیالن گلستان و
. کند سمپاشی ها از دو نوبت در سال تجاوز نمی بیشینه ،خفتگیدر دوره  .شودمی سمپاشی ها انجام  باردو  یا یک  وره رشدد

محصول تا زمان برداشت  دورریزخوري به مصرف می رسد  تازه به صورت% 100تا % 50محصول تولیدي پرتقال پس از برداشت از 
در  %5/12 کمینهدر خاك از  قرار دادن به صورتتوصیه هاي کودي  .رآورد شده استب% 3/22اشت و در پس از برد% 30 بیشینه
در استان  %5/7 کمینهچالکود نیز از  به صورتکوددهی  .در استان کرمانشاه متغیر است %95 بیشینهبویراحمد تا  و کهگیلویهاستان 

دراستان  %4/3 کمینهمحلولپاشی از  به صورتکوددهی . بلوچستان در نوسان می باشد در استان سیستان و% 70 بیشینهگیالن تا 
تا % 0پرتقال از  باغ هايبیمه  استان مورد بررسی دراین طرح،  9در  .استمتفاوت بویراحمد  و کهگیلویهاستان  در% 5/42 تاکرمان، 

 میانگین در انجام آزمایش،در سال  هزینه احداث یک هکتار پرتقال کاري. درنوسان است 1390در سال  )بلوچستان و سیستان% (40
 25807500محصول استان مورد بررسی براي این  9 میانگین آن در ریال متغیراست و 50000000 بیشینهریال تا 1060000از 

هزینه تمام شده یک در سالی که آزمایش انجام شد  .احداث باغ دراواخر زمستان نسبت به احداث باغ در پاییز ارجحیت دارد .بود ریال
محصول تولیدي % 100تا  %3/73 کمینهواسطه ها از . بودریال در نوسان  7000 بیشینهریال تا  2750 کمینهگرم پرتقال از کیلو

ي مورد استان ها در ،مهم این محصولشایع  و بیماري هاي آفت ها .توزیع می کنند پرتقال را از تولیدکنندگان خریداري کرده و
  .و مینوز گزارش شدند ، شانکرها، تریپس تود قه، نماوپوسیدگی طبررسی شپشک، پروانه برگخوار، کنه، 

  
   نارنگی

تن  6/5 کمینه از و راستان هاي مورد بررسی متغیر استد ،عملکرد نارنگی در هکتار صرف نظر از سطح  زیر کشت میانگین  
ي مورد ها استان غالب نارنگی در يم هارق. تن در استان مازندران در نوسان می باشد 5/22 بیشینهاستان کرمان تا  در هکتار در
کشت نارنگی در  سطح هاياز % 90 بیشینه و% 40 کمینهتک محصول  به صورتنارنگی  يرقم هاکشت . می باشد ‘کینو’بررسی رقم 

زه مکانی و نوین به صورتشت نارنگی کزیر  سطح هاياز % 74حدود  و در بر می گیردي مورد بررسی براي این محصول را استان ها
 پیرایشجامی  به صورت% 50 بیشینه و نارنگی درختان به روش هاي مختلف باغ هايدر % 50دراین میان حدود . عمل می شود

زیر کشت کمتر از یک  سطح هاياز % 43حدود  .به کشت پاییزه فراگیرتر استاوایل بهار نسبت  - اواخر زمستان کشت در. شوند می
 يرقم هارا % 1/63 ،کشت شده يرقم هااز  .لیموترش پیوند شده است نگی روي پایه هاي نارنج ودر اغلب موارد نار .دنمی باشهکتار 

ي مورد استان ها نارنگی در. می شوندغرقابی آبیاري  تصوره نارنگی ب باغ هاياز % 64حدود . ندمیان رس تشکیل می ده زودرس و
از آب % 9/66حدود  ،دیگر سوياز . می باشدروز  9/11حدود  اريدور آبی نوبت در سال آبیاري می شود و 9/13 میانگین دربررسی 

در دوره  نوبت و 88/1 میانگین درسمپاشی در دوره رشد گیاه  شمار. نارنگی از طریق رودخانه ها تامین می شود باغ هايمورد نیاز 
 میانگین دردر این میان کوددهی  د ونشو می داده پتاسه ، فسفره ونیتروژنهنارنگی کودهاي  باغ هايدر . می باشدنوبت  3/1 خفتگی
% 9/92حدود  میانگین دراز کل محصول تولیدي نارنگی در استان هاي مورد بررسی . ودرمی  به کار در دوره رشد گیاه% 1/53حدود 
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 انگینمیدر  پس از برداشت و% 6/11و برداشت  پیشمحصول  دورریز% 1/6حدود  میانگیندر . می شود استفادهخوري  براي تازه
مازندران  و ي گلستان، گیالناستان هارنگی در نا باغ هاي. می باشدتگرگ زدگی  ناشی از سرما زدگی و آسیب هاي% 7/17حدود 

قرار  به صورتکوددهی . باغداران رغبتی به پیرایش درخت نشان نمی دهندمورد بررسی، ي ها استاندر سایر  پیرایش می شوند و
در سال  میانگین درنارنگی  باغ هايیمه ب .می شود نجاما %8حدود  محلولپاشی و %3/28حدود کود ، چال%7/63حدوددر خاك  دادن

ریال تا 10300000کمینهاز  در سال انجام آزمایش ه احداث یک هکتار نارنگی کارينهزی. برآورد شده است% 6/15معادل  1390
سال  در .می شودریال برآورد  25843300 رسی در حدودي مورد براستان هامیانگین در سطح   و درریال  50000000 بیشینه
در حدود  استان هامیانگین  ریال و 3700 بیشینهریال تا  2750 کمینهاز  میانگین دریک کیلوگرم نارنگی  هزینه تمام شده بررسی،
 .می شودتوزیع  داري ومحصول تولیدي توسط واسطه ها خری% 5/89حدود  میانگین در ،دیگر سوياز . ریال برآورد شده است 3548

  .گزارش شده استشپشک آرد آلود  و ي مورد بررسی شامل مینوز برگ، کنه مرکبات،استان هااین محصول در  مهم  يآفت ها
  

  گریپ فروت
در استان هاي خوزستان و کرمان  در جمع،سطح زیر کشت این محصول نسبت به پرتقال و نارنگی بسیار محدود است و 

تن در  1020تن در استان کرمان و معادل  1850حدود  1390در سال در این . وت کاري بارور برآورد شده استهکتار گریپ فر 256
در استان کرمان  تن در هکتار و 6/14عملکرد هکتاري این محصول در استان خوزستان  میانگین .استان خوزستان تولید شده است

غالب این محصول در  يرقم ها .باشد میتن  27/12اري این دو استان حدود هکت عملکرد میانگین در تن در هکتار می باشد و 95/9
 به صورت% 55 تک محصول و به صورت% 45معمولی است که  يرقم ها ازو برخی  ‘تو سرخ’و  ‘بالشرد ’دو استان شامل رقم  

ح زیر کشت کمتر از سط% 95 یزه بوده و حدودمکان و نوین به صورتکشت ها از % 50حدود . دنمی شو پرورش دادهکشت مخلوط 
غیر از جامی پیرایش شکل هاي استان، گریپ فروت روي پایه نارنج پیوند زده می شود و به  این دو باغ هايدر  .یک هکتار می باشد

. شوند می غرقابی آبیاري به صورت باغ هاي% 5/97حدود  .رس می باشند کشت شده زود رس و میان يرقم ها% 75حدود . دنمی شو
نوبت و با  19در دو استان در حدود  میانگین دردوره رشد  آبیاري در شمار .گیرد به طور کلی در اوایل بهار صورت میاث باغ ها احد

در دوره  ،به جز یک مورد. از رودخانه ها تامین می شود% 70آب مورد نیاز این محصول در حدود . روز می باشد 5/11آبیاري  فاصله
  .چندان رغبتی به سمپاشی این محصول مشاهده نمی شودخفتگی گیاه، رشد و یک نوبت در دوره 

% 50در حدود  .می شود انجام خفتگی گیاهدر دوره % 60سطح زیر کشت در دوره رشد گیاهی و % 40کود دهی حدود 
 %95 در حدود می شود نجاممحلولپاشی ا به صورت% 5/2چالکود و  به صورت% 5/47کود دهی در خاك،  به صورتدهی  کود

از برداشت،  پیش %4حدود  در نیست و چشمگیرمحصول چندان  دور ریز. تازه خوري به مصرف می رسد به صورتمحصول تولیدي از
باغداران تمایلی به  .سرمازدگی و غیره بر آورد می شود ناشی از تگرگ زدگی، آسیب هاي% 10از برداشت و حدود  پس% 25/8

 در سال انجام آزمایش، هزینه احداث یک هکتار گریپ فروت کاري .بیمه شده اند باغ هااز % 15حدود . پیرایش گیاه نشان نمی دهند 
قیمت عمده فروشی  ریال و 5000ریال تا  2400هزینه تولید یک کیلوگرم محصول از . ریال برآورد می شود 27000000 میانگین در

و  آفت ها .توسط واسطه ها خریداري و توزیع می شود% 5/87 محصول تولیدي در حدود. بودریال در نوسان  8000تا  6000آن از 
  .گزارش شدندشپشک استرالیائی  و، مینوز انگومک یاد شدهاستان  این محصول در دو مهم بیماري هاي

  
  زیتون

، )هکتار 3292(، فارس )هکتار 4846(، قزوین )هکتار 6120(بیشترین سطح زیر کشت بارور زیتون در استان هاي زنجان 
دیگر صرف نظر از سطح زیر  سوياز . )11( متمرکز است) هکتار 1250(و سمنان ) هکتار 1931(، کرمان )هکتار  2457(الن گی
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تن،  88/1تن، کرمانشاه با  6/2تن، مازندران با  75/3تن، قزوین با  4مورد بررسی، استان هاي گیالن با  هاي کشت بارور در استان
هاي  استان هاي با عملکرد باال و در مقابل استان به عنوانتن عملکرد هکتاري  5/1تن و قم با  55/1تن، خوزستان با  75/1اصفهان با 
. هکتار را دارا می باشنددر کمترین عملکرد تن عملکرد هکتاري،  8/0 تن و یزد با 6/0 یلویه و بویر احمد باگتن، که 4/0سمنان با 

زیتون  يرقم هاموفقیت بیشتري نسبت به دیگر  ‘دزفول’ و ‘شنگه’، ‘روغنی’، ‘زرد’غالب زیتون در استان هاي مورد بررسی  يرقم ها
اصفهان، خراسان جنوبی، قم، ، %)95(، خوزستان %)5/98(، خراسان شمالی %)100(کشت تک محصول در استان هاي مرکزي  .دارند

جامی  به صورتاستان ها زیتون  بیشتردر . ستبیش از سایر استان ها ا%) 75(و گیالن %) 3/83(، فارس %)90(مازندران و قزوین 
استان تهران با  مورد،در این . غالب است یک هکتاراز  کمتراز یک هکتار آن بر سطح کشت  بیشسطح زیر کشت  می شود، و پیرایش

، %5/82حمد با و بویر ا یلویهگ، استان که%3/83، استان اصفهان با %96سطح زیر کشت بیش از یک  هکتار، استان مرکزي با % 100
کشت  .دارندسطح زیر کشت بیش از یک هکتار % 80راسان جنوبی و خراسان شمالی با خ، استان هاي فارس، %90استان قم با 

آبیاري سطح می شوند و غرقابی آبیاري  زیتون کاري ها اغلب .متداول است ،دیررس يرقم هازودرس و میان رس بیشتر از  يها رقم
 8 ینهمک تا نوبت در سال در استان هاي قم و کرمان 25 بیشینهاز  میانگین درآبیاري  شمار .خوردار استي برفشار از درصد کمتر زیر

نوبت در سال  9/18استان مورد بررسی در حدود  17آبیاري در   شمارو میانگین  استان خراسان جنوبی در نوسان استنوبت در 
روز در استان یزد  22 بیشینهروز در استان هاي مرکزي و خوزستان تا  8 دستکمز آبیاري ا فاصله میانگینبه همین ترتیب، . باشد می
 .باشد میروز  8/10آبیاري در استان مورد بررسی در حدود  فاصلهمیانگین . روز در استان خراسان شمالی در نوسان می باشد 30و 

 ه، فسفره و پتاسههمه استان ها از کود هاي نیتروژن در .از چشمه، قنات و چاه تامین می شود باغ هاآب مورد نیاز % 6/73حدود 
و محلولپاشی  به صورتکوددهی کمتر  .در اختیار گیاه قرار می گیرد خفتگیدوره  هم در در دوره رشد و هماستفاده می شود وکود 

 .رسد به مصرف می) خوري نه تازه و(به صورت تبدیلی  بیشترمیوه حاصل  . الکود اجرا می شودکوددهی در خاك و چ به صورت بیشتر
از  پسدر مرحله % 20تا % 4از برداشت،  یشپدر مرحله % 30 بیشینهتا % 2 کمینهمحصول تا حدودي قابل توجه است و از  دور ریز

 سایر استان، در یک زیتون به جز پیرایش درخت  .عوامل طبیعی در نوسان می باشد آسیب هايناشی از % 20تا % 3/9برداشت و از 
زیتون در استان هاي  باغ هاياز % 4/38هاي موجود در حدود  بر اساس داده. مورد بررسی در این طرح اجرا می شود هاي  استان

ریال تا  11000000 کمینههزینه احداث یک هکتار زیتون کاري از در سال انجام بررسی،  .پوشش بیمه قرار دارند زیرمورد بررسی 
 تون کاري در حدوداحداث یک هکتار زیمیانگین هزینه . بودمورد بررسی در نوسان  ریال در استان هاي 47000000 بیشینه

محصول تولیدي  .ه استدشریال برآورد  4629 میانگین درو میانگین هزینه تمام شده یک کیلو گرم محصول  ریال 23517300
آن جمله مگس میوه، چوبخوار ها، کنه قرمز، ، از آفت هاي از بیماري ها و شمار. واسطه ها خریداري و توزیع می شودتوسط اغلب 

  .گزارش شده اندزنبور زیتون و تریپس، کنه گالزا، پسیل زیتون، شپشک، کرم میوه 
  

  انار
، )هکتار 5867(، اصفهان )هکتار 7522(، فارس )هکتار 7700(بیشترین سطح زیر کشت انار بارور در استان هاي مرکزي 

) هکتار 1210(و کرمان ) هکتار 2146(، سمنان )هکتار 2401(، خراسان جنوبی )هکتار 3000(، قم )هکتار 5519(خراسان رضوي 
 ،دیگر سوياز  .هکتار زیر کشت بارور انار قرار دارد 38019مورد بررسی در حدود  هاي در استان ،در جمعو  )10( متمرکز است

یزد با  ،تن 14 کردستان باتن،  3/14تن، سمنان با  15 ران با، تهتن 16تن، قم با  4/17 ، اصفهان باتن 18استان هاي فارس با 
 ،در مقابل. باشند می استان هاي با عملکرد باال به عنوانتن عملکرد هکتاري  10مازندران، کرمانشاه و مرکزي با  ،تن 7/13

خوزستان و زنجان  ،تن 8با خراسان رضوي  ،تن 5/8قزوین با  ،تن 7/5خراسان جنوبی با  ،تن 5هاي چهار محال و بختیاري با  استان
 يها رقمهاي انار خیز کشور در استان . تن عملکرد هکتاري کمترین عملکرد هکتاري را دارا می باشند 1/6تن و کرمان با 2/8با 
 سطح زیر رقم هابه سایر  نسبت ‘شهسوار’ و ، ‘کیوانی’، ‘آق انار’، ‘میخوش’، ‘کب شیشه’، ‘ادري’، ‘رباب’، ‘راوندي’، ‘ملس’
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، مازندران %)95(، زنجان %)100(کشت تک محصول در استان هاي مرکزي، قم و سیستان و بلوچستان  .ت بیشتري دارندکش
. ها است نبیشتر از سایر استا%) 6/77( و اصفهان%) 80(بختیاري  چهار محال و، %)80(، قزوین ، سمنان)%3/83(، خوزستان %)90(

بیشتر از انار سطح کشت کمتر از یک هکتار  . می شود پیرایشروش هاي مختلف استان هاي مورد بررسی، انار به  بیشتردر 
 و کردستان، یزد،در و  % 100بختیاري  و محالاستان هاي تهران و چهاردر . می باشدآن از  بیشتر و کشت یک هکتار هاي سطح

در اغلب استان هاي مورد  .است تارر از یک هککشت کمت سطح هايکشت انار در % 80و % 7/89، %90خراسان شمالی به ترتیب 
می شوند و غرقابی آبیاري  انارستان ها اغلب .دیررس متداول است يرقم هارس و میان رس بیشتر از زود يرقم هابررسی، کشت 

قم،  نوبت در سال در استان هاي تهران، 30 بیشینهآبیاري از  شمار .از درصد هاي پایین تري برخوردار است فشار زیرآبیاري  سطح
یلویه و گو که ،بختیاري ونوبت به ترتیب در استان هاي خراسان شمالی، چهار محال 5/9نوبت و  6نوبت،  5 کمینهتا کردستان 

روز در استان هاي یزد،  12بیشینهروز در استان کردستان تا  6 کمینهآبیاري از  فاصلهترتیب  به همین. احمد متغیر است بویر
هاي مورد بررسی از  انارکاري در استان سطح هايآب مورد نیاز % 76بختیاري در نوسان است، و  و خراسان جنوبی و چهار محال

در همه استان ها از . بر کشت پائیزه ارجحیت دارد انار بررسی ها نشان داد که کشت اوایل بهار. چشمه، قنات و چاه تامین می شود
به کوددهی اغلب . می شود انجام خفتگی گیاهاستفاده می شود وکود دهی در هر دو دوره رشد و  پتاسه، فسفره و نیتروژنهکود هاي 

عمده  درمیوه حاصل  .محلولپاشی اجرا می شود به صورتچالکود بوده و به میزان کمتر  به صورتدر خاك و کمتر  قرار دادن صورت
، پس از %4/9برداشت بیش از  پیش ازاست و  چشمگیر سبتبه ن کل درمحصول  دورریز .تازه خوري به مصرف می رسد به صورت

پیرایش درخت انار در همه استان هاي مورد  .می باشد% 9/21ناشی از عوامل طبیعی در حدود  آسیب هايو % 17برداشت در حدود 
در سال . ه قرار دارندپوشش بیم زیرانار  باغ هاياندکی از هاي مورد بررسی درصد  در حال حاضر در استان. بررسی اجرا می شود

ریال و هزینه تمام شده یک  23100000در حدود ) استان ها براي کلیه میانگین در(یک هکتار انارکاري انجام بررسی هزینه احداث 
در استان هاي . توزیع می شودواسطه ها  توسطمحصول تولیدي اغلب . ه استشد ریال بر آورد 3445 میانگین درکیلوگرم محصول 

 ها، کرم سفید ریشه، سفیدك، کنه، تود کرم گلوگاه انار، پوسیدگی طوقه، نما ،انار بیماري هاي مهمو  آفت هاسی مورد برر
  .ترشیدگی میوه گزارش شده اند و هاچوبخوار

  
  انجیر 

هاي  و کمترین سطح زیر کشت این محصول دراستان) هکتار 30100(بیشترین سطح زیر کشت بارور انجیر در استان فارس 
با این . )8( متمرکز است) هکتار 26(و خوزستان ) هکتار 20(، خراسان شمالی )هکتار 23(بویر احمد  یلویه وگ، که)هکتار 10(ران ته

تن  3/5استان مورد بررسی در حدود  10ح زیر کشت، میانگین عملکرد هکتاري این محصول در حال بدون در نظر گرفتن سط
از میان  .می باشند ‘زرد’و  ‘شیشه کب’، ‘شهسوار’، ‘سیاه’، ‘سبز’شامل % 7/84ها بیش از  غالب در این استان يرقم ها .باشد می

 به صورت% 6/79 تک محصول و به صورت کشت انجیر% 4/20 در این استان ها در حدود .است زودرس% 4/98رقم هاي کشت شده، 
زیر کشت کمتر از یک هکتار  سطح هاي% 6/75سنتی کشت می شوند و  به صورت باغ ها% 4/71حدود  .کشت مخلوط است

از % 4/99. شود انجیر استفاده می پیرایشدر  روش هاجامی است و در اغلب موارد از سایر  به صورت گاهیپیرایش درختان . باشند می
. ز می باشدرو 10در حدود  آبیاري فاصلهنوبت و  3/15آبیاري در سال  شمار. دشو غرقابی آبیاري می به صورت انجیر زیر کشت سطح

 1 کمینه سمپاشی ها در دوره رشد گیاه شمار. از رودخانه ها تامین می شود% 2/37زیر کشت در حدود  سطح هايآب مورد نیاز 
می شود و حدود  انجام گیاه خفتگیدر طول دوره رشد و  پتاسه، فسفره و نیتروژنهتجویز کود هاي . نوبت می باشد 2 بیشینهنوبت و 

در استان % 8/28کمینه کود در خاك از  قرار دادن به صورتی دهکود .به کار برده می شود وره رشد گیاهدهی در دکود% 6/39
در استان مرکزي تا % 4کمینه چالکود از  به صورتو کود دهی  زي متغیر استدر استان مرک% 95بیشینه خراسان جنوبی تا 

 به صورت% 25استان مورد بررسی در حدود  10درختان انجیر در . باشد یلویه و بویراحمد در نوسان میگدر استان که% 100بیشینه
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محصول در مراحل  دور ریز .خوري به مصرف می رسدتازه به صورت% 8/81محصول تولیدي در حدود  شوند محلولپاشی کود دهی می
درخت انجیر در  .باشد می% 18ناشی از عوامل طبیعی در حدود  آسیب هايو % 25/16و پس از برداشت % 45/9پیش از برداشت 

بیمه انجیرستان ها . کشت در اوایل بهار بیشتر مورد توجه است. پیرایش انجام نمی شوددر مواردي نیز  و می شوداغلب موارد پیرایش 
هزینه احداث یک هکتار در سال آزمایش،  .است در استان هاي دیگر متداول نمی باشد% 25مقدار ه جز در استان فارس که ب

استان مورد بررسی معادل  10میانگین در  در و ریال متغیر است 50000000 بیشینهریال تا  11000000از  میانگین درري انجیرکا
ریال  10000 بیشینهریال تا  2000 کمینههزینه تمام شده یک کیلوگرم انجیر از در سال انجام بررسی،  .ریال می باشد 23262400

و  آفت هاعمده  .کرده و توزیع می کنندمحصول تولیدي انجیرکاران را خریداري % 100تا % 85 کمینهواسطه ها  وبود در نوسان 
همچنین خسارت از کنه، کرم چوبخوار، شته، کرم طوقه و ریشه، شانکر، ترشیدگی میوه و  ها عبارت بیماري هاي شایع در انجیر کاري

هاي کاشت، داشت و برداشت این محصول در سطح یک  ینهمیانگین هزدر سال انجام بررسی، در ضمن . پرندگان می باشندتوسط 
  .ریال بر آورد می شود 15084200هکتار 

  
 کیوي

سطح زیر کشت بارور کیوي در . )13، 12( عمده در دو استان گیالن و مازندران متمرکز شده است به صورتکشت کیوي 
رقم غالب مورد کشت در . تن بر آورد شده است 5/22ري تن و عملکرد هکتا 182019هکتار، با تولید  6114 در جمعاین دو استان 

. کشت سنتی می باشد به صورت% 83تک کشت و حدود  به صورتآن % 55، که حدود %)5/72حدود ( ‘هایوارد’این دو استان رقم 
 به صورتیاه در هر دو استان این گ زیر کشت، سطحی بیشتر از یک هکتار دارند و زمین هاياز % 60در استان مازندران حدود 

. می باشند %25حدود  زودرس و میان رس در این دو استان يرقم ها .کشت بهاره اغلب متداول تر است. می شود پیرایشداربستی 
 در آبیاري فاصله نوبت و 5/12آبیاري در این دو استان  شمار میانگین. دانجام می شوغرقابی به صورت آبیاري  و% 5/96 حدود

از طریق رودخانه تامین % 5/72در این دو استان در حدود  میانگین درآب مورد نیاز این گیاه . ورد شده استروز بر آ 15 میانگین
تجویز کود هاي . شده است گزارشیک نوبت  گیاه خفتگینوبت و در دوره  5/2در دوره رشد در حدود  باغ هامپاشی س شمار .شود می

کوددهی  .اجرا می شود در دوره رشد گیاه% 15کود دهی حدود  شود، و می انجامال کیوي هر س باغ هايدر  پتاسه، فسفره و نیتروژنه
 .می شود انجاممحلولپاشی  به صورت% 5/7چالکود و  به صورت% 5/17خاك، اضافه کردن به  به صورت% 75میانگین در حدود  در

و % 5/7از برداشت معادل  یشپبه مرحله  مربوط دور ریزتازه خوري به مصرف می رسد و  به صورت% 95محصول تولیدي در حدود 
هزینه احداث در سال انجام بررسی  در هر دو استان درخت کیوي پیرایش می شود، و. بر اورد شده است% 20پس از برداشت معادل 
در  ويهزینه تولید یک کیلوگرم کی. ریال بر آورد شده است 13800000میانگین دو استان معادل  به صورتیک هکتار کیوي کاري 

ریال و به همین ترتیب قیمت عمده فروشی یک  4500ریال و در استان مازندران معادل  3500در استان گیالن  سال این بررسی
محصول  از .ریال بر آورد شده است 7000در استان مازندران معادل  ریال و 5500کیلوگرم از این محصول در استان گیالن معادل 

سال میانگین هزینه هاي کاشت، داشت و برداشت کیوي در  .خریداري و توزیع می شودها  واسطهتوسط % 5/92تولیدي در حدود 
  .بود 7150000  حدودبررسی 

  
  بررسی کلی محصول ها

  .گزارش شده است 1در جمع، سطح زیر کشت محصول هاي مورد بررسی با میزان تولید، همراه با عملکرد در جدول 
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مورد بررسی در تمام  نیمه گرمسیري هاي گرمسیري و ولید و میانگین عملکرد محصولزیر کشت، میزان ت  سطح: 1جدول 
  .بررسی مورد هاي استان

سطح زیر کشت   نوع محصول  ردیف
  )هکتار(بارور 

سطح زیر کشت 
  )هکتار(نهال 

  میزان تولید
  )تن(

  میزان عملکرد 
  )تن در هکتار(

  9/4  5/767830  3/35768  3/158322  خرما   1
  14  2061308  7/20971  78083  پرتقال  2

  8/12  6/434010  3239  14518  نارنگی   3
  27/12  1952  19  256  گریپ فروت   4
  52/1  30444  26392  241495  زیتون   5
  6/10  2/491381  6445  41389  انار   6
  9/5  27284  3/4131  2/33186  انجیر   7
  5/22  182019  852  6114  کیوي   8

  
  .آمده است 2در جدول  آبیاري و منابع آلی محصول هاي مورد بررسی مارشدر بررسی کلی میانگین روش و 

  
در تمام  مورد بررسی نیمه گرمسیري منابع آبی در کشت میوه هاي گرمسیري و آبیاري و شمارن روش آبیاري، میانگی: 2جدول 

  .استان هاي بررسی شده

آبیاري  شمار  روش آبیاري  نوع محصول  ردیف
  )نوبت(

  آبیاري  فاصله
  )روز(

  منابع آبی

غرقابی 
(%)  

 زیر
  (%)فشار

رودخانه
(%)  

سایر 
  (%) منابع

  4/67  6/32  8/12  16/14  5/19  5/80  خرما   1
  1/44  9/55  4/12  75/16  5/26  5/73  پرتقال  2
  5/41  5/58  9/11  9/13  28  72  نارنگی   3
  30  70  5/11  19  5/2  5/97  گریپ فروت   4
  8/71  2/28  7/17  30  30  70  زیتون   5
  8/70  2/29  8/9  2/18  7/13  3/86  انار   6
  4/72  8/27  6/12  14  65/0  35/99  انجیر   7
  5/27  5/72  15  5/12  5/3  5/96  کیوي   8

  
 3در جدول  در این طرح محصول هاي مورد بررسی روش هاي کوددهی، زمان کود دهی بررسی داده ها در مورد 

  .بندي شده است جمع
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هاي  در تمام استان مورد بررسی نیمه گرمسیري هی و زمان کوددهی درختان میوه گرمسیري ون روش کود دمیانگی:  3جدول 
  .بررسی شده

  زمان کود دهی     نوع کودهی   نوع محصول  ردیف
کوددهی در 

  (%)خاك
  چالکود

 (%)  
در دوره     (%)محلول پاشی 

  (%)رشد 
خفتگی در دوره 

  (%)گیاهی 
  3/26  7/63    2/1 3/40  5/58  خرما   1
  4/52  6/47    3/14 9/22  8/62  پرتقال  2
  9/46 1/53    8/6  2/27  66  نارنگی   3
  60  40   5/2  5/47  50  گریپ فروت   4
  7/61  3/38    7/13  9/35 4/50  زیتون   5
  7/63  3/36    1/15  7/29  2/55  انار   6
  1/66  9/33    2/22  4/27  4/50  انجیر   7
  85  15    5/7  5/17  75  کیوي   8

  
  .اندشده هکتار آورده  1درصد کشت تک محصول و سنتی و سطح هاي کمتر از ، میانگین 4دول دیگر، در ج سوياز 

  
مورد گرمسیري  نیمه کمتر از یک هکتار میوه هاي گرمسیري و سطح هايمیانگین کشت تک محصول، کشت سنتی  و : 4 جدول
  .در تمام استان هاي بررسی شده بررسی

  (%)هکتار  یک کمتر از سطح هاي  (%)سنتی  کشت  (%)کشت تک محصول   نوع محصول  ردیف
  6/38  3/68  76  خرما   1
  2/36  7/54  7/56  پرتقال  2
  43  3/40  8/66  نارنگی   3
  65  25  45  گریپ فروت   4
  6/25  8/41  7/81  زیتون   5
  7/50  5/74  4/67  انار   6
  1/79  73  4/20  انجیر   7
  40  95/82  55  کیوي   8

  
ز برداشت و آسیب هاي طبیعی آن ها، در محصول هاي مورد بررسی پیش و پس ا دورریزد درصداده هاي حاصل از میانگین 

  .نشان داده شده است 5جدول 
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 میوه هاي گرمسیري وعوامل طبیعی  آسیب هاياز برداشت وپس از برداشت و  یشپمحصول در مرحله  دورریزمیانگین : 5جدول 
  .سی شدهدر تمام استان هاي برر مورد بررسی نیمه گرمسیري

  (%)عوامل طبیعی  آسیب هاي  (%)پس از برداشت   دورریز  (%)از برداشت  یشپ  دور ریز  نوع محصول  ردیف

  2/13  95/14  6/11  خرما   1

  -  8/15  47/10  پرتقال  2

  75/17  6/11  1/6  نارنگی   3

  -  25/8  4  گریپ فروت   4

  4/16  5/11  3/16  زیتون   5

  6/22  17  67/8  انار   6

  2/14  3/13  28/10  انجیر   7

  -  20  5/7  کیوي   8

  
  .آورده شده است 6فروش محصول هاي گرمسیري و نیمه گرمسیري مورد آزمایش، توسط واسطه ها یا تعاونی ها در جدول 

  
در تمام یا تعاونی ها  از طریق واسطه ها و مورد بررسی نیمه گرمسیري میانگین نحوه فروش محصول هاي گرمسیري و: 6جدول 

  ي بررسی شدهاستان ها

  (%)فروش از طریق تعاونی ها   )%(فروش از طریق واسطه ها   نوع محصول  ردیف

  20  80  خرما   1

  4/10  6/89  پرتقال  2

  5/10  5/89  نارنگی   3

  5/12  5/87  گریپ فروت   4

  6/26  4/73  زیتون   5

  5/28  5/71  انار   6

  7/3  3/96  انجیر   7

  5/7  5/92  کیوي   8
  

 7به شرح جدول شماره  1390در سال هاي الزم براي تولید محصول هاي مورد بررسی  هزینه میانگین میزان بیمه وبررسی 
  .باشد می
  



 خوشخوي و همکاران

104 

 

هاي  رم محصول و میزان تازه خوري میوههزینه تمام شده یک کیلوگ هزینه احداث یک هکتار، ،باغ هايمیانگین بیمه : 7جدول 
   .پژوهشدر سال انجام  هاي بررسی شده در تمام استان مورد بررسی نیمه گرمسیري گرمسیري و

 باغ هايبیمه   نوع محصول  ردیف

(%)  

هزینه احداث یک 

  )ریال(هکتار 

هزینه تولید یک کیلوگرم 

  )ریال(محصول 

  میزان تازه خوري

 (%)  

  7/86  4600  25578125  11/45  خرما  1

  84  3357  25807500  16/26  پرتقال  2

  9/92  3548  25843300  6/15  نارنگی  3

  95  3700  27000000  5/17  گریپ فروت  4

  43/1  4629  23517300  35/40  زیتون  5

  7/76  3350  15173000  6/27  انار  6

  8/81  4714  23262400  2/22  انجیر  7

  95  4000  13800000  -  کیوي   8
  
  

  هاي گرمسیري و نیمه گرمسیري تولید میوه آسیب شناسی
دلخواه و بدون ه باغداران همچنان ب بررسی نشانگر این است کهورد عملکرد هکتاري محصول هاي م بررسی میزان تولید و

به  گاهی شده و ایجادمراکز خدماتی اقدام به میوه کاري می نمایند که در نتیجه مسائل زیادي  توصیه هايبدون  و بررسی هاي الزم
به عمر فیزیولوژیکی و اقتصادي باغ ها  وکاهش عملکرد هکتاري  دیگر سوياز  .انجامدحذف درصدي از باغ ها در کوتاه مدت می 

نتایج حاصل از این بررسی ها نشان  ،براي مثال. خاطر رعایت نکردن مدیریت باغ در کاشت، داشت و برداشت محصول ها می باشد
بسیار  بیماري هاو  آفت هاسمپاشی ها بر علیه همچنین . مورد توجه باغداران نمی باشد در حال حاضر پیرایش الزم،می دهد که 

با غلظت هاي کمتر یا بیشتر استفاده  و بی اثر، نهکههاي  مانجام نمی شود و گهگاه استفاده از سناسب در موقع م محدود بوده و
 شیمیاییاستفاده از کودهاي . می گرددآلودگی محیط زیست و  ها زابیماریو  آفت ها مقاوم شدن شود که در هر دو مورد موجب می
گیاه بیش از نیاز  اغلب کوددهی خاك صورت نمی گیرد و بافت خاك، نوع کود، سن گیاه و حاصلخیزي با مدیریت متناسب با نیز

در  هزینه هاي کاشت، داشت و برداشت راهم هاي مخلوط  متر از یک هکتار، کشت سنتی و کشتکباغ هاي  وجود درصد. است
پذیر بودن برخی از میوه هاي مطرح در این طرح مانند  به آسیببرداشت محصول با توجه  .دنمی دهافزایش  مقایسه با باغ هاي بزرگ
زمان تحویل محصول به مراکز  تا و فراورده حاصل انجام شود زمان برداشتدقت ویژه اي در زیتون، باید با  خرما، کیوي، انار انجیر و

 هاي هضرب حدودي می توانند تاوگریپ فروت که میوه هاي مقاوم مانند پرتقال، نارنگی درباره  .نبیند آسیبی یا فرآوري بسته بندي و
با این وجود همچنان که در نتایج آورده شد . رنگ پذیري برداشت شود ی را تحمل کنند باید میوه در نهایت رشد و نمو ویجاه جاب
  .استچشمگیر  مورد بررسی محصول هايبرخی از  ریزدور

وجود سطح هاي بسیار قابل توجه . کاران کشور استبازاریابی و فروش محصول یکی از مهمترین دغدغه هاي میوه 
کاري در کشور، ضعف توان مالی باغداران در برداشت و عرضه محصول به مراکز توزیع و فروش، عدم وجود تشکل هاي صنفی  میوه

. ادي را در بر دارددشواري هاي زیهمیشه  ترابريمدافع منافع میوه کاران و عوامل توزیع و عرضه محصول، مشکل راه هاي ارتباطی و 
بر  کند همیشه عرصه را می واسطه گري تبعیت سازوکاروجود سیستم خرید و فروش میوه به صورت خاص در کشور که از یک 
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کمتر از  گاهیچند قابل توجه و با کیفیت هم باشد به بهاي اندك و  در بسیاري موارد، محصول هر کاران تنگ تر می کند و میوه
  .ضه می شودهزینه هاي تولید عر

  
  پیشنهاد ها

 هاي که براي بهره برداري منطقی و اصولی از امکاند ننشان می دههمراه با تجربه هاي نویسندگان هاي این طرح  بررسی
صرفه کردن  جمع با در عمر اقتصادي باغ هاي میوه وو  کیفیت محصول افزایشافزایش عملکرد هکتاري،  منظوره بالقوه موجود ب

  :دشرح زیر مورد توجه قرار گیره زان بچندي توسط مسئولین و برنامه ری ه هايتکشور باید نک کاري وهاقتصاد صنعت می
هاي  مناطق مستعد و همزمان اصالح باغ امکان توسعه کشت این محصول ها در به منظورپیش بینی و تنظیم یک برنامه مدون  - 1

این سرمایه ها براي  ترتیب از اتالف سرمایه هاي ملی جلوگیري شود وغیر بازده تا بدین  نیمه متروکه و حذف باغ هاي متروکه و
  .صرفه اقتصادي اختصاص داده شود با با بازده مطلوب و هاي مناسب و زمین

کمترین خطا در  کهانتخاب نهال و احداث باغ به گونه اي طراحی شود  شایسته است که زمینه هاي الزم براي انتخاب زمین، - 2
ابالغ  مراکز مدیریتی تعیین و سويو باغداران موظف به رعایت اصولی باشند که از  وجود داشته باشدصنعتی احداث کشت هاي 

 .گذاري شود متناسب با آن سرمایه مناسب هر محصول مشخص شود و اقلیمیشود تا در نهایت زمین، نهال و شرایط  می

است که در حال  نشانگر این ،اي مختلف مورد نظر در این طرحداده ها بر اساس اطالعات جمع آوري شده از استان ه واکاوي - 3
 درنظر گرفتنتک کشت و بدون  به صورتحاضر کشت محصول هاي مورد نظر در این طرح به ندرت و در درصد هاي محدود 

باید  باغ یتمدیر .است غالبکشت مخلوط و عمل آوري سنتی این محصول ها در بسیاري موارد  کشت می شود و نویناستانداردهاي 
ي متداول در تغذیه گیاهان ها روشاستفاده از . شود انجامآموزش هاي الزم از طریق مراکز خدماتی  همراه با بر اساس برنامه منظم و

ی توسط اندام هاي گیاه را بهبود یی در دوره رشد گیاه می تواند در جذب مطلوب مواد غذاشمحلولپا یا مانند کوددهی به روش چالکود
در استفاده از این نهاده ها جلوگیري  زیاده رويناشی از  یمحیطزیست مصرف این نهاده ها را کاهش داده و از آلودگی هاي  وبخشد 
  .نماید

به بهاي  داده ها نشان می دهد که عرضه مناسب محصول که حاصل تالش میوه کاران در طول سال بوده و واکاويبررسی ها و  - 4
هاي الزم  جدي مانند نبود سردخانه است اغلب با دشواري هايدست آمده ه هاي قابل توجه مدیریتی ب هزینه سرمایه گذاري کالن و

شرایط خاص در محیط هاي مناسب و یا  در به موقع برداشت و فساد پذیرند، بایداین محصول ها که  ییجا از آن. شود می روبه رو
  .انبار نگهداري شوند

اوایل  ی در کشور اغلب خطر سرماهاي اتفاقی دریاي گرمسیري و نیمه گرمسیري از نظر جغرافیاهر چند موقعیت استقرار میوه ه -  5
طبیعی دیگر مانند تگرگ زدگی، آتش سوزي،  آسیب هاي هايمنتفی نموده است با این حال در بیشتر موارد خطرتا حدي بهار را 

و محصول هاي باغی می تواند ثبات تولید و بهره برداري  باغ هابیمه  نبنابرای. وجود دارد باروريبارندگی هاي بازدارنده گرده افشانی و 
 .سازدرا مطمئن تر 

  
  نتیجه گیري کلی

کشت و عمل آوري درختان میوه گرمسیري و نیمه گرمسیري به ویژه خرما، پرتقال، نارنگی، گریپ فروت، زیتون، انار، انجیر 
برگزیده داخلی صورت  يرقم هایا برخی  اصالح شده خارجی و يرقم ها ي ازو کیوي در یکی دو دهه اخیر اغلب بر اساس بهره گیر

توسعه و گسترش کشت این گیاهان به موازات تامین نیاز هاي داخلی که تابعی از افزایش جمعیت و نیاز به مصرف بیشتر . گرفته است
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در اختیار این  نامناسبنسبت هاي به  جمع زمینکه در  ، هر چنداست از این میوه ها در جیره غذائی، موضوعی بسیار در خور توجه
   .گیاهان قرار گرفته است

کیلوگرم  4900 1390استان مورد بررسی در سال  9که میانگین عملکرد هکتاري خرما در  در این پژوهش مشخص شد
استان  9اري پرتقال در به همین ترتیب، میانگین عملکرد هکت. اندکی افزایش نشان می دهد) 6( 1387باشد که نسبت به سال  می

کیلوگرم، میانگین عملکرد هکتاري گریپ فروت  12800استان مورد بررسی  8کیلوگرم، میانگین عملکرد هکتاري نارنگی در  14000
کیلوگرم، میانگین  1520استان مورد بررسی  17کیلوگرم، میانگین عملکرد هکتاري زیتون در  12270استان مورد بررسی  2در 

 5900استان مورد بررسی  10کیلوگرم، میانگین عملکرد هکتاري انجیر در  10600استان مورد بررسی  20ري انار در عملکرد هکتا
 چشمگیريباشد که روي هم رفته افزایش  کیلوگرم می 22500استان مورد بررسی  2و میانگین عملکرد هکتاري کیوي در  مکیلوگر

میالدي بر اساس  2007مثال تولید خرماي ایران درسال  به عنوانوري است که الزم به یادآ .دنده نشان می 1387نسبت به سال 
کل تولید  )2، 1( بر اساس آمار نامه رسمی کشور 1387که در سال  )4، 3( تن گزارش شده است 1000000 "فائو " گزارش رسمی
مهمترین کشور در حال حاضر  کهبه ذکر است الزم . تن برآورد شده است 4/1006348به همان میزان و برابر  به تقریبخرماي ایران 

، 5( تن خرما تولید کرده است 1130000میالدي معادل   2007تولیدکننده کنونی خرما در جهان کشور مصر می باشد که در سال 
7(.  

نیمه  بالقوه موجود در مناطق کشت و عمل آوري محصول هاي گرمسیري وهاي این طرح نشانگر ظرفیت هاي  بررسی
 .ها می باشد ي تولید مطلوب این قبیل از محصولکافی برا فالت قاره ایران داراي توان گویاي این واقعیت است کهاست و  ريمسیرگ

نویدبخش  ،را مانند دیگر مناطق مساعد جهان فراهم می کند آوري این محصول ها و خاکی که عمل اقلیمیمطلوب  شرایطوجود 
قابل توجه این محصول ها در مقایسه با عملکرد در به نسبت دیگر مقایسه عملکرد  سوي از .ی صنعت میوه کاري کشور استیشکوفا

برخی کشور هاي مهم تولید کننده این فرآورده ها در جهان نشان می دهد که این فالت قاره می تواند در برخی از زمینه ها رقیب 
ماي کشت این محصول ها در ایران بسیار روشن و امیدوار می رسد دور ن به نظر. اصلی این محصول ها در بازار هاي جهانی باشد

ي کشت نیمه متراکم، اصالح و بهبود روش هاگیري از  ي مناسب و سازگار با محیط، بهرهرقم هابهره گیري از  به ویژه. کننده است
هاي  صول و غیره راهکار، بیمه محصول ها، فعال کردن تعاونی هاي تولید و عرضه محدورریززمینه هاي مدیریتی در جهت کاهش 

کاربردي هستند که شتاب فزاینده اي را در جهت افزایش تولید، بهبود عملکرد هکتاري، اصالح کیفیت محصول و در نهایت تامین 
 در جمع ،بخشی از این محصول ها به بازار هاي خارجی صادر کردنهاي مصرفی متناسب با افزایش جمعیت و در کنار آن  نیاز

  .دهند ا نوید میاد صنعت میوه کاري کشور ری اقتصیشکوفا
  

  سپاسگزاري
محترم فرهنگستان جمهوري اسالمی ایران به  هاي شاخه علوم باغبانی گروه کشاورزي فرهنگستان علوم بدین وسیله از مقام

ران محترم جهاد خاطر تامین اعتبار الزم براي اجراي این طرح و همچنین از همکاري کلیه کارشناسان و مسئولین از جمله مدی
  .یداي تابعه تشکر و قدر دانی می نماکشاورزي استان هاي مورد بررسی، مراکز خدماتی استان ها و دیگر واحد ه
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Present State  and Suggestions for Quantitative and Qualitative Improvement of 

Important Tropical and Subtropical Friuts in Iran 

 
M. Khosh-Khui1, V. Grigurian, E. Tafazoli and M. Mobli and (deseased) R. Omidbeygi2 

 
The present state and  date, sweet orange, mandarin, grapefruit, olive, pomegranate, fig and kiwi 

production in Iran was investigated in 2010-2011. Based on the statistics published by Ministry of 

Agricultural Jihad, important fruit producing provincesand a few cities in each province were determined 

andusing a questionnaire, pertinent information was collated from these centers. Provinces selected were 

Boushehr, Chaharmahal-Bakhtiari, Fars, Golestan, Isfahan, Kerman, Kermanshah, Kohgiluieh and 

Boyerahmad, Khuzistan, Lorestan, Markazi, Mazandaran, North Khorasan, Qazvin, Qom, Guilan, Razavi 

Khorasan, Semnanm, Sistan and Baluchestan, South Khorasan, Tehran, Zanjan, and Yazd.The analysis of 

data showed that average yield per hectare were 4900 kg for date, 14000 kg sweet orange, 12800 kg for 

mandarin, 12270 kg for grapefruit, 15200 kg for olive, 10860 kg for pomegranate, 5900 kg for fig and 22500 

kg for kiwi. In this investigation all measured characters were analysed and discussed. Also, suggestions 

were made for improving quality and quantity of these crops.  

Key words: Citrus crops, Date, Fig, Kiwi Olive, Pomegranate. 
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