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مقدمه

تاغذاراى تا اصَل اٍلیِ کؾت پزؽیي الین تْیِ ٍ در

لیوَتزػ هعوَلی (هکشیکي الین) در دِّ ی گذؽتِ تا

اختیار تاغذارى هٌطقِ قزار هی گیزد.

عطح سیز کاؽتی تالغ تز ّ 5000کتار یکی اس هْوتزیي

معرفی پرشیه الیم

گًَِّای هزکثات در ؽْزعتاىّای خٌَتی هٌطقِ

پزؽیي الین ) (Persian limeتا ًام علوی Citrus

پريرش پرشیه الیم

خیزفت ٍ کٌَْج (ؽْزعتاىّای خیزفت  ،عٌثزآتاد،

 latifoliaدارای هیَُّائی در اًذاسُ هتَعط تا درؽت،

Citrus latifolia

فاریاب ،کٌَْج ٍ هٌَخاى)تَدُ اعت.کِ اقتصاد تَلیذ

ؽثیِ تِ هیَُ لوَى تا ًَک کؾیذُ یا تیضَی کَتاُ  ،تِ

کٌٌذگاى هزکثات تا حذ سیادی تِ آى ٍاتغتِ تَدُ ،

گزد ،پَعت ًاسک ،عطح هیَُ صاف  ،تذٍى تذر ٍ

شناسنامه

هعذالک تکثیز تا تذر (اسدیاد خٌغی) ٍ حغاعیت تِ

گاّی تذردار اعت .ایي رقن در ایاالت هتحذُ آهزیکا
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دارای تیؾتزیي عطح سیز کؾت تَدُ ٍ در غزب
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را تَخَد آٍردُ اعت  .تگًَِایکِ عطح سیز کاؽت آى

ٌّذٍعتاى ًیش در حال گغتزػ هیتاؽذ .ایي رقن اٍلیي

تِ ؽذت کاّؼ یافتِ( در حال حاضز کوتز اس 1000

تار اس ایزاى تِ اعتزالیا ٍ آهزیکا هٌتقل ٍ تِ ّویي لحاظ تِ

ّکتار ) ٍ تا رًٍذ کًٌَی قطعا در عالْای آیٌذُ هدثَر تِ

الین ایزاًی هعزٍف گزدیذ  ،پزؽیي الین هدذدا" در عال

ٍارادات آى تا قیوت ّای گشافی خَاّین تَد.

ٍ 1350ارد ایزاى ؽذ.
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معايوت پژيهشی
كمیته اوتشارات

تٌاتزایي تا تَخِ تِ ًتایح هطالعات صالحی ٍ
ّوکاراى( ) 1384هثٌی تز هتحول تَدى پزؽیي الین تِ
تیواری خارٍک لیوَتزػ ،تزرعی عاسگاری ایي رقن تِ
هٌظَر خایگشیٌی احتوالی لیوَتزػ هعوَلی در هٌطقِ اس
عال  92آغاس ؽذُ ٍ تِ لحاظ اّویت تَععِ پزؽیي الین
هعاًٍت تاغثاًی ٍسارت خْاد کؾاٍرسی اقذام تِ کؾت
تعذادی ًْال پزؽیي الین تِ عٌَاى پایلَت در هٌاطق
پزٍرػ الین کؾَر اس خولِ خٌَب اعتاى کزهاى ًوَدُ
اعت .تٌاتزایي تا تَخِ تِ خاتوِ ًیافتي پزٍصُ ّای
تحقیقاتی هزتثط  ،ایي دعتَرالعول خْت آؽٌایی

در هٌطقِ عِ ٍاریتِ پزؽیي الین تِ اعاهی ، de-persa
 ٍ Iac-sraتاّیتی الین اس عال  92رٍی عِ پایِ تکزایی ،
ٍلکاهزیاًا ٍ ًارًح در هٌطقِ ًزاب هَرد تزرعی قزار
گزفتِ اعت .هؾاّذات اٍلیِ ًؾاى هی دّذ کِ رقن

 de-persaتز رٍی پایِ ًارًح ٍ ٍلکاهزیاًا اس عاسگاری

اعتفادُ اس تاد ؽکي سًذُ هثل عشهاًیا  ،اکالیپتَط  ،گش ٍ

تْتزی تزخَردارهی تاؽٌذ.

 ....در فاصلِ  10هتزی اس آخزیي ردیف درختاى در

هیَُ ّای ایي رقن در ؽزایط هٌطقِ درؽت تز اس لیوَ

عالْای اٍلیِ تَیضُ در هٌاطق خٌَتی تاد خیش تَیضُ در

تزػ هعوَلی ٍ کوی کَچکتز اس لیوَی لیغثَى تَدُ ،

هغیز تادّای غالة ضزٍری هی تاؽذ.

دارای آب سیاد ،پَعت صاف ٍ هعطز ٍ تذٍى تذر ٍ تا

ًْالْای گلذاًی ٍ تَلیذ ؽذُ در گلخاًِ دارای تزگْای

قاتلیت هاًذگاری آب هی تا ؽٌذ.

لطیف ٍ تافت حغاعتزی ّغتٌذ لذا تایذ در تاهیي ٍ حفع
رطَتت خاک تا عیغتن آتیاری هٌاعة اقذام کزد.در
ؽزایط هٌاعة ٍ هزاقثت خَب ًْ ،الْا اس عال عَم ٍارد
تاردّی ؽذُ ٍ اس عال پٌدن تِ تاردّی اقتصادی هی
رعٌذ.
تا تَخِ تِ تدزتِ کن در خصَؿ کؾت پزؽیي الین ،
پیؾٌْاد هی ؽَد تاغذاراى هحتزم در کلیِ هزاحل اس

سیستم كشت پرشیه الیم
تا تَخِ تِ رؽذ رٍیؾی هحذٍدتز پزؽیي الین پیًَذی

ًظزات کارؽٌاعاى تاغثاًی  ،تغذیِ گیاّی ٍ گیاّپشؽکی
تْزُ هٌذ ؽًَذ .

ًغثت تِ لیوَ تزػ هعوَلی  ،در ؽزایط کَّغتاى عیغتن

-2احوذپَر  ،احوذ  . 1393.تزرعی عاسگاری پزؽیي الین تز

کؾت هغتطیلی تا فَاصل کؾت  5*6هتز ٍ در ؽزایط

رٍی پایِ ّای هختلف هزکثات در هٌطقِ خیزفت ٍ کٌَْج.

دؽت عیغتن کؾت هزتعی تا فَاصل  6*6هتز پیؾٌْاد هی

گشارػ ًْایی تِ ؽوارُ .46075

گزدد .اس طزف دیگز تا تَخِ تِ ایٌکِ ًْالْای پزؽیي

-3تَکلی ،اهیزرضا .1384 .تزرعی اثزات پایِّای هختلف تز

الین عوذتا گلذاًی ٍ در ؽزایط گلخاًِ تَلیذ ؽذُ اًذ

خَاؿ کوی ٍ کیفی عِ رقن الین (پزؽیيالین ،هکشیکي الین

تْتز اعت پظ اس عاسگاری اٍلیِ ًْالْا تا ؽزایط ّز

ٍ الین تیتیغ) .گشارػ پضٍّؾی طزحّای تحقیقاتی هزکثات.

هٌطقِ  ،در سهاى کؾت ًْال پَؽؼ اطزاف ًْال تا تزگ

منابع

خزها صَرت گیزد ضوي ایٌکِ تزخیحا قین در اهتذاد

-1احوذپَر  ،احوذ . 1386.تزرعی اثز پایِ ّای هختلف تز

تادّای غالة هٌطقِ ٍ رٍ تِ پیًَذ قزار گیزد.

خَاؿ کوی ٍ کیفی پزتقال رقن ٍالٌغیا  .گشارػ ًْائی تِ
ؽوارُ. 86/222

هزکش تحقیقات کؾاٍرسی فارط ،ایغتگاُ داراب.
-4صالحی،هحوذ.1384.
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