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مقدمه

ــاًل  ــود )مث ــتفاده می ش ــف از آن اس ــای مختل ــه صورت ه ــه ب ــادام ک ــز ب مغ
ــرای  ــی، ب ــورت داروی ــه ص ــیرینی پزی، ب ــل، در ش ــورت آجی ــه ص ــوری، ب تازه خ
آشــپزی، به عنــوان غــذای کــودك(، منبــع انــرژی و مکمــل غذایــی خوبــی بــرای 
مــردم اســت. مهم تریــن نــکات در پــرورش بــادام عبــارت اســت از: پرباردهــی، ثبات 
باردهــی، تحمــل ســرمای بهــاره )دیرگلــی(، توانایــی تلقیــح خــودی، پوســت نازکی 
ــده و  ــترس های زن ــل اس ــا تحم ــمت پایه ه ــراض و در قس ــات و ام ــل آف و تحم
ــم در  ــترس های مه ــی. از اس ــای پاکوتاه ــان، الق ــی آس ــاد رویش ــده، ازدی غیرزن
مناطــق پــرورش بــادام، ســرمای دیــررس بهــاره اســت کــه از گذشــته دور تولیــد 
ــادام و  ــی در ب ــن، دیرگل ــت. بنابرای ــرار داده اس ــر ق ــت تأثی ــول را تح ــن محص ای
دیگــر هســته دارهای زودگل، ویژگــی بســیار باارزشــی اســت؛ زیــرا امــکان گریــز از 
ــدام  ــر ان ســرمای بهــاره را فراهــم می کنــد و درنتیجــه، خطــر خســارت های آن ب
ــی  ــی و زراع ــات اقلیم ــیده ایم اطالع ــریه کوش ــن نش ــود. در ای ــم می ش ــده ک زاین
مهــم دربــاره ایــن ارقــام را منتشــر کنیــم و به این ترتیــب، زمینــه را بــرای تشــویق 
باغــداران بــه اســتفاده از ایــن ارقــام فراهــم آوریــم و نیــز بــه آنــان کمــک کنیــم 

ــل برســانند. ــه حداق ــررس بهــاره را ب زیان هــای اقتصــادی ناشــی از ســرمای دی
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معرفی درخت بادام

ــه اســت و گونه هــای متعــددی از  ــادام، بومــی غــرب آســیا و خاورمیان ــاه ب گی
آن در سراســر ایــران پراکنــده شــده اســت. ایــن گیــاه بــا مناطــق گرم تــر جنــوب 
اروپــا ســازگاری دارد. مقاومــت دربرابــر ســرما و رکــود فیزیولوژیکــی آن در 
ــه طــوری  ــه دار کم تــر اســت؛ ب ــا دیگــر درختــان میــوه هســته دار و دان مقایســه ب
ــده  ــزارش ش ــاعت گ ــا 400 س ــن 100 ت ــرگل بی ــام دی ــرمایی ارق ــاز س ــه نی ک
اســت. بنابرایــن، طــول ســرمای مؤثــر بــرای رفــع رکــود بــادام، بویــژه در مناطــق 
بادام خیــز آذربایجــان، براحتــی فراهــم می شــود؛ مگــر در مناطقــی از کشــور کــه 

ــند. ــته باش ــم داش ــیار مالی ــتان های بس زمس

نیازهای اقلیمی درخت بادام

گیــاه بــادام به دنبــال رفــع نیــاز ســرمایی و اســتراحت محیطــی، بــه مقــدار 
ــرای  ــی ب ــای فیزیولوژیک ــاز دارد. نیازه ــد نی ــروع رش ــرای ش ــا ب ــی گرم معین
برخــی ارقــام دیــرگل بــادام در جــدول 1 آمــده اســت. درجه حــرارت الزم بــرای 
ــادام حداقــل 10 درجــه ســانتی گراد و حداکثــر 45 درجــه ســانتی گراد  رشــد ب
ــل  ــادام در فص ــد ب ــول دوره رش ــت. ط ــانتی گراد اس ــه س ــه آن 25 درج و بهین
ــا  ــت، از 150 ت ــل کش ــی مح ــای جغرافیای ــام و ویژگی ه ــه ارق ــته ب ــی بس زراع

ــر اســت. 240 روز متغی
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جدول 1- نیاز سرمایی و حرارتی برخی از ارقام دیرگل بادام
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ــه  ــتانه 8 درج ــود زمس ــروج از رک ــرای خ ــرارت الزم ب ــل ح ــن حداق همچنی
ــد، 22-  ــل کن ــد تحم ــادام می توان ــت ب ــه درخ ــی ک ــل دمای ــانتی گراد و حداق س
ــود  ــث می ش ــی باع ــود فیزیولوژیک ــص رک ــع ناق ــت. رف ــانتی گراد اس ــه س درج
جوانه هــای گل بــا تأخیــر رشــد کنــد و قبــل از شــکوفه دادن بریــزد. بنابرایــن، در 
انتخــاب محــل باغ هــای بــادام بایــد ازلحــاظ شــیب و ارتفــاع و عــرض جغرافیایــی 
ــه  ــوب اگرچ ــه جن ــرف ب ــای مش ــال، در دامنه ه ــرای مث ــرد. ب ــت ک ــیار دق بس
ــدا  ــش پی ــاره افزای ــرمازدگی به ــر س ــود، خط ــریع می ش ــار تس ــی در به گل ده
می کنــد. بــادام در دوره اســتراحت بــه ســرمای زمســتانه چنــدان حســاس نیســت؛ 
ولــی هرچــه جوانه هــا متورم تــر و شــکوفه ها بازتــر شــوند و چغالــه میــوه تشــکیل 
ــه مرحلــه رســیدن نزدیک تــر شــود(،  ــا به عبــارت دیگــر، هرچــه میــوه ب شــود )ی
حساســیت بــه ســرما بیش تــر می شــود. تحقیقــات نشــان داده اســت نیــم ســاعت 
ســرمای3/3- درجــه ســانتی گراد بیــش از 70 درصــد گل هــای بازشــده و تقریبــاً 
ــا  ــزان زودرس برگ ه ــن خ ــرد. همچنی ــن می ب ــادام را از بی ــوه ب ــه می ــام چغال تم
به دلیــل ایجــاد تنــش رطوبتــی یــا خســارات آفــات در پاییــز ســال قبــل، باعــث 
ــای  ــیت جوانه ه ــش حساس ــه، افزای ــا و درنتیج ــره کربوهیدرات ه ــش ذخی کاه

ــود. ــرما می ش ــه س ــادام ب ب

از کشــت و پــرورش بــادام در مناطقــی بــا بیــش از 70 درصــد رطوبــت نســبی 
بایــد خــودداری کــرد؛ زیــرا ایــن میــزان از رطوبــت باعــث شــکاف نخوردن بســاك 
)کیســه گــرده( و رهانشــدن گــرده، اختــالل در عملکــرد زنبــور عســل، ســنگینی 
گــرده، کاهــش چســبندگی ســطح کاللــه و در مجمــوع کاهــش میوه بنــدی 
ــد  ــکی بیش ازح ــث خش ــز باع ــد نی ــر از 20 درص ــبی کم ت ــت نس ــود. رطوب می ش
ــش از 35 درجــه ســانتی گراد رشــد  ــای بی ــن دم ــه می شــود. همچنی ســطح کالل
لولــه گــرده را ُکنــد و عمــل لقــاح را مختــل می کنــد. مناســب ترین درجه حــرارت 
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بــرای گرده افشــانی ارقــام اصالح شــده و دیــرگل بــادام 15 تــا 22 درجــه 
ــور عســل  ــت زنب ــه فعالی ــادام ب ــح ب ــش از 95 درصــد تلقی ــانتی گراد اســت. بی س
وابســته اســت. بنابرایــن، بایــد بــه ازای هــر هکتــار بــاغ بــادام، حداقــل 2 کنــدو در 
مرکــز بــاغ قــرار داده شــود. حداقــل دمــای الزم بــرای فعالیــت ایــن حشــره 8 درجه 
ســانتی گراد و حداکثــر ســرعت بــاد 20 کیلومتــر در ســاعت اســت. بــارش ممتــد 
ــت  ــده فعالی ــل محدودکنن ــزء عوام ــاد، ج ــبی زی ــت نس ــاران و رطوب ــه ب و بی وقف
زنبــور عســل نیــز هســت. فراهم نبــودن وضعیــت مطلــوب بــرای زنبــور عســل در 
زمــان تلقیــح، در برخــی ســال های زراعــی باعــث کاهــش بــازده اقتصــادی بــادام و 
دیگــر محصــوالت مشــابه می شــود. به طــور کلــی، به منظــور فراهــم آوردن محیــط 
ــف  ــن درجه حرارت هــا در مراحــل مختل ــه ای ــد ب ــادام، بای ــرای کشــت ب مناســب ب
ــا 18  ــا 14 ت ــورم و بازشــدن گل ه ــرای ت ــوب ب ــای مطل توجــه کــرد: متوســط دم
ــوه در طــول  ــح مادگــی 20 درجــه و رشــد و تکامــل می درجــه ســانتی گراد، تلقی
حداقــل 140 و حداکثــر 200 روز )دوره زمانــی بیــن آغــاز فعالیت رشــد تا برداشــت 

ــت. ــانتی گراد اس ــه س ــام( 25 درج ــن ارق ــن و دیررس تری ــب زودرس تری به ترتی
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معرفی ارقام دیرگل

رقم شکوفه

ــل« و »آی«  ــون پاری ــام خارجــی »ن ــن ارق ــی(، بی ــد )ترکیب ــم هیبری ــن رق ای
اســت. اوج گل دهــی )تمام گلــی( آن در اواخــر فروردیــن شــروع می شــود. 
بنابرایــن، جــزء ارقــام بســیار دیــرگل اســت. زمــان رســیدن میــوه رقــم شــکوفه 
حــدود 120 روز بعــد از اوج گل دهــی اســت. به دلیــل خاصیــت چســبندگی زیــاد 
دم میــوه بــه شــاخه حامــل، برداشــت مکانیــزه آن ســخت اســت. خصوصیــات بــارز 
رقــم شــکوفه در جــدول 2 آمــده اســت. ارقــام ســهند و فرانیــس، پولینایزرهــای 

ــرای رقــم شــکوفه هســتند )شــکل 1(. ــام گــرده زا( مناســب ب )ارق

    جدول 2- خصوصیات بارز رقم شکوفه                

خصوصیات بارز رقم شکوفه

نسبت ۶۴درصدی مغز به هسته

۱/۴۵ گرم وزن متوسط هسته

۰/۹۳ گرم وزن متوسط مغز

عملکرد باردهی باال

توزیع جوانه های گل روی اسپورها

درصد بسیار پایین مغز دوقلویی 
کم تر از ۲ درصد

                                                         شکل 1- رقم شکوفه
 

 - رقم شکوفه1شکل 



15 آشنایی با خصوصیات و نیازهای اقلیمی ارقام بادام دیرگل )متحمل سرمای دیررس بهاره(

رقم آذر

ــام خارجــی »کریســتومورتو« و »آی«  ــد )ترکیبــی( بیــن ارق ایــن رقــم هیبری
اســت. اوج گل دهــی آن در اوایــل نیمــه دوم فروردیــن شــروع می شــود و ازایــن رو، 
ــرگل اســت. زمــان رســیدن میــوه ایــن رقــم حــدود 130  ــام نســبتاً دی جــزء ارق
روز بعــد از اوج گل دهــی اســت. رقــم آذر بــرای برداشــت مکانیــزه مناســب اســت. 
ــادام آذر آمــده اســت. ارقــام یلــدا و آراز و  در جــدول 3 خصوصیــات مهــم رقــم ب

ــن رقــم مناســب اند )شــکل 2(. ــرای تلقیــح ای ــل ب ــون پاری شــکوفه و ن

   جدول 3- خصوصیات مهم رقم بادام آذر

خصوصیات بارز رقم آذر

پرمحصولی

ثبات باردهی

بازارپسندی

وزن متوسط هسته ۲/۸۶ گرم

وزن متوسط مغز ۱/۲۵ گرم

نسبت ۴۴درصدی مغز به هسته

باردهی روی اسپور )هاگ( و 
شاخه های یک ساله

درصد مغز دوقلویی کم تر از
 ۳ درصد

 

 - رقم آذر۲شکل 

شکل 2- رقم آذر



آشنایی با خصوصیات و نیازهای اقلیمی ارقام بادام دیرگل )متحمل سرمای دیررس بهاره(16

رقم یلدا

ایــن رقــم منشــأ خارجــی دارد و اوج گل دهــی آن اوایــل نیمــه دوم فروردیــن 
اســت. بنابرایــن، جــزء ارقــام نســبتاً دیــرگل اســت. بااینکــه زمــان رســیدن میــوه 
ــم  ــر از رق ــی 10 روز دیرت ــی )یعن ــد از اوج گل ده ــم حــدوداً 140 روز بع ــن رق ای
آذر( اســت، زمــان گل آغــازی آن ماننــد رقــم آذر در دهــه اول شــهریور اســت. در 
جــدول 4 خصوصیــات مهــم رقــم بــادام یلــدا آمــده اســت. ارقــام آذر و آراز بــرای 

ــم مناســب اند )شــکل 3(. ــن رق ــح ای تلقی

 جدول 4- خصوصیات مهم رقم یلدا

خصوصیات مهم رقم یلدا

عملکرد نسبتًا باال

وزن متوسط هسته ۲/۰۷ گرم

وزن متوسط مغز ۱/۱۲ گرم

نسبت ۵۴درصدی مغز به هسته

باردهی روی اسپور و شاخه های 
یک ساله

- رقم یلدا۳شکل مغز دوقلویی کم تر از ۵ درصد

شکل 3- رقم یلدا



17 آشنایی با خصوصیات و نیازهای اقلیمی ارقام بادام دیرگل )متحمل سرمای دیررس بهاره(

رقم سهند

ایــن رقــم از داخــل تــوده بــادام منطقــه خسروشــهر انتخــاب شــده و گل دهــی 
آن در اواخــر نیمــه دوم فروردیــن بــه اوج می رســد و جــزء ارقــام بســیار دیــرگل 
ــم ســهند حــدود 140 روز بعــد از اوج گل دهــی  ــوه رق ــان رســیدن می اســت. زم
ــرگل،  ــام دی ــب ارق ــا اغل ــم ب ــن رق ــازی ای ــی نســبی گل آغ اســت. به رغــم همزمان
ــه اول آذر  ــه و در ده ــر از هم ــی آن دیرت ــای رویش ــدن اندام ه ــد کامل ش فراین
اتفــاق می افتــد. در جــدول 5 خصوصیــات مهــم رقــم بــادام ســهند آمــده اســت. 
ارقــام شــکوفه و فرانیــس، پولینایزرهــای )ارقــام گــرده زا( مناســبی بــرای ایــن رقــم 

هســتند )شــکل 4(.

جدول5- خصوصیات مهم رقم بادام سهند

خصوصیات مهم رقم سهند

عملکرد بسیار باال

سازگاری مطلوب با شرایط اقلیمی 
منطقه

وزن متوسط هسته ۴/۴۷ گرم

وزن متوسط مغز ۱/۲۵ گرم

نسبت ۲۸درصدی مغز به هسته

مغز دوقلویی نسبتًا باال )۱۵ درصد(

باردهی غالب روی اسپورها 
شکل 4- رقم سهند)هاگ ها(  

 

 - رقم سهند۴شکل 



آشنایی با خصوصیات و نیازهای اقلیمی ارقام بادام دیرگل )متحمل سرمای دیررس بهاره(18

رقم فرانیس

ــه اوج  ــن ب ــر فروردی ــی آن در اواخ ــی دارد و گل ده ــأ خارج ــم منش ــن رق ای
ــد از اوج  ــدود 140 روز بع ــت. ح ــرگل اس ــام دی ــزء ارق ــن رو، ج ــد و ازای می رس
ــم  ــات مه ــدول 6 خصوصی ــرد. در ج ــت ک ــوان برداش ــول را می ت ــی محص گل ده
ــم  ــن رق ــا ای ــرای تلقیــح ب ــام ســهند و شــکوفه ب ــم فرانیــس آمــده اســت. ارق رق

مناســب اند )شــکل 5(.

جدول 6- خصوصیات مهم رقم فرانیس

خصوصیات مهم رقم 
فرانیس

پرمحصولی

وزن متوسط هسته ۳/۶۷ گرم

وزن متوسط مغز ۱/۲۷ گرم

نسبت ۳۵درصدی مغز به هسته

باردهی غالب روی اسپورها 
)هاگ ها(

کم ترین درصد مغز دوقلویی )در حد 
- رقم فرانیس5شکل صفر(

شکل 5- رقم فرانیس



19 آشنایی با خصوصیات و نیازهای اقلیمی ارقام بادام دیرگل )متحمل سرمای دیررس بهاره(

رقم نون پاریل

ایــن رقــم منشــأ خارجــی دارد و اوج گل دهــی آن در اوایــل نیمــه دوم فروردیــن 
اســت. بنابرایــن، جــزء ارقــام نســبتاً دیــرگل اســت. محصــول آن را حــدود 125 روز 
بعــد از اوج گل دهــی می تــوان برداشــت کــرد. ایــن رقــم بــه عارضــه فیزیولوژیکــی 
ریــزش جوانه هــای چــوب )دم قاطــری( در منطقــه حساســیت زیــادی دارد. 
ــل  ــندی مث ــای بازارپس ــتن خصوصیت ه ــل داش ــول آن به دلی ــال، محص بااین ح
پوســت نازکی و رنــگ روشــن مغــز و ابعــاد متوســط از مقبولیــت بســیاری برخوردار 
اســت. در جــدول 7 خصوصیــات مهــم رقــم نــون پاریــل آمــده اســت. ارقــام آذر و 

آراز و فرانیــس قــادر بــه تلقیــح کامــل ایــن رقــم هســتند )شــکل 6(.

جدول 7 - خصوصیات مهم رقم نون پاریل

خصوصیات مهم رقم 
نون پاریل

پرمحصولی

وزن متوسط هسته ۱/۶۶ گرم

وزن متوسط مغز ۱/۰۸ گرم

نسبت ۶۵درصدی مغز به هسته

مغز دوقلویی بسیار کم )۱ درصد(

تشکیل میوه روی اسپورها و 
شاخه های یک ساله

- رقم نون پاریل6شکل 

6شکل 5- رقم نون پاریل



آشنایی با خصوصیات و نیازهای اقلیمی ارقام بادام دیرگل )متحمل سرمای دیررس بهاره(20

A200 رقم

ایــن رقــم منشــأ خارجــی دارد و اوج گل دهــی آن در اواخــر نیمــه دوم فروردیــن 
اســت. بنابرایــن، جــزء ارقــام دیــرگل اســت. حــدوداً 135 روز بعــد از اوج گل دهــی 
 A200  می تــوان محصــول آن را برداشــت کــرد. در جــدول 8 خصوصیــات مهــم رقــم
آمــده اســت. ارقــام فرانیــس و شــکوفه و ســهند، ارقــام گــرده زای مناســب ایــن رقــم 

هســتند )شــکل 7(.

A200 جدول8- خصوصیات مهم رقم

A200 خصوصیات مهم رقم

پرمحصولی

باردهی روی اسپورها و شاخه های 
یک ساله

وزن متوسط هسته ۳/۷۶ گرم

وزن متوسط مغز ۱/۲۳ گرم

نسبت ۳۳درصدی مغز به هسته

کم ترین مقدار مغز دوقلویی )در حد 
صفر(

A200- رقم ۷شکل 

A200 شکل 7- رقم



21 آشنایی با خصوصیات و نیازهای اقلیمی ارقام بادام دیرگل )متحمل سرمای دیررس بهاره(

A230 رقم

ــترك  ــات مش ــأ و خصوصی ــت و منش ــم A230 اس ــواده رق ــم از خان ــن رق ای
ــه اوج می رســد و  ــن ب ــم A230 دارد. گل دهــی آن در اواخــر فروردی ــا رق ــادی ب زی
جــزء ارقــام دیــرگل اســت. حــدود 135 روز بعــد از اوج گل دهــی محصــول آن را 
می تــوان برداشــت کــرد. در جــدول 9 خصوصیــات مهــم رقــم A230 آمــده اســت. 

ــکل 8(. ــد )ش ــح کنن ــد آن را تلقی ــکوفه می توانن ــس و ش ــهند و فرانی ــام س ارق

A230 جدول 9 - خصوصیات مهم رقم

A230 خصوصیات مهم رقم

پرمحصولی

وزن متوسط هسته ۴/۰۲ گرم

وزن متوسط مغز ۱/۲۶ گرم

نسبت ۳۱ درصدی مغز به هسته

باردهی روی اسپورها )هاگ ها( و 
شاخه های یک ساله

تولید اندکی مغز دوقلویی )کم تر از 
۲ درصد(

A230- رقم ۸شکل 

A230 8شکل 7- رقم



آشنایی با خصوصیات و نیازهای اقلیمی ارقام بادام دیرگل )متحمل سرمای دیررس بهاره(22

رقم آراز

ــی کشــور معرفــی شــده اســت و ازلحــاظ  ــه جامعــه باغبان ایــن رقــم اخیــراً ب
ژنتیکــی حاصــل دورگ گیــری بیــن ارقــام نــون پاریــل و آذر اســت. گل دهــی آن 
در اوایــل نیمــه دوم فروردیــن اتفــاق می افتــد و جــزء ارقــام نســبتاً دیــرگل اســت. 
حــدود 120 روز بعــد از اوج گل دهــی محصــول آن را می شــود برداشــت کــرد. در 
جــدول 10 خصوصیــات مهــم رقــم آراز آمــده اســت. ارقــام اســکندر و نــون پاریــل 

ارقــام گــرده زای مناســب رقــم آراز هســتند )شــکل 9(.

جدول 10 - خصوصیات مهم رقم آراز

خصوصیات مهم رقم آراز

پرمحصولی

باردهی روی اسپورها

وزن متوسط هسته ۱/۹۳ گرم

وزن متوسط مغز ۱/۲۸ گرم

نسبت ۶۶درصدی مغز به هسته

نداشتن مغز دوقلو

- رقم آراز۹شکل 

شکل 9- رقم آراز



23 آشنایی با خصوصیات و نیازهای اقلیمی ارقام بادام دیرگل )متحمل سرمای دیررس بهاره(

رقم اسکندر

ایــن رقــم حاصــل تلقیــح ارقــام فرانیــس و نــون پاریــل اســت و همزمــان بــا رقم 
آراز بــه جامعــه باغبانــی کشــور معرفی شــده اســت. گل دهــی آن در اوایــل نیمه دوم 
فروردیــن اتفــاق می افتــد و ازایــن رو، جــزء ارقــام نســبتاً دیــرگل اســت. محصــول 
آن را حــدوداً 125 روز بعــد از اوج گل دهــی می شــود برداشــت کــرد. در جــدول 11 
خصوصیــات مهــم رقــم بــادام اســکندر آمــده اســت. همچنیــن ارقــام آراز و یلــدا و 

آذر گرده دهنده هــای مناســبی بــرای تلقیــح آن هســتند )شــکل 10(.

جدول 11 - خصوصیات مهم رقم بادام اسکندر

خصوصیات مهم رقم 
اسکندر

پرمحصولی

باردهی روی اسپورها و شاخه های 
یک ساله

وزن متوسط هسته ۲/۵۸ گرم

وزن متوسط مغز ۱/۳۰ گرم

نسبت ۵۰درصدی مغز به هسته

- رقم اسکندر1۰شکل نداشتن مغز دوقلو

10شکل 9- رقم اسکندر



آشنایی با خصوصیات و نیازهای اقلیمی ارقام بادام دیرگل )متحمل سرمای دیررس بهاره(24
ب

خالصه مطال

ارقام دیرگل
ویژگی رقم

اوج گل دهی
زمان رسیدن میوه

ت مغز
سب

ن
سته

به ه
ط 

وزن متوس
سته )گرم(

ه
ط 

وزن متوس
مغز )گرم(

شکوفه
رقم هیبریدی بین ارقام خارجی »نون 

پاریل« و »آی«
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