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تاريخچه
ــوان  ــه عن ــر اســاس شــواهد باستان شناســی از حــدود ده هــزار ســال پیــش ب آووکادو ب
ــا  ــز ب ــان نی ــن زم ــوده و از همی ــتفاده ب ــورد اس ــک م ــور مکزی ــی در کش ــوه ای خوراک می
ــده   ــی ش ــان اهل ــن درخت ــی از اولی ــوان یک ــه عن ــده ب ــام ش ــی انج ــای مصنوع گزینش ه
جهــان مطــرح اســت. بــر ایــن اســاس، بــرای درك الگــوی اهلــی شــدن و تکامــل درختــان 
ــه  مهمــی محســوب می شــود.  ــاال آووکادو گون ــا تنــوع زیســتی ب میــوه بویــژه در مناطــق  ب
بررســی ها نشــان می دهــد کــه جنــس آووکادو )Persea( از مناطــق مرتفــع بخــش 
مرکــزی و شــرقی مکزیــک و نواحــی مرتفــع مجــاور آن در گواتمــاال  منشــأ گرفتــه اســت. در 
حــال حاضــر ایــن محصــول بطــور گســترده ای در مناطــق گرمســیری و نیمــه گرمســیری 
جهــان پراکنــده شــده و در کشــورهای مختلــف بــه روش هــای گوناگونــی مــورد مصــرف قــرار 
می گیــرد. تولیــد جهانــی آووکادو حــدود 3/5 میلیــون تــن اســت کــه حــدود بیســت درصــد 

ــود. ــادر می ش آن ص

گياه شناسی آووکادو
از  یکــی  کــه  اســت   )Lauraceae( برگ بــو  خانــواده  از   )Persea americana( آووکادو   
ــه  ــا3000 گون ــس و 2500 ت ــدود 50 جن ــا ح ــان گل دار ب ــای گیاه ــن خانواده ه قدیمی تری
اســت. اغلــب ایــن گیاهــان، درختــان و درختچه هــای همیشه ســبز بومــی نواحــی گرمســیر 

ــد.   ــز دارن ــری نی ــات معط ــوارد ترکیب ــی م ــه در بعض ــتند ک ــیر هس و نیمه گرمس

جنس ها و گونه های مهم
 )Aguacate(یــا آگواکیــت )Avocado( معروف تریــن جنــس خوراکــی همــان آووکادو 
ــاری آن Persea gratissima و  ــای تج ــوده و گونه ه ــی آن Persea Mills  ب ــام علم ــه ن اســت ک
ــز وفاقــد ارزش  Persea americana Mills هســتند. میــوه در اغلــب گونه هــای ایــن جنــس ری

ــای  ــد میوه ه ــای Persea americana و Persea shiedeana تولی ــط گونه ه اقتصــادی اســت و فق
ــر  ــوند و دارای عط ــری می ش ــدار و فیب ــا آب ــس میوه ه ــن دو جن ــد. در ای ــت می کنن درش

مطبوعــی هســتند. 
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نيازهای اکولوژيکی آووکادو

 نیازهــای اقلیمــی آووکادو بــا ویژگی هــای آب و هوایــی خاســتگاه آن مطابقــت داشــته و 
ــوان گیاهــی نیمه گرمســیری شــناخته می شــود. بررســی ها نشــان داده  ــه عن ــی ب بطــور کل
اســت کــه نــژاد گرمســیری آنتیلیــن یــا وســت ایندیــن در ارتفــاع 100 متــر باالتــر از ســطح 
دریــا رشــد و باردهــی خــوب و کمتریــن مقــدار چربــی )حــدود 2 تــا 5 درصــد( را داشــته 
ــرد  ــاع 300 متــری عملک ولــی ارقــام نیمه گرمســیری گواتماالیــی و مکزیکــی در ارتف

ــته اند.  ــی داش خوب
مشــاهدات نشــان می دهــد کــه آووکادو اگرچــه خاســتگاهی نیمه گرمســیری و گرمســیری 
دارد، امــا از قــدرت ســازگاری باالیــی بــا شــرایط اقلیمــی برخــوردار بــوده و امــکان پــرورش 
آن در محــدوده ای وســیع در حدفاصــل نواحــی گرمســیری تــا عــرض جغرافیایــی حــدود 30 
درجــه شــمالی و جنوبــی وجــود دارد. بدیهــی اســت کــه بهتریــن باردهــی آووکادو محــدود 
بــه ناحیــه محــدودی از ایــن منطقــه وســیع اســت کــه عمــاًل بیــن عرض هــای جغرافیایــی 
23.5 درجــه شــمالی و جنوبــی قــرار دارد. بــه هــر حــال یکــی از دالیــل عمــده بــاال بــودن 
ــوع  ــد تن ــی را بای ــرایط اقلیم ــه ش ــول ب ــن محص ــازش پذیری ای ــی و س ــترش جغرافیای گس

گســترده ژنتیکــی آن دانســت. 
در  اســت  توانســته  محیطــی  شــرایط  تحمــل  در  آووکادو  نژادهــای  تفاوت هــای 
خصوصیــات محصــول تولیــدی آنهــا اثــرات بــارزی داشــته باشــد. بــه عنــوان مثــال نژادهــای 
نیمه گرمســیری )ماننــد نــژاد مکزیکــی( بــه دلیــل باالتــر بــودن تحمــل ســرمایی از درصــد 
ــای  ــه نژاد ه ــبت ب ــتری نس ــر بیش ــر و عط ــد کمت ــد(، قن ــا 30درص ــتر )9 ت ــن بیش روغ

ــد.  ــیری برخوردارن گرمس

1- خاک مناسب آووکادو
ــا  ــنی و ی ــی ش ــانی، لوم ــاً آتشفش ــا منش ــاك ب ــف خ ــواع مختل ــد در ان آووکادو می توان
آهکــی رشــد و باردهــی خوبــی داشــته باشــد. مقــدار پ هــاش مناســب بســتر کشــت آووکادو 
حــدود 5 تــا 7 اســت. از آنجائــی کــه آووکادو بــه پوســیدگی های ریشــه حساســیت زیــادی 
دارد، لــذا زهکــش مناســب از اهمیــت زیــادی برخــوردار بــوده و اگــر ســطح ایســتابی باالتــر 
از عمــق یــک متــری باشــد موجــب اضمحــالل درخــت خواهــد شــد. آووکادو از نظــر تحمــل 

ــدی می شــود.  ــان حســاس طبقه بن ــروه درخت ــز در گ ــه شــوری نی ب

10

 کشت و پرورش آووکادو 



2- بارندگی
ــه تنــش آبــی و نیــز زیــادی رطوبــت ناشــی از زهکشــی ضعیــف خــاك   اغلــب ارقــام ب
ــا داشــتن زهکشــی مناســب مشــکلی ایجــاد نمی کنــد.  ــاد ب حســاس هســتند. بارندگــی زی
ــا 1750  ــه 1250 ت ــه در دامن ــاالنه ک ــارش س ــطی از ب ــطح متوس ــود س ــی وج ــور کل بط
ــی  ــاز آب ــد نی ــع مناســبی برخــوردار باشــد می توان ــه از توزی ــی ک ــر باشــد در صورت میلی مت

ــد.  ــرآورده کن آووکادو را ب

3- شرايط خشکی
آووکادو خشــک بــودن بســتر را در دوران گل دهــی ترجیــح می دهــد ولــی وقــوع 
ــه  ــروز لطم ــبب ب ــد س ــه نمی توان ــن مرحل ــز در ای ــدت نی ــاه م ــم و کوت ــای مالی بارندگی ه
ــق هســتند، خشــکی  ــم عم ــای آووکادو ک ــه ریشــه ه ــی ک ــود. از آنجای ــا ش ــه گل آذین ه ب
طوالنــی مــدت در زمــان هــای بحرانــی گل دهــی و تشــکیل میــوه باعــث ریــزش شــدید گل 
ــژاد West indian و  ــام ن ــف آووکادو ارق ــای مختل ــن نژاده ــد. در بی ــد ش ــا خواه و میوه  چه ه
نــژاد مکزیکــی بــه ترتیــب دارای تحمــل بیشــتری بــه بارندگی هــای تابســتانی و تنــش آبــی 

ــوا( هســتند. ) خشــکی ه

4- درجه حرارت
 West ــژاد ــای ن ــه رقم ه ــدودی از جمل ــر از مع ــه غی ــف آووکادو ب ــام مختل ــی ارق بطورکل
ــا  ــن دم ــتند. بهتری ــوب هس ــرم و مرط ــرایط گ ــا ش ــی ب ــازش باالی ــدرت س ــد ق indian فاق

ــش از  ــای بی ــت. گرم ــانتی گراد اس ــه س ــا 28 درج ــر 25 ت ــول براب ــن محص ــد ای ــرای رش ب
ــم  ــد. مناســب ترین رژی ایــن حــد باعــث کاهــش فتوســنتز شــده و عملکــرد کاهــش می یاب
دمایــی بــرای نمــو گل هــا، رشــد لولــه گــرده و نمــو جنیــن در طــول روز برابــر بــا 20 تــا 35  
درجــه ســانتی گراد و در هنــگام شــب برابــر بــا 20 درجــه ســانتی گراد تعییــن شــده اســت. 
اگــر در زمــان گل دهــی دمــای هــوا در روز کمتــر از 17 و شــب هنــگام کمتــر از 12 باشــد 
گل هــا آســیب دیــده درصــد تشــکیل میــوه کاهــش شــدیدی خواهــد داشــت. از طــرف دیگــر 
ــانتی گراد  ــر از 33 و 28 درجــه س ــب گرم ت ــه ترتی ــوای روز و شــب ب ــن دوران ه ــر در ای اگ
شــود رشــد لولــه گــرده و نمــو جنیــن تضعیــف خواهــد شــد کــه ســبب کاهــش محصــول 
ــژه در دوره گل دهــی و  ــد گفــت کــه آووکادو بوی ــز بای ــت نســبی نی می شــود. از نظــر رطوب

تشــکیل میــوه، طالــب هوایــی بــا رطوبــت نســبی باالتــر از 50 درصــد اســت.
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5- باد
ــد  ــاد می توان ــذا وزش ب ــت ل ــکننده اس ــرد و ش ــاخه های آووکادو ت ــه ش ــی ک از آنجای
خســارت زیــادی بــه ایــن درخــت وارد کنــد، بــه همیــن خاطــر حضــور بادشــکن از ضروریات 

پــرورش تجــاری ایــن محصــول اســت )شــکل 1(.

شکل 1- درختان بادشکن

مشخصات عمومی درخت آووکادو 

شــکل تــاج در درخــت آووکادو بــر حســب رقــم می توانــد از اســتوانه ای و افراشــته )ماننــد 
 )Fuerte( تــا پهــن و بــا گســترش عرضــی Reed و Bacon، Edranol انــواع بــذری و یــا رقم هــای
یــا کــروی )Hass( در تغییــر باشــد. ارتفــاع درختــان بــذری در مناطــق بومــی می توانــد تــا 
بیــش از 30 متــر نیــز باشــد، امــا بلنــدی درختــان پیونــدی کــه در حــدود 15 تــا 18 متــر 
ــاع  ــد شــدن، ارتف ــی در صــورت پیون ــد ول ــر رشــد کنن ــاع 30مت ــا ارتف ــد ت اســت، می توانن
ــه منظــور تســهیل عملیــات باغــداری و بویــژه کنتــرل  ــا18 متــر می رســد. ب درختــان 15ت
آفــات و بیماری هــا بهتــر اســت ارتفــاع درخــت را در حــد چهــار تــا پنــچ متــر نگه داشــت. 
ــام  ــی از ارق ــا برخ ــود  ام ــدی می ش ــبزها طبقه بن ــه س ــروه همیش ــه آووکادو در گ اگرچ
در دوران گل دهــی دچــار ریــزش نســبتاً شــدید بــرگ می شــوند کــه البتــه پــس از مــدت 
ــن )فیلوتاکســی(  ــد. برگ آذی ــران می کنن ــن کاهــش را جب ــی ای ــی شــاخه های انتهای کوتاه
ــه طــوری  ــوع اســت. ب ــای متن ــره در اندازه ه ــای ســبز تی آووکادو مارپیچــی و دارای برگ ه
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ــا  ــکل برگ ه ــد. ش ــان باش ــانتی متر در نوس ــا 25 س ــد از 10 ت ــک می توان ــول پهن ــه ط ک
ــدی  ــت های رش ــش جس ــی پیدای ــد. دوره زمان ــی باش ــا تخم مرغ ــوی ی ــت بیض ــن اس ممک

ــا 60 روز اســت )شــکل2(. ــد در آووکادو 30 ت جدی
ــول دوره  ــه دارد. ط ــال ادام ــول س ــام ط ــیری در تم ــی نیمه گرمس ــه در نواح ــد ریش رش
جوانــی درختــان آووکادو از پنــج تــا ده ســال در نوســان اســت. بــرای کوتــاه کــردن ایــن دوره 
می تــوان از عملیــات حلقه زنــی، پیونــد، و یــا تهیــه نهــال از طریــق قلمه زنــی بهــره گرفــت. 

1- گلدهی در آووکادو
ــأ  ــاخه منش ــی ش ــای جانب ــه از جوانه ه ــت ک ــی اس ــه مرکب ــن آووکادو خوش گل آذی
ــبز  ــا س ــگ زرد ی ــه رن ــز ب ــادی گل ری ــیار زی ــداد بس ــامل تع ــن ش ــر گل آذی ــرد. ه می گی
ــغ در هــر دوره گل دهــی ممکــن  ــک درخــت بال ــده می باشد)شــکل3(. اگرچــه ی ــگ پری رن
اســت حــدود یــک تــا دو میلیــون گل تولیــد کنــد ولــی فقــط حــدود 200-500 میــوه بالــغ 
ــادی از  ــوع ســبب خــروج آب زی ــن حجــم وســیع گل در مجم ــد داشت)شــکل4(. ای خواه
درخــت می شــوند و لــذا در دوره گل دهــی بایــد مراقــب جلوگیــری از بــروز تنــش خشــکی 
باشــیم. گل هــا دوجنســی و دارای 5 گلبــرگ بــه رنــگ ســبز کــم رنــگ مایــل بــه زرد، 12 
پرچــم )شــامل 9 پرچــم بــاروز و 3 پرچــم عقیــم( و یــک تخمــدان تــک برچــه ای بــا یــک 
ــوند. در  ــانی می ش ــل گرده افش ــای عس ــط زنبوره ــای آووکادو توس ــتند گل ه ــک هس تخم
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بخــش قاعــده ای کــه پرچم هــا مســتقر شــده¬اند یــک جفــت غــده ترشــحی نکتــار وجــود 
دارد کــه در فاصلــه هــر ســه پرچــم بطــور متنــاوب قــرار گرفته انــد، هــر پرچــم دارای چهــار 

ــد.  ــا می کنن ــبناك را ره ــای چس ــه گرده ه ــت ک ــرده اس ــه گ کیس

2-گرده افشانی و نحوه تلقيح
ــا و  ــد گل ه ــرز رش ــت ط ــه عل ــتند. ب ــارور هس ــاری آووکادو خودب ــای تج ــب رقم ه اغل
عــدم همزمانــی رســیدن دانه گــرده و مادگــی گل هــای یــک درخــت نمی تواننــد خودشــان 
ــا مجــاور گرده افشــانی  ــر ی ــان دیگ ــای درخت ــه بایســتی توســط گل ه ــد بلک ــح کنن را تلقی
شــوند. بــاد بــه تنهائــی نمی توانــد ســبب انتقــال دانــه گــرده شــود امــا زنبورهــا می تواننــد 
در انتقــال دانــه گــرده از گلــی بــه گل دیگــر بســیار مُوثــر باشــند. بــرای همیــن منظــور الزم 
اســت در زمــان شــکوفایی گل هــا حداقــل دو تــا ســه کنــدوی زنبــور عســل در هــر هکتــار از 
بــاغ آووکادو مســتقر شــود. آووکادو عــادت گل دهــی بی نظیــری دارد کــه بــه دایکوگامــی یــا 
ــده،  ــر اســاس ایــن پدی ــی معــروف اســت کــه ســبب دگرگشــنی در آن می شــود. ب پروتوژن
ــن  ــرد. ای ــرار می گی ــا B ق ــل A ی ــروه مکم ــی از دو گ ــود در یک ــای موج ــک از رقم ه ــر ی ه
ــغ می شــوند  ــان بال ــا همزم ــن صــورت اســت کــه مادگــی و گرده ه ــه ای ــادت گل دهــی ب ع
ــوده و  ــال ب ــک درخــت فقــط مادگــی فع ــای ی ــان واحــد، در تمــام گل ه ــک زم ــی در ی ول
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گل هــای درخــت همگــی نقــش مــاده را ایفــا می کننــد امــا همیــن گل هــا در زمانــی دیگــر 
ــن وضعیــت منحصــر  ــا فعالیــت دارد. براســاس ای ــا پرچم هــای آنه ــر داشــته و تنه نقــش ن
ــا توضیــح فــوق ارقــام آووکادو بــه دو گــروهA  و B قابــل تقســیم هســتند.  بــه فردگل هــا، ب
در گــروه A اولیــن شــکوفائی گل هنــگام صبــح بــوده و بــرای بــار دوم در بعدازظهــر روز بعــد 
گل هــا بــاز مــی شــوند. در گــروهB  اولیــن شــکوفائی بعدازظهــر و دومیــن شــکوفائی صبح روز 
 B ــا گــرده گــروه ــد ب بعــد اســت و بدیــن ترتیــب هــر روز صبــح تخمــدان گــروه A می توان
تلقیــح شــود و هنــگام بعدازظهــر نیــز گرده هــای گــروهA  تخمدان هــای گــروه B را تلقیــح 
ــاده  ــوان گل م ــه عن ــوند ب ــاز می ش ــه ب ــح ک ــگام صب ــروهA  در هن ــای گ ــد. گل ه می نماین
عمــل کــرده ایــن گل هــا دارای کاللــه ســفید رنگــی هســتند در حالــی کــه گل هــای نر بســته 
هســتند )جــدول 1(. ایــن گل هــا تقریبــاً هنــگام بعــداز ظهــر بســته می شــوند و مجــدداً در 
ــش گل  ــار در نق ــن ب ــوند و ای ــاز می ش ــاعت ب ــا 4 س ــدت 3 ت ــرای م ــد ب ــر روز بع بعدازظه
نــر ظاهــر می شــوند. گل هــای گــروه B بعــد از ظهــر بــه عنــوان گل مــاده بــاز شــده ولــی 
ــن گل هــا هنــگام عصــر بســته شــده و مجــدداً صبــح روز  پرچــم هــا بســته می ماننــد و ای

ــاز می شــوند )شــکل5(. ــر ب ــه عنــوان یــک گل ن بعــد ب

زمــان گل دهــی آووکادو بســته بــه نــوع رقــم متفــاوت اســت. در ارقــام مکزیکــی گل دهــی 
 Fuerte از اواخــر پاییــز تــا زمســتان شــروع شــده و تــا بهــار ادامــه می یابــد. در ارقامــی مثــل
و Pinkerton کــه دورگ بیــن نژادهــای گواتماالیــی و مکزیکــی هســتند گل دهــی از زمســتان 
آغــاز شــده و تــا اوایــل بهــار ادامــه دارد. زمــان آغــاز گل دهــی بــرای ارقــام west indian اوایــل 
ــاه طــول  ــی حــدود 2 م ــوال گل ده ــار اســت. معم ــی اواســط به ــام گواتماالی ــار و در ارق به
ــر  ــک طوالنی ت ــوای خن ــر و در ه ــرم کوتاه ت ــوای گ ــی در ه ــی دوره گل ده ــد ول می کش
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می شــود. گل دهــی اغلــب بــه صــورت انتهایــی و گاهــی جانبــی روی شــاخه فصــل جــاری 
ــان  ــس از پای ــه پ ــده ای ب ــز و ع ــزی آووکادو را پایی ــان گل انگی ــی زم ــود. برخ ــام می ش انج
رشــد شــاخه و فصــل تابســتان مربــوط می داننــد. در هــر صــورت بــروز تنش هــای ســرمایی 

ــر در گل انگیــزی آووکادو دانســت. ــوان از عوامــل مؤث و خشــکی را می ت
ــه عنــوان گرده دهنــده باعــث افزایــش درصــد تشــکیل  در خیلــی از کشــورها ارقامــی ب
میــوه می شــوند. متعاقــب گرده افشــانی میــزان قابــل مالحظــه ای از میوه هــا دچــار ریــزش 
ــد  ــش از ح ــی بی ــد رویش ــا رش ــانی و ی ــف گرده افش ــی از ضع ــد ناش ــه می توان ــوند ک می ش
ــن  ــواد بی ــرای جــذب م ــت ب ــا و تشــدید رقاب ــی میوه ه ــر کربوهیدرات ــه ســبب فق باشــد ک

ــود.  ــا می ش آنه
گل آذیــن آووکادو از نــوع خوشــه مرکــب اســت کــه می توانــد روی دو نــوع از شــاخه های 
ــد.  ــا نامحــدود )Indeterminate( بوجــود بیای گل دهنــده محــدود)Determinate(  و ی
ــی  ــد رویش ــذا رش ــود و ل ــم می ش ــک گل خت ــه ی ــن ب ــای گل آذی ــدود انته ــاخه مح در ش
شــاخه بــه گل آذیــن پایــان می یابــد امــا در گل آذیــن نامحــدود انتهــای گل آذیــن بــه یــک 

ــه رویشــی ختــم می شــود کــه ادامــه رشــد شــاخه را تضمیــن می کند)شــکل6(. جوان
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بــا عنایــت بــه رفتــار خــاص گل دهــی در آووکادو الزم اســت بــرای تولیــد محصــول کافــی 
همــواره ارقــام ایــن دو تیــپ در مجــاورت هــم قــرار داشــته باشــند تــا گرده افشــانی و تلقیــح 
مناســب انجــام شــده و میــوه کافــی تشــکیل شــود. در شــمال ایــران کــه دو رقــم  Hass )از 
تیــپ A( و Zutano )ازتیــپ B( فراوانــی باالتــری دارنــد الزم اســت نقشــه کاشــت بــه گونــه ای 
ــی از  ــوان محصــول فراوان ــوده و بت ــر ب ــی گرده افشــانی در حداکث ــه کارای ــود ک طراحــی ش

ایــن ارقــام تجــاری برداشــت کــرد. 

3- گياه شناسی ميوه
ــذر بســیار درشــت، دو لپــه ای و تــک  ــذری اســت. ب  میــوه آووکادو نوعــی ســته تــک ب
جنیــن اســت کــه بــا میان بــر گوشــتی و ضخیمــی پوشــیده شــده اســت. ضخامــت پوســت 
ــد.  ــم باش ــانتی متر ه ــا 0/65 س ــت ت ــه ضخام ــد ب ــوده و می توان ــژاد ب ــه ن ــته ب ــوه وابس می
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B ارقام تيپA ارقام تيپ

BaconHass

EttingerGwen

FuerteLamb Hass

SharwilPinkerton

Sir PrizeReed

Walter HoleGEM

ZutanoHarvest

جدول 1-تیپ گل دهی مهم ترین ارقام آووکادو

 کشت و پرورش آووکادو 



ــداد  ــر از تع ــیار کمت ــه بس ــت ک ــه اس ــزار روزن ــا 30 ه ــوه دارای 20 ت ــت می ــطح پوس س
روزنه هــای یــک بــرگ اســت. رنــگ پوســت میوه هــای رســیده دارای طیــف وســیعی اســت 
و می توانــد از ســایه های مختلــف ســبز تــا زرد مایــل بــه ســبز و از قرمــز تــا خرمایــی مایــل 
ــا  ــه ســبز ت ــل ب ــگ زرد مای ــه رن ــی( ب ــر )گوشــت روغن ــز در نوســان باشــد. میان ب ــه قرم ب
ــوه اســت. اگــزوکارپ  ــا 40.7 درصــد وزن می ــادل7.8 ت ــزان روغــن آن مع زرد روشــن و می
ــذر  ــدوکارپ ب ــوه و ان ــت پارانشــیمی گوشــت می ــزوکارپ باف ــوه، م ــی روی می پوســته چرم
ــت  ــه ســه حال ــر حســب رقــم ب ــد ب میــوه محســوب مــی شــود . شــکل میــوه هــم می توان
ــان برداشــت  ــوه آووکادو در زم ــر می ــرد، بیضــی و مخروطــی تقســیم بندی شــود. وزن ه گ
ــاغ از 50 گــرم تــا 2 کیلوگــرم متغیــر  بــر حســب رقــم، شــرایط آب و هوایــی و مدیریــت ب

اســت )شــکل7(.

رشد و نمو ميوه آووکادو

از زمــان تشــکیل میــوه تــا رســیدگی محصــول 6 تــا 12 مــاه طــول می کشــد. منحنــی 
رشــد میــوه آووکادو ســیگموئید ســاده اســت کــه بــه دو مرحلــه تقســیم ســلولی و بــزرگ 
ــوده  ــول ب ــلولی در آووکادو غیرمعم ــیم س ــه تقس ــود. مرحل ــیم می ش ــلولی تقس ــدن س ش
ــدا  ــه پی ــوه روی درخــت ادام ــدن می ــی مان ــان باق ــا زم ــوه ت ــان می و برعکــس ســایر درخت
می کنــد.  بــه همیــن دلیــل عامــل اصلــی تفــاوت انــدازه میــوه بیــن ارقــام مختلــف آووکادو 
ــه تعــداد ســلول ها  ــوط باشــد ب ــدازه ســلول های موجــود در میــوه مرب ــه ان بیــش از آنکــه ب
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شکل 7- انواع میوه آووکادو با هسته بزرگ آن 

 کشت و پرورش آووکادو 



ــر از  ــداد ســلول بیشــتری دارد بزرگ ت ــه تع ــوه رقمــی ک ــر، می ــارت دیگ ــه عب ــط دارد. ب رب
ــش  ــدی پوش ــاط آون ــاری ارتب ــوغ تج ــان بل ــت. در زم ــر اس ــلول کمت ــداد س ــا تع ــی ب رقم
ــذری  ــف می شــود ) شــکل 9(. بی ب ــذر متوق ــوه قطــع شــده و رشــد ب ــا گوشــت می ــذر ب ب
ــاری  ــذر ارزش تج ــای بی ب ــت. میوه ه ــپرموکارپی اس ــده استنوس ــل پدی ــه دلی در آووکادو ب
ــی  ــای ب ــه میوه ه ــذر دار هســتند )شــکل8(. ب ــای ب ــر از میوه ه ــر کوچکت نداشــته و 10 براب

ــد. ــا cocktail می گوین ــاً   cukesی ــذر آووکادو اصطالح ب
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شکل8- میوه های بی بذر آووکادو 

شکل 9- انواع میوه هاي تلقیح شده و طبیعي آووکادو

 کشت و پرورش آووکادو 



مناطق مناسب کشت و پرورش آووکادو

ــرو،  ــا، پ ــکا، کلمبی ــزی، آمری ــن، اندون ــوری دومینیک ــیلی، جمه ــک، ش کشــورهای مکزی
ــا  ــده اند. ام ــزارش ش ــده آووکادو گ ــورهای تولید کنن ــن کش ــن مهم تری ــل و چی ــا، برزی کنی

کشــت آن در نیوزیلنــد و اســترالیا نیــز در حــال گســترش اســت.
بطورکلــی آووکادو بومــی مناطــق گــرم و مرطــوب اســت امــا در مناطــق نیمه گرمســیری 
هــم بــه خوبــی گســترش دارد. میانگیــن دمــا در تابســتان نبایــد از 14 درجــه ســانتی گراد 
کمتــر باشــد و میانگیــن بارندگــی ســاالنه مــورد نیــاز آن 750 تــا 1250 میلی متــر اســت. 
در شــرایطی کــه متوســط بــارش ســاالنه کمتــر از 500 میلی متــر باشــد بایســتی درختــان 

آووکادو را آبیــاری کــرد.
در ایــران مناطــق شــمالی کشــور )بخصوص اســتان مازنــدران( بــرای کشــت و کار آووکادو 
مســاعد اســت امــا متأســفانه بــه رغــم ارزش غذایــی بــاالی ایــن میــوه، کشــت و پــرورش آن 

در شــمال کشــور گســترش چندانــی پیــدا نکــرده اســت.

نژادهای آووکادو

 )West Indian( ــژاد گواتماالیــی، مکزیکــی و هنــد غربــی ارقــام تجــاری آووکادو از ســه ن
ــتفاده  ــورد اس ــرفته م ــداری پیش ــه در باغ ــی ک ــده رقم های ــش عم ــد. بخ ــأ گرفته ان منش
 ))Furet هســتند شــامل دورگ هایــی از دو نــژاد گواتماالیــی و مکزیکــی اســت. رقــم فیــورت
 )Hass( در حــال حاضــر بهتریــن رقــم در منطقــه نیمــه گرمســیری کالیفرنیــا و رقــم هــس

ــت.  ــک اس ــه ای خن ــیری مدیتران ــوای نیمه گرمس ــرای آب و ه ــم ب ــب ترین رق مناس
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 کشت و پرورش آووکادو 



1- نژاد مکزيکی
ایــن نــژاد از مناطــق مرتفــع کشــور مکزیــک منشــأ گرفتــه و مقاوم تریــن نــژاد بــه سرماســت 
ــد  ــه شــوری حســاس اســت. وجــود میوه هــای ریــز کــه وزنــی کمتــر از 250 گــرم دارن امــا ب
ــای  ــد معرف ه ــوند می توان ــیده می ش ــی رس ــس از گل ده ــاه پ ــا 8 م ــدت 6 ت ــرض م و در ع
ــذری  ــازك و صــاف و ب ــژاد دارای پوســتی ن ــژاد باشــد. میوه هــا در ایــن ن ــرای ایــن ن ــی ب خوب
درشــت هســتند کــه اتصــال ناچیــزی در حفــره مرکــزی میــوه دارد. میــزان روغــن بیــش از  30 

درصــد  و باالتــر از تمــام نژادهــای دیگــر اســت )جــدول 2(.

2-نژاد گواتمااليی
ایــن نــژاد بومــی اراضــی کــم ارتفــاع آمریــکای مرکــزی اســت. در مناطــق گرمســیری رشــد 
کــرده و مقاومــت آن بــه ســرما کمتــر از نــژاد مکزیکــی اســت. میوه هــای آن نســبتاً درشــت بــا 
وزنــی بیــش از 600 گــرم و متصــل بــه دم میــوه بلنــدی هســتند. از زمــان گل دهــی تــا رســیدن 
محصــول بــه 9 تــا 12 مــاه زمــان نیــاز دارد. پوســت میــوه ایــن نــژاد ضخیــم و شــکننده بــوده 
و ســطح آن اغلــب زگیــل ماننــد اســت. بــذر کوچــک و بــه ســختی بــه گوشــت چســبیده اســت 

و محتــوای روغــن آن 8 تــا 15 درصــد در نوســان اســت)جدول 2( .

West Indian 3- نژاد
ــوده و مناســب  ــا ب ــد کلمبی ــکای مرکــزی مانن ــاع آمری ــژاد بومــی مناطــق کــم ارتف ــن ن ای
مناطــق گــرم و مرطــوب اســت. ارقــام ایــن نــژاد بــه ســرما حســاس ولــی بــه شــوری خــاك 
ــی و  ــی چرم ــاف ول ــتی ص ــا پوس ــط ب ــدازه ای متوس ــروه ان ــن گ ــوه در ای ــتند. می ــاوم هس مق
صیقلــی دارد. میوه هــا بــه دم میوه هــای بلنــد متصــل اســت و بــرای رســیدن کامــل از هنــگام 
گل دهــی بــه 9 مــاه زمــان نیــاز دارنــد. بذرهــا درشــت و بــه ســختی بــه گوشــت چســبیده اند. 
میــزان روغــن میــوه در حــد پایینــی بــوده و بیــن 3 تــا 10 درصــد در نوســان اســت. مقاومــت 
ایــن نــژاد بــه ســرما از ســایر نژادهــا کمتــر اســت. بــه طورکلــی مقاومــت بــه ســرما در ارقــام 
ــاس ترین  ــژاد West Indian حس ــر ن ــن نظ ــت و از ای ــر اس ــای دیگ ــتر از رقم ه ــی بیش مکزیک
رقم هــا را بــه خــود اختصــاص داده انــد. بنابرایــن دورگ هایــی ماننــد Zutano و Bacon بــه ســرما 

مقــاوم تــر از رقــم گواتماالیــی و متــداول Hass هســتند )جــدول 2(.
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 کشت و پرورش آووکادو 



نژاد مکزيکینژاد گواتماالئینژادwest indianصفت

اقليم

تحمل سرمايی

تحمل شوری

رنگ برگ

طول دوران گل دهی تا بلوغ

درشتی ميوه

رنگ ميوه

ضخامت پوست ميوه

سطح پوست ميوه

اندازه بذر

حفره بذر

مقدار روغن

الياف گوشت ميوه

طعم گوشت ميوه

گرمسيری

حداقل

حداکثر

زرد رنگ پريده

5 ماه

متغير

سبز مايل به قرمز

متوسط

درخشان

متغيير

متغيير

کم

کمترازمعمول

شيرين تر،ماليمتر

نيمه گرمسيری

متوسط

متوسط

سبزمايل به قرمز

12ماه يا بيشتر

متغير

سبز

ضخيم

زبر و خشن

ريز

چسبيده به بذر

زياد

کمترازمعمول

خيلی شيرين

نيمه گرمسيری

حداکثر

حداقل

سبز

6ماه

ريز

معموالً تيره

خيلی نازک

معمولی

درشت

جداازبذر

حداکثر

معمولی

شيرين
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 جدول 2- مقایسه صفات برگزیده سه نژاد آووکادو

 کشت و پرورش آووکادو 



مهم ترين ارقام آووکادو
ــه  ــا ب ــه در اینج ــد ک ــود دارن ــان وج ــف جه ــاط مختل ــی از آووکادو در نق ــام متنوع ارق

ــود. ــه می ش ــد پرداخت ــود دارن ــم وج ــران ه ــا در ای ــی از آنه ــه برخ ــام ک ــن ارق مهمتری

Hass 1- رقم
ــژاد گواتماالیــی منشــأ یافتــه اســت و  ــه عنــوان یــک دانهــال تصادفــی از ن ایــن رقــم ب
توســط Rudolph Hass در ســال 1935 در کالیفرنیــا انتخــاب شــد. کیفیــت مناســب و عملکرد 
ــدون  ــوده ب ــرد ب ــط و گ ــدازه متوس ــا دارای ان ــد. میوه ه ــم ش ــن رق ــاب ای ــبب انتخ ــاال س ب
گــردن و بــا وزن 140 تــا 400 گــرم هســتند کــه در هنــگام رســیدن بــه رنــگ ارغوانــی در 
مــی آینــد. تیــپ گل دهــی ایــن رقــم بــه گــروه A تعلــق دارد. رقــم Hass محبوب تریــن رقــم 
آووکادو در جهــان اســت کــه در مناطــق نیمه گرمســیری جهــان بــه ســرعت در حــال توســعه 
اســت. هــم اکنــون در نیوزیلنــد، کالیفرنیــا، شــیلی، اســپانیا، اســترالیا و آفریقــای جنوبــی بــه 
ترتیــب حــدود 96، 90، 80، 73، 70 و 30 درصــد تولیــد آووکادو را بــه خــود اختصــاص داده 
ــاالی کمــی و کیفــی ایــن رقــم می باشــد. ایــن رقــم  اســت کــه نشــان دهنــده پتانســیل ب
ــارده و  ــه رقــم Fuerte عملکــرد باالتــری دارد و دیررس تــر اســت. Has رقمــی زودب نســبت ب
بــا باردهــی منظــم اســت امــا نگهــداری طوالنــی مــدت میــوه روی درخــت ســبب تشــدید 

پدیــده ســال آوری مــی شــود. 

Fuerte 2-  رقم
دورگــی از نژادهــای مکزیکــی و گواتماالیــی اســت کــه در ســال 1911 در کشــور مکزیــک 
ــه ســرمای شــدید  ــه دلیــل مقاومــت باالیــی کــه ب توســط Carl_Schmidt انتخــاب شــد و ب
ــد.  ــذاری ش ــاوم نام گ ــخت و مق ــی س ــه معن ــان داد Fuerte ب ــا نش ــال 1913 کالیفرنی س
ــم  ــن رق ــان اســت. ای ــام آووکادو در جه ــن ارق ــد از Hass، یکــی از محبوب تری ــم بع ــن رق ای
 B از نظــر گل دهــی تیــپ Fuerte مهم تریــن رقــم آووکادو در آفریقــای جنوبــی اســت. رقــم
محســوب می شــود. میــوه مخروطــی شــکل بــا گــردن باریــک، بــا وزنــی بیــن200 تــا 500 
گــرم و دارای 18 تــا 26 درصــد روغــن اســت. ایــن رقــم زودرس بــوده و بــه رغــم مقاومــت 
ــوده و  ــه ســرمازدگی بهــاره حســاس ب ــه ســرما از خــود نشــان می دهــد، ب متوســطی کــه ب
گل هــا و میوه هــای کوچــک آن دچــار آســیب خواهنــد شــد. آســتانه مقاومــت ایــن رقــم بــه 
ــرای کاشــت در اقلیــم نیمه گرمســیری  ســرما 8/2 – درجــه ســانتی گراد اســت. ایــن رقــم ب

مناســب تر از مناطــق گرمســیری اســت )شــکل10(.
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Reed 3- رقم 
  James Reedایــن رقــم کــه احتمــاالً یــک دورگ گواتماالیــی اســت در ســال 1948، توســط
در کالیفرنیــا انتخــاب شــد. از نظــر تیــپ گل دهــی در گــروه  A قــرار می گیــرد. میوه هــای 
ایــن رقــم گــرد بــا انــدازه متوســط تــا بــزرگ و وزن 270 تــا 680 گــرم اســت.. ایــن رقــم 
ــارده و  ــت. زودب ــتر از  Hass اس ــاه بیش ــک م ــدود ی ــاری آن ح ــر انب ــوده و عم ــررس ب دی

ــم اســت )شــکل10(.  ــای پرتراک ــرورش در باغ ه ــی دارد و مناســب پ عملکــرد باالی

 Zutano4- رقم
ــا انتخــاب شــد. از نظــر  ــی اســت کــه در کالیفرنی ــژاد مکزیکــی و گواتماالی دورگــی از ن
ــدازه متوســط و  ــا ان ــا مخروطــی ب ــرد ت ــا گ تیــپ گل دهــی B محســوب مــی شــود. میوه ه
ــه  ــیدن ب ــس از رس ــا پ ــوده و میوه ه ــی زودرس ب ــتند.. رقم ــرم هس ــا 400 گ وزن 200 ت
مرحلــه بلــوغ انبارمانــی کوتاهــی دارنــد. ایــن رقــم عملکــرد بــاال و ثابتــی داشــته و مقاومــت 
بــه ســرمای آن باالســت. آســتانه مقاومــت بــه ســرما 3/3 – درجــه ســانتیگراد اســت. ایــن 
ــز  ــی نی ــای جنوب ــکا و آفریق ــتان های آمری ــب در نهالس ــه مناس ــک پای ــوان ی ــه عن ــم ب رق
ــود  ــم Hass  محســوب می ش ــرای رق ــده بســیار خــوب ب ــک گرده دهن ــود. ی ــتفاده می ش اس
ــم  ــانی رق ــرای گرده افش ــم ب ــن رق ــز از ای ــران نی ــه در ای ــود ک ــه می ش ــن توصی و بنابرای
Hass  مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد. ایــن رقــم یکــی از ارقــام کشــت شــده در شــمال ایــران 

ــکل10(. است)ش

Summer Fuerte يا Ryan 5-  رقم
 Edward  دورگــی از نژادهــای مکزیکــی و گواتماالیــی اســت کــه در ســال 1927 توســط
R. Ryan در کالیفرنیــا انتخــاب شــد. از نظــر گل دهــی تیــپ B اســت. میــوه مخروطــی شــکل 

ــود. در  ــوب می ش ــررس محس ــی دی ــرم و رقم ــا 450 گ ــط و وزن 250 ت ــدازه متوس ــا ان ب
ــق  ــه در مناط ــی ک ــد در حال ــد می کن ــی تولی ــول کم ــک محص ــی خن ــرایط آب و هوای ش
نیمه گرمســیری آفریقــای جنوبــی محصــول باالیــی دارد. ایــن رقــم بــه ســرما بســیار مقــاوم 

اســت )شــکل10(.

Bacon  6- رقم
ــا  ــال 1928 در کالیفرنی ــه در س ــت ک ــی اس ــی و گواتماالی ــای مکزیک ــی از نژاده دورگ
انتخــاب شــد. از نظــر گل دهــی تیــپ B اســت. میــوه ایــن رقــم گــرد و انــدازه آن متوســط 
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ــوده و در  ــرما ب ــه س ــاوم ب ــم مق ــن رق ــد. ای ــرم می باش ــا 500 گ ــا وزن 170 ت ــزرگ ب ــا ب ت
مناطــق خنــک نســبت بــه رقــم Fuerte محصــول باالتــری تولیــد می کنــد. آســتانه مقاومــت 
ــه ســرما 4/4- درجــه ســانتی گراد اســت. ایــن رقــم در مناطــق مرطــوب نیمه گرمســیری  ب
ــرای   ــبی ب ــیار مناس ــده بس ــک گرده دهن ــت. Bacon  ی ــوز اس ــات و آنتراکن ــه آف ــاس ب حس

ــکل10(. ــود )ش ــوب می ش Hass محس

 
Lamb Hass -7

 BobLamb ــاغ ــده در ب ــت ش ــای کش ــا 1996 از دانهال ه ــال 1990 ت ــم در س ــن رق ای
ــدازه  ــه ان ــی از جمل ــل توجه ــای قاب ــه Hass، برتری ه ــم نســبت ب ــن رق ــد. ای انتخــاب گردی
ــم  ــن رق ــد. ای ــوه می باش ــر می ــت باالت ــت و کیفی ــر درخ ــه کوچک ت ــوه ، جث ــر می بزرگ ت
ــود  ــوختگی می ش ــاب س ــار آفت ــر دچ ــای آن کمت ــت و میوه ه ــوه اس ــت انب ــب کش مناس

ــکل10(. )ش
Pinkerton8-  رقم

رقمــی گواتماالیــی و احتمــاالً دورگــی از ارقــام Hass و Rincon اســت کــه در ســال 1959 
 Rincon ــد ــاال هیبری ــت شــد و احتم ــا یاف ــام  Pinkerton در کالیفرنی ــه ن توســط شــخصی ب
ــاه ثبــت شــد.  ــم نیمــه پاکوت ــک رق ــوان ی ــه عن ــم در ســال 1975ب ــن رق Hass × اســت. ای

Pinkerton از نظــر تیــپ گل دهــی در گــروه  A قــرار دارد. میوه هــا در اقلیــم گــرم مخروطــی 

ــا  ــط ب ــوه متوس ــدازه می ــوند. ان ــردن دار می ش ــدل گ ــوای معت ــا در آب و ه ــوده ام ــکل ب ش
ــه کنــدی می رســد کــه همیــن امــر دلیــل  ــا 245 گــرم می باشــد. ایــن رقــم ب وزن 230 ت
انبارمانــی طوالنــی مــدت آن نســبت بــه هــر رقــم دیگــری اســت. زودبــارده و پربــار اســت 
ــن  ــام Hass و Reed اســت. آســتانه تحمــل ســرمایی ای ــه ســرما مشــابه ارق و مقاومــت آن ب
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رقــم 2- درجــه ســانتی گراد می باشــد. ایــن رقــم مقــاوم بــه آنتراکنــوز بــوده و در آفریقــای 
جنوبــی و فلســطین اشــغالی کشــت اســت و پــرورش آن گســترش خوبــی دارد)شــکل10(.

ساير ارقام آووکادو 

عــالوه بــر ارقــام ذکــر شــده، ژنوتیپ هــای دیگــری نیــز در مناطــق تحــت کشــت آووکادو 
وجــود داشــته کــه در ادامــه بــه برخــی از ایــن ژنوتیپ هــا اشــاره مــی شــود. 

  Ettinger, Edranol, Sharwil, Shepard, Wurtz, Lula, Lyon, Nabal, Jim,  
 TopaTopa, Guwen, Ganter, Whitsell, Stewart, Sirprize, Frazer, Anaheim،
 Bernecker, Beta, Black, Prince, Booth, Brookslate, Choquette، Hall, Lisa,
 Loretta، Miguel, Monroe, Nesbitt, Simmonds, Nadir, Tonnage, Waldin,
Donnie, Dr. Dupuis, Hardee, Pollock، Taylor

روش های ازدياد آووکادو
آووکادو را می تــوان بــه ســه روش کشــت بــذر، پیونــد و قلمــه تکثیــر کــرد . نهال هــای 

بــذری دیــر بــارآور بــوده وکیفیــت میــوه آنهــا مثــل درخــت مــادری نخواهــد بــود. 

1- ازدياد از طريق بذر
طــول عمــر بــذر آووکادو کوتــاه و حداکثــر 2 تــا 3 هفتــه اســت ولــی نگهــداری بــذر در 
خــزه یــا ماســه در دمــای 5/5 درجــه ســانتی گراد می توانــد طــول عمــر بذرهــا را تــا 8 مــاه 
افزایــش دهــد. برداشــتن پوســته بــذر قبــل از کشــت بــه بــاال رفتــن ســرعت جوانــه زنــی 
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ــی  ــا قارچ کش های ــت ب ــتر کاش ــا در بس ــی بذره ــکل11(. ضدعفون ــرد )ش ــد ک ــک خواه کم
ماننــد تیــرام یــا کاپتــان ســبب نابــودی قــارچ هــای خاکــزی خواهــد شــد. باردهــی درختــان 
بــذری آووکادو معمــوالً پــس از 8 تــا 10 ســال شــروع شــده و محصــول تولیــدی نیــز اغلــب 

از کیفیــت مناســبی برخــوردار نیســت.

2- ازدياد پيوندی
ــود.  ــام می ش ــذری انج ــای ب ــه روی نهال ه ــد جوان ــا پیون ــاری آووکادو ب ــر تج تکثی
ــت  ــل مقاوم ــوب مث ــات مطل ــی صف ــا برخ ــاط ب ــذری در ارتب ــای ب ــی نهال ه ــوع ژنتیک تن
ــد  ــی می توان ــای آهک ــوری و خاك ه ــه ش ــل ب ــه و تحم ــی ریش ــیدگی فیتوفترای ــه پوس ب
 West ــژاد ــای ن ــد. دانهال ه ــاد کن ــاری آووکادو ایج ــد تج ــده ای را در تولی مشــکالت عم
ــازگاری  ــیری س ــق گرمس ــه مناط ــوند ب ــتفاده می ش ــه اس ــوان پای ــه عن ــه ب indian ک
بیشــتری دارنــد در حالــی کــه دانهال هــای نــژاد مکزیکــی بــرای رشــد در مناطــق 
خنک تــر نیمه گرمســیری ســازش بیشــتری یافته انــد. در مناطقــی ماننــد فلســطین 
اشــغالی کــه تحمــل بــه شــوری از اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت معمــوالً ارقامــی از 
نــژادWest indian کــه بــه شــوری و خاك هــای آهکــی تحمــل باالتــری باالیــی دارنــد 

ــد.  ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــه م ــوان پای ــه عن ب
بــرای تکثیــر بــذری ابتــدا بایــد بذرهــا را از میوه هــای ســالم و کامــاًل رســیده برداشــت 
شــده، جــدا کــرد و دقــت داشــت تــا درختــان مــادری فاقــد هرگونــه بیمــاری ویروســی مانند 
Sun-Blotch باشــند. بذرهــا بــرای مــدت نیــم ســاعت در آبــی بــا دمــای 50 درجــه تیمــار 
شــده ســپس در محلــی ســایه بــرای خنــک و خشــک شــدن قــرا می گیرنــد. کشــت بــذر در 
ــه  ــی ک ــی شــده انجــام می شــود. پایه های ــر شــده از خــاك گندزدای ــی پ ــای نایلون گلدان ه
روی آنهــا عملیــات پیونــد انجــام می شــود معمــوال 4 تــا 8 ماهــه بــوده و بایســتی حداقــل 
6 میلی متــر قطــر داشــته باشــند. معمــوالً از پیوند هــای مجاورتــی، جانبــی و اســکنه بــرای 
تکثیــر آووکادو اســتفاده می شود)شــکل 12(. تهیــه شــاخه پیونــدك در زمســتان ســال قبــل 
از اجــرای پیونــد و از شــاخه های در حــال خــواب و انتهایــی کــه فاقــد جســت های رشــدی 
ــی  ــد های انتهای ــه از رش ــدك ک ــاخه پیون ــول ش ــت ط ــر اس ــود. بهت ــام می ش ــند انج باش
ــه  ــل 3 جوان ــوده و حداق ــانتی متر ب ــا 12 س ــدود 10 ت ــود ح ــه می ش ــالم تهی ــان س درخت

رویشــی داشــته باشــد.
کاشــت بذرهــا در بســترهای گلدانــی بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه کــه بخــش عریض تــر 
بــذر در پاییــن قــرار بگیــرد. بســتر کشــت بایــد از زهکــش خوبــی برخــوردار باشــد. عمــل 
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پیونــد شــاخه بایــد زیــر ســایبان انجــام شــود. نهال هــای پیونــدی بــه طــور معمــول پــس از 
2 تــا 3 ســال از اجــرای پیونــد شــاخه محصــول می دهنــد کــه از نظــر اقتصــادی و بازگشــت 

ســرمایه اهمیــت زیــادی بــرای باغــداران دارد)شــکل13(. 
ــد  ــامل پیون ــرای آووکادو ش ــتفاده ب ــورد اس ــه م ــد جوان ــیوه های پیون ــن ش معمول تری
ــن  ــمت پایی ــدك از قس ــه پیون ــت ک ــا الزم اس ــن پیونده ــت. در ای ــپری اس ــی و س قاش

ــود.  ــاب  ش ــاری انتخ ــل ج ــاخه های فص ش

   

3- ازدياد قلمه ای آووکادو
ــه دلیــل ســخت ریشــه زایی آن مشــکل اســت. در  ــی ب ــق قلمه زن ــر آووکادو از طری تکثی
عیــن حــال بایــد دانســت کــه قلمه هــای برداشــت شــده از گیاهــان جــوان خیلــی راحت تــر 
ــتفاده از  ــا، اس ــرگ روی قلمه ه ــود ب ــوند. وج ــه دار می ش ــن ریش ــان مس ــای درخت از قلمه ه
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ــردن محلول هــای قارچ کــش در بســتر و همچنیــن اســتفاده از  ــه کار ب ــاش، ب سیســتم مه پ
ترکیبــات ریشــه زایی ماننــد اینــدول بوتیریــک اســید )IBA( و یــا اینــدول اســتیک اســید 
ــهیل  ــبب تس ــد س ــی ام می توان ــزار پی پ ــش ه ــا ش ــار ت ــدود چه ــای ح ــا غلظت ه )IAA( ب
ریشــه دار شــدن قلمه هــای آووکادو شــود. ریشــه زایی قلمه هــای اواخــر پاییــز یــا قلمه هــای 
ــات انجــام  ــج تحقیق ــاره و تابســتانه اســت )شــکل14(. نتای ــر از قلمه هــای به زمســتانه بهت
شــده بــا قلمه هــای نیمه خشــبی بــرگ دار آووکادو نشــان داده اســت کــه اســتفاده از غلظــت 
ــی را  ــه زایی باالی ــد ریش ــاش می توان ــتم مه پ ــید در سیس ــک اس ppm 6000 ایندول بوتیری
بــه دنبــال داشــته باشــد. در ایــن تحقیــق مشــخص شــد کــه پایین تریــن درصــد ریش زایــی 

مربــوط بــه قلمه هــای خشــبی شــاهد )بــدون تیمــار هورمونــی( بــوده اســت. 

ــه زا  ــاًل سخت ریش ــژاد West Indianکام ــی ن ــه زا ول ــاً سهل ریش ــی تقریب ــژاد مکزیک ن
ــی  ــرد. برخ ــرار می گی ــن دو ق ــط ای ــد واس ــاظ در ح ــن لح ــی از ای ــت و نژادگواتماالی اس
پژوهشــگران وجــود یــک الیــه اسکلرانشــیمی پیوســته را در ســاقه ارقــام ســخت ریشــه زای 
آووکادو بــه علــت عــدم ســهل  ریشــه زایی قلمه هــای ایــن ارقــام می داننــد. پــس نــوع قلمــه، 
ــرده شــده هورمــون و باالخــره ترکیــب  ــکار ب ــم، ســن درخــت مــادری قلمــه، غلظــت ب رق
ــه زایی  ــرعت ریش ــد و س ــت در درص ــتر کاش ــه بس ــه در تهی ــه کار رفت ــت ب ــه و پرالی ماس
قلمه هــا تأثیــر دارد. اگــر قلمه هــا در بهــار و تابســتان گرفتــه شــده باشــند الزم اســت کــه 
بســتر کاشــت بــه سیســتم مه پــاش متنــاوب مجهــز و محــل کاشــت قلمه هــا ســایه  آفتــاب 
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ــا اســتفاده کــرد. ــد از پاگرم ــرای قلمه هــای پائیــزه نیــز بای باشــد. ب
ــددی  ــل متع ــر عوام ــت تاثی ــت و تح ــی اس ــکل اساس ــک مش ــال آوری در آووکادو ی س
ــه  ــی از جمل ــرایط اقلیم ــل، ش ــال قب ــول س ــزان محص ــان، می ــن درخت ــم، س ــه رق از جمل
تنش هــای محیطــی ماننــد کــم آبــی در زمــان شــکوفایی گل ، آفــات و بیماری هــا و 

ــد. ــرس می باش ــاری و ه ــه، آبی ــه تغذی ــاغ از جمل ــت ب مدیری

مديريت باغ آووکادو

درختــان آووکادو 4 تــا 6 ســال پــس از کشــت شــروع بــه باردهــی می کننــد و در ســن 
12 تــا 14 ســالگی بــه حداکثــر بــاروری می رســند. تراکــم کشــت از 200 اصلــه در هکتــار 
ــر  ــر اســت. عم ــم متغی ــداری متراک ــار در باغ ــه در هکت ــا 2500 اصل ــداری ســنتی ت در باغ
اقتصــادی درختــان آووکادو 25 تــا 30ســال اســت کــه البتــه بــا مدیریــت مناســب تغذیــه 
و آبیــاری و همچنیــن انجــام هــرس ســالیانه قابــل افزایــش اســت. در احــداث بــاغ آووکادو 
 A ــه دلیــل وضعیــت گل دهــی و گرده افشــانی ارقــام کاشــته شــده بایــد از هــر دو گــروه ب
و B وجــود باشــد تــا در گرده افشــانی و تلقیــح گل و در نتیجــه بــه میــوه نشســتن بــه هــم 
ــا  ــا قلمــه ای اســتفاده شــود ت ــدی ی ــد. همچنیــن الزم اســت از نهال هــای پیون کمــک کنن
ــته  ــندی الزم را داش ــوده و بازارپس ــوردار ب ــر برخ ــورد نظ ــت م ــدی از کیفی ــول تولی محص
باشــد. میــزان عملکــرد متوســط آووکادو 10 تــا 20 تــن در هکتــار اســت ولــی بــا مدیریــت 

صحیــح ایــن میــزان را تــا30 تــن در هکتــار مــی تــوان افزایــش داد.
تهویــه در بــاغ آووکادو بســیار مهــم اســت. در باغ هــای بــا تهویــه ضعیــف بــه خصــوص 
)Phytophthora( در مناطــق مرطــوب نیمه گرمســیری بیمــاری پوســیدگی فایتوفترایــی

بســیار ویرانگــر و مخــرب خواهــد بــود.

برداشت و فيزيولوژی پس از برداشت ميوه آووکادو

مهم تریــن شــاخص فیزیولــوژی برداشــت میــوه آووکادو عبــارت از درصــد مــاده خشــک 
ــی و  ــای جنوب ــه در آفریق ــورها از جمل ــی کش ــه در برخ ــت. البت ــوه اس ــن می ــزان روغ و می
ــوه  ــیدن می ــی رس ــاخص اصل ــوان ش ــه عن ــوه ب ــت می ــت گوش ــوای رطوب ــک از محت مکزی
اســتفاده می شــود. بــه عنــوان مثــال در مکزیــک شــاخص رســیده بــودن میــوه بــرای رقــم 
Hass رســیدن درصــد مــاده خشــک  میــوه بــه حــدود 23 درصــد اســت. شــاخص میــزان 

30

 کشت و پرورش آووکادو 



ــا 26 درصــد متغیر.باشــد. ــد از 18 ت ــوده و می توان ــم ب ــوع رق ــه ن روغــن وابســته ب
ــا  ــد و ب ــت می کنن ــبز برداش ــه س ــاری در مرحل ــروش تج ــرای ف ــای آووکادو را ب میوه ه
ــوان میوه هــای ســبز برداشــت شــده را  ــودن ایــن میــوه می ت ــه طبیعــت فرازگــرا ب توجــه ب
ــارس  ــل ن ــه دلی ــس از برداشــت ب ــوه آووکادو پ ــرد. می ــن ســبززدایی ک در معــرض گاز اتیل
بــودن قابــل مصــرف نیســت. میوه هــا هنــگام رســیدن و در مرحلــه اوج تنفســی بــه ســرما 
حســاس بــوده امــا پــس از اوج تنفســی حساســیت کمتــری بــه ســرما دارنــد. گوشــت میــوه 

پــس از رســیدگی کامــل طعــم کــره داشــته و ارزش تغذیــه ای باالیــی دارد.

تکنولوژی و نگهداری ميوه آووکادو

ــمار  ــه ش ــیری ب ــیری و نیمه گرمس ــای گرمس ــزو میوه ه ــه آووکادو ج ــل اینک ــه دلی  ب
می آیــد نمی تــوان آن را در دمــای پاییــن انبــار کــرد. بهتریــن دمــا بــرای انبارمانــی آووکادو 
ــد  ــا 95 درص ــبی 85 ت ــت نس ــزان رطوب ــن می ــانتی گراد و بهتری ــه س ــا 7 درج ــای 3 ت دم
ــا 5 درجــه ســانتی گراد  ــوان در دمــای 4 ت اســت. البتــه برخــی ارقــام ماننــد Hass را می ت
ــا 8  ــای 6 ت ــوان در دم ــر آووکادو را می ت ــام دیگ ــرد و ارق ــداری ک ــه نگه ــدت 4 هفت ــه م ب
درجــه بــه مــدت دو هفتــه انبــار کــرد . البتــه نگهــداری طوالنــی مــدت آووکادو در دمــای 

ــم ســرمازدگی می شــود. ــر 5 درجــه ســبب آشــکار شــدن عالی زی
ــا اتمســفر کنتــرل شــده  ــار ب ــوان در دمــای 7 درجــه ســانتی گراد در انب آووکادو را می ت
نیــز نگهــداری کــرد. بــا تنظیــم اکســیژن انبــار بــه میــزان 2 درصــد و دی اکســید کربــن بــه 
میــزان حداقــل 4 درصــد می تــوان آووکادو را بــه مــدت حداقــل 10 هفتــه نگهــداری کــرد. 
ــا  ــه مــدت 1 تــا 2 روز در دمــای 20 ت ــرای رســاندن میــوه آووکادو، می تــوان میوه هــا را ب ب

25 درجــه ســانتی گراد و رطوبــت نســبی 95 درصــد قــرار داد.

ترکيبات شيميايی ميوه آووکادو

آووکادو میــوه چــرب اســت و دارای اســیدهای آمینــه مختلــف ماننــد سیســتین   
)Cystine( تریپتوفــان ) Tryptophane(  و تیروســین ) Tyrosine ( می باشــد )جــدول 3(. 
در تحقیقــات جدیــدی کــه انجــام شــده وجــود چنــد نــوع آنتــی بیوتیــک در آووکادو ثابــت 
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شــده اســت. دانــه گیــاه دارای مقــدار کمــی )در حــدود 2 درصــد( روغــن اســت. ایــن روغــن 
غلیــظ و ســفت و بــه رنــگ زرد مایــل بــه ســبز بــوده کــه دارای بــو و طعمــی مطبــوع اســت. 
روغــن دانــه آووکادو درای حــدود 7 درصــد روغــن هــای اشــباع شــده ماننــد اســید پالمتیــک  
 Arashidic ( اســید آراشــیدیک )Estearic Acid ( و اســید اســتئاریک  Palmitic
Acid( ، اســید میریســتیک  ) Miristic Acid( و در حــدود 80 درصــد روغن هــای اشــباع 
نشــده ماننــد اســید اولئیــک ) Oleic Acid( و اســید لینولئیــک )Linoleic Acid( اســت. 
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 جدول 3- میزان مواد و ویتامین های موجوددر یکصد گرم آووکادو 

مقدارموادمقدارمواد

150کالریانرژی80گرمآب

14گرمچربی1/8گرمپروتئين

8 ميلی گرمکلسيم5Caگرممواد نشاسته ای

P35ميلی گرمفسفرFe5 ميلی گرمآهن

K600ميلی گرمپتاسيمE250واحدويتامين

B2 0/15ميليگرمويتامينB1 0/08 ميلی گرمويتامين

B3 1/4ميلی گرمويتامينC 12ميليگرمويتامين
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خواص داروئی وبهداشتی آووکادو

ــت.  ــد P ، C، K ، H ، E، D ، B، A  اس ــف مانن ــای مختل ــن آووکادو دارای ویتامینه روغ
ــه  ــت ک ــیدان هایی اس ــی اکس ــار از آنت ــادی دارد .آووکادو سرش ــی زی ــن ارزش غذای بنابرای
ــت و  ــده اس ــوص مع ــه خص ــدن ب ــده ب ــت کنن ــد، تقوی ــه می کن ــا مقابل ــواع بیماری ه ــا ان ب
ــه کــم  ــان ب ــرای مبتالی ــرد. آووکادو خــون ســاز اســت و ب نفــخ و گاز معــده را از بیــن می ب
خونــی مفیــد اســت.  چــون آووکادو قنــد و مــواد نشاســته ای کمــی دارد بــرای آن هایــی کــه 
بیمــاری قنــد دارنــد نیــز مناســب اســت. خســتگی را برطــرف می کنــد و بیخوابــی را درمــان 
ــه  ــر ب ــن آووکادو ضــد رماتیســم اســت. در زی ــان اســت. روغ ــرا دارای تریپتوف ــد زی می کن
بعضــی از خــواص آووکادو اشــاره می شــود. ایــن میــوه ســبب تنظیــم کار کبــد و عملکــرد 
ــه  ــد ک ــس مي باش ــي م ــاده معدن ــع م ــود. آووکادو منب ــا مي ش ــا و روده ه ــح ریه ه صحی
ــد ایــن  ــه تشــکیل گلبول هــاي قرمــز خــون کمــک مي کنــد در زیــر خالصــه ای از فوای ب

ــود. ــر می ش ــوه ذک می

1- سالمت چشم ها
آووکادو منبــع فوق العــاده  لوتئیــن اســت. ایــن کاروتنوئیــد ماننــد یــک آنتــی اکســیدان 
عمــل می کنــد و از ابتــال بــه بیماری هــای مربــوط بــه چشــم پیشــگیری بــه عمــل مــی آورد. 
ایــن میــوه  همچنیــن حــاوی کاروتنوئیدهــای دیگــری مثــل گزانتیــن، آلفــا کاروتــن و بتــا 
ــا  ــاوی کاروتنوئیده ــی ح ــواد غذای ــرف م ــد. مص ــن E می باش ــن ویتامی ــن و همچنی کاروت
ــای اشــباع نشــده  ــار از چربی ه ــه سرش ــراه آووکادو )ک ــه هم ــوه و ســبزیجات ب ــد می مانن
ــذی را  ــواد مغ ــن م ــزان ای ــترین می ــما بیش ــدن ش ــه ب ــود ک ــث می ش ــت( باع ــو اس مون

جــذب کنــد. 

2- کمك به الغری
ــه ایــن   نصــف آووکادو حــاوی 3.4 گــرم فیبرهــای حــاّلل و غیــر حــاّلل اســت. بــدن ب
ــه دارد.  ــی نگ ــرایط مطلوب ــدن را در ش ــوارش ب ــتم گ ــرد سیس ــا عملک ــاز دارد ت ــا نی فیبره
عــالوه بــر ایــن، فیبرهــای حــاّلل اجــازه نمی دهنــد کــه گلوســیدها بــا ســرعت بــاال جــذب 
بــدن شــوند. بــرای همیــن باعــث می شــوند کــه مــدت زمــان طوالنی تــری احســاس ســیری 
داشــته و همچنیــن حــاوی اســید اولئیــک اســت کــه ایــن اســیدهای چــرب وظیفــه ی فعــال 

کــردن بخشــی از مغــز را بــر عهــده دارد و فرمــان احســاس ســیری را صــادر می کنــد. 
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3- کنترل قند خون
ــد  ــازه نمی ده ــد و اج ــد می باش ــو مفی ــباع نشــده  مون ــای اش ــار از چربی ه آووکادو سرش
ــم  ــک رژی ــتن ی ــرود. داش ــاال ب ــاره ب ــه یکب ــون ب ــمی خ ــزان گلیس ــذا می ــرف غ ــد از ص بع
ــه  ــه انســولین را ب ــت مقاومــت ب ــد حال ــی می توان ــد حت ــی سرشــار از چربی هــای مفی غذای
هــم بزنــد. متأســفانه وضعیــت مقاومــت بــه انســولین باعــث تثبیــت طوالنــی مدت گلیســمی 
ــه  ــت ک ــان داده اس ــات نش ــود. تحقیق ــر می ش ــت منج ــه دیاب ــه ب ــه رفت ــه رفت ــود ک می ش
ــري از  ــراي جلوگی ــن ب ــد، بنابرای ــار کن ــولین را مه ــون انس ــح هورم ــد ترش آووکادو مي توان

گرســنگي مفیــد اســت.

4- آووکادو و سالمت قلب 
آووکادو سرشــار از مــواد مغــذی و ترکیبــات مفیــد بــرای قلــب می باشــد. فــوالت موجــود 
در آووکادو خطــر ســکته و ابتــال بــه بیماری هــای قلبــی را کاهــش می دهــد. آووکادو  داراي 
ــک اســترول  ــام بتاسیتواســترول )beta- sitosterol( اســت. بتاسیتواســترول ی ــه ن ــاده اي ب م
گیاهــي اســت کــه بــه حفــظ مقادیــر طبیعــي کلســترول  خــون کمــک مي کنــد. همانطــور 
کــه مــي دانیــد ویتامیــن E ، یــک آنتــي اکســیدان قــوي اســت و بــه دلیــل داشــتن همیــن 
خاصیــت، از تاثیــر منفــی  LDLکلســترول بــه وســیله رادیکال هــاي آزاد جلوگیــري مــي کنــد. 

آووکادو از بــروز بیمــاري هــاي قلبــي جلوگیــري مي کنــد. 

5- تامين اسيدفوليك در دوران بارداری
ــان اســید  ــا هم ــوالت ی ــه ف ــدن ب ــه ی ب ــاز روزان ــارم نی ــک چه ــک فنجــان آووکادو، ی ی
ــادرزادی  ــای م ــه ناهنجاری ه ــال ب ــر ابت ــن خط ــن ویتامی ــد. ای ــن می کن ــک را تأمی فولی

جنیــن را کاهــش می دهــد. 

6- زيبائی پوست
ــراي زیبــا ســازي پوســت مفیــد اســت.  آووکادو بــه دلیــل غنــي بــودن از ویتامیــنE ، ب
روغــن آووکادو بهتریــن کــرم بــرای پوســت اســت زیــرا بــه آســانی درپوســت نفــوذ میکنــد 
ــرای برطــرف کــردن  ــه پوســت شــادابی می دهــد. و باالخــره آووکادو بهتریــن ماســک ب و ب

ــش آن اســت.  ــری از پیدای ــای صــورت و جلوگی ــن و چروك ه چی
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7- ممانعت از عفونت در بزرگساالن
مطالعــات نشــان مي دهــد کــه مصــرف مکمــل  ویتامیــن E بــراي تقویــت سیســتم ایمنــي 
بــدن افــراد مســن مفیــد اســت. بــا افزایــش ســن، میــزان مــواد مضــر در بــدن افزایــش مي یابــد 
ــودن از  ــار ب ــل سرش ــه دلی ــد. آووکادو ب ــا را کاهــش ده ــدار آنه ــد مق ــن E مي توان ــه ویتامی ک

ویتامیــن E، مي توانــد نقــش یــک مکمــل را ایفــا کنــد. 

چگونگی نگهداري و مصرف آووکادو

 بــراي اســتفاده فــوري، آووکادوهایــي را بخریــد کــه وقتــي آنهــا را فشــار مي دهیــد کمــي 
نــرم باشــند. بــراي اینکــه آووکادوهــاي ســفت برســند، آنهــا را بــراي چنــد روز، بــا یــک عــدد 
 E ــن ــاوي ویتامی ــا ح ــیاري از غذاه ــه بس ــر چ ــد. اگ ــرار دهی ــذي ق ــت کاغ ــک پاک ــوز در ی م
هســتند، امــا ویتامیــن E موجــود در اکثــر آنهــا، در طــي عمــل پختــن از بیــن مــي رود. آووکادو 
ایــن خوبــي را دارد کــه بــراي خــورده شــدن، نیــاز بــه هیــچ عملــي نــدارد و بــه همــان شــکل 
خــام و تــازه مصــرف مي شــود. آووکادوهــا را پــس از شســتن از وســط ببریــد. بعــد یــک کارد 
در وســط آن فــرو کنیــد و آن را بچرخانیــد تــا هســته اش خــارج شود)شــکل15(. مي توانیــد آن 
را بــا پوســتش ســرو کنیــد و یــا آن را از پوســت جــدا کــرده و بــراي ســوپ یــا ســاالد اســتفاده 
کنیــد و یــا بــا آن یــک ســس درســت کنیــد. آووکادو یــک میــوه روغنــي اســت و چربي هــاي 
قابــل هضــم دارد و مي تــوان بــا آن یــک ســس ســالم بــه همــراه ســبزیجات خــام درســت کــرد.

روش دیگــر بــراي تهیــه ســس ایــن اســت کــه آن را پوســت کنــده و خــرد کنیــد و نمــک و کره 
بــه آن اضافــه کنیــد. ســپس ســس حاصــل را روي نــان بمالیــد و میــل کنیــد.
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