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قسمت اول: مقدمه
بیان مسئله

 کشت و تولید بادام در ایران داراي سابقه بسیار طوالني است به طوري که این کشور
 به عنوان یکي از قدیمي ترین مناطق تولید بادام مطرح است )ایماني،1376؛ مرادي، و
 موسـوي، 1378(. مزایـای کشـت بادام مانند دیگر میوه هاي آجیلـي از قبیل گردو و

پسـته داشـتن ارزش غذایـي بسـیار بـاال و اهمیت زیادي در سـبد غذایي اسـت. این 
 محصـول بـه دلیل قابلیت تبدیل به فرآورده هاي متعـدد، در صنایع غذایي، دارویي و
 بهداشتي نیز اهمیت قابل توجهي دارد )Schirra, 1977(. سهولت انبارداري و عدم فسادپذیري
 در شـرایط معمول از دیگر مزیت هایي اسـت که توسـط تولید کنندگان بادام در نظر
 گرفته مي شـود. ویژگي هاي دیگر بادام نیز از قبیل طول عمر زیاد )50 الی60 سـال(،
 سازگاري با شرایط اقلیمي مناطق خشک و نیمه خشک، قابلیت رشد در خاک هاي ضعیف و
 آهکي، باال بودن کارایي مصرف آب، قابلیت انبارداري طوالني مدت در شرایط معمول،
 سهولت حمل و نقل و بسته بندي، سابقه ي کشت و آشنایي باغداران با پرورش بادام،
 آن را به عنـوان یکـي از بهتریـن گزینه هـاي احداث بـاغ در بسـیاري از مناطق ایران
 مطرح نموده است )ایمانی، 1389(. صرف نظر از ارزش تغذیه اي بادام که مورد اشاره
 قرار گرفـت، ایـن محصول از لحاظ اقتصادي و ایجاد اشـتغال نیز بسـیار حائز اهمیت
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 است. با این حال کشت و تولید بادام در ایران با چالش اصلی کمیت و کیفیت پایین
 محصـول مواجـه اسـت. این چالش دارای مؤلفه های زیادی می باشـد ولی سـه مورد:

چالـش 1- عـدم مدیریت مطلوب گرده افشـانی در بادام؛ چالـش 2- بذری بودن اکثر 
 درختان بادام و در نتیجه یکنواخت نبودن محصول همچنین پتانسیل تولید کم تر؛ و

چالـش 3- مشکل   سـرمازدگی بـادام، کـه در ادامـه توضیـح داده می شـود از الویـت 
زیـادی برخـوردار می باشـد؛ بنابرایـن با اسـتفاده از تجـارب دنیا از یک سـو و با یک 
برنامه ریـزی صحیـح و به کارگیـری تکنولـوژی مناسـب و دانـش باغـی، اسـتفاده از 
ارقـام اصالح شـده و افزایـش عملکـرد، بهبـود کیفیت، کاهـش هزینه هـای تولید، و 
تولیـد بیش تـر می تـوان به صـادرات بـادام )محصول خشـکبار( مبـادرت ورزید و به 

ایـن طریـق می تـوان پشـتوانه ارزی برای کشـور فراهم آورد )شـکل  1(. 

 

شکل  1- مسیر موفقیت برای تولید محصول بادام
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وضعیت موجود
بـا نگرش بـر وضعیـت موجـود باغبانـی و جایـگاه و سـهم میوه ها از جملـه بادام 
 در آن، به خوبـی نمایـان می شـود کـه  ایـران بـا تولیـد بیـش از 12/3 میلیـون تـن 
 محصوالت باغی )25 محصول اصلی باغی جهان( به استثنای برخی از محصوالت گرمسیری
 مقام اول تا دهم تولید جهانی این محصوالت را در جهان دارا می باشد. از طرف دیگر
 بیش از یک چهارم از جمعیت شـاغل در کشـور در بخش کشـاورزی مشـغول به کار

می باشـند. بـا در نظر گرفتـن افراد شـاغل در بخش هـای مختلف کشـاورزی بی مورد 
نیسـت کـه تالشـی در جهت تولیـد بیش تـر، عملکرد باالتـر و کیفیـت مطلوب این 
 محصوالت کشـاورزی داشته باشیم چرا که سهم زیادی در ارزآوری کشور ما از طریق
 صادرات محصوالت کشاورزی می توانند داشته باشند. در میان محصوالت کشاورزی بادام
 به عنوان یکی از مهم ترین میوه های آجیلی با سطح زیر کشت بادام 199,383 هکتار

)در کل کشـور اعـم از دیـم و آبـي و صرف نظـر از بارور یـا غیر بارور بـودن درختان( 
بـا مجمـوع تولیـد باغ هاي دیـم و آبي بادام کشـور معـادل 146,452 تن و متوسـط 
 عملکـرد در باغ هـاي آبـي 1,222 کیلوگرم و در باغ هـاي دیم454 کیلوگرم در هکتار
 در سـال 1395، می توانـد مورد  توجـه قرار گیـرد. وضعیـت باغ هـای کشـور از نظـر

درجه بنـدی در سـه گـروه باغ های درجـه یک، درجـه دو و درجه سـه قرار می گیرد 
)شـکل   2(. اگـر جایـگاه و سـهم میوه ها را از نظر سـطح زیرکشـت در نظر می گیریم 

بـادام بعـد از انگور و سـیب در مقام سـوم قرار می گیرد )شـکل  2(. 
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شکل   2- وضعیت باغ های کشور از نظر درجه بندی و جایگاه و
سهم میوه ها از نظر سطح زیر کشت در ایران

 از طرفی، محدودیت منابع آب و خاک و افزایش جمعیت در کشـور ما، موجب گردیده
 تـا محققـان و کارگـزاران تولیـد محصوالت کشـاورزی بـه دنبـال راه حل هـای مناسـب در
 جهـت افزایـش تولیـد و عملکرد، بهبود کیفیـت محصوالت و... باشـند. از بین 15 محصول
 عمده باغی، همان طوری که اشاره شد، بادام محصولی است که دارای ارزش اقتصادی،
 بهداشتی و تجاری بوده و از اهمیت از نظر مقاومت به خشکي به دلیل قرار گرفتن ایران
 در منطقه خشک و نیمه خشک و کمبود آب در ایران و همچنین سهولت برداشت و

حمـل و نگهـداری میوه و اشـتغال زایی بـادام از دیرباز مورد  توجه خاص کشـاورزان 
 ایران بوده اسـت. همچون اهدافی در برنامه ششـم توسـعه کشور برای تولید محصول

مـورد نظـر پیـش بینـی شده اسـت. به عنوان نمونه در برنامه ششـم توسـعه کشـور، 
مـاده 41 از بخـش 7 و مـاده 45 از بخـش 8 تأکید بـر حمایـت از محصـوالت دارای 
 مزیـت صادراتـی، حمایـت از برنامه هـای به نـژادی و به زراعی و افزایـش عملکرد در
 واحـد سـطح و بهره وری در محصوالت بـا ارزش صادراتی باال دارد، که محصول بادام

%30
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 تمامی مزیت های ذکر شـده را دارا می باشـد. بررسـی مزیت نسـبی میوه های خشک
 از جمله بادام، گردو و فندق نشـان داده اسـت که مزیت نسـبی آشـکار، بادام معادل
 5/2425 و مزیت نسبی آشکار گردو 1/595 و فندق 0/0303 بوده است. به بیان دیگر

بـادام در مقایسـه بـا سـایر محصوالت مـورد بررسـی دارای بیش ترین مزیت نسـبی 
 آشکار بوده و بعد از آن گردو دارای بیش ترین مزیت نسبی آشکار در ایران را به خود

اختصاص داده  است که نشان دهنده مزیت صادرات این محصول می باشد )شکل   3(. 

 

شکل  3- شاخص مزیت نسبی آشکارشده 4 محصول بادام، گردو، فندق و پسته )ایمانی و همکاران،1388(

علـی رغم مزیت نسـبی خوب بادام، مشـکالتی در سـرراه تولید بـادام وجود دارد 
کـه بایـد ایـن موانـع برطـرف گردد بـه عنوان مثـال اگـر ایران را با سـایر کشـور ها 
 از نظـر صـادرات مغـز بـادام در سـال 2016 مقایسـه کنیـم مالحظـه می گـردد که

میـزان صـادرات مغـز بـادام در جهـان در این سـال معـادل 755,069 تـن به ارزش 
 حـدود 5/16 میلیـارد دالر بود. مهم ترین کشـورهاي صادرکننده بـادام عبارت بودند
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 از آمریـکا، اسـپانیا و اسـترالیا که به ترتیب 62، 5 و 3 درصـد از صادرات جهاني بادام
را در اختیـار داشـتند. ایـران در بیـن کشـورهاي صادرکننـده بادام در سـال 2016 

رتبـه اي بهتـر از مقـام چهاردهـم را به دسـت نیاورده اسـت )فائـو، 2016(.
 براسـاس آمار ارائه شـده )فائو، 2016( ایران از نظر سـطح زیر کشت رتبه ششم و

از نظر میزان تولید رتبه سوم جهاني را در بین کشورهاي تولیدکننده بادام به خود اختصاص 
 داده اسـت. عملکـرد متوسـط باغات بادام در جهـان 1722 کیلو گرم در هکتار مي باشـد.

متأسـفانه ایـران بـا عملکـرد 1412 کیلو گـرم در هکتـار در مقایسـه بـا کشـورهاي 
 تولید کننده در رتبه پاییني قرار دارد )شکل  4(.  در این رابطه استفاده از تجارب دنیا

می تواند در حل مشکالت بهره جست که به مهم ترین آن ها در زیر اشاره می گردد:

 

شکل  4- سهم کشورهاي مهم تولید کننده ي بادام از تولید جهاني در سال 2016 )فائو، 2016(.
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قسمت دوم: چالش های صنعت بادام در ایران و تجارب جهانی 
از چالش اصلی در سر راه تولید بادام می توان به کمیت و کیفیت پایین محصول 
 اشـاره نمـود. البتـه ایـن چالـش دارای مؤلفه هـای زیـادی می باشـد ولی سـه مورد:

چالـش 1- عـدم مدیریت مطلوب گرده افشـانی در بادام؛ چالش 2- بـذری بودن اکثر 
 درختان بادام و در نتیجه یکنواخت نبودن محصول همچنین پتانسیل تولید کم تر؛ و
 چالش 3- مشکل   سـرمازدگی بادام، که در ادامه توضیح داده می شـود از الویت زیادی

در تأثیر گذاری بر وضعیت صنعت بادام کاری برخوردار می باشند: 

تجارب کشور آمریکا

 آمریکا یکی از موفق ترین کشور های در کشت و تولید بادام در طول سالیان متمادی
 بوده و همواره رشد صنعت بادام در این کشور در حال افزایش بوده است. به طوری که
 سطح زیر کشت و تولید این محصول با استفاده از روش کار و فن آوري قابل چشمگیر

بوده است. اینک به برخی از تجارب آن در این زمینه اشاره می شود:

دالیل گرایش به بادام کاری در آمریکا

یکـی از دالیـل گرایـش بـه بـادام کاری در ایـاالت متحـده آمریـکا کم هزینـه و 
 سـودآور بـودن محصـول بـادام )زود باردهـی سـال سـوم محصـول قابـل برداشـت،
 طول عمر زیاد درخت 50 تا 60 سال، سهولت برداشت، حمل و نقل و نگه داری، بازار جهانی
 خوب و اشـتغال زای و مقاوم به تنش های خشـکی به عنوان معضل جهانی( می باشد.
 از طرفی وجود دشت هاي مرکزي مستعد کالیفرنیا است. به طوری که طبق گزارش
 )فائـو، 2016( سـطح زیـر کشـت بـادام در آمریـکا 380,405 هکتار و میـزان تولید
 آن 2,002,742 تـن بـادام بـا پوسـت چوبـي )In shell( برآورد شده اسـت. بر خالف

این کـه ایـن کشـور در کشـت و تولیـد بـادام قدمـت چندانـي نـدارد بیـش از %62 
تولیـد جهانـي بـادام را به خـود اختصاص داده اسـت )شـکل   2(. این گرایـش پایدار 
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به طـور عمـده بـه دلیـل عملکـرد بـاال در واحـد سـطح )5/26 تـن در هکتـار( کـه 
ناشـي از برخـورداري منطقـه ي تولید از خـاک و اقلیم مطلوب، دسترسـي به ارقام و 
پایه هاي مناسـب، فراهم سـازي شـرایط مطلوب بـراي دگرگرده افشـاني، بهره گیري 
از سـازوکار مدیریت متمرکز باغداري، باغداري و به خصوص برداشـت مکانیزه، تأمین 
شـرایط مطلـوب تغذیـه و آبیـاري و در نهایت برخـورداري از یک سـازوکار بازاریابي 
 توسـعه یافته اسـت )ایمانـی، 1379(. ایـن عوامـل باعـث درآمـد بـاال شده اسـت، 
 به عنـوان مثـال تنهـا صـادرات بـادام کالیفرنیـا بـه چیـن از 8/ 21میلیـون پوند در

سـال 2001 بـه 236/2 میلیـون پوند در سـال 2011 رسـید. یا ارزش صـادرات بین 
سـال های 2008  و 2011، 49% افزایـش داشته اسـت. یـا 50,000 شـغل ایجـاد 
 Bill Morecraft Jr.  General Manager  Global Ingredients Division( شده اسـت

.)Blue Diamond Growers

تاریخچه بادام کاری در آمریکا

بادام قبل از حضور در کالیفرنیا دارای سـابقه طوالنی اسـت. درکتاب مقدس برای 
 اولیـن بـار از تجـارت بین المللی بـادام تقریباً 4000 سـال پیش نام برده شده اسـت.

بـادام در ابتـدا از آسـیا به اروپا )یونان، ایتالیا، فرانسـه، اسـپانیا و...( منتقـل و از آنجا 
بـه شـمال آفریقـا 350 سـال قبـل از میـالد وارد شـد. ارقـام تجـاری انتخاب شـده 
در فرانسـه در طـی سـال های 1850 تـا 1900 بـه کالیفرنیـا منتقل شـدند. در این 
مرحلـه  صنعـت بـادام کاری آمریـکا با اسـتفاده از ارقام و با الگوي کشـت فرانسـوي 
 آغـاز گردیـد. ایـن الگـوي کشـت در ابتـدا موفـق نبـود. اما گزینـش ارقـام جدید از 
)Ne Plus Ultra( و ني پالس الترا )I. X. L( آي. ایکس. ال ،)Nonpareil( جمله نان پاریل 

توسـط هـچ )Hatch( و تکثیـر آن هـا از طریـق پیونـد بـر روي پایه هاي سـازگار در 
کنار شـرایط اقلیمي مناسـب و مدیریـت بهینه ي باغات منجر بـه افزایش قابل توجه 
سـطح زیـر کشـت و تولیـد بـادام در کالیفرنیا گردید بـه نحوي که اکنـون کالیفرنیا 
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قسـمت اعظـم تولید جهاني بـادام را در اختیار دارد )فائو،2016، ایمانی، 1379( )شـکل  4(.

تشکیل تعاونی های تولید بادام

در1910، 230 پـرورش دهنـده "هیئـت تبادل رشـد دهندگان بـادام کالیفرنیا" 
 (California Almond Growers Exchange( را تشکیل می دهند. امروز این تعاونی

بیـش از 3000 عضـو دارد. ایـن نـام از آن زمـان بـه "رشـد دهندگان دیامونت آبی" 
(Blue Diamond Growers( به عنـوان برنـدی تبدیل شده اسـت کـه مترادف بادام 

با کیفیـت در سراسـر جهان شناخته می شـود.

آموزش و ترویج بادام در آمریکا

 یکی از مؤثرترین روش بهبود صنعت بادام کاری کالیفرنیا برنامه آموزش و ترویج بادام
)On-farm demonstrations( با ایجاد باغ های نمایشی و برگزاری کارگاه های آموزشی در باغ 
 برای بهره برداران و دست اندرکاران بادام در این کشور است، در این برنامه سخنرانی های
 تخصصـی و به اشـتراک گذاری و تبـادل اطالعات، فرصت های یادگیـری، همکاری و

بـودن در یـک شـبکه در اختیـار شـرکت کنندگان قرار می گیـرد. این برنامه توسـط 
 CASP )California "کارمنـدان خبـره بادام "برنامه توسـه پایـدار بـادام کالیفرنیـا
Almond Sustainability Program ( اجرا می شـود. از طریق" برنامه توسـعه پایدار 

بـادام کالیفرنیـا" توانسـته اند کـه نقـاط مهـم و اطالعات کلیـدی 6,800 بـادام کار 
کالیفرنیـا را در مـورد چگونگـی رشـد محصـول خودشـان را  از نظر منطقـه ي تولید 
)خـاک و اقلیـم مطلـوب(، دسترسـي بـه ارقـام و پایه هـاي مناسـب، فراهم سـازي 
شـرایط مطلـوب براي دگرگـرده افشـاني، بهره گیري از سـاز وکار مدیریـت متمرکز 
باغـداري، به خصوص برداشـت مکانیزه، تأمین شـرایط مطلوب تغذیـه و آبیاري و در 
نهایـت برخـورداري از یـک سـازوکار بازاریابي توسـعه به اشـتراک بگذارنـد. این نوع 
 برنامه ها باعث شده در سال 2014، صنعت بادام کالیفرنیا در حدود 11 میلیارد دالر

ارزش افـزوده بـه درآمـد ناخالص ایالت کالیفرنیـا )اندازه گیری اقتصـاد کالیفرنیا( در 
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 سطح کشور کمک کند. همچنین طبق گزارشی )Daniel et al.,2015(، صنعت بادام
 بـرای اشـتغال زایی در کالیفرنیا که تولیـد و فرآوری بادام در آن قـرار دارد از اهمیت

ویـژه ای برخوردار باشـد. صنعت بادام در حدود 97,000 شـغل بـه اقتصاد کالیفرنیا 
کمـک کرده اسـت. ایـن مشـاغل در منطقه ای کـه مدت ها بیـکاری باالیی داشـته، 

.)Daniel et al.,2016( بسیار حیاتی اسـت

چالش 1- عدم مدیریت مطلوب گرده افشانی در بادام

الف( تجـارب و دانش جهانـی بهینه سـازی گرده افشـانی در بادام 
برنامه به باغی  از  بـا اسـتفاده 

تجارب استرالیا

 در سال هاي اخیر استرالیا نیز به کشت و تولید بادام روي آورده است و به سرعت
 در حال افزایش سطح زیر کشت و تولید این محصول با استفاده از روش کار و فن آوري
 نزدیک به ایاالت متحده است. عملکرد پایین به دالیل مختلف )ازجمله خود ناسازگاری

اکثـر ارقـام بـادام و مشـکالت مرتبط با گرده افشـانی بهینـه( چون در بادام قسـمت 
خوراکـی مغـز)Kernel( یـا بـذر)Seed( می باشـد کـه در اثـر تلقیـح گل ها توسـط 
حشـرات به ویـژه توسـط زنبور عسـل )90%( انجـام می گیرد )شـکل   5(. اگـر تلقیح 

صورت نگیـرد تولیـد یعنـی صفر می باشـد.
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 شکل  5- گرده افشانی باغ های بادام با زنبور عسل

 به عنوان مثال متوسط عملکرد بادام در استرالیا 3 تن در هکتار و در ایران 1تن در هکتار
 اسـت. متوسـط درصـد تشـکیل میـوه بـادام در اسـترالیا 30-27 درصـد و در ایران
 9/2-12درصد است. بیش از 60 درصد افزایش تولید مربوط به مدیریت گرده افشانی

است )شکل   6(. 
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شکل  6- تأثیر گرده افشانی بر تشکیل و تولید میوه )شاخه باال سمت راست با تشکیل میوه در اثر 
گرده افشانی کامل و شاخه سمت چپ گرده افشانی ناقص( )ایمانی و زین العابدینی، 1397(

از طرفـی گل هـاي بـادام بالفاصلـه بعـد از باز شـدن آمـاده گرده افشـاني بوده و 
فقـط بـه مـدت 3 الـي 5 روز قـدرت پذیـرش دانه گـرده و بـاروري دارنـد. مطالعات 
 انجام شـده نشـان مي دهـد گل هایـي که یـک روز بعد از باز شـدن تلقیح شـده اند،

30% قابلیت تشـکیل میوه، 3 روز بعد از باز شـدن 21% و 5 روز بعد از باز شـدن تنها 
یک درصـد باردهي را داشـته اند )جـدول 1(. بنابرایـن مدیریت صحیح گرده افشـانی 
 )در نظر گرفتـن گرده زای مناسـب، آرایش گرده زا و اسـتفاده از کندوی زنبور عسـل
 در موقع گرده افشـانی( می تواند به همراه سـایر عوامل مؤثر در تشـکیل و تولید میوه،
 میـزان تولیـد و بهـره وری اقتصـادی را افزایش دهـد. از این رو، می تـوان دریافت که

بیش ترین درصد افزایش تولید شاید به مدیریت گرده افشانی مربوط باشد )شکل   7(.



 شماره 12: مقایسه تکنولوژی باغبانی بادام در ایران با سایر کشورها
17

جدول 1- درصد تشکیل میوه در بادام در اثر تلقیح در زمان های مختلف پس از بازشدن گل ها 

تلقیح گل ها 1 روز
بعد از باز شدن

تلقیح گل ها 3 روز 
بعد از باز شدن

تلقیح گل ها 5 روز 
بعد از باز شدن

1% قابلیت تشکیل میوه 21% قابلیت تشکیل میوه 30% قابلیت تشکیل میوه 

 شکل  7- مدیریت صحیح گرده افشانی در استرالیا تضمین افزایش عملکرد
بیش از چندین برابر از سایر کشور های تولید کننده دنیا

تجارب کشور آمریکا

بررسـی اجمالـی تجـارب آمریـکا در رابطـه بـا گرده افشـانی نشـان می دهدکـه 
گل هـای بـادام تقریبـاً در تمـام ارقـام تجارتـی بـادام کالیفرنیـا کـه خـود ناسـازگار 
هسـتند، و بـرای تولیـد محصـول نیاز بـه ارقام گـرده زا و انجـام عمل گرده افشـانی 
توسـط زنبـور عسـل دارد. حتـی ارقـام خود سـازگار نیـز هم نیـاز بـه انتقال دهنده 
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 گـرده درون گل خـود دارنـد. بنابراین مهم ترین عامل تعیین کننده عملکرد مناسـب
 بادام، گرده افشانی در دوره گل دهی است. برای انجام این کار در آمریکا: حدود 1/6 میلیون
 کلونی زنبور عسل در ابتدای شروع گل دهی در باغ های بادام کالیفرنیا قرار داده می شوند
 تا گرده افشـانی انجام شـود. بعد از بادام، زنبورهای عسـل در سراسـر ایاالت متحده

حرکـت می کننـد، بیـش از 90 محصـول دیگـر را گرده افشـانی می کننـد و عسـل 
تولید می کنند )شـکل  8(.

چ

 

 شکل  8- مدیریت صحیح گرده افشانی در آمریکا تضمین افزایش عملکرد
بیش از چندین برابر از سایر کشور های تولید کننده دنیا

اخیـراً هیئت بادام کالیفرنیا )The Almond Board of California( مجموعه ای 
 Honey Bee Best Management کامـل از بهترین روش های مدیریت زنبور عسـل
Practices (BMPs) را بـرای صنعـت بـادام کالیفرنیـا منتشـر کرده اسـت. هیئـت 

بـادام کالیفرنیـا از یـک موقعیـت راهبـری در ارتبـاط و همـکاری بـا دانشـگاه ها، 
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سـازمان های دولتـی، غیرانتفاعـی و گروه هـای زنبـورداری بـرای برقـراری ارتبـاط، 
آمـوزش و آگاهـی از تحقیقـات زنبور عسـل، سیاسـت گـذاری ها، آمـوزش و ترویج 

برخوردار اسـت.
در کشـور پیشـرو تولیـد بـادام مثل آمریـکا حـدود 14/2 درصد هزینـه مدیریت 
باغ هـای بـادام را بـرای مدیریـت گرده افشـانی از جملـه اجـاره کنـدو زنبـور عسـل 

هزینـه می کننـد و در ایـران چقـدر؟ لطفـاً بـه شـکل   زیر توجه شـود )شـکل 9(.

 

شکل  9- هزینه مدیریت گرده افشانی بادام 
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 به کار بـردن ارقام گرده زای مناسـب و آرایـش مطلوب آن
در باغ های بادام 

تجارب آمریکا و استرالیا

 یکـی از عوامـل افزایـش عملکـرد باغ هـای بـادام به کار بـردن ارقـام گـرده زای 
مناسـب و آرایـش مطلـوب آن در باغ هـای بـادام همزمانـی طـول دوره گلدهـي، 
تولیـد گل فـراوان، طوالني بـودن دوره گلدهـي و ریـزش دانـه گـرده، زنـده بـودن 
دانـه گرده تولید شـده توسـط گـرده زا از جملـه ویژگی هـای ارقام گرده زا اسـت. در 
زمـان احـداث بـاغ وکاشـت نهـال، موقعیـت و آرایـش رقـم گرده دهنـده نسـبت به 
رقـم اصلـی در بـاغ از اهمیـت باالیـی برخوردار اسـت. در ایـن رابطـه از آرایش های 
مختلـف ارقـام گـرده زا در رابطـه بـا رقم اصلی اسـتفاده می شـود کـه نمونه هایی از 
 آن در اشـکال10 و 11 ارائـه شده اسـت. ایـن عامل می تواند یکـی ازمؤثرترین دالیل

عملکـرد بـاال در واحـد سـطح )5/26 تـن در هکتـار( در آمریـکا در مقابـل عملکرد 
باغ هـای بـادام ایـران )1/222 تـن در هکتـار( باشـد. 

شکل  10- روش کشت 1 به X : 3 = رقم اصلی;  O= گرده زا )دو نوع رقم گرده زا(
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 شکل  11- آرایش ارقام گرده زای مناسب بادام با ارقام گرده گیرنده
از نظر همزمانی طول دوره گلدهي در باغ 

ب( تجـارب و دانـش جهانی بهینه سـازی گرده افشـانی در 
بـادام  با اسـتفاده از برنامـه به نژادی 

تجارب ایتالیا، اسپانیا، آمریکا، فرانسه 

 برای کاهش آثار مخرب ناشی از خسارت عدم گرده افشانی در ارقام خود ناسازگار
 )در شـرایط نامطلـوب گرده افشـانی(، برنامه هـای اصـالح بـادام بـرای دسـتیابی بـه
 ارقام خودسازگار در کشور های بادام خیز جهان از جمله ایتالیا از طریق سلکسیون و
 موتاسـیون در ایتالیا و از طریق دورگ گیری در اسـپانیا ، فرانسـه و آمریکا آغاز شـد
 )دژم پـور، 1379(. ایـن برنامه هـا واقعاً موفق بوده اند و بیـش از 20 رقم از برنامه های

مختلـف اصالحـی معرفـی شـده اند )جـدول 2(. برنامه هـای کالیفرنیـا اکثـراً بـرای 
دسـتیابی بـه ارقـام خود سـازگاری از دورگ گیـری هلـو و بـادام اسـتفاده کـرده که 
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زیـاد موفـق نبـوده، در حالی کـه برنامه هـای اروپایـی بـه ویـژه اسـپانیا و فرانسـه با 
اسـتفاده از ارقـام خودگشـن سلکسیون شـده در منطقـه پوگلیـا ایتالیـا بـه عنـوان 
منبـع خودسـازگاری خـود اسـتفاده کرده انـد. در ایـن برنامه هـای اصالحـی از رقم 
 خود گشـن "Tuono" ایتالیایی اسـتفاده نموده انـد. امروزه ارقام خود سـازگار زیادی
 پدید آمده اند، که در مقیاس وسـیعی کشـت می شـوند که نشـان دهنده  نیاز واقعی

بـه ارقـام خـود سـازگار برای رشـد صنعت بادام بـوده و برای رشـد و افزایـش تولید 
.(Socias i Company,1998) خیلـی کارآمد بودنـد

جدول 2- ارقام خودسازگار بادام معرفی شده از برنامه های اصالحی

OriginCultivar

Spain
CITA de Aragon (Zaragoza)

Clonal Selection“Guara”

“Tuono” OP“Ayles”

“Genco”    AS-1“Blanquerna”

“Ferrangnes”  “Tuono”“Cambra”

“Titan”    “Tuono”“Felisia”

“Blanquerna”  “Belle dAurons”“Belona”

“Blanquerna”  “Belle dAurons”“Soleta”

“Felisia”  “Bertina”“Mardia”

“Felisia  “Bertina”“Vialfas”

CEBAS-CSIC (Murica)

“Ferragnes”  “Tuono”Antoneta

“Ferragnes”  “Tuono”“Marta”

S5133  “Lauranne”“Penta”
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OriginCultivar

S5133  R1000 (“Tardy Nonpareil”  “Tuono”)“Tardona”

IRTA - “Mas de Bover” (Reus)

“Cristomorto”  “Tuono”“Francoli”

(“Ferragnes” “Ferraduel”) OP“Consanti”

“Lauranne”   “Glorieta”“Marinada”

(“Primorskij  “Cristomorto”)  “Lauranne”“Vairo”

France
INRA (Avignon)

“Ferragnes”   “Tuono”“Lauranne”

“Ferragnes”   “Tuono”“Steliette”

“Ferralise”   “Tuono”“Mandaline”

USA

SB3, 54-3E ((“Lukens Honey” peach  “Mission”)  

“Nonpareil”))  Sel 25-26

University 
of California 

(Davis) 

“Sweetheart”

Zaiger Genetics

(“Merced”   dwarf peach)
“Garden 

Princess”

F2 from peach “All-in-One”

“All-In-One” 21G8 almond seedling“Independence”

ادامه جدول 2- ارقام خودسازگار بادام معرفی شده از برنامه های اصالحی



 مجموعه نشریات تجارب دنیا در بخش کشاورزی و منابع طبیعی
24

امـروزه بـا اسـتفاده از ارقـام خود گشـن باغ های جدیدی در کشـور های حاشـیه 
حـوزه دریـای مدیترانـه از جملـه اسـپانیا احـداث شده اسـت. عملکـرد ایـن باغ هـا 
گاهـی دو برابـر باغ های سـنتی اسـت که دور نمـای امیدوار کننده را نشـان می دهد 
که به عنوان یک تجربه موفق این کار در ایران نیز شـروع شـده اسـت )شـکل   12(. 

  

شکل  12- نمونه باغ های بادام احداث شده از ارقام جدید خود گشن در اسپانیا

به طور خالصه تجارب دنیا در مدیریت مطلوب گرده افشانی در بادام نشان می دهد که:
 1- متوسـط درصد تشـکیل میوه بادام به عنوان مثال در استرالیا 30-27 درصد و

در ایـران 9/2- 12درصـد اسـت. بیـش از 60 درصـد افزایـش تولیـد مربـوط بـه 
مدیریت گرده افشانی اسـت.

 2- حدود 1/6 میلیون کلونی زنبور عسل در ابتدای شروع گل دهی در باغ های بادام
کالیفرنیـا قرار داده می شـوند تا گرده افشـانی انجام شـود و این کار همـراه با  ترکیب 
کشـت مناسـب ارقـام بـادام در باغ اسـت. این باعث شـده بیـش از 60 درصـد بادام 
 دنیا را کالیفرنیا )اولین تولید کننده بادام دنیا( در سـطح کم تر از سـطح زیر کشـت

بادام اسپانیا )دومین تولید کننده( تولید کند.
3- اسـتفاده از ارقـام خـود سـازگار بـادام عمدتاً در کشـور های اسـپانیا، ایتالیا و 
فرانسـه و سـایر کشـور های بـادام خیـز دنیـا )احـداث باغ هـای منوکالچر یا کشـت 
یـک رقـم در بـاغ بـادام و تضمیـن گرده افشـانی در شـرایط نامطلوب گرده افشـانی(

بنابرایـن بـا توجـه به توضیح داخل کادر میزان خسـارت ناشـی از عـدم مدیریت 
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مطلـوب گرده افشـانی در بـادام در ایران به خوبی روشـن شده اسـت:

خسارت ناشی از عدم مدیریت مطلوب گرده افشانی در بادام

تشـکیل میـوه در فرآیند گرده افشـانی در بادام به طور متوسـط 27 تا 30 درصد 
اسـت ولـی بـه طور متوسـط در ایران 10 الـی 12درصد تقریبـاً همان عملکـرد بادام 
در ایـران 1 الـی 1/2 تـن اسـت. بنابرایـن خسـارت وارده ناشـی از گرده افشـانی را 

می تـوان به شـرح زیـر بیـان نمود:
تولیـد بـادام در ایـران 154000 تـن می باشـد. در حالی کـه پتانسـیل تولیـد 
300,000 تـن را دارا می باشـد. اگـر هر کیلو بـادام به طور متوسـط 40,000 تومان 
در نظـر بگیریـم درآمـد کل بـادام در یـک سـال 6,160 میلیـارد تومان می باشـد و 

خسـارت ناشـی از گرده افشـانی معـادل 2,464 میلیـارد تومان اسـت.

راه کار
مدیریت صحیح گرده افشانی

لحـاظ گرده زاه هـای مناسـب، آرایـش گـرده زا با ترکیب مناسـب ارقـام مطلوب 
در احـداث بـاغ و به کاربـردن کنـدوی زنبـور عسـل در موقـع گرده افشـانی باعـث 
 تضمیـن عملکـرد باال می گردد. برای انجام این کار در گام نخسـت فرهنگ سـازی و
 آگاهی بخشـیدن در جوامع هدف )کارشناسـان عرصه و بهره برداران( و شناسـاندن و

تبییـن اهمیـت موضوع بـا برگزاری کارگاه های آموزشـی و عملی بـرای بهره برداران 
بـادام در زمینـه مدیریـت صحیـح گرده افشـانی اسـت. اجـرای باغ هـای پایلـوت در 
اسـتان های مهـم می توانـد زمینـه را بـرای آگاهـی بخشـیدن بـرای بهره بـرداران 
جهـت به کارگیـری اقدامـات الزم بـرای تحقـق مدیریـت صحیـح گرده افشـانی و 

نهایتـاً افزایـش تولیـد محصـول بـادام را به دنبال داشـته باشـد.
نمونه از اقدامات انجام شده در زمینه گرده افشانی )شکل 13(:
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شکل 13- برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه گرده افشانی

چالـش 2- بذری بـودن اکثر درختـان بـادام و در نتیجه 
یکنواخـت نبـودن محصـول همچنین پتانسـیل تولیـد کم تر
 درختان بادام کشـور تا سـال 1350 غیر پیوندی بودند. از سـال 1350 به این سو
 باغ های بادام پیوندی نیز در کشور احداث شد و به تدریج بر درصد آن ها افزوده شد.

در حـال حاضـر نیـز هرچنـد بسـیاري از باغـات تـازه احداث شـده با ارقام مناسـبی 
پیونـد شده اسـت ولـي بـاز هـم باغ هـای قدیمـی و پایه هـای مورداسـتفاده عمدتـاً 
بـذري هسـتند. باغ های بـذری و اسـتفاده از پایه های بذری موجب عـدم یکنواختي 
در رشـد درختـان، مقاومت هـاي متفـاوت بـه شـرایط نامسـاعد محیطـي و آفـات و 
 بیماري هـا و نیـز غیر یکنواختي محصول شده اسـت. غیر یکنواختـي محصول عاملی
 منفی در صادرات بادام و رقابت با دیگر کشـورهاي تولیدکننده بادام اسـت. )ایمانی و

همـکاران، 1388(. بنابرایـن نـوع ارقـام و پایه های مورد اسـتفاده در احـداث باغ نیز 
از عوامـل تأثیرگـذار بر میزان عملکرد هسـتند. 
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صرف نظـر از قابلیت هـای ذاتـی و تفاوت هـای ارقـام و پایه ها در مقـدار باردهی، 
 میزان سازگاري ارقام و پایه ها با شرایط محیطی اعم از خاک، شرایط آب و هوایی و
 تنش هـای زنـده و غیر زنـده از عوامل تأثیرگذار بر عملکرد کمـی و کیفی باغات بادام

اسـت. گرچـه خـارج از موضوع این گزارش هسـتند و بـه آن ها پرداخته نمی شـود اما 
کمبود آب، ضعف تغذیه و مدیریت باغ نیز در این راسـتا بسـیار قابل اهمیت هسـتند 
 )شـکل های   14 و 15(. گرچـه باغ هـای جدید با رعایت اصول فنی احداث می شـوند
 )شکل  16( ولی نیاز به فرهنگ سازی برای بهره برداران با برگزاری کالس های آموزشی و

ترویج و ایجاد باغ های نمایشی یا الگویی ترویجی است. 

      

شکل  14- نمونه ای از باغ های بادام احداث شده در منطقه با ضعف مدیریت داشت درختان در باغ

شکل  15- نمونه ای از باغ های بادام احداث شده در منطقه با ضعف مدیریت داشت درختان در باغ ]بدون 
اعمال هرس ایجاد سامانه و.... )سمت راست( و انجام عمل شخم و بدون انجام سایر عملیات باغداری مثل 

هرس، ایجاد سامانه آبگیر و غیره )سمت چپ([
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شکل  16- نمایی از باغ بادام 4 ساله احداث شده

تجارب و دانش جهانی حل مشکل   پتانسیل پایین باغ های بادام 
تجارب اسپانیا

تجربـه باغـداران اسـپانیایی بـا توجـه بـه توصیه هـای ترویجی بـا اسـتفاده ارقام 
 مناسـب و احـداث باغ هـای بر اسـاس اصول فنی نشـان می دهد کـه در فصل زراعی

2018-2019، یـک رکـورد 15 درصـد افزایـش محصـول داشته باشـند. این گزارش 
بر اسـاس برآوردهـای یـک "انجمـن ملـی تولیدکننـدگان". اسـپانیا کـه دومیـن 
تولیدکننـده بـزرگ بـادام در جهـان بعـد از ایـاالت متحـده کـه تولیدکننـده برتـر 

)شـکل های 17 و   18(. می باشـد  جهـان 

 

 شکل  17- نمایی از باغ جدید بادام احداث شده با ارقام اصالح شده حاصل ازبرنامه اصالح بادام در
شورای عالی تحقیقات علمی- مرکز علوم خاک و زیست شناسی کاربردی سچورا
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 CEBAS-CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas- Centro 
)de dafologia y Biologia Aplicada del Segura در مورسیای )Murcia( اسپانیا 

شروع شـده در سال1971 

 

 شکل  18- شکل   برداشت محصول از باغ جدید بادام احداث شده با ارقام اصالح شده
حاصل از برنامه اصالح بادام در اسپانیا

تجارب و دانش جهانی در خصوص مدیریت آب در باغ های مدرن بادام

 تجارب اسپانیا
تجـارب و دانـش اسـپانیایی در خصوص مدیریـت آب در باغ های بـادام به عنوان 
 یـک تجربه و دانش دیگر اسـپانیا در خصوص مدیریـت آب در باغ های بادام می توان

به صرفه جویی آب در باغ های بادام اشاره نمود. در اسپانیا برای صرفه جویی از مصرف 
 آب از یک دسـتگاه الکترونیکی در باغ اسـتفاده می کنند. بر اسـاس آن درجه حرارت
 هـوا و رطوبـت خـاک اندازه گیری می شـود و بر طبـق آن مقدار دقیـق آب مورد نیاز
 درختـان بادام با دقت مورد اسـتفاده در آبیاری قرار می گیرد. هیئت مدیره آب محلی
 همچنیـن محدودیت هایـی را در مـورد چگونگـی اسـتفاده از آب وضع نموده اسـت:
 "اگـر باغـداران برای هر هکتار مقدار زیادی آب اسـتفاده کننـد. باید مبلغ بیش تری
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پرداخت نماینـد. پاسـخ هیئـت مدیـره آب محلـی بـرای ایـن موضوع این اسـت که 
تولیـد بیش تـر بـا مصـرف آب بیش تـر مسـتلزم پرداخت مبلـغ بیش تر اسـت چون 
مـا در محدودیـت آب هسـتیم." بـه عنـوان نمونـه شعارشـان: "اسـتفاده از آب را 

محدود کنیـد."
 لوپـز، یـک باغـدار باتجربـه و تحصیل کـرده اسـت کـه در سـال 2018 بیـش از
 16,000 درخـت بادام در مزرعه کـه قباًل یونجه بود در نزدیکی رودخانه گوادالوویویر
 )Guadalquivir valley( کاشـت. انتظار می رود که او طی دو سـال اولین میوه خود

را به دسـت آورد. او بـرای ایـن کار از تجربـه کشـاورزان آمریکایی بهره برده اسـت. او 
معتقـد اسـت کاشـت های جدید بـادام به اسـپانیا اجازه خواهـد داد تا بـه کارخانه ها 
"مقـدار بسـیار زیـادی از فقط یک رقم" بادام بفروشـد و از تکنیک های جدید رشـد 
 استفاده کند تا از عدم وجود بادام تلخ در محصول برداشت شده، مشکلی از این بابت

ایجـاد نکنـد در غیـر این صـورت می تواند برای صنعت بـادام اسـپانیایی اعتبار بدی 
به دنبال داشته باشـد. 

 در میان نگرانی ها در مورد گرم شدن کره زمین و خشکسالی های مکرر در اسپانیا،
 کشـاورزان بـادام تأکیـد می کنند کـه در حال انجـام اقدامات الزم بـرای اطمینان از

کاشت ارقام مقاوم به تنش ها هستند که تا حد ممکن آب کم تری مصرف می کنند.
 اخیراً اسپانیایی ها به اهمیت بادام از نظر مقاومت به خشکی و داشتن مواد مؤثره

مثـل پروتئیـن و چربی هـای مفیـد و عناصر معدنـی مهـم مثـل پتاسـیم بـاال و... و 
 قیمـت بـاال )به طوری که گزارش ها کشـاورزان در حال حاضر حـدود 5 یورو به ازای
 هر کیلو بادام می گیرند( پی برده و اقدام به توسعه کشت آن در کشور خود شده اند و
 در کنـار آن امـروزه بیش تریـن تحقیقـات روی بادام به ویژه در زمینـه اصالح ارقام و
 پایه ها نیز سرآمد دنیا حتی جلو تر از آمریکا می باشند. تنوع ارقام به ویژه خود گشن

به وجود آمـده توسـط ایـن کشـور مؤیـد آن اسـت )جـدول3(. البتـه ذکر ایـن نکته 
حایـز اهمیـت اسـت، همـه این برنامـه باحمایـت دولـت در حال پیگیری اسـت.
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باغ های متراکم

 تجارب اسپانیا، استرالیا، ترکیه

از طرفـی اسـپانیایی ها نـه تنهـا تحولی کـه در صنعت بادام کشورشـان با معرفی 
 ارقـام به ویژه دیرگل خود گشـن و پایه های مطلوب بـا اصالح نژاد به وجود آورده اند،

بلکـه بـه دنبـال احـداث باغ هـای متراکـم بـادام بـا بهره گیـری از پایه هـای پا کوتاه 
 اصالح شـده تا از این طریق نیز صنعت بادام کاری شـان اوج بگیرد. البته اسـتفاده از

پایه هـای پا کوتـاه در دنیـا ازجملـه اسـپانیا، اسـترالیا، ترکیـه و.... . بـرای احـداث 
 باغ های متراکم بادام اخیراً شـروع شده اسـت. در این سیسـتم کاشـت با اسـتفاده از

پایه هـای پاکوتـاه بـرای احـداث باغ هـای بـا تراکـم بـاالی بـادام صـورت می گیـرد. 
در ایـن رابطـه چندیـن نمونـه از باغ هـای بـادام با کشـت متراکـم با اسـتفاده از این 

پایه هـای پاکوتـاه درشـکل   های 19 و 20 در زیـر ارائـه شده اسـت:
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شکل  19- درختان بادام رقم مارینادا )Marinada( روی پایه های روتپک20 )Rootpac20(، ام ب1-37 
)MB1-37(، روتپک 40)Rootpac40( و جی اف 677 )GF677( به ترتیب ازباال چپ به راست
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 شکل  20- درختان بادام رقم واریو )Vario( با روش های مختلف هرس مرگز باز )جامی( هرس شده،
مرگز باز )جامی( هرس نشده، محور مرکزی با هرس جزئی، هرس پرچینی شدید، هرس پرچینی جزئی، 

محور مرکزی با هرس شدید به ترتیب از باال چپ به راست
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احداث باغ های مدرن با اصولی فنی

تجارب آمریکا و استرالیا

 احـداث باغ هـای بـا اصولـی فنی در کشـور های مثـل آمریکا )شـکل  21 و 22( و
استرالیا )شکل   23 و 24( باعث شده رشد صنعت بادام کشورشان چندین برابر شود.

شکل  21- شکل   نمونه باغ بادام احداث شده در کالیفرنیا )مدیریت کف باغ توجه شود: عدم پوشش گیاهی 
روی ردیف ها و وجود پوشش گیاهی بین ردیف ها برعکس مدیریت اکثر باغ ها در ایران( 

 

شکل  22- رشد صنعت بادام کاری مدیون ترویج مسایل فنی و ارقام سازگار وسایت های کاشت مناسب
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شکل  23- شکل   نمونه باغ بادام احداث شده در استرالیا ) مدیریت کف باغ توجه شود: عدم پوشش گیاهی روی 
ردیف ها و وجود پوشش گیاهی بین ردیف ها برعکس مدیریت  اکثر باغ ها در ایران و استفاده از ماشین آالت ویژه( 

 

 

شکل  24- روند صنعت بادام کاری در استرالیا :a( از سال 2006 تا 2016؛
b( از سال 2010 تا 2020 )برحسب1000 تن(
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 ادامه شکل  24- روند صنعت بادام کاری در استرالیا :a( از سال 2006 تا 2016؛
b( از سال 2010 تا 2020 )برحسب1000 تن(

تجارب بادام کاری در ایتالیا

تجـارب بـادام کاری در ایتالیا نشـان می دهد این کشـور دارای صنعت بادام کاری 
موفـق نبـوده اسـت. گرچـه ارقـام خـوب به ویـژه ارقام خـود گشـن اولیـه از آن این 
کشـور بوده اسـت. بنابرایـن یکـی از چالش هـای مهـم در بـادام کاری کشـور وجـود 
 باغ هـای بـذری احداث شـده به صـورت دانهال می باشـد. بنابراین در ایـن نوع باغ ها
 اکثـر درختـان که هر کدام یک ژنوتیپ محسـوب می شـود، زود گل بـوده و اغلب از

سـرمای دیـرس بهاره آسـیب می بیننـد. در سـال هایی که محصول تولیـد می کنند 
 به علـت غیر یکنواخت بـودن محصـول، محصول با کیفیت و کمیـت تولید نمی کنند.

در ضمـن انجـام عملیـات باغداری نظیـر تربیت و هـرس، تغذیه، برداشـت محصول 
 )عـدم همزمانـی رسـیدن محصـول، سـورتینگ، بسـته بندی و...( و غیره با مشـکل

  مواجـه می شـود )شـکل  25(. ایـن حالـت مشـابه باغ هـای ایتالیـا می باشـد .تجربـه 
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صنعـت باغـداری ایتالیـا در شـکل  26 و 27 نشـان می دهد به دلیل همچـو باغ ها که 
 زمانـی به عنـوان مهم تریـن کشـور تولید کننـده بـادام در دنیـا بـود. امـروزه به دلیل

پتانسـیل و بهـره وری پاییـن ایـن نـوع باغ هـا تـوان رقابـت با بـادام کاری پیشـرفته 
)استفاده از ارقام و پایه های مناسب، به کارگیری دانش فنی و تکنولوژی( کشور های 
 مثـل آمریـکا، اسـترالیا و اسـپانیا را نداشته اسـت. ایـن عوامـل عمدتـاً باعث شـده

کـه صنعـت بـادام ایتالیـا نقش خود را در سـطح بین لمللـی در دهه های گذشـته از 
 نظـر تولیـد و مسـاحت به شـدت کاهش دهد. بـا  این وجـود، هنوز هـم به طور قوی
 یک "سیستم بادام کاری سنتی" گسترده است. این سیستم سنتی بر روی ارقام محلی،
 نـه چنـدان مطلوب و بر روی سیسـتم های باغداری سـنتی قدیمی توسـعه یافته که

تبدیل آن ها را به سیستم های باغداری جدید و فنی غیرممکن ساخته است )شکل  25(.

   

شکل   25- شکل   نمونه باغ های بادام در ایتالیا باغداری سنتی قدیمی با بهره وری پایین 
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شکل  26- سطح زیر کشت )برحسب هزار هکتار( باغ های بادام ایتالیا در طی یک دهه
)faostat.fao.org( )2011-2001(

 

)faostat.fao.org( )2011-2001( بادام ایتالیا  در طی یک دهه )شکل  27- میزان تولید )برحسب هزار تن

با توجه بـه مـرور تجربیـات برخـی ازکشـور ها بادام خیـز دنیـا بـه ایـن نتیجـه 
می رسـیم کـه کشـت های سـنتی قدیمی و بذری بـودن اکثـر باغات در کشـور های 
مثـل ایتالیـا و کمی و بیش ایران باعث یکنواخت نبودن محصول همچنین پتانسـیل 
تولیـد کم تـر را به دنبـال دارد. بنابرایـن با یک حسـاب سرانگشـتی میزان خسـارت 
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ناشـی از بذری بـودن اکثـر درختان بـادام و در نتیجـه یکنواخت نبـودن محصول که 
 پتانسـیل تولید کم تر بادام در ایران به دنبال داشته اسـت، در توضیحات زیر به خوبی

روشن شده است:

خسارت ناشی از باغ های بذری با کیفیت و کمیت پایین
 یکـی از چالش های مهم در بادام کاری کشـور وجود باغ های بذری احداث شـده
 به صـورت دانهـال می باشـد. بنابرایـن در ایـن نوع باغ هـا اکثر درختان کـه هر کدام

یـک ژنوتیـپ محسـوب می شـود زودگل بـوده و اغلـب از سـرمای دیـررس بهـاری 
آسـیب می بینند. در سـال هایی که محصـول تولید می کنند به علـت غیریکنواختی 
 محصـول با کیفیت و کمیت تولیـد نمی کنند. در ضمن انجام عملیات باغداری نظیر
 تربیت و هرس، تغذیه، برداشت محصول )عدم همزمانی رسیدن محصول، سورتینگ،

بسته بندی و ...( و غیره با مشکل مواجه می شود.
بنابرایـن احـداث باغـات بـا ارقـام اصالح شـده می تـوان از نظـر بهـره وری اثـر 
اقتصادی بسـیار بزرگی را در انتظار داشـت. به عنوان مثال اگر کل تولید بادام کشـور 
کـه  154,000,000 کیلوگـرم  اسـت را در نظر بگیریـم. اگـر این تولید را با شـرایط 
فعلـی مالحظه شـود و بـا لحاظ قیمت هر کیلوگـرم 40هزار تومان )عـدم یکنواحتی 
 محصـول( می تـوان درآمـد معـادل 4160,000,000,000 تومـان انتظـار داشـت و

اگـر همـان تولیـد را بـرای ارقـام اصـالح شـده اختصـاص داده شـود و بـا احتسـاب 
قیمـت هـر کیلوگـرم 60 هـزار تومـان )یکنواختـی و کیفیـت محصـول( درآمد کل 
9,240,000,000,000 خواهد بـود اختـالف درآمـد 3,080,000,000,000  تومان 
 خواهد بود و عالوه بر آن، در اکثر سـال ها در اثر سـرمازدگی محصول رقم بومی به دلیل

زود گل دهی از بین می رود و در نتیجه در آن صورت ما شاهد خسارت  عمده خواهیم بود.
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راه کار 
همان طوری کـه در بـاال اشاره شـد تجربه کشـور های پیشـرو صنعت بـادام کاری 
مثل آمریکا، اسـپانیا، اسـترالیا و... نشـان می دهد که با اسـتفاده از ارقام اصالح شـده 
 در توصیـه باغ هـای جدیـد و نیز اسـتفاده از این ارقام اصالح شـده در برنامه اصالح و

جایگزینـی باغات قدیمی در برنامه سرشـاخه کاری جهت جلوگیری از این خسـارت 
هنگفـت ضـروری اسـت. چـون ایـن ارقـام عالوه بـر عملکـرد بـاال دارای تحمـل به 
سـرما بـوده و نسـبت به ارقـام بومـی دارای حداقـل 10 تـا 20 روز زمـان گل دهـی 
اسـت. بنابرایـن ترویـج و توسـعه کشـت این نـوع ارقام اصالح شـده می توانـد اثرات 

اقتصـادی خوبـی بـرای کشـور به دنبال داشته باشـد.
 بنابرایـن یکـی از راه هـای مهـم رفـع ایـن نقیصه در صنعـت بادام کاری کشـور، 
 مثل سـایر کشـور های پیشـرو در گام نخسـت فرهنگ سـازی و آگاهی بخشـیدن در 
 جوامع هدف )کارشناسان عرصه و بهره برداران( و شناساندن و تبیین اهمیت موضوع

بـا برگـزاری کارگاه هـای آمـوزش و عملـی بـرای بهره بـرداران در زمینـه تعویـض 
درختـان بـادام نامرغـوب بـا ارقـام اصالح شـده و دیـرگل اسـت. همچنیـن اجـرای 
باغ هـای پایلـوت در اسـتان های مهم می تواند زمینـه را برای آگاهی بخشـیدن برای 
 بهره بـردارن جهـت به کارگیـری اقدامـات الزم بـرای تحقـق تعویض درختـان بادام

نامرغـوب بـا ارقـام اصـالح و احـداث باغ هـای جدید بـا ارقام اصالح شـده کـه نهایتاً 
افزایـش تولیـد محصول بـادام را فراهم آورد )شـکل 28(. 

شکل 28- باغ های بذری با محصول فیر یکنواخت
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 اقدامات انجام شده

بـرای آگاهی بخشـیدن در جوامـع هدف )کارشناسـان عرصـه و بهره بـرداران( و 
 شناسـاندن و تبیین اهمیت تعویض تاج درختان بادام نامرغوب با ارقام اصالح شـده و
 دیرگل و همچنین هرس درختان باغ های جدید االحداث بادام کارگاه هایی برگزار شده که
 در اشکال زیر مراحل آموزش هرس درختان باغ های جدید االحداث بادام و نیز مراحل آموزش

تعویض تاج ارقام نامرغوب با ارقام اصالح شده ارائه شده است )شکل های  29 و 30(.

شکل  29- مراحل آموزش هرس درختان باغ های جدیداالحداث بادام
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شکل  30- مراحل آموزش تعویض تاج ارقام نامرغوب  با ارقام اصالح شده

کار تعویـض تـاج ارقـام نامرغـوب بـا ارقـام اصالح شـده و برتـر صـورت می گیرد 
کـه در زیـر نمونـه هایـی از این ارقـام ارائه شده اسـت )شـکل 31(.
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شکل  31- نمونه هایی از ارقام اصالح شده بادام در ایران

چالش 3- مشکل   سرمازدگی بادام 
 سـرمازدگی بهاری یکی از مشـکالت مهم در پرورش بادام اسـت. به عنوان نمونه

غرامـت پرداختـی ناشـی از خسـارت سـرمازدگی در بـادام طـی 7 سـال گذشـته 
معـادل 24,311,995,070 ریـال اسـت کـه بیش تریـن غرامـت پرداختـی مربـوط 
بـه چهارمحـال و بختیـاری، آذربایجان شـرقی، خراسـان رضـوی می باشـد. بنابراین 
اگر با یک محاسـبه سـاده میزان خسـارت ناشـی از سـرمازدگی که پتانسـیل تولید 
 کم تـر بـادام در ایـران به دنبـال داشته اسـت، در توضیحات زیر توجه شـود به خوبی

اهمیت این موضوع روشن می شود:

خسارت ناشی از سرمازدگی بادام

تولیـد بـادام در ایران154,000 تـن می باشـد. اگـر سـرمازدگی به طور متوسـط 
 30درصـد در نظر گرفته شـود. امکان پتانسـیل تولید 616,000 تن را دارا می باشـد.
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 اگـر هـر کیلـو بـادام به طـور متوسـط 40,000 تومـان در نظـر بگیریـم درآمد کل 
بادام  در یک سـال 6160 میلیارد تومان می باشـد و خسـارت ناشـی از سـرمازدگی 

معـادل 2040میلیـارد تومـان اسـت )روابط زیر توجـه کنید(:
154,000,000کیلوگرم= 154,000تن بادام تولید کشور در یک سال

205,000,000 کیلوگـرم-30 % سـرمازدگی  154,000تـن پتانسـیل بـادام 
تولیـد کشـور در یک سـال

 61,600,000,000,000 تومان= 40,000تومان  154,000,000کیلوگرم= درآمد کل
بادام در یک سال

 82,000,000,000,000تومـان= 40,000 تومـان  205,000,000کیلوگرم =
پتانسیل درآمد کل بادام در یک سال

20,400,000,000,000 تومان= 61,600,000,000,000 - 82,000,000,000,000تومان= 
خسـارت ناشی از سرمازدگی

راه کار

گرچـه سـرمازدگی چالـش عمـده در تولید بادام اسـت ولـی می توان بـا انتخاب 
ارقـام دیـرگل و اصالح شـده بـا ایـن مشـکل مقابلـه نمـود. بنابرایـن ارقـام دیـرگل 
اصالح شـده و سـازگار بـه منطقـه تولیـد بـه عنـوان یکـی از عوامـل تأثیرگـذار در 
کشـت و کار موفـق بـادام حایـز اهمیت اسـت )توصیه رقـم دیرگل و مقاوم به سـرما(.

 تجربه و دانش جهانی کنترل سرمازدگی بادام 

تجارب کشور اسپانیا

 به عنوان یک تجربه، کشـور اسپانیا نیز دارای مشکل   سرمازدگی تقریباً به فراوانی
سـرمازدگی مثـل کشـور مـا بـوده کـه در ایـن رابطـه بـا یـک برنامه ریزی توانسـته 
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ایـن مشـکل   را محـدود نمایـد. به ایـن صورت برنامـه اصالح بـادام در شـورای عالی 
تحقیقـات علمـی - مرکـز علـوم خـاک و زیسـت شناسـی کاربردی سـچورا 

 CEBAS-CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas - Centro

 )Murcia( واقـع در مورسـیای   )de Edafologia y Biologia Aplicada del Segura

 اسـپانیا در سـال 1971 با بررسی و غربال گری ژرم پالسم بادام در سطح منطقه ای،
ملـی و بیـن المللـی آغـاز شـد. در سـال 1981 یـک ژرم پالسـم بـا 81 رقـم بـادام 
 ایجاد شـد که به مدت 10 سـال ارزیابی شـد. در سـال 1985 ، اولین دورگ گیری ها

بـا انتخـاب والدیـن مورد نظـر و تالقی ها بـا توجه به اهداف تعیین شـده انجام شـد 
)Dicenta et al., 2002a(. از اهـداف عمـده ایـن بـر نامه می توان به 

دیـر گلدهـی و مقاومـت در برابر سـرما: هـر دو صفت بـرای جلوگیـری از 
آسـیب سـرمای دیـررس بهـاری بود.

خـود سـازگاری: ایـن امر بـه تولیدکننـدگان ایـن امـکان را می دهـد که فقط 
یـک رقـم را در بـاغ خـود کشـت کنند )دو یـا چند رقم با هم سـازگار گرده افشـانی 
ضـروری نیسـت(. الزم نیسـت )امـا توصیه می شـود( گذاشـتن کنـدوی زنبورها در 
بـاغ بـرای انجـام گرده افشـانی. در ایـن نـوع رقم هـا هـوای بـد تأثیر منفـی کم تری 
روی گرده افشـانی دارد. چـون در ایـن روش یک رقم کشـت می شـود و رقم گرده زا 
 الزم نیسـت (Dicenta et al., 2000) . عالوه بـر ایـن، کشـت یـک رقم خود سـازگار

از نظـر گرده افشـانی بـه معنـای خوشـحالی بـرای تولیدکننـده بـادام اسـت. چـون 
 از هزینه هـای باغـدار کاسـته می شـود )ترکیـب چنـد رقـم کشـت نمـی شـود(
 (Dicenta et al.,2002a, Ortega et al., 2006). البتـه بهـره وری ، اندازه مناسـب و

جنبه هـای خوب مغز بـادام، عدم وجود دوقلوی مغز و مقاومـت در برابر بیماری های 
قارچـی نیـز از اهمیـت باالیـی برخـوردار بـود. از سـال 1995، به منظـور جلوگیری 
از سـرمازدگی های دیـرس بهـاری، اهـداف را در تأخیـر بیش تر زمـان گلدهی ارقام 
)ارقـام دیـرگل( متمرکـز شـدند. چـون ایـن امـر باعـث می شـود نه تنهـا بـادام در 
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 مناطقی سـنتی که سـال به سـال در اثر یخبنـدان دیر رس بهاری آسـیب می بینند
تولید شـوند، بلکه مناطق جدید و سـردتر برای تولید کشـف می شـود. امروزه کشور 
 اسـپانیا توانسـته، با اسـتفاده از ارقـام دیرگل حاصل از برنامه اصالحی شـروع شـده

در 1971 امـکان کشـت بـادام را در بـاغ هایـی در مناطقی که امـروزه معموالً تولید 
بـه دلیـل سـرمای دیـر رس بهـاری از بین مـی رود امکان پذیـر سـازد. همچنین در 
مناطـق سردسـیری بـا ریسـک سـرمازدگی بـاال کـه در آن کشـت بـادام بـه دلیـل 

سـرمازدگی غیرقابـل تصـور بود، فراهم سـازد )شـکل   32(.

 

 شکل  32- نمونه از زمان گل دهی بادام در اسپانیا )از نظر زمان گل دهی رقم زود گل ده که دارای میوه سبز
بوده ولی در مقابل در رقم دیرگل تازه گلدهی شروع شده تصاویر همزمان در یک باغ گرفته شده است(
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تجارب فرانسه

طـی 40 سـال گذشـته، محققـان INRA )انسـتیتوی ملی تحقیقات کشـاورزی 
فرانسـه( تـوده بـادام محلـی را مورد بررسـی قرار داده و ژرم پالسـمای مهـم بادام را 
جمـع آوری کرده انـد. از ژرم پالسـم خارجـی نیـز از کالیفرنیـا ، اروپـا و تونـس وارد 
برنامـه اصالحـی خـود نمودنـد. در کل مجموعـه بـادام فعلـی شـامل 245 ژنوتیـپ 
بـادام در ایسـتگاه آزمایشـی INRA نگهـداری نمـوده کـه در آن تـالش هایی برای 
انتخـاب ارقـام بـادام دیـرگل بـرای گریـز از خطر سـرمازدگی بهـاره به همراه سـایر 
کیفیت هـای مـورد نیـاز بازارهـای بـادام جلوگیـری شـود. در نهایـت  "فرانیـس" و 
"فرادوئـل" از تالقـی دو رقم آی )ایتالیایی( و کریسـتومورتو )رقم قدیمی فرانسـوی( 
به وجـود آوردنـد که خیلی دیرگل و خود ناسـازگار هسـتند و از زمـان ظهور در قرن 
بیسـت و یکـم محبوبیـت زیاد پیدا کردند. اخیراً ، تالش های مـداوم در زمینه اصالح 
 ارقـام خـود گشـن در انـرا فرانسـه، 2 رقم بـادام دیـرگل اما خود بـارور ، "لـوران" و
 "ماندالین" معرفی شـدند که وارد توسـعه باغ های مونوکالچر)احداث باغ با یک رقم(

چون این ارقام نیاز به ارقام گرده زا، زنبور عسل برای گرده افشانی ندارند.

تجارب مراکش

کشـور مراکـش نیـز برای تحـول در صنعت بـادام کاری خود از ایـن دو رقم بادام 
 "فرانیـس" و "فرادوئـل" اسـتفاده کردنـد به طوری که میزان اسـتفاده از این دو رقم
 از 1.45 میلیـون گیاه در سـال 2008 بـه 3.2 میلیون در سـال 2012 افزایش یافت،

نیمـی از بـاغ بـادام مراکـش را تشـکیل می دهـد. از ایـن  بدیـن ترتیـب تقریبـاً 
طریـق خطـر سـرمازدگی را تـا حـدودی کنتـرل نمودنـد. اخیـراً، از دو رقـم بـادام 
دیـرگل فرانسـوی اما خـود بـارور، "لـوران" و "ماندالین" نیـز برای احـداث باغ های 
مونوکالچـر )احـداث بـاغ با یـک رقـم( اسـتفاده نموده انـد. به طوری کـه، نهال های 
از ایـن ارقـام از 78000 اصله نهال در سـال 2010 به 110,000 اصله نهال در سـال 
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 2012 افزایـش یافـت ، که نشـان دهنده 41٪ افزایش در مدت زمان 2 سـال اسـت. 
 همچنین محقیقن مراکشـی تحقیقات مشـترک با کشور های فرانسه و آمریکا به ویژه

مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت بادام مراکش برای دستیابی به ارقام بادام با خصوصیات 
 بسـیار مطلـوب از نظـر باغـی و مقـاوم در برابـر آفـات و بیماری هـا انجـام می دهند

تـا بـا اسـتفاده از آن هـا از سـموم دفـع آفـات شـیمیایی کم تـر اسـتفاده شـده و به 
حفـظ سـالمت مصرف کننـده و محیط زیسـت کمـک کننـد )شـکل های 33 و 34(.

   

شکل 33- باغ های بذری سنتی بادام  در مراکش

شکل 34- باغ های مدرن بادام با ارقام اصالح شده در مراکش 
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تجارب تونس

تولیـد بـادام در تونـس مبتنی بـر اسـتفاده از ارقـام محلـی سـازگار مثـل ارقـام 
"Sfaxien" و "Achaak" و شـیوه های مدیریـت سـنتی اسـت کـه دارای حداقـل 
 اسـتفاده از نهاده های کشاورزی )باغداری معیشـتی( هستند. این مناطق تولید بادام

شـامل یـک منطقـه آب و هوایـی مرطـوب در شـمال تونـس، بـا میانگیـن بارندگی 
سـاالنه بیـش از 500 الـی 700 میلی متـر، و یـک منطقه آب و هوایی نیمه خشـک 
 در قسـمت های مرکـز تونس اسـت که سـاالنه حـدود 200 میلی متر بـاران دریافت
 می کند. در تونس حدود 20 میلیون درخت بادام وجود داردکه بیش از 250,000 هکتار
 را اشـغال می کنند. کشـت بادام عمدتاً بدون آبیاری با عملکرد حدود 350 کیلوگرم

در هکتـار، که بسـیار پایین تـر از 3,000 کیلوگرم در هکتار در ایاالت متحده اسـت، 
 جایـی کـه تولیـد )محـدود بـه کالیفرنیـا( بسـیار اختصاصی تـر  و منحصـر بـه فرد
 آبیاری می شـود. بیش تر تولیدات تونس به صورت محلی عرضه می شـود. متأسـفانه

کشـت بـادام در تونـس به دلیـل تولیـد بسـیار کـم در هکتـار و بـه دلیـل شـرایط 
نامسـاعد آب و هوایـی ، محصولـی کـم درآمد تـر اسـت. بـا ایـن حـال، اخیـراً تولید 
 تونـس با اسـتفاده از ارقام وارداتی اصالح شـده از فرانسـه مثل فرانیـس، فرادوئیل و

رقـم خـود گشـن تونـو از ایتالیـا باغ هـای جدید احداث شـده که تـوان تولیـد را باال 
برده انـد. عـالوه بـرآن به دلیـل رسـیدن زود هنـگام میـوه می تواند بـرای بـازار اروپا 
جـذاب باشـد. از ایـن طریـق تونس هـا توانسـته اند در صنعـت بادام کاری شـان یک 

رونـق خوبـی ایجاد نماینـد )شـکل های 35 و 36(. 
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شکل 35- باغ های بذری سنتی بادام در تونس

شکل 36- باغ های مدرن بادام با ارقام اصالح شده در تونس 
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تجارب هند

  بادام در هند برای اولین بار در قرن شـانزدهم میالدی توسـط مهاجران پارسـی
بـه کشـمیر معرفی شـد، اما با وجود پتانسـیل بسـیار زیاد این منطقـه، این محصول 
نتوانسـت در مقیـاس تجـاری مانند سـیب توسـعه یابد. در هندوسـتان با مسـاحت 
 23.81 هـزار هکتـار بـا تولید 11.47 هزار تن تولید می شـود. متوسـط عملکرد بادام
 )بـا پوسـته چوبـی( نیـم تـن در هکتـار در هنـد نسـبت بـه ایـاالت متحـده آمریکا
 )3/04 تن در هکتار( پایین اسـت. با این حال، تقاضای داخلی هر سـاله رو به افزایش
 اسـت و در نتیجـه، واردات در سـال 2017 بـا 7 درصد افزایش بـه 600  میلیون دالر

رسیده اسـت. به نظر می رسـد هندی ها با آگاهی از ارزش تغذیه ای و بهداشـتی بادام 
 )بادام به عنوان ماده تشـکیل دهنده بسـیاری از محصوالت ، از جمله نوشـیدنی های

بهداشـتی، بیسـکویت، بسـتنی و...( باعث شـده به عنـوان بزرگتریـن مصرف کننـده 
بـادام جهـان در دوران اخیـر ظاهـر شـود. بنابرایـن هنـد می توانـد بـه عنـوان بازار 
مطمئـن بـرای بـادام ایران به شـمار بـرود اگـر برنامه ریزی خوبـی در رقابـت با رقبا 

داشته باشـیم. 
 کشـور هنـد با اتخـاذ سیاسـت های توسـعه ای از جملـه انتخاب ارقام مناسـب و

سـازگار و شـیوه های مختلـف و فن آوری هـای متناسـب بـا منطقـه تولید، توانسـته 
تولیـد و بهـره وری را افزایش دهد. در این رابطه انسـتیتوی مرکـزی باغبانی معتدل 
دانشـگاه های  و   CITH (The Central Institute of Temperate Horticulture)

 کشـاورزی دولتـی State Agriculture Universities (SAU) اخیراً در شناسـایی و 
توسـعه ارقام و فن آوری های متناسـب با منطقه، عملکرد را از0/92 تن در هکتار در 
 جامو و کشمیر به حدود 3 تن در هکتار افزایش داد که بسیار باالتر از میانگین جهانی

)1 تـن در هکتـار( و تقریبـاً برابـر بـا عملکـرد ایـاالت متحده اسـت )3/0 تـن در هکتار( 
)شـکل های 37 و 38(.
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شکل 37- باغ های مدرن با ارقام اصالح شده در منطقه کشمیر

شکل 38- باغ های بذری سنتی در منطقه کشمیر 
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تجارب ترکیه

ترکیـه از نظـر تولید بادام از پتانسـیل قابل توجهی برخوردار اسـت. بـا این حال، 
اکثـر باغـات بادام که در ترکیـه وجود دارند، باغ های بذری هسـتند. به همین دلیل، 
میوه هـای بـادام محلـی موجـود در بازارهـا دارای مغـز دو قلـو، میوه هـای کوچک و 
 بـزرگ، مغزهـای رنگـی تیـره و روشـن و مخلوطـی از بادام تلخ و شـیرین هسـتند. 
 بنابراین، در سال های اخیر، کشور ترکیه در حال وارد کردن بادام بوده است )Kaska و

همکاران، 1999(. براسـاس متوسـط تولید بادام در سـه سـال گذشـته، تولید بادام 
ترکیـه 52,790 تـن و هشـتمین در جهان بود )فائـو، 2011(. مناطـق مدیترانه ای، 
 آناتولی جنوب شـرقی و اژه دارای پتانسـیل رشـد بادام مدرن در ترکیه اسـت. پروژه
 جنوب شـرقی آناتولی)GAP n( بزرگترین پروژه توسـعه  باغ های مجهز به سیسـتم

آبیـاری تحـت فشـار ترکیه با پوشـش حـدود دو میلیون هکتـار از اراضی زیر کشـت 
می باشـد. در ایـن پـروژه در سـال های اخیـر، باغ هـای مدرن بـادام با ارقـام خارجی 
در ایـن منطقـه در قالـب پـروژه جنوب شـرقی آناتولـی)GAP n( ایجاد شده اسـت. 
نتایـج حاصـل از مطالعـات حاکی از موفقیـت ارقام بادام ) ارقام دیـر گل خارجی( در 
منطقـه GAP بوده، اسـت. چون یخبندان های بهاری یـک عامل محدود کننده برای 
 کشـت بـادام در ترکیـه بوده و به همین دلیـل،  دیرگل دهی  یک صفت بسـیار مهم
 برای ارقام بادام اسـت. ارقام بادام ترکیه در کالس بادام پوسـت سـخت  قرار دارند و
 خود ناسـازگار هسـتند. نهال کاران به ارقـام محلی بادام عالقه ای ندارنـد. ارقام بادام

خود سـازگار در باغـات بـا هزینه های پایین تـر در مدیریت محصـول و بازدهی باالتر 
 مطلـوب می باشـند. برای این دلیل، توجه به نوع رقم بـادام یکی از فاکتور های اصلی
 در برنامه های پرورش بادام در ترکیه است. اخیراً هم به دنبال ارقام دیر گل خود سازگار

می باشـند کـه هم مشکل   سـرمازدگی بهاره و هم مشکل   گرده افشـانی حل شـود. در 
 ایـن رابطـه بـا حمایت دولت پروژه هـای تحقیقاتی اصالح رقم خود گشـن دیر گل و
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 تحقیقی و ترویجی)باغ های نمایشـی یا پایلوت با ارقام خود گشـن دیر گل( در دست
بررسی دارند )شکل های 39 و 40(.

     

شکل 39- باغ های بذری سنتی بادام در منطقه جنوب شرقی آناتول

شکل 40- باغ های مدرن بادام با ارقام اصالح شده در پروژه جنوب شرقی آناتولی 
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در ایـن رابطـه عـالوه بـر دیـرگل دهـی وخـود سـازگاری از نظـر گرده افشـانی، 
سـازگاری ارقـام بـادام در مناطـق مختلف نیز حایز اهمیت اسـت. برای ایـن کار، در 
 ایران نیز بررسـی سـازگاری اقلیمی و منطقه ای تعداد 60 رقم و ژنوتیپ امید بخش

بادام اصالح شـده داخلی و خارجی در قالب یک طرح مطالعاتی تحقیقی توسـعه ای در 
 شش استان بادام خیز از قبیل خراسان رضوی، چهار محال بختیاری، آذربایجان شرقی،

فـارس، مرکـزی و همـدان کارهـای اسـتقرار نهال هـا بـر روی پایـه GF677 بـرای 
یکنواختـی باغـات احداثـی شـروع شده اسـت. کار هـا طبـق برنامه پیش بینی شـده 
در حال اجـرا اسـت. امید مـی رود که در آینـده نزدیک برای هر اقلیم از کشـور ارقام 
 سـازگاری که در برنامه مشخص می شوند. در برنامه توسعه مورد استفاده قرار گیرند.

چـون ایـن کار به خاطـر ایـن صـورت گرفتـه کـه ارقـام بـادام واکنش هـای مختلف 
از نظـر سـازگاری بـه اقلیـم از خـود نشـان می دهنـد. بـه عنـوان مثـال بـادام رقـم 
نـان پاریـل بـه عنـوان رقـم عمـده تجارتـی کالیفرنیـا کـه 75% سـطح زیـر کشـت 
بـادام کاری امریـکا را بـه خـود اختصـاص داده ولی از اواخـر دهه 40 کـه وارد ایران 
شـده سـازگاری منطقه ای خوبی از خود نشـان نداده اسـت، و بیش تر دچار عارضه 
ریـزش جوانـه می شـود و درخـت حالت جارویی بـه خود می گیـرد. همچنین برخی 
 از ارقـام داخلـی ماننـد رقـم آذر نیز در مناطق سردسـیر مثـل آذربایجـان به عنوان
 دیر گل معرفی شده ولی در برخی مناطق کشور مانند استان یزد حالت زود گل دهی

از خـود نشـان می دهـد و تقریبا همزمـان با ارقام بومـی گل می کنـد. بنابراین برای 
حـل مشـکالت ناخواسـته ارقامـی که در توسـعه بادام قـرار می گیرنـد و در برخی از 
مناطق سـازگاری از خود نشـان نمی دهد، برنامه سـازگاری 60 رقم در اسـتان های 
مختلـف پیـش بینـی شـد و در حال اجراسـت تا سـازگار ترین رقم بـرای هر منطقه 
 مشخص شده تا در آینده دربرنامه توسعه بادام کاری کشور مورد استفاده قرار گیرند.
 نمونه هـای از ارقـام و ژنوتیپ های امید بخش بادام مورد اسـتفاده در طرح تحقیقی و

توسعه ای بادام در مناطق مختلف کشور در اشکال زیر ارائه شده است )شکل 41(.
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شکل  41- نمونه از زمان گل دهی بادام در ایران در سال 99 کلکسیون 100 رقم و ژنوتیپ بادام کرج
)از نظر زمان گل دهی تمام ارقام گل نموده و در محله میوه سبز بوده )فلش سبز( ولی در مقابل برخی 
دیر گل بوده و تازه گلدهی شروع شده )فلش سفید( تصاویر همزمان در باغ کلکسیون شامل 100 رقم و 

ژنوتیپ بادام کرج گرفته شده(
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نتیجه گیری و پیشنهادات
در ایـن نشـریه رونـد صنعـت بـادام کاری در ایران در مقایسـه با دنیا بـا تأکید بر 
مشـکالت عمـده و بـا لحـاظ تجـارب دنیا بـر چگونکـی غلبه بـر مشـکالت و بهبود 
 روند تولید جهت اسـتفاده در صنعت بادام کاری کشـور به شـرح زیر مورد بررسـی و
 مرور قرار گرفته و نتیجه گیری کلی این اسـت که توجه به عوامل زیر مورد تأکید و

پیشنهاد می شود:
1- بـرای کاهـش ریسـک سـرمازدگی  سـرمایه گـذاری و توجـه بـه پروژه هـای 
ایجـاد و معرفـی ارقـام دیـرگل خود سـازگار و پربار و بـا کیفیت وپایه هـای مطلوب

 2- بـرای افزایـش تشـکیل میوه )افزایـش عملکرد( باغ های بادام کشـور، معرفی 
نقـش مدیریـت گرده افشـانی و ارقـام خودگشـن )بـا کیفیت میـوه خـوب و پربار( با 
فرهنگ سـازی از طریـق تشـکیل کارگاه هـای آموزشـی و ترویجی و ایجـاد باغ های 
پایلوتـی بـرای آشـنایی بهـره بـرداران و تبـادل تجربیـات و اطالعـات فنـی افزایش 

بهبـود کیفـی  وکمـی محصـول بـا معرفی ارقـام با کیفیـت میوه خـوب و پربار
3-  توجـه بـه نقـش انتقال دانش فنـی و ترویج آن برای بهره بـردارن در افزایش 

تولید و افزایـش بهبود کیفی محصول
 4- حمایت از بخش خصوصی برای سـرمایه گذاری در توسـعه صنعت بادام کاری

کشـور از جنبه هـای مختلـف ) اجـرای پروژه های مهم توسـعه باغ های مـدرن بادام 
در کشـور بـا بـه کار گیـری تکنولـوژی روز و حمایت از سـرمایه گـذاران در صنایع و 

فـرآوری، بسـته بندی و بازاریابـی )صادرات(.
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