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 قسمت اول: مقدمه
 

 اهميت بادام

های بومی يکی از گونه Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Syn. P. amygdalusعلمی  بانام بادام

ام و ارقام های وحشی بادری از گونهآسیای مرکزی و غربی است. بسیا خشکمهینمناطق کوهستانی خشک و 

ی ه بادام در محدودهگون 19(. رويش 1379 ،شوند )ايمانیيافت مین مناطق در اي نیز هاآنگرفته از  منشأاهلی 

وده و به اين دلیل برخی های بادام مطرح نمهای گونهيکی از خاستگاه عنوانبه(، ايران را 1378 کشور )ثابتی،

 (.1371ساز، دانند )خاتمرا موطن اصلی بادام می ايران شناساناهیگاز 

ن يکی از عنواکه اين کشور بهطوریسابقه بسیار طوالنی است به دارایکشت و تولید بادام در ايران 

 (.1378 ،و موسوی مرادی ؛1376 ،)ايمانیتترين مناطق تولید بادام مطرح اسقديمی

ست و در سبد او و پسته دارای ارزش غذايی بسیار بااليی گرد قبیلهای آجیلی از بادام مانند ديگر میوه

نايع غذايی، صهای متعدد، در غذايی واجد اهمیت زيادی است. اين محصول به دلیل قابلیت تبديل به فرآورده

هولت انبارداری، س(. 1390؛ راحمی و همکاران، 1977 ،سچرادارد ) یتوجهقابلدارويی و بهداشتی نیز اهمیت 

بادام در نظر  ندکنندگایتولهايی است که توسط عدم فسادپذيری در شرايط معمول از ديگر مزيتو  ونقلحمل

 شود.گرفته می

، قابلیت رشد در خشکمهیو نهای درخت بادام از قبیل سازگاری با شرايط اقلیمی مناطق خشک ويژگی

در شرايط معمول،  مدتینطوالهای ضعیف و آهکی، باال بودن کارايی مصرف آب، قابلیت انبارداری خاک

عنوان يکی ی کشت و آشنايی باغداران با پرورش بادام، اين درخت را به، سابقهیبندبستهو  ونقلحملسهولت 

از  نظرصرف(. 1389ايمانی، است )های احداث باغ در بسیاری از مناطق ايران مطرح نموده از بهترين گزينه

اقتصادی و ايجاد اشتغال نیز بسیار حائز  لحاظ ازگرفت اين محصول  قرار مورداشارهبادام که  یاهيتغذارزش 

برخورداری کمتر از امکان  لیبه دلهای کشاورزی است که اهمیت است. باغداری ازجمله زير بخش
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-بندی، بسته، درجهیسازآمادههای جانبی و استفاده در صنايع متنوع، لزوم مکانیزاسیون، دارا بودن فرآورده

برابر غالت افزايش  10دارد. زير بخش باغبانی بازده زمین را حدود  یتوجهقابلزايی اريابی، اشتغالبندی و باز

 (.1390ورمزياری و همکاران،کند )دهد و اشتغال چشمگیری را ايجاد میمی

از بارور  نظرصرفسطح زير کشت بادام در کل کشور اعم از ديم و آبی و کشور  رسمی بر اساس آمارنامه

شت درختان هکتار تحت ک 28475است، از اين میزان  شدهگزارشهکتار  1993یر بارور بودن درختان يا غ

های ز باغهکتار ا 89544هکتار نیز تحت کشت درختان بارده قرار دارد.  170907است.  بارور یرغجوان و 

معادل  1395در سال  های ديم و آبی بادام کشورهکتار ديم هستند. مجموع تولید باغ 81363بادام آبی و 

کیلوگرم  454ديم های کیلوگرم و در باغ 1222های آبی تن برآورد شده است. متوسط عملکرد در باغ 146452

فارس،  یهاتاناسشود. های کشور بادام کشت میمازندران در ساير استان جزبهدر هکتار برآورد شده است. 

برتر  سان رضوی اصفهان، مرکزی و همدان هشت استانچهارمحال بختیاری، آذربايجان شرقی، کرمان، خرا

در سه  یبندرجهد ازنظرکشور  یهاباغ(. وضعیت 1397، نامیباند )بوده 1395بادام در سال  ییدکنندهتول

سطح  ازنظررا  هاوهیم(. اگر جايگاه و سهم 1شکل ) ردیگیمو درجه سه قرار  دودرجه، کيدرجه یهاباغگروه 

 (.1شکل ) ردیگیمبادام بعد از انگور و سیب در مقام سوم قرار  ميریگیمر زير کشت در نظ

 میزان صادرات و واردات بادام در دنیا

ارد دالر میلی 16/5تن به ارزش حدود  755069معادل  2016میزان صادرات مغز بادام در جهان در سال 

 3و  5، 62 بیبه ترت اسپانیا و استرالیا که بادام عبارت بودند از آمريکا، صادرکنندهکشورهای  نيترمهمبود. 

 2016ر سال دبادام  صادرکننده. ايران در بین کشورهای داشتنددرصد از صادرات جهانی بادام را در اختیار 

 (.2016فائو، است )نیاورده  به دستای بهتر از مقام چهاردهم را رتبه

میلیون دالر بوده  43ن به ارزش بیش از ت 4809معادل  1396میزان صادرات مغز بادام کشور در سال 

ی میزان و ارزش صادرات مغز ( مقايسه1397و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی،  یزيربرنامهمعاونت است )

درصد از ارزش ارزی  475/0دهد که در سال مذکور ايران در سطح جهانی نشان می ارزهمبادام با مقادير 

از بازار صادرات را به خود  درصد 30/0ازنظر وزنی تنها  کهیدرحالاست اختیار داشته  را درصادرات بادام 

اختصاص داده بود. کشورهای آلمان، امارات متحده عربی، هند، اوکراين، پاکستان، ترکیه، روسیه، بحرين، قطر 
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 ازنظر هاکشور(. اگر ايران را با ساير 1389قاسمی و همکاران، هستند )خريداران بادام ايران  ازجملهو کويت 

که میزان صادرات مغز بادام در  گرددیمکنیم مالحظه  سهيمقا 2016در سال  مثالعنوانبهصادرات مغز بادام 

 صادرکنندهکشورهای  نيترمهممیلیارد دالر بود.  16/5تن به ارزش حدود  755069جهان در اين سال معادل 

درصد از صادرات جهانی بادام را در  3و  5، 62 بیترت بهبادام عبارت بودند از آمريکا، اسپانیا و استرالیا که 

به ای بهتر از مقام چهاردهم را رتبه 2016بادام در سال  صادرکنندهاختیار داشتند. ايران در بین کشورهای 

 (.2016فائو، است )نیاورده  دست

 

 
کشاورزی،  آمارنامه) سطح زير کشت در ايران ازنظررا  هایوهمسهم  و جايگاه و یبنددرجه ازنظرکشور  یهاباغوضعیت : 1شکل 

 (1388؛ ايمانی، 1397

 

 ميزان توليد و سطح زير کشت بادام در جهان

که میزان تولید و سطح زير کشت بادام در جهان در مناطق خاص  دهدیمنشان  شدهانجامبررسی 

های ديم در کلیه مناطق مستعدی که بین عرض و پرورش بادام آبی و کشت کهیطوربهاست.  متمرکزشده

آفريقای جنوبی،  جنوبی نظیر کرهمینگیرد. در مناطقی از صورت می ،اندشدهواقعدرجه شمالی  55-30
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ارقام مختلف بادام در بیش از ...( و استرالیا نیز کشت بادام مرسوم است. و  آمريکای جنوبی )شیلی، آرژانتین

 (.1379ايمانی، ؛ 1376ايمانی، شوند )ت میکشور جهان کش 50

سطح زير کشت بادام در جهان  2016سال  در 1توسط سازمان خواروبار جهانی شدهارائهآمار  بر اساس

 در هکتارکیلوگرم  1723تن، متوسط عملکرد آن  3214303هکتار، میزان تولید محصول  1865633

 (.2شکل ) است شدهگزارش

 

 
 (2016، )فائو 2016بادام از تولید جهانی در سال  ییدکنندهتولکشورهای مهم  سهم: 2شکل 

 

ساله در  10وره دسطح زير کشت، تولید، واردات و صادرات در يک  سالهدهفائو روند  آمارنامه اساس بر

خی ، گرچه برتهساهمیت محصول بادام  دهندهنشانکه روند رو بهبود بوده است. اين  دهدیمنشان  3شکل 

 فنی و یهاهیتوصاصولی و  یهااستیسپیشرو با اتخاذ  یکشورهامخاطرات در اين محصول وجود دارد. ولی 

 ول را بهبود بخشید.محص یفیو ککمی  هاآنبا استفاده از  توانیمکه  اندآوردهترويجی تجارب خوبی به دست 

 

                                                           

1. Food and Agricultural Organization (FAO) 
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 ساله 10در يک دوره  بادام ات و صادراتروند سطح زير کشت، تولید، وارد: 3 شکل

 

رانسه دارای تجارب آمريکا، استرالیا، اسپانیا و ف ازجمله کشورهابادام برخی  دکنندهیتول یکشورهادر میان 

های دشت يژهوبهآمريکا  متحدهياالتاکشور  مثالعنوانبه. باشندیمخوبی در پیشبرد صنعت بادام کاری خود 

تولید  %62و تولید بادام قدمت چندانی ندارد بیش از  درکشتکه اين کشور اين الفبرخمرکزی کالیفرنیا 

باال در واحد  طور عمده به دلیل عملکرد(. اين موفقیت به2است )شکل جهانی بادام را به خود اختصاص داده 

م مطلوب، لیی تولید از خاک و اقاست و ناشی از برخورداری منطقه شدهحاصل( تن در هکتار 26/5)سطح 

گیری از سازوکار بهره ،یافشاندگرگردهشرايط مطلوب برای  یسازفراهمهای مناسب، دسترسی به ارقام و پايه

 يتدرنهااری و شرايط مطلوب تغذيه و آبی ینتأممديريت متمرکز باغداری، باغداری و بخصوص برداشت مکانیزه، 

 2011تا  1910سال  روند تولید از 5و  4 یهاشکلو در است  يافتهتوسعهبرخورداری از يک سازوکار بازاريابی 

 یفرنیا کامالً مشهود است.لتولید در صنعت بادام کاری کا کنندهیرهخو میزان افزايش 
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 (2012 ،یفرنیا )بیللدر کا 1981تا  1910تولید بادام از سال  رشد روند: 4 شکل

 

 
 (2012 ،یفرنیا )بیللر کاد 2011تا  1994تولید بادام از سال  رشد روند: 5 شکل

 

 یریکارگبهصحیح و  یزيرامهبرنو با يک  سوکياز  هاآناز تجارب  ژهيوبهبنابراين با استفاده از تجارب دنیا 

های ، کاهش هزينهیتو افزايش عملکرد، بهبود کیف شدهاصالحمناسبی و دانش باغی، استفاده از ارقام  یفنّاور

ارزی برای کشور  پشتوانه تواندیممبادرت ورزيد و به اين طريق  ادامببه صادرات  توانیمو تولید بیشتر  تولید

 (.6شکل آورد )فراهم 
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 مسیر موفقیت برای تولید محصول بادام: 6 شکل

 

 با مزيت نسبی خوبرابطه با محصوالت  کشور دراهدافی در برنامه ششم توسعه 

 یاستثنابهمحصول اصلی باغی جهان(  25میلیون تن محصوالت باغی ) 3/12ايران با تولید بیش از  

. از طرف باشدیمبرخی از محصوالت گرمسیری مقام اول تا دهم تولید جهانی اين محصوالت را در جهان دارا 

. با در نظر باشندیمزی مشغول به کار از جمعیت شاغل در کشور در بخش کشاور چهارمکيديگر بیش از 

نیست که تالشی در جهت تولید بیشتر، عملکرد  موردیبمختلف کشاورزی  یهابخشگرفتن افراد شاغل در 

سهم زيادی در ارزآوری کشور ما از طريق  چراکهباالتر و کیفیت مطلوب اين محصوالت کشاورزی داشته باشیم 

 از يکی عنوانبه داشته باشند. در میان محصوالت کشاورزی بادام توانندیمصادرات محصوالت کشاورزی 

و افزايش جمعیت  وخاکآبمحدوديت منابع  حالنيباا قرار گیرد موردتوجه تواندیمآجیلی  یهاوهیم نيترمهم

مناسب در  یهاحلراهدر کشور ما، موجب گرديده تا محققان و کارگزاران تولید محصوالت کشاورزی به دنبال 

محصول عمده باغی، بادام  15باشند. از بین  ...هت افزايش تولید و عملکرد، بهبود کیفیت محصوالت وج

به  به خشکی تمقاوم نظر ازمحصولی است که دارای ارزش اقتصادی، بهداشتی و تجاری بوده و از اهمیت 

سهولت برداشت و و کمبود آب در ايران و همچنین  خشکمهینقرار گرفتن ايران در منطقه خشک و  دلیل
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)ايمانی و  کشاورزان ايران بوده است خاصی موردتوجهاز ديرباز  بادام يیزااشتغال حمل و نگهداری میوه و

 .(1390و همکاران، ورمزياری؛ 1388همکاران، 

 عنوانبهاست.  شدهینیبشیپ موردنظرهمچون اهدافی در برنامه ششم توسعه کشور برای تولید محصول 

محصوالت  بر حمايت از دیتأک 8از بخش  45و ماده  7از بخش  41مه ششم توسعه کشور، ماده نمونه در برنا

 یوربهرهد سطح و به نژادی و به زراعی و افزايش عملکرد در واح یهابرنامهدارای مزيت صادراتی، حمايت از 

 . بررسیباشدیمدارا  را ذکرشده یهاتيمزمحصول بادام تمامی  که باال دارد، یصادرات باارزشدر محصوالت 

 بادام معادل بادام، گردو و فندق نشان داده است که مزيت نسبی آشکار، ازجملهخشک  یهاوهیممزيت نسبی 

قايسه با ساير بادام در م گريدانیببهبوده است.  0303/0 فندق و 595/1و مزيت نسبی آشکار گردو  2425/5

ت نسبی گردو دارای بیشترين مزي بعدازآنشکار بود و دارای بیشترين مزيت نسبی آ یموردبررسمحصوالت 

 (.7شکل ) باشدمزيت صادرات اين محصول می دهندهنشانآشکار در ايران را به خود اختصاص داده است که 

 
 (1388)ايمانی و همکاران،  و پسته فندقمحصول بادام، گردو،  4آشکارشده  ینسب تيشاخص مز: 7شکل 
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 تحقيقات بادام یهابرنامهقسمت دوم: 

 

 تحقيقات بادام در دنيا یهابرنامه

طبیعی حاصل  یهاتودهاهلی و مغز شیرين را از میان  یهاباداماصالح بادام از زمانی شروع شد که بشر 

رفت و سپس خويشاوند انتخاب نمودند. اهلی شدن بادام و گسترش آن، نخست در آسیا صورت گ یهاگونهاز 

بذر بوده است. به دلیل  يافت. پراکنش بادام بدون شک از طريق انتقالبه کالیفرنیا  اًو بعد یاترانهيمدبه نواحی 

 صورت بهکار بادام  واست. کشت  انتقالقابلدور  یهامسافتاينکه بذر به مدت طوالنی قابل نگهداری و تا 

توسط باغداران در کشورهای  هاآنبرتر و گزينش مختلف منجر به ايجاد انواع ژنوتیپ های  یهاقرنبذری طی 

حی مختلف (. بادام در نوا1996 ،و کستر و گرادزيل 1994بادام شده است )کستر و همکاران،  دکنندهیتول

 طوربهادام نسل است که ب صدکيسال فقط با بذر تکثیر شد و بیش از  200حوزه دريای مديترانه به مدت 

وی راقلیمی و مصنوعی )توسط بشر( تحمل کرده است. فشار گزينش طبیعی مداوم فشار انتخاب طبیعی، 

که جمعیت  بیترتنيابهجغرافیايی بادام شده است،  یهاتیجمعبسیار متنوع است و سبب پیدايش  هاگونه

 طوربهسرمايی  های با نیازکه ژنوتیپ اندشدهدر تونس طوری با محیط سازگار  (Sfaxاسفاکس ) یهابادام

بادهای سرد  ریتأثه تحت کو يا برعکس جمعیت بادام در ساحل آدرياتیک  اندشدهحذف هاآنعی از میان طبی

ديرگل  طقه عادت کرده وکه با نیاز سرمايی بیشتر به شرايط من شدهلیتشکهايی آلپ است، از ژنوتیپ کوهرشته

ی سبب شناسايی ز خصوصیات مورفولوژفیزيولوژيکی و اکولوژيکی همراه با بعضی ا یهایژگيو. همین اندشده

و  ابادايیب؛ 1389 ،و همکاران قاسمی؛ 1379ايمانی، های متفاوت بادام در مناطق مختلف شده است )اکوتیپ

 (.1397 ،همکاران

اين برنامه ارقام بادامی  جهیدرنتدر يالتا، کريمه شروع شد و  1930شوروی سابق در سال  اصالح بادام در

، (Nikitsky) ارقام نیکیتسکی لهازجماند که بتوانند شرايط سرمای روسیه را تحمل کنند به دست آورده

(. انتخاب ارقام 2017)سوسیاز آ کمپانی و گرادزيل، ( Primorsky) و پريمورسکی (Yaltinsky) ینسکیالتي

، آردچويس ) Princesse)، پرينسس ) (Ai) بذری در فرانسه انجام شد و ارقامی چون آی یهاتودهبادام از 
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Ardechoise ( و سولتانا )(Sultana بذری انتخاب شدند )سوسیاز آ کمپانی و  یهاتودهثر گزينش از در ا

به کالیفرنیا منتقل  1900تا  1850 یهاسالدر فرانسه در طی  شدهانتخاب(. ارقام تجاری 2017گرادزيل، 

شدند ولی اين ارقام سازگاری خوبی در کالیفرنیا نشان ندادند، بنابراين باغداران، انتخاب ارقام محلی که از 

آی ايکس ال  ،(Nonparielنانپاريل ) گاری خوب و عملکرد باالتری برخوردار بودند را شروع کردند و ارقامساز

(IXL)، الترا  نپلوس(Ne Plus Ultra)، ( تکزاسTexas)  میشین(Mission،) ( دراکDrake و ) پرلیس

(Peerless ) (. 1384 ،ايمانی؛ 1379انتخاب و معرفی شدند )ايمانی،  (گان بادامدپرورش دهن) دارانخزانهتوسط

شروع شد و همچنان ادامه دارد. کار عمدتاً  1923سال  هنژادی بادام در دانشگاه ديويس کالیفرنیا دربرنامه ب

 یهاهيپانژادی، اصالح و معرفی تعدادی ارقام و ی بهو ارزيابی ارقام بود. از نتايج اين برنامه یافشانگردهمطالعه 

انتخاب ارقام بادام بود و برنامه اصالح بادام  نهیدرزم(. فرانسه يکی از کشورهای اولیه 1379بادام بود )ايمانی، 

پالسم از کشورهای مختلف نظیر ايران، ژرم یآورجمعاز کشورهای حوزه مديترانه و با  یآورجمعدر فرانسه با 

کشور  10ژنوتیپ از  450شروع شد و طی آن  1961تا  1951های افغانستان و شوروی سابق در طی سال

های کنترل پالسم بادام فرانسه را تشکیل داد. تالقیارزيابی شد و اين کلکسیون اساس ژرم آوری ومختلف جمع

شروع شد و نتیجه آن معرفی تعدادی ارقام و پايه های جديد بوده است )سوسیاز آ کمپانی  1961شده در سال 

وروی سابق )اکراين های اصالحی با اهداف مختلف در کشورهای ديگر از جمله ش(. برنامه2017و گرادزيل، 

های کنترل های بذری و نیز تالقیفعلی(، ايتالیا، اسپانیا و استرالیا به منظور دستیابی به ارقام جديد از بین توده

 (.1379، رانو همکا اند )ايمانیشده شروع شد و هنوز نیز ادامه دارد که در نتیجه ارقام زيادی معرفی شده

 

 یهاهيپاو مقاوم به سرما  ژهيوبه مطلوب بی به ارقامدستيادر راستای  تحقيقات بادام یهابرنامه

 آن یدستاوردها و مطلوب در کشور

به باغداران پیشرو نسبت داد و در  توانیمو اصالح بادام در ايران را  یآورجمعاولین برنامه شناسايی، 

های شناسايی وتیپمدون نبوده است ولی بر اساس صفات ظاهری و عملکرد برخی از ژن طوربهاين برنامه که 

به ارقام انتخابی در شهرکرد مثل  توانیمکه از آن جمله  گرفتندیمگذاری محلی مورد کشت قرار  نام باو 
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، دستمالی و غیره در خراسان و یسنگمامايی، ربیع و سفید و يا ارقام تاجری، دو بهره و غیره در اصفهان و يا 

 (.1376، ايمانی) وديا بادام فلق در مراغه )آذربايجان( اشاره نم

 

 دوره اول

است.  شدهشروعباغبانی  یهایبررستوسط اداره کل  1328کار تحقیقات درختان میوه از سال  رانيدر ا

اولیه ارقام  یهایابيارزو با  شدهکشتو در باغ کلکسیون کرج  یآورجمعمختلف  یهاوهیمدر ابتدا ارقام محلی 

شور صورت گرفته کدر مناطق عمده میوه خیز  هایرسبر. اين اندشدهیو معرفانتخاب  هاآنمناسب از بین 

یل بخش و به دنبال آن با تشک 1339نهال و بذر در سال  هیو تهاست. با تشکیل موسسه تحقیقات اصالح 

، ارزيابی و تحقیقاتی منسجم و علمی باغبانی شروع شد. در انجام تحقیقات یهاتیفعالتحقیقات باغبانی 

يادی را متحمل رقام مطلوب بادام در آن زمان توسط سعید چايچی انجام و زحمات زاولیه و معرفی ا یهایبررس

 .شده است که در اينجا جا دارد از زحمات ايشان قدردانی شود

رقام خارجی در ايران اپالسم بومی و سازگاری ژرم یابيو ارز یآورجمععمالً با  اصالح بادامدر اين مرحله 

با  زمانهم هاآنی و ارزياب یآورجمع( عالوه بر شناسايی، 1345 یال 1332يا  40آغاز شد. در اين دوره )دهه 

، زرقان اهرودشبسطام  ،تبريز سهند ،کرج تحقیقات باغبانی یهاستگاهياخارجی در  یکشورهاارقام وارداتی 

 یرهاکشوتجارتی وارداتی از  رقم 23و ژنوتیپ بومی  120آغاز شد. بعد از مطالعه  فارس و طرق مشهد

نپلوس  يل وپار نون، (Ferragnesفرانیس ) رقم خارجی 3 ،يک رقم بومی تحت عنوان سهند، بادام نامبصاح

، 7 اهرودش، 6 تحت عناوين شاهرود ديگر یکشورهابرخی ارقام  سهند وتحقیقات باغبانی  الترا در ايستگاه

در  21د و شاهرو 18 شاهرود، 17شاهرود ، 15شاهرود  ،13 شاهرود ، 12 شاهرود ، 10 شاهرود ، 8 شاهرود

مان ارزيابی در ز بودند. و دارای کیفیت خوب گل ريداغلب  اين ارقام انتخاب شدند.شاهرود بسطام ايستگاه 

ر ايستگاه دگیری برای به دست آوردن ارقام دير گل يک برنامه دورگ، بومی یهاپیژنوت ارقام خارجی و

 ه وشکوف، رتحت عناوين آذنیز  رقم هیبريد 3 تيدرنهاآغاز شد. تحقیقات باغبانی سهند توسط سعید چايچی 

 برنامه حاصل شد. اين از حرير
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 دومدوره 

 حالتابه شدهعشرو 1371سال گیری بادام از دورگ بومی و پالسمژرمتکمیلی  ونیکلکس، در اين مرحله

جارتی ديرگل انتخابی و بیش از هزار هیبريد در اثر ترکیب تالقی بین ارقام ت برتر یهاپیژنوت، در اين برنامه

حاصل شد  توسط علی ايمانی در ايستگاه تحقیقات باغبانی سهند 1372و  1371 یاهسالمرحله اول در طی 

تحقیقات باغبانی  یهاستگاهيابرای معرفی گزينش و اکنون در  دبخشیام هیبريد 20و پس از ارزيابی اولیه 

ت عناوين تح هاآنکه دو رقم از  سازگاری برای معرفی نهايی بوده تحت مطالعه و شاهرود شهرکردکرج، سهند، 

 .اندشدهیمعرفاسکندر و آراز 

 مدوره سو

ه ارقام ديرگل و ببرای دستیابی  یریگدورگ بومی بادام و پالسمژرمسلکسیون تکمیلی ، در اين مرحله

 دژمپور،)ا مقاوم به سرم ژهيوبهسازگار به دامنه وسیع اقلیمی و برخورداری از خواص کمی و کیفی خوب 

در  1380 از سال الدينويکی از  عنوانبهاستفاده از ارقام بومی  برهیتک( با 1990؛ سوسیاز آ کمپانی، 1378

و هیبريد تحت  وتیپ برترژنبیش از هزار  ،در اين برنامه حالتابه است شدهشروعايستگاه تحقیقات باغبانی کرج 

مگام با شروع ه چنینهماست.  شدهیمعرفتحت عنوان صبا و آيدين  هاآناز  دو رقم اًبوده که اخیرمطالعه 

در  ازجمله رقم خود بارور ايتالیايی به همراه برخی ارقام تجارتی در چندين منطقه کشورسه  مرحله سوم،

دو رقم  تيرنهادقرار گرفتند که تحت ارزيابی و شاهرود  شهرکردتحقیقات باغبانی کرج، سهند،  یهاستگاهيا

ارقام  عنوانهبيا فرادوئل(  7گرده زای آن شاهرود )نیس( )فرا 12تونو و سوپرنوا به همراه شاهرود  خودگشن

ارقام برتر تکثیر و  عنوانبهارقام  نياز اامروزه  ؛ که(1394)ايمانی،سازگار شناسايی و مورد توصیه قرار گرفتند 

 .(2)جدول  دهندیمقرار  مورداستفادهبادام  یهاباغبرای توسعه 

 دوره چهارم

، بیش از هشت هزار در اين برنامه حالتابه شدهشروع 1389 دام از سالبا یریگدورگ در اين مرحله

و  1389 یهاسالدر طی  خودگشنارقام  وترکیب تالقی بین ارقام تجارتی ديرگل انتخابی  40هیبريد در اثر 

 بررسیبرای  برتر هیبريد چنديندر ايستگاه تحقیقات باغبانی کرج حاصل شد و پس از ارزيابی اولیه  1390
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برای معرفی  هاآنسازگاری  مطالعه انجام با بخش خصوصی در حال قراردادو اکنون در قالب  شدهنشيگز

از اين برنامه چندين رقم بادام جديد معرفی شوند تا در آينده صنعت بادام کاری  رودیمکه امید  نهايی بوده

 باشد. بناشده هاآنکشور بر پايه 

ه ارقام دير گل بارقام خود بارور با ارقام دير گل برای دستیابی  یریگدورگ عالوه بر آن نتاج حاصل از

پیوسته در حال پیشرفت  صورتبه شهرکرد، سهند و کرج تحقیقات باغبانیدر ايستگاه  باال تیفیباکخود بارور 

 .(1384، ايمانی) هستند

(، روش سلکسیون ی )خارجیواردات یهاهيپانیز از طريق بررسی سازگاری برنامه اصالح پايه عالوه بر رقم 

ابطه دو تا پايه بوده که در اين ر در قالب برنامه مدون در کرج، تبريز و شهرکرد در حال اجرا یریگدورگو 

 یاوسعهتهای و در حال استفاده در برنامه شدهدادهمناسب تشخیص  GN15و  GF677خارجی تحت عناوين 

برگ قرمز(  )دارای GN15موتانت حاصل از پايه  هيپاکيج هستند. همچنین از برنامه به نژادی پايه در کر

از پايه  ترمطلوبقرمز و  یهارگبرگسبز با  برگپهنکدارای  GN15برخالف پايه ) GN2تحت عنوان پايه 

GN15  هلو، شلیل یاگونهنیبمثل خشکی و...( درحال معرفی است و همچنین چهار هیبريد  هاتنشنسبت به 

 از پايه عنوانبه ادامب و هلو هیبريد 120 تعداد میان ( ازP50-4و  TT4 ،P34-12 ،P34-8 یهاشمارهبا )و بادام 

 جديد پايه عنوانبه که ،جادشدهيا 1390 سال کلروز در به مقاوم شلیل با 22شماره  تلخ انتخابی بادام تالقی

 یهاهيپاو همچنین در تبريز نیز  هادبخشیام اين که اکنون اندشدهانتخاب باغ در استفاده جهت کشور تجارتی

 .باشندیم برای معرفی نهايی تکمیلی ارزيابی آخر مرحله در یاگونهنیبامیدبخش 
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 قسمت سوم: مشکالتی عمده در سر راه توليد بادام
وانع برطرف مبادام وجود دارد که بايد اين  تولید سر راهمزيت نسبی خوب بادام، مشکالتی در  رغمیعل

 :گرددیمدر زير اشاره  هاآن نيترمهمبه  گردد که

 اصلی کميت و کيفيت پايين محصول یهاچالش

 تياولواز  شودیمولی سه مورد که در ادامه توضیح داده  باشدیمزيادی  یهامؤلفهاين چالش دارای  

 :باشدیمزيادی برخوردار 

 در بادام یافشانگردهعدم مديريت مطلوب  -1چالش 

افشانی با گرده خود ناسازگاری اکثر ارقام بادام و مشکالت مرتبط)ازجمله ه داليل مختلف عملکرد پايین ب

توسط  هاگلکه در اثر تلقیح  باشدیم( Seedبذر )( يا Kernelمغز )بهینه( چون در بادام قسمت خوراکی 

عنی صفر يولید (. اگر تلقیح صورت نگیرد ت8)شکل  ردیگیم( انجام %90) زنبورعسلتوسط  ژهيوبهحشرات 

 می باشد.

 

 (2019کورتیس، ) زنبورعسلبادام در حضور  یهاباغدر  یافشانگرده: 8 شکل
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متوسط عملکرد بادام  مثالعنوانبه. کنندیمباغداران در ايران کمتر به اين موضوع توجه  متأسفانهولی 

-30در استرالیا  ر هکتار است. متوسط در صد تشکیل میوه بادامد تن 1در ايران  تن در هکتار و 3در استرالیا 

 یافشانگرده درصد افزايش تولید مربوط به مديريت 60بیش از ت. اس درصد 12 -2/9ايران  و دردرصد  27

 (.10شکل است )

 

 
کامل و شاخه  یافشانگردهبا تشکیل میوه در اثر )شاخه باال سمت راست  بر تشکیل و تولید میوه یافشانگرده یرتأث: 9 شکل

 (1397، العابدينیينز)ايمانی و  ناقص( یافشانگردهسمت چپ 

 

روز قدرت  5الی  3ه مدت و فقط ب بوده یافشانگردهبالفاصله بعد از باز شدن آماده  بادام یهاگلاز طرفی 

شدن تلقیح  بازعد از بکه يک روز  يیهاگل دهدیمنشان  شدهانجاممطالعات  .پذيرش دانه گرده و باروری دارند

يک درصد باردهی  هاتنروز بعد از باز شدن  5 و %21روز بعد از باز شدن  3قابلیت تشکیل میوه،  %30 ،اندشده

آرايش گرده  ی مناسب،گرده زا در نظر گرفتن) یافشانگردهمديريت صحیح بنابراين ؛ (1)جدول  اندداشتهرا 

در تشکیل و تولید  مؤثر ساير عوامل به همراه تواندیم (یافشانگردهدر موقع  زنبورعسلکندوی ز استفاده ا زا و

درصد افزايش ترين یشبدريافت که  توانیم، رونيازااقتصادی را افزايش دهد.  یوربهرهمیوه، میزان تولید و 

 (.10مربوط باشد )شکل  یافشانگردهبه مديريت شايد تولید 
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 (1994)گريگز وايواکیری،  هاگل باز شدنمختلف پس از  یهازماندرصد تشکیل میوه در بادام در اثر تلقیح در : 1 جدول

 

 

 
 

 
 الف

 
 ب

الف( و آمريکا )ب( تضمین افزايش عملکرد بیش از چندين برابر از ساير ) یااسترالدر  یافشانگردهمديريت صحیح  :10 شکل

 (2019؛ کورتیس، 2017سوسیاز آ کمپانی و گرادزيل، ) دنیا یدکنندهتول یکشورها

 

بعد از باز  روز 1 هاگلتلقیح 

 شدن

 روز بعد از باز 3 هاگلتلقیح 

 شدن

 روز بعد از باز 5 هاگلتلقیح 

 شدن

 قابلیت تشکیل میوه %1 ل میوهقابلیت تشکی %21 قابلیت تشکیل میوه 30%
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بادام تجارتی  ارقام متمادر  باًيبادام تقر یهاگلکه  دهدنشان می یافشانگردهدر رابطه با  هایبررس

توسط  یافشانگرده ارقام گرده زا و انجام عملبه  ازیمحصول ن دیتول یو برا هستندسازگار ناخود که  ایفرنیکال

و عمل  ارندد خود ه درون گلگرد دهندهانتقالبه  ازیهم ن نیز خودسازگار ارقام یدارد. حت زنبورعسل

، بادامعملکرد مناسب  کنندهنییتععامل  نيترمهمبنابراين ؛ دهدیممیزان تولید را افزايش  یافشاندگرگرده

 برای انجام اين کار در آمريکا: است. یدهگلدر دوره  یافشانگرده

 شوندیمده قرار دا ایفرنیبادام کال یهاباغدر  یدهگلشروع  یدر ابتدا زنبورعسل یکلون ونیلیم 1.6حدود 

 90از  شی، بکنندیمحرکت  متحده االتياعسل در سراسر  زنبورهای بادام، از بعد •.انجام شود یافشانگردهتا 

 .کنندیمتولید و عسل  کنندیم یافشانگردهرا  گريمحصول د

 یهاروش نيکامل از بهتر یاهمجموع( The Almond Board of California) ایفرنیبادام کال ئتیه راًاخی

 ایفرنیصنعت بادام کال یرا براHoney Bee Best Management Practices (BMPs )) زنبورعسل تيريمد

 •.(2017ه است )لوژيک، منتشر کرد

، یدولت یهاسازمان، هادانشگاهبا  یدر ارتباط و همکار یهبرار تیموقع کاز ي ایفرنیبادام کال ئتهی

، عسلزنبور قاتیاز تحق یارتباط، آموزش و آگاه یبرقرار یبرا یزنبوردار یهاوهگرو  یرانتفاعیغ

 .برخوردار است و ترويج ، آموزشهایگذاراستیس

بادام را برای مديريت  یهاباغدرصد هزينه مديريت  2/14در کشور پیشرو تولید بادام مثل آمريکا حدود 

 کل زير توجه شود.شو در ايران چقدر؟ لطفاً به  کنندیمهزينه  زنبورعسلاجاره کندو  ازجمله یافشانگرده
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 (2016همکاران،  ؛ هولژ و2010کارمن، )بادام  یافشانگردههزينه مديريت : 11 شکل

 

 بادام یهاباغی مناسب و آرايش مطلوب آن در ارقام گرده زابکار بردن 

مطلوب آن در  ی مناسب و آرايشارقام گرده زام بکار بردن بادا یهاباغيکی از عوامل افزايش عملکرد 

، و ريزش دانه گرده طوالنی بودن دوره گلدهی، تولید گل فراوان، طول دوره گلدهی یزمانهمبادام  یهاباغ

(. در زمان احداث 2ل جدواست ) ارقام گرده زا یهایژگيو ازجملهتوسط گرده زا  دشدهیتولدانه گرده  بودنزنده

يی برخوردار از اهمیت باال رقم گرده دهنده نسبت به رقم اصلی در باغو آرايش موقعیت  کاشت نهال، باغ و

 يیهانمونهکه  شودیممختلف ارقام گرده زا در رابطه با رقم اصلی استفاده  هایيشآرااز است. در اين رابطه 

ل عملکرد باال در واحد دلی ينمؤثرتر يکی از تواندیماست. اين عامل  شدهارائه 16الی  12از آن در اشکال 

 کتار( باشد.هتن در  222/1بادام ايران ) یهاباغتن در هکتار( در آمريکا در مقابل عملکرد  26/5)سطح 

یگرده افشان

14%

کود و آبياری

31%

اریکنترل بيم

8%

کنترل 

آفات

کنترل علف

های هرز

هرس برداشت محصول

8%



19 

 

 
ب که گرده زای مناس یهاباغبرای آرايش کشت اصالح  گرده زادو نوع  =  ;رقم اصلی = : 8 به 1روش کشت : 12 شکل

 .ندارند
 

 
 گرده زا =  ;رقم اصلی = : 2 به 1روش کشت : 13 شکل

 

 
 گرده زا =  ;رقم اصلی = : 4 به 1کشت روش : 14 شکل
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 گرده زا =  ;رقم اصلی =  :4به  2روش کشت : 15 شکل

 

 
 یفرنیاکالهای بادام در باغ طول دوره گلدهی یزمانهم ازنظری مناسب بادام با ارقام گرده گیرنده ارقام گرده زاآرايش : 16 شکل

؛ سايت 2016همکاران،  ؛ هولژ و2010)کارمن،  يکی از علل عمده افزايش عملکرد و رشد صنعت بادام کاری در کالیفرنیا()

 (2019اخبار کشاورزی کالیفرنیا، 

 

 
ی مناسب با ارقام گرده ارقام گرده زاو  طول دوره گلدهی یزمانهم ازنظرتجاری بادام در ايران ارقام  خصوصیات مهم: 2 جدول

 گیرنده

 تصوير رقم هایمزيتبارز و  هایويژگی گرده زا ترکيب آللی رقم

 S1S2 سهند

آيدين، 

، فراديس

شکوفه، شاهرود 

 8هرود و شا 7

یلی با عادت رشد عمودی و با اندازه درخت بزرگ تا خ ناسازگار خودرقم 

ا بزرگ، خیلی ديرگل، پربار و عادت باردهی تیپ اسپور و میوه درشت ب

طق و پوست چوبی سخت و قابل توصیه برای کشت در منا زيادمغز  دوقلويی

اغبانی ريت بمدي با ريسک سرمازدگی و دارای تناوب باردهی زياد بوده که با

 .است تقلیلقابل
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 تصوير رقم هایمزيتبارز و  هایويژگی گرده زا آللی ترکيب رقم

 S1S2 آيدين

سهند، فرانیس، 

شکوفه، شاهرود 

 8و شاهرود  7

زرگ رقم خودناسازگار با عادت رشد عمودی و با اندازه درخت ب

یپ تا خیلی بزرگ، خیلی ديرگل، خیلی پربار و عادت باردهی ت

سپور، میوه درشت با پوست سخت و قابل توصیه برای کشت ا

د و در مناطق با ريسک سرمازدگی ولی دارای تناوب باردهی زيا

 .است تقلیلقابلباغبانی  با مديريت

 تصوير رقم هایمزيتبارز و  هایويژگی گرده زا للیاترکيب  رقم

 S24S27 شکوفه
سهند، فرانیس و 

 آيدين

 عادت رشد گسترده و با اندازه درخت کوچک و با رقم خودناسازگار با

غز باال مکاغذی و درصد  باپوستآويز، خیلی پربار و میوه کوچک  هایشاخه

 تمديري باکه  بوده زيادولی برداشت میوه سخت و دارای تناوب باردهی 

ناطق با ريسک . قابل توصیه برای کشت در مباشدمی تقلیلقابل باغبانی

 سرمازدگی.
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 تصوير رقم هایمزيتبارز و  هایويژگی گرده زا ترکيب آللی مرق

 S9S24 صبا
آراز، اسکندر و 

 آذر

ديرگل،  رقم خودناسازگار با عادت رشد گسترده و با اندازه درخت بزرگ،

یت کاغذی و کیف باپوستپربار با عادت باردهی مخلوط و میوه درشت 

ه با ب باردهی کم کمیوه خوب و مناسب برای تازه خوری و دارای تناو

 .باشدمی رفعقابلمديرت باغبانی 

 تصوير رقم هایمزيتبارز و  هایويژگی گرده زا ترکيب آللی رقم

 S3S4 آذر
صبا، اسکندر و 

 آراز

لی درخت بزرگ تا خی رقم خودناسازگار با عادت رشد عمودی و با اندازه

مه نی باپوستسط بزرگ، ديرگل، پربار با عادت باردهی مخلوط و میوه متو

 باسخت و کیفیت میوه خوب و زودرس ولی دارای تناوب باردهی زياد و 

شت در مناطق با کو قابل توصیه برای  باشدمی تقلیلقابلباغبانی  مديريت

 .باشدمی ريسک سرمازدگی کم
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 تصوير رقم هایمزيتبارز و  هایويژگی گرده زا ترکيب آللی رقم

 سفیدربیع و  S25S43 مامايی

 ود گل،زرقم خودناسازگار با عادت رشد گسترده و با اندازه درخت بزرگ، 

قلويی مغز زياد ، پربار با اندازه میوه درشت، دوسالهيکعادت باردهی تیپ 

و قابل توصیه برای کشت در مناطق بدون ريسک  و خیلی سنگی

 .باشدمی سرمازدگی

 تصوير رقم هایمزيتبارز و  هایويژگی گرده زا ترکيب آللی رقم

 مامايی و سفید S7S27 ربیع

ل، گرقم خودناسازگار با عادت رشد عمودی و با اندازه درخت بزرگ، زود 

گی و و عادت باردهی تیپ اسپور دوقلويی مغز زياد و میوه خیلی سن پربار

 .باشدمی قابل توصیه برای کشت در مناطق بدون ريسک سرمازدگی
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 تصوير رقم هایمزيتبارز و  هایويژگی زا گرده ترکيب آللی رقم

 ربیع و مامايی S7S38 سفید

تا  رقم خودناسازگار با عادت رشد نیمه عمودی و با اندازه درخت متوسط

بزرگ، خیلی زود گل، متوسط بار و عادت باردهی مخلوط، کیفیت میوه 

خیلی عالی و پوست میوه کاغذی ولی قابل توصیه برای کشت در مناطق 

 .باشدمی ن ريسک سرمازدگیبدو

 تصوير رقم هایمزيتبارز و  هایويژگی گرده زا ترکيب آللی رقم

 - اسکندر
آراز، صبا و 

 آذر

زرگ، رقم خودناسازگار با عادت رشد نیمه گسترده و با اندازه درخت ب

متوسط تا درشت با  ديرگل، پربار با عادت باردهی مخلوط و میوه

دهی کم و دارای تناوب بار زودرسوه خوب و و کیفیت می کاغذیپوست

 .باشدمی رفعقابلکه با مديرت باغبانی 
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 تصوير رقم هایمزيتبارز و  هایويژگی گرده زا ترکيب آللی رقم

 - آراز
صبا، اسکندر 

 و آذر

، رقم خودناسازگار با عادت رشد نیمه گسترده و با اندازه درخت بزرگ

 باپوستمخلوط و میوه متوسط تا درشت  ديرگل، پربار با عادت باردهی

 باغبانی مديريت باکاغذی و زودرس ولی دارای تناوب باردهی کم و 

ريسک سرمازدگی  و قابل توصیه برای کشت در مناطق با باشدمی تقلیلقابل

 .باشدمی کم

 تصوير رقم هایمزيتبارز و  هایويژگی گرده زا ترکيب آللی رقم

 فرانیس

 (12)شاهرود 
S1S3 

آيدين، شاهرود 

، شکوفه و 8

 سهند

ه درخت رقم خودناسازگار با عادت رشد نیمه عمودی تا عمودی و با انداز

ور و بزرگ تا خیلی بزرگ، خیلی ديرگل، پربار و عادت باردهی تیپ اسپ

مغز صفر و پوست چوبی نیمه سخت و قابل  دوقلويیمیوه درشت با 

ازدگی و دارای تناوب توصیه برای کشت در مناطق با ريسک سرم

 .باشدمی تقلیلقابل باغبانی مديريت باباردهی کم بوده که 
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 تصوير رقم هایمزيتبارز و  هایويژگی گرده زا ترکيب آللی رقم

شاهرود 

8 
S1S2 

آيدين، شاهرود 

، شکوفه و 8

 سهند

زرگ تا ببا عادت رشد نیمه گسترده و با اندازه درخت  ناسازگار خودرقم 

 لويیدوقزرگ، پربار و عادت باردهی تیپ اسپور و میوه درشت با خیلی ب

مغز کم و پوست چوبی سخت و قابل توصیه برای کشت در مناطق با 

 باريسک سرمازدگی و دارای تناوب باردهی کم تا متوسط بوده که 

 .باشدمی تقلیلقابل باغبانی مديريت

 تصوير رقم هایمزيتبارز و  هایويژگی گرده زا ترکيب آللی رقم

 S1Sf تونو

رقم خودسازگار است 

ولی به کار بردن گرده زا 

نان  و 17مثل شاهرود 

پاريل، باعث افزايش 

 .شودمیمحصول 

رگ تا رقم خودسازگار با عادت رشد نیمه گسترده و با اندازه درخت بز

سپور خیلی بزرگ، ديرگل تا خیلی ديرگل، پربار و عادت باردهی تیپ ا

و پوست چوبی سخت و قابل  متوسط مغز دوقلويیت با و میوه درش

وب و دارای تناپايین توصیه برای کشت در مناطق با ريسک سرمازدگی 

 .باشدمی تقلیلقابل باغبانی مديريت باباردهی کم بوده که 
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 تصوير رقم هایمزيتبارز و  هایويژگی گرده زا ترکيب آللی رقم

 S1Sf سوپرنوا

رقم خودسازگار است 

به کار بردن گرده ولی 

 و 17زا مثل شاهرود 

نان پاريل، باعث 

افزايش محصول 

 .شودمی

زرگ، بسازگار با عادت رشد نیمه گسترده و با اندازه درخت ارقم خودن

 ديرگل تا خیلی ديرگل، پربار و عادت باردهی تیپ اسپور و میوه

و پوست چوبی سخت و قابل توصیه  متوسط مغز دوقلويیدرشت با 

ی ت در مناطق با ريسک سرمازدگی کم و دارای تناوب باردهبرای کش

 .باشدمی تقلیلقابلباغبانی  مديريت باکم تا خیلی کم بوده که 

 تصوير رقم هایمزيتبارز و  هایويژگی گرده زا ترکيب آللی رقم

شاهرود 

21 
S1S7 

يلدا، آراز و  صبا، آذر،

 اسکندر

رگ، ودی و با اندازه درخت بزرقم خودناسازگار با عادت رشد نیمه عم

متوسط گل، پربار و عادت باردهی تیپ اسپور و میوه متوسط با 

مغز زياد و پوست چوبی نیمه کاغذی و قابل توصیه برای  دوقلويی

 کشت در مناطق با ريسک سرمازدگی خیلی کم و دارای تناوب باردهی

 .باشدیم تقلیلقابلباغبانی  مديريت بازياد تا خیلی زياد بوده که 
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 تصوير رقم هایمزيتبارز و  هایويژگی گرده زا ترکيب آللی رقم

 S7S8 نان پاريل
يلدا،  صبا، آذر،

 آراز و اسکندر

ا خیلی رقم خودناسازگار با عادت رشد گسترده و با اندازه درخت بزرگ ت

بزرگ، متوسط گل تا ديرگل، پربار و عادت باردهی مخلوط و میوه 

قابل  و( کاغذیپوست) نرممغز کم و پوست چوبی  دوقلويیمتوسط با 

توصیه برای کشت در مناطق با ريسک سرمازدگی کم و دارای تناوب 

 .باشدمی تقلیلقابل باغبانی مديريت باباردهی خیلی کم بوده که 

 تصوير رقم هایمزيتبارز و  هایويژگی گرده زا ترکيب آللی رقم

شاهرود 

15 
S8S13 

، 17شاهرود 

ن پاريل، نا

 سوپرنووا و تونو

ا خیلی رقم خودناسازگار با عادت رشد گسترده و با اندازه درخت بزرگ ت

 تابزرگ، ديرگل، پربار و عادت باردهی مخلوط و میوه خیلی کوچک 

قابل  و( کاغذیپوست) نرممغز کم و پوست چوبی  دوقلويیبا  کوچک

رای تناوب توصیه برای کشت در مناطق با ريسک سرمازدگی کم و دا

 .باشدمی تقلیلقابل باغبانی مديريت باباردهی خیلی کم بوده که 
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 تصوير رقم هایمزيتبارز و  هایويژگی گرده زا ترکيب آللی رقم

شاهرود 

17 
S7S3 

نان پاريل، 

تونو و  سوپرنووا،

 آراز

 آويز و با اندازه هایشاخهبا عادت رشد گسترده و کمی با  خودناسازگار رقم

ط ت متوسط، دير گل، پربار و عادت باردهی تیپ اسپور و میوه متوسدرخ

مغز کم و پوست چوبی سخت و قابل توصیه برای کشت در  دوقلويیبا 

ه کمناطق با ريسک سرمازدگی و دارای تناوب باردهی کم تا متوسط بوده 

 .باشدمی تقلیلقابل باغبانی مديريت با

 تصوير رقم هایمزيتبارز و  یهاويژگی گرده زا ترکيب آللی رقم

A200 S1S9 

A300 ،

فرانیس، شکوفه 

 7و شاهرود 

پربار  رقم خودناسازگار با عادت رشد نیمه عمودی و با اندازه درخت بزرگ،

و  مغز کم دوقلويیو عادت باردهی تیپ اسپور و میوه کوچک تا متوسط با 

پوست چوبی سخت و قابل توصیه برای کشت در مناطق با ريسک 

ی باغبان مديريت باسرمازدگی و دارای تناوب باردهی خیلی کم بوده که 

 .باشدمی تقلیلقابل
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 تصوير رقم هایمزيتبارز و  هایويژگی گرده زا ترکيب آللی رقم

A230 S2S9 

A200 ،

 فرانیس، شکوفه

 7شاهرود و 

زرگ، رقم خودناسازگار با عادت رشد نیمه گسترده و با اندازه درخت ب

م و مغز ک دوقلويیر و عادت باردهی تیپ اسپور و میوه متوسط با پربا

پوست چوبی سخت و قابل توصیه برای کشت در مناطق با ريسک 

 ديريتم باسرمازدگی و دارای تناوب باردهی خیلی کم تا متوسط بوده که 

 .باشدمی تقلیلقابلباغبانی 
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 يکنواخت نبودن محصول همچنين پتانسيل توليد کمتر جهيدرنتبذری بودن اکثر درختان بادام و  -2چالش 

 زین یوندیپ بادام یهاباغ سونيابه  1350بودند. از سال  یوندیپ ریغ 1350درختان بادام کشور تا سال 

ری از باغات تازه . در حال حاضر نیز هرچند بسیاشد افزوده هاآن درصد بر جيتدربه و شد احداث کشور در

مورداستفاده عمدتاً بذری  یهاو پايه یميقد یهاباغ بازهمپیوند شده است ولی  یا ارقام مناسبب شدهاحداث

های متفاوت قاومتمموجب عدم يکنواختی در رشد درختان،  یبذر یهاهيپاو استفاده از  یبذر یهاباغ. هستند

محصول  یکنواختيریغاست. محصول شده  یکنواختيریغنیز  و هایماریببه شرايط نامساعد محیطی و آفات و 

؛ (1379 اران،همک و یمانيا) با ديگر کشورهای تولیدکننده بادام است در صادرات بادام و رقابت یمنف یعامل

 هستند. عملکرد زانیبر م رگذاریتأثاز عوامل  زیدر احداث باغ ن مورداستفاده یهاهيپا ونوع ارقام  نيبنابرا
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 هاهيپاو  ارقامسازگاری  زانیم ،یبارده مقدار در هاهيپا و ارقام یهاتتفاو و یذات یهاتیقابل از نظرصرف

 عملکرد بر گذارریتأث عوامل از رزندهیغ و زنده یهاتنشو  يیآب و هوا طيشرااعم از خاک،  یطیمح طيشرا اب

اما  شودینم پرداخته هاآن به و هستند گزارش نيا موضوع از خارج گرچه. است بادام باغات یفیک و یکم

 یهاباغ گرچه (.18 و 17 )شکل هستند مهمو مديريت باغ نیز در اين راستا بسیار  هيتغذضعف  ،کمبود آب

 یبا برگزار بردارانبهره یبرا یسازفرهنگبه  ازین ی( ول19 )شکل شوندیماحداث  یاصول فن تيبا رعا ديجد

 است. یجيوتر يیالگو اي یشينما یهاباغ جاديو ا جيو ترو یآموزش یهاکالس

 

 

 
 در منطقه با ضعف مديريت داشت درختان در باغ شدهاحداثبادام  یهاباغاز  یانمونه: 17 شکل
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درختان در باغ ]بدون اعمال هرس ايجاد در منطقه با ضعف مديريت داشت  شدهاحداثبادام  یهاباغاز  یانمونه: 18شکل 

 یرهغ)سمت راست( و انجام عمل شخم و بدون انجام ساير عملیات باغداری مثل هرس، ايجاد سامانه آبگیر و  ...سامانه و 

 سمت چپ([)

 و کميت پايين تيفيباکبذری  یهاباغخسارت ناشی از 

 .باشدیمدانهال  صورتبه شدهاحداثذری ب یعادمهم در بادام کاری کشور وجود باغ  یهاچالشيکی از 

زود گل بوده و اغلب از  شودیمان که هر کدام که يک ژنوتیپ محسوب تاکثر درخ هاباغبنابراين در اين نوع 

صول، محصول مح یکنواختيبه علت غیر  کندیمکه محصول تولید  يیهاسال. در نندیبیمری آسیب اسرمای به

غذيه؛ تیر تربیت و هرس؛ ظباغداری ن اتیعملن انجام مدر ض اشدبینم وبی برخوردارخکمیت  و تیفیکزا

 مرادي) مواجه است و...( و ...با مشکل یبندبستهرسیدن محصول، سورتینگ،  یزمانهمعدم محصول )برداشت 

 یوربهره ازنظر توانیم شدهاصالحبنابراين احداث باغات با ارقام ؛ (1390و همکاران،  راحمی ؛1378، و موسوي

 مثالنوانعبه اثر اقتصادی بسیار بزرگی را در انتظار داشت.

د را با شرايط اين تولی اگر است را در نظر بگیريم. لوگرمیککل  154000000اگر کل تولید بادام کشور که 

 توانیمگی بادام سنعدم يکنواختی محصول( تومان )هزار  40 لوگرمیکفعلی مالحظه شود و با لحاظ قیمت هر 

اختصاص  شدهاصالحتولید را برای ارقام  اگر همان تومان انتظار داشت و 6160000000000معادل  درآمد

دل معا ( درآمدهزار تومان )يکنواختی و کیفیت محصول 60 لوگرمیکبا احتساب قیمت هر  وداده شود 

 .تومان خواهد بود 3080000000000 درآمدتومان خواهد بود اختالف  9240000000000

و  رودیم نیاز ب یدهگلمی به دلیل زود در اثر سرمازدگی محصول رقم بو هاسالدر اکثر  عالوه بر آن،

 .در آن صورت ما شاهد خسارت عمده خواهیم بود جهیدرنت

 لوگرمیک 1212 متیقاحداث شود و با احتساب  پربار شدهاصالحهکتار باغ با استفاده از يک رقم  5اگر 

 تومان 606000000ل معاد درآمد توانیمزار تومان ه 100 مغز لوگرمیکو با لحاظ قیمت هر  هکتارمغز در 

ان ومت 350000000 درآمد معادلداده شود  اختصاصاگر همان سطح برای يک رقم بومی  انتظار داشت و

 .تومان خواهد 256000000 درآمدخواهد بود اختالف 
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 استان فارس شدهاحداثساله  4نمايی از باغ بادام : 19 شکل

 کارراه

استفاده از که با  دهدیمرو صنعت بادام کاری مثل آمريکا، اسپانیا، استرالیا و...نشان پیش یکشورهاتجربه 

در برنامه اصالح و جايگزينی  شدهاصالح ارقام اين استفاده ازجديد و نیز  یهاباغدر توصیه  شدهاصالحارقام 

رقام است. چون اين از اين خسارت هنگفت ضروری ا یریجلوگکاری جهت  سرشاخهباغات قديمی در برنامه 

روز زمان  20تا  10عالوه بر عملکرد باال دارای تحمل به سرما بوده و نسبت به ارقام بومی دارای حداقل 

تصادی خوبی برای اثرات اق تواندیم شدهاصالحبنابراين ترويج و توسعه کشت اين نوع ارقام ؛ است یدهگل

 کشور به دنبال داشته باشد.

در  پیشرو یکشورهامثل ساير  مهم رفع اين نقیصه در صنعت بادام کاری کشور، یهاراهبنابراين يکی از  

( و شناساندن و بردارانبهرهکارشناسان عرصه و هدف )و آگاهی بخشیدن در جوامع  یسازفرهنگگام نخست 

ان بادام تعويض درخت نهیدرزم بردارانبهرهعملی برای  آموزش و یهاکارگاهتبیین اهمیت موضوع با برگزاری 

زمینه  تواندیممهم  یهااستانپايلوت در  یهاباغاجرای همچنین است.  گل ريد و شدهاصالحنامرغوب با ارقام 

حقق تعويض درختان بادام اقدامات الزم برای ت یریکارگبهجهت  بردارانبهرهرا برای آگاهی بخشیدن برای 

تولید محصول بادام را  افزايش اًنهايتکه  شدهاصالحام جديد با ارق یهاباغاحداث نامرغوب با ارقام اصالح و 

 فراهم آورد.
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 یريکنواختغبذری با محصول  یهاباغ: 20 شکل

 
 مشکل سرمازدگی بادام -3چالش 

ناشی از  اختیغرامت پردنمونه  عنوانبهسرمازدگی بهاری يکی از مشکالت مهم در پرورش بادام است. 

ريال است که بیشترين غرامت  24311995070گذشته معادل  سال 7خسارت سرمازدگی در بادام طی 

ر با يک بنابراين اگ؛ باشدیمپرداختی مربوط به چهارمحال و بختیاری، آذربايجان شرقی، خراسان رضوی 

ال داشته است، ايران به دنب محاسبه ساده میزان خسارت ناشی از سرمازدگی که پتانسیل تولید کمتر بادام در

 :شودیماهمیت اين موضوع روشن  یخوببهدر توضیحات زير توجه شود 

 خسارت تنش سرمازدگی بهاره

ظر گرفته شود. درصد در ن 40متوسط  طوربه. اگر سرمازدگی باشدیمتن  154000تولید بادام در ايران 

تومان در نظر  40000متوسط  طوربهبادام  لوگرمیهر ک. اگر باشدیمتن را دارا  616000امکان پتانسیل تولید 

 2464عادل م سرمازدگیو خسارت ناشی از  باشدیممیلیارد تومان  6160کل بادام در يک سال  درآمدبگیريم 

 :روابط زير توجه کنید(است )میلیارد تومان 

در  كل بادام مددرآتومان  6160000000000=تومان 40000 ×لوگرميك 154000000=1000 × تن 154000

 يک سال

 = خسارت ناشی از سرمازدگی تومان 18480000000000

د بدون تومان پتانسيل تولي 24640000000000=تومان 40000 ×لوگرميك 616000000=1000 × تن 616000

 كل بادام در يک سال( درآمد) یسرمازدگ
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 کارراه

با  شدهالحاصا انتخاب ارقام دير گل و ب توانیمچالش عمده در تولید بادام است ولی  یسرمازدگگرچه 

عنوان يکی از عوامل بهسازگار به منطقه تولید  و شدهاصالحبنابراين ارقام دير گل ؛ اين مشکل مقابله نمود

 توصیه رقم ديرگل و مقاوم به سرما(.است )اهمیت  حائزموفق بادام  و کار درکشتتأثیرگذار 

م بادام در مناطق ، سازگاری ارقایافشانگرده ازنظر یدسازگارخو در اين رابطه عالوه بر ديرگل دهی و

رقم  60تعداد  یامنطقهسی سازگاری اقلیمی و اهمیت است. برای اين کار، در ايران نیز برر حائزمختلف نیز 

در شش  یاهتوسعداخلی و خارجی در قالب يک طرح مطالعاتی تحقیقی  شدهاصالحبادام  دبخشیامو ژنوتیپ 

ستان مرکزی ذربايجان شرقی، استان فارس، اآبختیاری،  چهارمحالدام خیز از قبیل خراسان رضوی، استان با

 .است شدهوعشر یباغات احداث یکنواختي یبرا GF677 پايهبر روی  هانهالو استان همدان کارهای استقرار 

اقلیم از کشور  ديک برای هرکه در آينده نز رودیمدر حال اجرا است. امید  شدهینیبشیپطبق برنامه  کارها

 به خاطراين کار  قرار گیرند. چون مورداستفادهدر برنامه توسعه  .شوندیمارقام سازگاری که در برنامه مشخص 

. دهندیمسازگاری به اقلیم از خود نشان  ازنظرمختلف  یهاواکنشاين صورت گرفته که ارقام بادام 

سطح زير کشت بادام  درصد 75که  رقم عمده تجارتی کالیفرنیا وانعنبهبادام رقم نان پاريل  مثالعنوانبه

خوبی از  یامنطقهکه وارد ايران شده سازگاری  40 هکاری امريکا را به خود اختصاص داده ولی از اواخر ده

. ردیگیمو درخت حالت جارويی به خود  شودیمو بیشتر دچار عارضه ريزش جوانه  خود نشان نداده است

 شدهیمعرفدير گل  عنوانبهمثل آذربايجان  ریسردسخی از ارقام داخلی مانند رقم آذر نیز در مناطق همچنین بر

با ارقام  زمانهم باًيتقرو  دهدیماز خود نشان  یدهگلولی در برخی مناطق کشور مانند استان يزد حالت زود 

در برخی از  و رندیگیموسعه بادام قرار ارقامی که در ت ناخواستهبرای حل مشکالت  نيبنابرا. کندیمبومی گل 

 و درشد  ینیبشیپمختلف  یهااستانرقم در  60، برنامه سازگاری دهدینممناطق سازگاری از خود نشان 

دام کاری کشور توسعه با در برنامه ندهيدر آتا  شدهمشخصرقم برای هر منطقه  نيسازگارترحال اجراست تا 

و طرح تحقیقی  در مورداستفادهبادام  دبخشیام یهاپیژنوتاز ارقام و  یهانمونه قرار گیرند. مورداستفاده

 است. شدهارائهبادام در مناطق مختلف کشور در شکل زير  یاتوسعه
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تمام ارقام  یهدگلزمان  ازنظرکرج ) رقم و ژنوتیپ بادم 100بادام در ايران امسال کلکسیون  یدهگلنمونه از زمان : 21 شکل

)فلش سفید(  شدهشروعفلش سبز( ولی در مقابل برخی دير گل بوده و تازه گلدهی بوده )محله میوه سبز  و درگل نموده 

 (شدهگرفتهرقم و ژنوتیپ بادم کرج  100در باغ کلکسیون  زمانهمتصاوير 

 
 بادام یهاچالشساير 

. ولی باشدینمچالش عمده بادام که در باال اشاره شد، سه  اندازهبه یبندتياولو ازنظر هاچالشگرچه اين 

 :است شدهاشارهبادام در زير  یهاچالشبادام تحت عنوان ساير  یهاچالشبه طور خالصه اين نوع 

 عدم توجه به مديريت آبياری

 ستیهرگز نباي مثالعنوانبهاهمیت است.  حائزبادام  در مراحل بحرانی درختان ژهيوبهمديريت آبیاری  

 از بعد مرحله در بادام چون درختان .شود قطع مرحله برداشت محصول برحسب نوع رقم یدر حوال آبیاری

 انجام مرحله اين در بعد سال برای گل یهاجوانهتشکیل  زيرا هستند، حساس آبی تنش به نسبت برداشت

 گلدهی تراکم کاهش است. یضرور آبیاری انجام بعد عملکرد سال کاهش از جلوگیری برای بنابراين ،شودیم

 در قبلی، سال در محصول برداشت از پس دوره در یآبکم و تنش کم آبیاری اثر در میوه ضعیف تشکیل و

 (.1399، و موسوی  تاتاریاست ) شدهگزارش بادام درختان

 درصد مواد آلی ناچيز در خاک ژهيوبهدارای حاصلخيزی پايين  نامناسب و یهاخاک

 

داشته  یده کودهای( بزرگ تولید محصوالت کشاورزی ارتباط مستقیمی با تغذيه و تنشها )اکثر چالش

با  میوه معتدله و سردسیری، مانند ديگر درختان بادامرشد و پرورش  .و از اين طريق بايد مديريت شوند

ام دو یخوببهسنگالخی  وسخت  یهانیزماين درخت در  گرچهروبرو است.  یادهيعد یاهيتغذمشکالت 
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 آن دلیل بادام درخت زياد که مقاومت داشت مدنظر بايد را نکته اين ولی و با خشکی سازگار است آوردیم

 تعداد و ترکامل از درخت مراقبت هرچقدرگردد.  کوتاهی باغ از الزم یهامراقبت ساير و آبیاری در که نیست

 تواندیمقوی بادام  یهاشهير .بود خواهد ادترزي نیز بادام محصول مرغوبیت مقدار باشد، ترمرتب آبیاری دفعات

حساس  شیوبکمخاک و آب آبیاری،  شوریبادام به  ولیتحمل نمايد  در خاکرا  (%30تا  20)آهک فعال 

میلی  5/1و تا هدايت الکتريکی  مقاومت داشته باشد کمبا شوری  يیهاخاکدر  تواندیمدرخت بادام  .است

میلی  8/4درصد و  25میلی موس به میزان  8/2 کهیدرحال، گرددینمه موس کاهش در عملکرد آن مشاهد

، در شودیمدرصد از عملکرد آن کاسته  100میلی موس تا میزان  7و سرانجام در  درصد 50موس به میزان 

به شوری  نسبتگرم در لیتر کلر مقاومت نمايد و میزان کاهش عملکرد آن  1/1قادر است حداکثر تا  آبیاری

به بافت خاک، عمق  توانیم بادامرشد ريشه  محدودکنندهاز عوامل  حالنيباا یه شوری خاک است.آب شب

سنگین به دلیل نگهداری زياد رطوبت و  یهاخاکو حالت غرقابی اشاره نمود.  ینیرزميزخاک، سطح آب 

وقف رشد و نمو . کشت آن در اراضی رسی و مرطوب کشت باعث تباشندینمتهويه ناکافی برای بادام مناسب 

 تواندینمزيرا در اراضی مرطوب  شودیمرسی و مرطوب کشت باعث توقف رشد و نمو  اراضیزيرا در  .شودیم

هم به رطوبت  يیهاهيپا یبر روکشت بادام در اراضی رسی مرطوب باشد بايد  کهیدرصورتو نمو نمايد.  رشد

سنگین  یهاخاک برخالفشنی نیز  یهاخاک. شودخاک مقاومت داشته و هم با بادام تجانس دارد پیوند 

، حاصلخیز، کبا بافت سب یهاخاکمواد غذايی فقیر هستند. لذا  نظر ازو  دادهازدسترا خیلی زود  ترطوب

متر  3تا حدود  توانندیم بادام یهاشهير هاخاکعمیق و با زهکشی خوب بهترين رشد و نمو را دارد و در اين 

 يا بیشتر نفوذ نمايند.

با بررسی وجود عالئم خاصی  یامشاهده صورتبه تواندیم بادامعیین وضعیت جاری تغذيه درختان ت

اما بايد به ؛ ، فقدان رشد و نمو و غیره انجام گیردهابرگ، ظهور کلروزه، نکروزه، کوچکی هابرگ یرنگکممانند 

مل آب و هوايی با عالئم کمبودها و و تمايز عوامل فیزيولوژيکی، پاتولوژيکی و يا عوا ریتأثخاطر داشت که 

تجزيه گل و ) گیاهی یهابافت بنابراين اغلب نیاز به تجزيه ت.ممکن نیس یآسانبه یاهيتغذ یهاتیمسموم

کودی  مديريت و است خاک شیمیايی و فیزيکی وضعیت تعیین و خاک نمونه تهیه آن کنار درو  (برگ و میوه
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نیاز به  اًدارای بافت سبک و شنی بوده و عمدت عمدتاًبادام در ايران تحت کشت  یهاخاک. بايست انجام گیرد

و ضعیف هستند که  رشدکممصرف کود دارند. به علت کمبود عناصر غذايی درختان اغلب  ازلحاظتوجه زياد 

و ؛ ايمانی 1388ايمانی و همکاران، است )و آفات را به دنبال داشته  هایماریبعالوه بر کم باری حساسیت به 

 .(1390همکاران، 

لزوم توجه به ساماندهی توليد نهال در کشور و مديريت پايه و پيوندک( و ) نهالعدم توجه به اصالت و سالمت 

 .شدهیگواهو توليد نهال استاندارد و  هانهالستان

تند. هس ن عملکردبر میزا رگذاریتأثدر احداث باغ نیز از عوامل  مورداستفاده یهاهيپاو ارقام چون نوع 

ا ب هاهيپاارقام و سازگاری ن میزا در مقدار باردهی، هاهيپاارقام و  یهاتفاوتذاتی و  یهاتیقابلاز  نظرصرف

بر عملکرد  ررگذایتأثاز عوامل  رزندهیغزنده و  یهاتنشو شرايط آب و هوايی خاک، محیطی اعم از  شرايط

 (.1397؛ بابادايی و همکاران، 1388ايمانی و همکاران، است )بادام  یهاباغکمی و کیفی 

 توليد یهانهيهزکاهش 

 در ايران در حال حاضر در عملیات باداممکانیزاسیون )پائین بودن ضريب تولید،  یهانهيهزباال بودن 

ساير مراحل کار  و شودیماستفاده  آالتنیماشکاری منحصراً قبل از احداث باغ برای گودبرداری، تسطیح از 

آب يا خاک مرطوب با طوقه و تنه درخت،  از تماسجلوگیری ) عدم رعايت بهداشت باغ( و تسنتی اس کامالً

و  زدهآفتآلوده و  یهاوهیمو حذف  هاآنو بیمار، سوزاندن  زدهآفتخشک و  یهاشاخهحذف درختان يا 

 ( در تولیدهدکنندیسف یهامحلولهرز و ضدعفونی ادوات هرس با استفاده از  یهاعلف، وجین هاآنسوزاندن 

اقلیمی و تعیین  یابيمکان، توجه به ارتباطنيدرا. باشدیممسائل و مشکالت باغداران کشور  نيترعمدهيکی از 

، مديريت صحیح باغداری، هاباغمناطق مستعد کشت بادام، توجه به شرايط مناسب اقلیمی و خاکی در احداث 

، استفاده از رزندهیغزنده و  یهاتنشمقاوم به  یهاهيپاام و ، استفاده از ارقهایماریبمديريت و کنترل آفات و 

و ثبات باردهی بیشتری دارند، استفاده از ارقام مناسب برداشت  یزود باردهارقامی که پتانسیل باردهی باالتر، 

 یهانهيهز)پوست سبز( داشته باشند، نقش مهمی در کاهش  یکنپوستمکانیکی که دارای سهولت برداشت و 

تولید، همگام با افزايش عملکرد در واحد  یهانهيهزبنابراين کاهش ؛ د در صنعت بادام کاری خواهند داشتتولی

بازار و تجارت بادام، منجر به موفقیت صنعت بادام کاری خواهد شد. در تمام  یازهاینسطح با نگاهی صحیح به 
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برخوردار هستند که  یاژهيوز اهمیت اين موارد، عالوه بر کنترل ژنتیکی، عوامل محیطی و مديريتی نیز ا

نژادی در مناطق و کشورهای مختلف با توجه به شرايط اقلیمی،  به یهابرنامهدر  يیهاتفاوتمنجر به  توانندیم

 (.1996، کستر و گرادزيل، 1996مديريتی و بازاريابی گردند )مايک 

 هاشنهاديپو  یريگجهينت

 یچگونگبر  یکارهاراهارائه بر مشکالت عمده و با  دیتأکبا  رانير اد یروند صنعت بادام کار هينشر نيا در

و مرور  یبررسمورد ريکشور به شرح ز یجهت استفاده در صنعت بادام کار دیغلبه بر مشکالت و بهبود روند تول

 :شودیم شنهادیو پ دیتأکمورد  رياست که توجه به عوامل ز نيا یکل یریگجهینتو  قرارگرفته

 رگل،يارقام د یو معرف جاديا یهاپروژهو توجه به  یگذارهيسرما ،یسرمازدگ سکياهش رک یبرا -1

 ضروری است. مطلوب یهاهيپا و تیفیباکو پربار و  خودسازگار

 یافشانگرده تيريمد نقش یمعرف کشور، بادام یهاباغ( عملکرد شي)افزا وهیم لیتشک شيافزا یبرا -2 

 یجيترو و یآموزش یهاکارگاه لیتشک قيطر از یساز بافرهنگ( پربار و خوب وهیم تیفیباکخودگشن )و ارقام 

 الزم است. ینف اطالعات و اتیتجرب تبادل و بردارانبهره يیآشنا یبرا یلوتيپا یهاباغ جاديا و

 .هم استم محصول یکم و یفیبهبود ک شيافزا یبرا خوب و پربار وهیم تیفیباکارقام  استفاده از -3

 یفیک بهبود شيافزا و دیتول شيافزا در بردارانبهره یآن برا جيو ترو یتقال دانش فنبه نقش ان -3

 بايد توجه شود. محصول

 ،مختلف یهاجنبهشور از ک یدر توسعه صنعت بادام کار یگذارهيسرما یبرا یاز بخش خصوص تيحما -4

 گذارانهيسرمااز  تيحماو ز رو یفنّاور یریکارگبهمدرن بادام در کشور با  یهاباغمهم توسعه  یهاپروژه یاجرا

 اهمیت است. حائز )صادرات( یابيبازارو  یبندبسته، یو فرآور عيدر صنا

 منابع مورد استفاده
 .صفحه 128(. اصالح بادام )ترجمه(، چاپ اول، انتشارات نشر آموزش كشاورزي تهران، 1379) ايمانی، ع.

ام. دستنامه. موسسه ه افشانی و تلقيح گل در ارقام تجارتی باد(. گرد1396ايمانی، ع و زين العابدينی، م. )

تحقيقات علوم باغبانی، پژوهشکده ميوه هاي معتدله و سردسيري. در دسترس در 

http://www.agrilib.ir/book_5825.pdf 
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ابی. رساله م بادام انتخ(. بررسی تأثير برخی ازصفات بيولوژي وفيزيولوژي بر روي عملکرد ارقا1376) .ايمانی، ع

 .دكتري باغبانی، دانشکده كشاورزي، دانشگاه تربيت مدرس

خود بارور. (. دورگ گيري بادام جهت ايجاد وگزينش هيبريد هاي بادام جديدديرگل و1384) .ايمانی، ع

 صفحه. 37گزارش نهايی پروژه تحقيقاتی. موسسه تحقيقات علوم باغبانی. كرج. 

رما زدگی ديرس بهاره ورد هاي تحقيقات سه دهه اصالح بادام با تاكيد بر س(. نگرشی بر دستا1394ايمانی، ع. )

 . اهواز.5-1نهمين كنگره علوم باغبانی ايران. صفحه  در ايرن. مجموعه مقاالت

پروژه  گزارش نهايی (.1379شناس، م. )¬و وظيفه .درستکار، م .،عدلی، م .،مرادي، ح .،قاسمی، ا .،ايمانی، ع

ارات مؤسسه تحقيقات ها و ارقام بادام به منظور استفاده و حفاظت. انتش¬و ارزيابی گونه آوري¬شناسايی، جمع

 صفحه. 225، 606/84اصالح و تهيه نهال و بذر كرج، شماره ثبت 

ت موسسه تحقيقات ( برنامه راهبردي ميوه هاي خشک . انتشارا1388ايمانی، ع.، حسنی، د.، و حسين آوا س. )

 صفحه 131ر كرج اصالح وتهيه نهال و بذ

 باردهی پتانسيل تعيين و (. بررسی1390ايمانی، ع.، جعفر آقايی، م.، حسنی، د.، دژمپور، ج. و موسوي، ا.)

 صفحه  84رشد. گزارش نهايی . مختلف مراحل و فصول در بادام تجاري ارقام درختان

كز فناوري (، مر1396ل ( صادرات و واردات كاالهاي كشاورزي)منتهی به پايان اسفند سا1397بی نام.) 

 اطالعات و ارتباطات، معاونت برنامه ريزي و اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي.

شگاه آزاد اسالمی واحد (. راهنماي توليد بادام. انتشارات دان1397بابادايی، ر.، موسوي، س.ا. و جعفرپور م. )

 ص. 280خوراسگان. چاپ اول. 

 ص 36، ياورزنشر آموزش كش. همراحل حساس به تنش آبی در درختان ميو. 1399و موسوي س. ا.  ، م.تاتاري

  886 يزد، زد،ي دانشگاه انتشارات. پنجم چاپ. ايران هاي¬ختچهدر و درختان ها،¬جنگل(. 1378) .ثابتی، ح

 .صفحه

حقيقات جنگل ها و ت، چاپ اول، انتشارات موسسه 6(. تيره گل سرخ . فلور ايران، شماره 1371خاتم ساز، م. )

 صفحه. 352مراتع ايران، 

 60 ، رزيكشاو آموزش نشرچاپ اول،انتشارات  .)ترجمه(خودسازگار بادامهاي . اصالح1379 ر، ج.پو دژم

 .ص

اشت و دام )كاشت، دبا پرورش و كشت(. 1389. )و فر،¬و معصومی .ايزدي نجف آبادي، ح .،قاسمی، ا

 صفحه. 355برداشت(. انتشارات آموزش و ترويج كشاورزي. 

موزش كشاورزي، آ. تکنولوژي پس از برداشت بادام.نشر 1390راحمی، ع.ر. ، موسوي، س.ا. و شهامتی فر، ج. 
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