زردآلو
صسدآلَ بب ًبم علوی  Prunus armeniacaاص تیشُ  Rosaceacهی ببضذ .ايي دسخت اص چیي ٍ طاپي اًتقبل
يبفتِ است .ايي گًَِ دس اهشيکب  ،آسیب  ،اسٍپب ٍکن ٍ بیص دس آفشيقبی جٌَبی پشاکٌذُ ضذُ است.
دسخت صسدآلَ هعوَال دس هٌبطق تقشيبب سشد ٍ هعتذل کبضتِ هی ضَد ٍ دس هقببل کن آبی ضذيذ ،سشهبی ديشسس
بْبسُ ٍ بطَس کلی ضشايط ًبهسبعذ هحیطی هقبٍهت چٌذاًی ًذاسد .بْتشيي اقلین بشای صسدآلَ آة ٍ َّايی است
کِ دس آى تغییشات دهبی صهستبى کن بَدُ ٍ تببستبى گشم داضتِ ببضذ .صسدآلَ دس خبکْبی عویق کِ داسای
صّکطی هٌبسبی هی ببضٌذ بِ خَبی سضذ هی کٌذ.
هیَُ صسدآلَ بسیبس خَضوضُ ٍ هغزی است ٍ دس هقبيسِ بب سبيش هیَُ ّب داسای هقذاس صيبدی ٍيتبهیي

،A

کشبَّیذسات ،پشٍتئیي ،فسفش ٍ ًیبسیي است .هیَُ صسدآلَ دس فػل بْبس جضٍ اٍلیي هیَُ ّبيی است کِ ٍاسد ببصاس
هی ضَد ٍ بِ ّویي دلیل بِ قیوت خَبی بِ فشٍش هی سسذ.
هَقعیت جْبًی  :کطَس ايشاى بب اختػبظ  7/3دسغذ اص سطح صيش کطت ببسٍس صسدآلَی جْبى هقبم سَم ٍ اص
لحبظ تَلیذ ًیض بب 10دسغذ اص تَلیذ جْبى هقبم دٍم سا داسد.
هٌبطق عوذُ تَلیذ :استبًْبی سوٌبى ،تْشاى ،کشهبى ،يضد ،فبسس ٍ آرسببيجبى ضشقی
اسقبم عوذُ :ضبّشٍدیً ،ػیشی ،اسدٍببد ،قشببى هشاغًَِ ،سی ،ضکش پبسُ ،ضوس
ًَع هػشف  :تبصُ خَسی  ،بشگِ  ،لَاضک  ،کوپَت  ،هشبب  ،ضشبت  ،هبسهبالد  ،پَسُ  ،طلِ ٍ...
صهبى بشداضت  :اٍاخش اسديبْطت تب اٍاخش هشداد هبُ
ارقام زرد آلوي معرفي شذه و خصوصيات آنها :
زرد آلوي شاهرودي:
هبذاء ايي سقن ضبّشٍد بَدُ ٍتیپ سضذی جبهی بب ضبخِ ّبی گستشدُ ٍ هتَسط استفبع

 5/5هتش داسد .

ضشٍع گلذّی اٍايل فشٍسديي (سَم فشٍسديي) ٍ بِ هذت  14سٍص بِ طَل هی اًجبهذ  .اص خبتوِ گلذّی تب سسیذى
هیَُ  75سٍص طَل هی کطذٍ .صى هتَسط هیَُ

 55گشم است ٍ تبسيخ سسیذى هیَُ ّفتِ اٍل تیش هبُ هی ببضذ.

هتَسط عولکشد دسخت  75کیلَ گشم است ٍ ضکل هیَُ کطیذُ ّوشاُ بب سًگ کشم بب صهیٌِ گلی است  ،طعن هیَُ

ضیشيي ٍ ًسج آى ًشم ٍ آبذاس است  .سًگ گَضت کشم بب ّستِ آصاد ٍطعن هغض ،ضیشيي است ً .سبت هَاد جبهذ
هحلَل آى  18دسغذ است ٍ بِ غَست تبصُ خَسی ٍ بشگِ استفبدُ هی ضَد .

زرد آلوي نخجوان :
هبذاء ايي سقن آرسببيجبى ضَسٍی بَدُ ٍتیپ سضذی جبهی ببضبخِ ّبی گستشدُ ٍ استفبع هتَسط  4/5هتش
داسد ضشٍع گلذّی اٍاسط فشٍسديي (دّن فشٍسديي) ٍ بِ هذت

 12سٍص بِ طَل هی اًجبهذ .اص خبتوِ گلذّی تب

ٌّکبم سسیذى هیَُ  74سٍص طَل هی کطذ ٍ .صى هتَسط هیَُ  49گشم ٍ دس ّفتِ اٍل تیش هی سسذ  .هیَُ بِ غَست
تبصُ خَسی استفبدُ هی ضَد  .ضکل هیَُ گشد ّوشاُ بب سًگ صسد سٍضي بب صهیٌِ گلی ،طعن هیَُ ضیشيي ًٍسج آى
ًشم ٍ آبذاس بب ّستِ ای آصاد ٍ هغض ضیشيي

هی ببضذ ٍ ًسبت هَاد جبهذ هحلَل آى  19/3دسغذ هی ببضذ .

زردآلوي تخم گردي :
هبذاء ايي سقن ًبهطخع بَدُ ٍتیپ سضذی جبهی بب ضبخِ ّبی هبيل بب صاٍيِ ببص ٍهتَسط استفبع  6هتش داسد
 .ضشٍع گلذّی اٍايل فشٍسديي (  5فشٍسديي) ٍ بِ هذت  12سٍص بِ طَل هی اًجبهذ  .اص خبتوِ گلذّی تب ٌّگبم
سسیذى هیَُ  59سٍص طَل هی کطذ  .تبسيخ سسیذى هیَُ ّفتِ سَم خشداد هبُ هی ببضذ (صسد آلَّبی صٍد سس بِ
حسبة هی آيذ  ، ).عولکشد هتَسط دسخت 77کیلَ گشم ٍ ،صى هتَسط هیَُ  23گشم  ،ضکل هیَُ گشد بِ سًگ صسد
ٍ ببطعوی ضیشيي است ً ،سج هیَُ ًشم آبذاس ٍ سًگ گَضت آى کشم ٍ داسای ّستِ آصاد بب هغض ضیشيي هی ببضذ .
ًسبت هَاد جبهذ هحلَل آى  14/5دسغذ است ٍهػشف تبصُ خَسی داسد .

زرد آلوي قربان :
هبذاء ايي سقن آرس ببيجبى ضشقی بَدُ ٍتیپ سضذی جبهی بب ضبخِ ّبی گستشدُ هتَسط استفبع  5هتش داسد
.ضشٍع گلذّی اٍايل فشٍسديي (  5فشٍسديي ) ٍ بِ هذت  13سٍص بِ طَل هی اًجبهذ  .اص خبتوِ گلذّی تب ٌّگبم
سسیذى هیَُ  90سٍص طَل هی کطذ ٍ .صى هتَسط هیَُ  52گشم ٍ تبسيخ سسیذى هیَُ ّفتِ دٍم تیش هبُ هی ببضذ ،

هتَسط عولکشد دسخت  75کیلَگشم است ًَ .ع هػشف آى تبصُ خَسی ٍتْیِ بشگِ بَدُ ٍضکل هیَُ گشد ٍکطیذُ ،
سًگ هیَُ صسد بب لکِ ّبی قَُْ ای ًسج آى ًشم ٍآبذاس  ،سًگ گَضت هیَُ صسد سٍضي ٍ داسای ّستِ ای آصاد بب هغض
ضیشيي است ًسبت هَاد جبهذ هحلَل آى  19دسغذ است .

زردآلوي قيسي اصفهان :
هبذاء ايي سقن اغفْبى بَدُ ٍتیپ سضذی جبهی ٍ بِ حبلت ضبخِ ّبی آٍيضاى ٍ هتَسط استفبع

 5هتش داسد .

ضشٍع گلذّی اٍايل فشٍسديي (سَم فشٍسديي ) ٍ بِ هذت  14سٍص طَل هی کطذ  .خبتوِ گلذّی تب سسیذى هیَُ 70
سٍص است  .تبسيخ سسیذى هیَُ ّفتِ چْبسم خشداد هبُ ٍ عولکشد دسخت  76کیلَ گشم استٍ .صى هتَسط هیَُ 41
گشم بَدُ ٍ بِ غَست تبصُ خَسی ٍتْیِ بشگِ بِ کبس هی سٍد  .ضکل هیَُ قلبی ٍ غبف بب سًگ صسد بب صهیٌِ گلی
است ً .سبت هَاد جبهذ هحلَل آى  13/5دس غذ است
زرد آلوي شمس :
هبذاء ايي سقن ًب هطخع بَدُ ٍ تیپ سضذی جبهی بب ضبخِ ّبی گستشدُ ٍصاٍيِ ببص ٍهتَسط استفبع

4/5

هتش داسد .ضشٍع گلذّی اٍايل فشٍسديي (دٍم فشٍسديي) ٍ بِ هذت  13سٍص بِ طَل هی اًجبهذ  .اص خبتوِ گلذّی تب
ٌّگبم سسیذى هیَُ  77سٍص ٍ تبسيخ سسیذى هیَُ ّفتِ اٍل تیش هبُ هی ببضذ ٍ .صى هتَسط هیَُ

 46گشم  ،هتَسط

عولکشد دسخت  56کیلَگشم ٍ هیَُ ّبيی بِ ضکل قلبی ٍغبف بشًگ سفیذ بب صهیٌِ ای گلی ٍطعوی ضیشيي تَلیذ
هی ًوبيذ ًسج هیَُ ًشم ٍآبذاس ٍسًگ گَضت هیَُ سفیذ بب ّستِ آصاد ٍطعن هغض ضیشيي استً .سبت هَاد جبهذ
هحلَل آى  21/5دسغذ است ًَ .ع هػشف بِ غَست تبصُ خَسی ٍ بشگِ هی ببضذ .

زرد آلوي سفيذ :
هبذاء ايي سقن آرس ببيجبى ضشقی بَدُ ٍتیپ سضذی جبهی بب ضبخِ ّبی گستشدُ ٍ هتَسط استفبع  5/5هتش
داسد .ضشٍع گلذّی اٍايل فشٍسديي ( 4فشٍسديي) ٍ بِ هذت 13سٍص بِ طَل هی اًجبهذ  .اص خبتوِ گلذّی تب ٌّگبم
سسیذى هیَُ  96سٍص طَل هی کطذ ٍ .صى هتَسط هیَُ  37گشم  ،تبسيخ سسیذى آى سَم تیش هبُ  ،هتَسط عولکشد

دسخت  68کیلَگشم ٍضکل هیَُ گشد ٍکوی کطیذُ ّوشاُ بب سًگ سغیذ هتوبيل بِ صسد بب طعن ضیشيي ٍ بب ًسجی
ًشم ٍ کن آة است  .سًگ گَضت آى کشم سٍضي ّوشاُ بب ّستِ آصاد ٍ بب هغض ضیشيي است ً .سبت هَاد جبهذ
هحلَل آى حذٍد  15/4دسغذ هی ببضذ .

زرد آلوي اردوباد :
هبذاء ايي سقن آرسببيجبى ضشقی بَدُ ٍتیپ سضذی جبهی بب ضبخِ ّبی گستشدُ ٍ هتَسط استفبع آى

5/ 5

هتش داسد .ضشٍع گلذّی اٍايل فشٍسديي (پٌجن فشٍسديي) ٍ بِ هذت  15سٍص بِ طَل هی اًجبهذ  .خبتوِ گلذّی تب
ٌّگبم سسیذى هیَُ  71سٍص طَل هی کطذ تبسيخ سسیذى هیَُ ّفتِ دٍم تیش هبُ  ،هتَسط عولکشد دسخت

ٍ 75

ٍصى هتَسط هیَُ  52گشم است ،ضکل هیَُ قلبی ٍ غبف بِ سًگ صسد بب صهیٌِ گلی ٍ طعوی ضیشيي بب ًسج ًسبتبً ًشم
ٍ آبذاس است .سًگ گَضت هیَُ صسد ٍ داسای ّستِ آصاد ٍ هغض ضیشيي است ًسبت هَاد جبهذ آى

 24/4دسغذ

است ٍ هػشف آى بػَست تبصُ خَسی است.

زردآلوي نادري:
هبذاء ايي سقن ًبهطخع بَدُ ٍ تیپ سضذی جبهی بب ضبخِ ّبی گستشدُ ٍ هتَسط استفبع اص

 5/5هتش

داسد.ضشٍع گلذّی اٍايل فشٍسديي (سَم فشٍسديي) ٍ بِ هذت  12سٍص بِ طَل هی اًجبهذ  .خبتوِ گلذّی تب ٌّگبم
سسیذى هیَُ  123سٍص طَل هی کطذ .هیَُ ّب ّفتِ اٍل ضْشيَس هیشسٌذ ٍ هتَسط عولکشد دسخت

 70کیلَگشم ٍ

هتَسط ٍصى هیَُ  30گشم هی ببضذ .ضکل هیَُ گشد ٍ سًگ آى سبض حٌبيی هبيل بِ صسد است .طعن آى ضیشيي ٍ
ًسج ًشم ٍ آبذاس داسد .سًگ گَضت هیَُ ًبسًجی ٍ ّستِ آى آصاد استًَ .ع هػشف ًیض بػَست تبصُ خَسی ٍ ًسبت
هَاد جبهذ هحلَل آى بشابش  23/3گشم دسغذ است.
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