








معرفی خصوصیات برخی از 

ارقام تجاری آلو

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی



عنوان: معرفی خصوصیات برخی از ارقام تجاری آلو
نویسندگان: ابراهیم گنجی مقدم، شهدید اخوان، سیما بینا، ابوالفضل ایروانی و شادی عطار

مدیر داخلی: شیوا پارسانیک
ویراستاران ترویجی: آیدا شهریاری، نصیبه پورفاتح 

ویراستار ادبی: محسن ربیعی
تهیه شده در: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، دفتر شبکه 

دانش و رسانه های ترویجی
ناشر: نشر آموزش کشاورزی

صفحه آرا: نرگس بهادر
نمونه خوان: افسانه شایسته، فاطمه کوه ساحلی

شمارگان: 1000 جلد
نوبت چاپ: اول، 1398

قیمت: رایگان
مسئولیت درستی مطالب با نویسندگان است.

: معرفــی خصوصیــات تجــاری برخــی از ارقــام تجــاری آلــو/ نویســندگان ابراهیــم گنجی مقــدم...   عنوان و نام پدیدآور 
] و دیگران[ ؛ ویراســتاران ترویجی آیدا شــهریاری، نصیبه پورفاتح ؛ ویراســتار ادبی محسن ربیعی؛    
تهیــه شــده در مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان خراســان رضوی،    

دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی.   
: کــرج: ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج کشــاورزی، مؤسســه آمــوزش و ترویج کشــاورزی،    مشخصات نشر 

نشر آموزش کشاورزی  ، 1398.    
:   3۲ ص.   مشخصات ظاهری 

 978-964-5۲0-631-۲  :  شابک  
: فیپا  وضعیت فهرست نویسی 

: نویسندگان ابراهیم گنجی مقدم، شهدید اخوان، سیما بینا، ابوالفضل ایروانی و شادی عطار.  یادداشت  
: آلو  موضوع  

Plum :  موضوع  
: گنجی مقدم، ابراهیم،   1347 -   شناسه افزوده 

ــوزش کشــاورزی و  ــات و آم ــج کشــاورزی. مرکــز تحقیق ــوزش و تروی ــات، آم : ســازمان تحقیق   شناسه افزوده 
منابع طبیعی استان خراسان رضوی. دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی   

: ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج کشــاورزی. مؤسســه آمــوزش و ترویــج کشــاورزی. نشــر    شناسه افزوده 
آموزش کشاورزی   

          SB377   :  رده بندی کنگره 
634/۲۲ :  رده بندی دیویی 

  60617۲4  :  شماره کتابشناسی ملی 

نشانی: تهران، خیابان آزادي، بین نواب و رودکي، پالک ۲05، مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی، طبقه 1۲
تلفن: 66430465   |   تلفکس: 66430464   |   کد پستي: 1457896681

شماره ثبت در مرکز فن آوری اطالعات و اطالع رسانی کشاورزی 568۲5 به تاریخ 98/10/۲۲ است.

ISBN: 978-964-520-631-2
شابک: 978-964-5۲0-631-۲



مخاطبان
 کارشناسان، باغداران، کشاورزان پیشرو، کارشناسان و مروجان پهنه های تولیدی _

اهداف آموزشی
پس از مطالعه این نشریه با ارقام تجاری آلو و ویژگی های آن ها آشنا می شوید. _





مقدمه............................................................................................................................. 9
10 ..................................................................... شرایط مناسب برای رشد و نگهداری آلو
ویژگی های آلو و ارقام آن............................................................................................. 11

رقم بلک دیاموند................................................................................................................................... 11
رقم استانلی............................................................................................................................................ 1۲
رقم پریزیدنت........................................................................................................................................ 13
14 ............................................................................................................................................. رقم سیمکا
رقم بلوفره............................................................................................................................................... 15
رقم آنجالنو............................................................................................................................................. 16
17 ............................................................................................................................................... رقم رجینا
18 ............................................................................................................................................... رقم الرودا
رقم فرایر................................................................................................................................................. 19
۲0 ....................................................................................................................................... رقم کویین رزا
رقم زوکال................................................................................................................................................ ۲1
۲۲ ......................................................................................................................................... رقم بلک امبر
۲3 ...................................................................................................................................... رقم ارلی گلدن
رقم تی بلو.............................................................................................................................................. ۲4
رقم شماره 17....................................................................................................................................... ۲5
رقم سانتارزا............................................................................................................................................ ۲6
۲7 ........................................................................................................................................ رقم قطره طال
رقم بخارا................................................................................................................................................. ۲8
رقم شمس.............................................................................................................................................. ۲9
30 ............................................................................................................................................ رقم درگزی

فهرست

صفحهعنوان





مقدمه
 آلو از جمله میوه هاي سردسیري است که از زمان هاي بسیار قدیم مورد توجه و
 استفاده بشر بوده است. امروزه درختان آلو به واسطه وجود پایه هاي مختلف، تقریباً در

اکثر نقاط دنیا قابل کشت هستند. دامنه پراکندگي آلو از سایر میوه هاي خزان دار وسیع تر 
است و گسترش گونه هاي مختلف آن در سرتا سر نیمکره شمالي وجود دارد. درحال حاضر 
 3  گونه آلو شناسایی شده است: آلوي آمریکایي )بومي آمریکا(، آلوي ژاپني )بومي چین(، و

آلوي اروپایي )بومي جنوب شرق اروپا(. تقریباً تمام ارقام ژاپني و آمریکایي و نیمي از 
ارقام اروپایي خود عقیم اند و به درختان گرده زا نیاز دارند. گرده افشاني در تمام ارقام 
به وسیله حشرات، مخصوصاً زنبور عسل انجام مي شود. انتخاب و کاشت ارقام مناسب 
برای احداث باغ های وسیع تجاری و پرهیز از کشت ارقام مخلوط در باغداری نوین 
 به منظور حداکثر باروری و کاهش هزینه های کاشت، داشت و برداشت در درختان میوه

از اهمیت ویژه اي برخوردار است. در ادامه مشخصات برخي از ارقام مطلوب و تجاری آلو 
همراه تصاویر آن ها آمده است.
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شرایط مناسب برای رشد و نگهداری آلو
آلو از نظر مقاومت به سرماي زمستانه مشابه سیب و آلبالوست و نیاز سرمایي آن 
بسته به رقم بین 500 تا 1800 ساعت است. به طور کلي در نقاطي که زمستان هاي 
سرد و تابستان هاي گرم و خشک دارند، آلو محصول بیش تر و کیفیت باالتری دارد. 

این درختان نسبت به سرماي بهاره تا اندازه اي حساس هستند. 
آلو خاک لومي شني را ترجیح مي دهد و خاک هاي سنگین را نیز بهتر از سایر 

هسته دارها تحمل مي کند. 
میوه آلو را به واسطه داشتن گوشت محکم تر نسبت به گیالس و آلبالو مي توان مدت 
بیش تری در انبار نگهداري کرد. آلو هم به صورت تازه خوري و هم به صورت خشکبار 
مصرف مي شود. ارقام درگزی، بخارا و شمس ارقام بومی مناسب خشکبارند. هر 100 گرم 
آلوی تازه معادل 50 کیلوکالري و هر 100 گرم آلوي خشک معادل ۲68 کیلوکالري دارد. 
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ویژگی های آلو و ارقام آن

رقم بلک دیاموند
ویژگی های رشدی و مشخصات رقم بلک دیاموند )شکل 1( در جدول 1 ذکر شده است.

جدول 1- معرفی رقم بلک دیاموند

بلک دیاموند  )Black Diamond(نام رقم
ستونیعادت رشد

دهه سوم اسفندشروع گل دهي
کروي پهنشکل میوه

7۲/1وزن میوه )گرم(
قرمز بنفشرنگ پوست
نارنجیرنگ گوشت
آزاداتصال هسته

13/08درصد قند میوه
دهه سوم شهریورتاریخ برداشت

خوبعملکرد

شکل 1- رقم بلک دیاموند
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رقم استانلی
ویژگی های رشدی و مشخصات رقم استانلی )شکل ۲( در جدول ۲ ذکر شده است.

جدول ۲- معرفی رقم استانلی

استانلی (Stanley)نام رقم
افراشتهعادت رشد

دهه اول فروردینشروع گل دهی
کشیدهشکل میوه

48/9وزن میوه )گرم(
آبی تیرهرنگ پوست
زرد مایل به سبزرنگ گوشت
آزاداتصال هسته

15/94درصد قند میوه
دهه سوم شهریورتاریخ برداشت

خوبعملکرد

شکل ۲- رقم استانلی
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رقم پریزیدنت
ویژگی های رشدی و مشخصات رقم پریزیدنت )شکل 3( در جدول 3 ذکر شده است.

جدول 3- معرفی رقم پریزیدنت

پریزیدنت )President(نام رقم
افراشتهعادت رشد

دهه دوم فروردینشروع گل دهی
بیضویشکل میوه

74وزن میوه )گرم(
بنفشرنگ پوست
نارنجیرنگ گوشت
آزاداتصال هسته

18/85درصد قند میوه
دهه سوم شهریورتاریخ برداشت

خوبعملکرد

شکل 3- رقم پریزیدنت
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رقم سیمکا
ویژگی های رشدی و مشخصات رقم سیمکا )شکل 4( در جدول 4 ذکر شده است.

جدول 4- معرفی رقم سیمکا

سیمکا )Simka(نام رقم
عمودیعادت رشد

دهه اول فروردینشروع گل دهی
قلبي شکل - سه گوششکل میوه

68/68وزن میوه )گرم(
بنفش تیرهرنگ پوست
زرد + قرمزرنگ گوشت
آزاداتصال هسته

15/74درصد قند میوه
دهه دوم مردادتاریخ برداشت

خوبعملکرد

شکل 4- رقم سیمکا
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رقم بلوفره
ویژگی های رشدی و مشخصات رقم بلوفره )شکل 5( در جدول 5 ذکر شده است.

جدول 5- معرفی رقم بلوفره

بلوفره )Blu Fre(نام رقم
عمودیعادت رشد

دهه اول فروردینشروع گل دهی
گردشکل میوه

16/9وزن میوه )گرم(
آبی تیره تا سیاهرنگ پوست
زرد مایل به سبزرنگ گوشت
تقریباً چسبیدهاتصال هسته

۲1/۲5درصد قند میوه
دهه اول شهریورتاریخ برداشت

کمعملکرد

شکل 5- رقم بلوفره
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رقم آنجالنو
ویژگی های رشدی و مشخصات رقم آنجالنو )شکل 6( در جدول 6 ذکر شده است.

جدول 6- معرفی رقم آنجالنو

آنجالنو )Angelano(نام رقم
گستردهعادت رشد

دهه اول فروردینشروع گل دهی
گرد پهنشکل میوه

67/7وزن میوه )گرم(
آبی تیرهرنگ پوست
نارنجی روشن + قرمزرنگ گوشت
آزاداتصال هسته

1۲/01درصد قند میوه
دهه سوم شهریورتاریخ برداشت

متوسطعملکرد

شکل 6- رقم آنجالنو
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رقم رجینا
ویژگی های رشدی و مشخصات رقم رجینا )شکل 7( در جدول 7 ذکر شده است.

جدول 7- معرفی رقم رجینا

رجینا )Regina d Italia(نام رقم
عمودیعادت رشد

دهه اول فروردینشروع گل دهی
کشیدهشکل میوه

71/3وزن میوه )گرم(
قرمزرنگ پوست
نارنجیرنگ گوشت
آزاداتصال هسته

15/۲4درصد قند میوه
دهه سوم شهریورتاریخ برداشت

خوبعملکرد

شکل 7- رقم رجینا
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رقم الرودا
ویژگی های رشدی و مشخصات رقم الرودا )شکل 8( در جدول 8 ذکر شده است.

جدول 8- معرفی رقم الرودا

الرودا )Laroda(نام رقم
عمودیعادت رشد

دهه اول فروردینشروع گل دهی
گردشکل میوه

61/36وزن میوه )گرم(
بنفش تیرهرنگ پوست
نارنجی + قرمزرنگ گوشت
آزاداتصال هسته

17/54درصد قند میوه
دهه دوم شهریورتاریخ برداشت

متوسطعملکرد

شکل 8- رقم الرودا 
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رقم فرایر
ویژگی های رشدی و مشخصات رقم فرایر )شکل 9( در جدول 9 ذکر شده است.

جدول 9- معرفی رقم فرایر

فرایر )Friar(نام رقم
عمودیعادت رشد

دهه اول فروردینشروع گل دهی
گرد پهنشکل میوه

74/4وزن میوه )گرم(
بنفش تیرهرنگ پوست
زردرنگ گوشت
آزاداتصال هسته

13/44درصد قند میوه
دهه اول مردادتاریخ برداشت

خوبعملکرد

شکل 9- رقم فرایر
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رقم کویین رزا
ویژگی های رشدی و مشخصات رقم کویین رزا )شکل 10( در جدول 10 ذکر شده است.

جدول 10- معرفی رقم کویین رزا

کویین رزا )Queen Rosa(نام رقم
عمودیعادت رشد

دهه سوم اسفندشروع گل دهی
گردشکل میوه

76وزن میوه )گرم(
قرمز بنفشرنگ پوست
زرد روشنرنگ گوشت
آزاداتصال هسته

1۲/44درصد قند میوه
دهه سوم مردادتاریخ برداشت

خوبعملکرد

شکل 10- رقم کویین رزا
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رقم زوکال
ویژگی های رشدی و مشخصات رقم زوکال )شکل 11( در جدول 11 ذکر شده است.

جدول 11- معرفی رقم زوکال

زوکال )Zuccella(نام رقم
عمودیعادت رشد

دهه اول فروردینشروع گل دهی
کشیدهشکل میوه

60/80وزن میوه )گرم(
قرمزرنگ پوست
نارنجیرنگ گوشت
آزاداتصال هسته

14/87درصد قند میوه
دهه سوم شهریورتاریخ برداشت

متوسطعملکرد

شکل 11- رقم زوکال
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رقم بلک امبر
ویژگی های رشدی و مشخصات رقم بلک امبر )شکل 1۲( در جدول 1۲ ذکر شده است.

جدول 1۲- معرفی رقم بلک امبر

بلک امبر )Black Amber(نام رقم
گستردهعادت رشد

دهه اول فروردینشروع گل دهی
گرد پهنشکل میوه

53/6وزن میوه )گرم(
آبی تیرهرنگ پوست
زردرنگ گوشت
آزاداتصال هسته

1۲/54درصد قند میوه
دهه دوم مردادتاریخ برداشت

کمعملکرد

شکل 1۲- رقم بلک امبر 
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رقم ارلی گلدن
ویژگی های رشدی و مشخصات رقم ارلی گلدن )شکل 13( در جدول 13 ذکر شده است.

جدول 13- معرفی رقم ارلی گلدن

ارلی گلدن )Early Golden(نام رقم
گستردهعادت رشد

دهه سوم اسفندشروع گل دهی
گردشکل میوه

۲3/1وزن میوه )گرم(
صورتی با زمینه زرد تیرهرنگ پوست
نارنجیرنگ گوشت
آزاداتصال هسته

13درصد قند میوه
دهه دوم تیرتاریخ برداشت

متوسطعملکرد

شکل 13- رقم ارلی گلدن
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رقم تی بلو
ویژگی های رشدی و مشخصات رقم تی بلو )شکل 14( در جدول 14 ذکر شده است.

جدول 14- معرفی رقم تی بلو

تی بلو )Tee Blu(نام رقم
گستردهعادت رشد

دهه اول فروردینشروع گل دهی
گردشکل میوه

16/9وزن میوه )گرم(
آبی تیره تا سیاهرنگ پوست
زرد مایل به سبزرنگ گوشت
تقریباً چسبیدهاتصال هسته

۲1/۲5درصد قند میوه
دهه سوم مردادتاریخ برداشت

کمعملکرد

شکل 14- رقم تی بلو
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رقم شماره 17
ویژگی های رشدی و مشخصات رقم شماره 17 )شکل 15( در جدول 15 ذکر شده است.

جدول 15- معرفی رقم شماره 17

شماره 17نام رقم
گرد پهنعادت رشد

دهه اول فروردینشروع گل دهی
گرد پهنشکل میوه

5۲/33وزن میوه )گرم(
بنفش تیرهرنگ پوست
زرد روشنرنگ گوشت
آزاداتصال هسته

14/۲4درصد قند میوه
دهه دوم شهریورتاریخ برداشت

خوبعملکرد

شکل 15- رقم شماره 17



معرفی خصوصیات برخی از ارقام تجاری آلو
۲6

رقم سانتارزا
ویژگی های رشدی و مشخصات رقم سانتارزا )شکل16( در جدول 16 ذکر شده است.

جدول 16- معرفی رقم سانتارزا

سانتارزانام رقم
نیمه گستردهعادت رشد

دهه سوم اسفندشروع گل دهی
گردشکل میوه

40/35وزن میوه )گرم(
بنفش تیرهرنگ پوست
زرد + قرمزرنگ گوشت
چسبیدهاتصال هسته

18/65درصد قند میوه
دهه دوم تیرتاریخ برداشت

خوبعملکرد

شکل 16- رقم سانتارزا



معرفی خصوصیات برخی از ارقام تجاری آلو
۲7

رقم قطره طال
ویژگی های رشدی و مشخصات رقم قطره طال )شکل 17( در جدول 17 ذکر شده است.

جدول 17- معرفی رقم قطره طال

قطره طالنام رقم
گستردهعادت رشد

دهه سوم اسفندشروع گل دهی
گردشکل میوه

۲9/8وزن میوه )گرم(
زرد تیرهرنگ پوست
زرد تیرهرنگ گوشت
چسبیدهاتصال هسته

14/84درصد قند میوه
دهه دوم تیرتاریخ برداشت

خوبعملکرد

شکل 17- رقم قطره طال



معرفی خصوصیات برخی از ارقام تجاری آلو
۲8

رقم بخارا
ویژگی های رشدی و مشخصات رقم بخارا )18( در جدول 18 ذکر شده است.

جدول 18- معرفی رقم بخارا

بخارانام رقم
گستردهعادت رشد

دهه دوم فروردینشروع گل دهی
گردشکل میوه

31/1وزن میوه )گرم(
بنفشرنگ پوست
کهربایيرنگ گوشت
آزاداتصال هسته

۲0/97درصد قند میوه
دهه اول مهرتاریخ برداشت

خوبعملکرد

  

 

شکل 18- رقم بخارا 



معرفی خصوصیات برخی از ارقام تجاری آلو
۲9

رقم شمس
ویژگی های رشدی و مشخصات رقم شمس )شکل 19( در جدول 19 ذکر شده است.

جدول 19- معرفی رقم شمس

شمسنام رقم
افراشتهعادت رشد

دهه دوم فروردینشروع گل دهی
گردشکل میوه

۲6/83وزن میوه )گرم(
بنفشرنگ پوست
نارنجی روشنرنگ گوشت
چسبیدهاتصال هسته

۲1/85درصد قند میوه
دهه سوم مردادتاریخ برداشت

کمعملکرد

شکل 19- رقم شمس



معرفی خصوصیات برخی از ارقام تجاری آلو
30

رقم درگزی
ویژگی های رشدی و مشخصات رقم درگزی )شکل ۲0( در جدول ۲0 ذکر شده است.

جدول ۲0- معرفی رقم درگزی

درگزینام رقم
افراشتهعادت رشد

دهه دوم فروردینشروع گل دهی
تخم مرغيشکل میوه

16/47وزن میوه )گرم(
زرد تیرهرنگ پوست
نارنجي روشنرنگ گوشت
آزاداتصال هسته

16/۲8درصد قند میوه
دهه سوم شهریورتاریخ برداشت

متوسطعملکرد

شکل ۲0- رقم درگزی



معرفی خصوصیات برخی از ارقام تجاری آلو
31

یادداشت



معرفی خصوصیات برخی از ارقام تجاری آلو
3۲

یادداشت






