
 مراحل خشک کردن و تهیه کشته زردآلو:

   در این روش زردآلوها بر روی قالب های پاک چوبی که

سانتیمتر می باشد چیده می شود.   60x80دارای مساحت 

کیلوگرام زردآلو را  00این قالب ها چوبی گنجایش مقدار 

 دارد.

 لب های چوبی حاوی زردآلو ب  اتاق سلفر خانه  انهتهقها  قا

گهرام  4داده می شود. برای هر کیلو گرام زردآلو مهقهدار 

سلفر در نظر گرفت  شده و سلفر متهککهره در اتهاق سهلهفهر 

 ورایتی های عمده زردآلو: 

از ورایتی های عمده زردآلو ک  در افهاهانسهتهاو پهرورش داده 

می شود می تواو ب  ورایتی های امیهری  قهیهسهی  شهههرپهاره 

سفید  چهرخهی سهفهیهد  فهراههی  تهمهههان  سهاقهی  رنه ه  ای  

پینهون  امبرکان  پیرنقشی  گولدو ریچ  قندک  بید مشک و 

ورایهتهی ههای زودرح مهزهلهی زردآلهو نورآقایی اشاره نمود. 

ورایهتهی ههای زودرح فراهی و پیهرنهقهشهی مهی بهاشهد. شامل 

 ,Apacheاز قهبهیهلوارداتی زردآلو شامل کهلهههسهیهوو مهلهی 

Castalebrite, Tomcot, Ambercot, Aurora  مهیهبهاشهد

ک  دارای میوه کالو  ذایق  مورد قبو  در مارکیت های داخلی 

ورایهتهی ههایهی مهی بهایسهت    و دارای قابلیت انتقا  می باشنهد.

وارد نمود ک  ب  منهاقهک که  دارای اقهلهیهآ نسهبهتهن گهرم دارنهد 

مناسب باشد و بتواند حاصل قابل مالحظ  ای را در سهاحهان 

  .شرقی والیت لاماو افاانستاو تولید کند

ورایتی هایی که برای خشک کردن و تهیه کشته زردآلو مناسب  

 است:

ورایتی های امیری  ساقی  چرخی سفیهد  شهههرپهاره  نهورآقهایهی  

فراهی  کورپ  و ترکی برای خشهک کهردو زردآلهو مهنهاسهب مهی 

باشد. انیستیتون تزقیقان زراعتی افاانستاو جهت بهههبهود کهیهفهیهت 

کشت  زردآلو تجرب  مشترک خشک کردو زردآلو توسط سلهفهر را 

با همهاری موسس  ملی انهشاف باغهداری افهاهانسهتهاو در مهرکه  

تزقیقاتی بادام باغ اجرا نهمهود. در ایهن تهجهربه  از ورایهتهی ههای 

چرخی سفید  فراهی  نور آقایی  کورپ  و ترکهی مهربهوق به  بهاغ 

کلهسیوو ملی زردالو تزت تجرب  قرار گرفت که  قهبهل از تهولهیهد 

کشت  بعضی از صهفهان کهمهی و کهیهفهی ایهن ورایهتهی هها تهوسهط 

  .متخصصین اندازه گیری گردید

 ورایتی فراهی      ورایتی چرخی سفید 

 ورایتی مالتیا       ورایتی ترکی یک 
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 ورایتی بید مشک ورایتی امیری کالو

 ورایتی پیرنقشی ورایتی قیصی

 ورایتی شهرپاره سفید
 ورایتی نورآقایی



 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

 ریاست عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی

 ریاست تحقیقات تطبیقی و توافقی

 دیپارتمنت تحقیقات میوه جات

 ریاست عمومی انستیتون تزقیقان زراعتی  بادام  باغ  کابلآدرس: 

 www.aria.gov.afویب سایت: 

 aria@mail.gov.afایمیل آدرس: 

 0001000000804شماره تماس: 

 مراک  انهشاف باغداری تهیه کننده:

کمیت  نشران  آریا ) قدرن هللا صوفی زاده  فردوح برومند   تصحیح کننده:

 مزمد حنیف افضلی و سید قایف قاسمی(

 خان  سوختانده می شود.

  سهاعهت در  6قالب های چوبی حاوی زردآلو برای مدن

 .اتاق سلفرخان  ن   داشت  می شود

  سپس صفزان چوبی زردآلو از اتاق سلفر خانه  خهارو و در

روز قرار داده  1-2فضای باز مقابل نور خورشید برای مدن 

 .می شود تا خشک گردد

  بعد از این مراحل دوباره صفزان چوبی زردآلو به  پهروسهس

خان  برای جدا نمودو خست  زردآلو انتقا  داده شده و در ایهن 

 .زماو ب  زردآلو شهل مورد نظر را می دهند

 از جدا نمودن خسته، مجددا صفحات حاوی زردآلوو را بورای  بعد

 .ساعت در مقابل نور خورشید قرار می دهند 5مدت 

  بعد از سپری شدو این مراحل زردآلوها شسته  مهی شهود و بهرای

ساعت در مقابل نور خهورشهیهد قهرار مهی  6-5آخرین بار ب  مدن 

 .گیرند

 نتیجه خشک کردن ورایتی های عمده زردآلو همراه سلفر

 

4 5 

 

 کلون

 

 ورایتی

وزن 
مجموعی 
زردآلوی 
تازه به 

 کیلو گرام

وزن 
مجموعی 

کشته 
زردآلو به 

 کیلو گرام

وزن 
مجموعی 
خسته 

زردآلو به 

 کیلوگرام

چرخی  918
 سفید

111 24 8 

 8.9 21 111 نورآقایی 451

 7 99.5 111 1ترکی  5915

 9 91 111 مالتیا 259

 14.8 48 111 فراهی 727

 9.5 45.7 111 کورپه 429

 طرق خشک کردن و تهیه کشته زرد آلو


