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:تاريخچه

در كشور اي خوراكي از حدود ده هزار سال پيش به عنوان ميوهاسيشنبر اساس شواهد باستانآووكادو

يكي از اولين هاي مصنوعي انجام شده به عنوانبا گزينشو از همين زمان نيزمورد استفاده بودهمكزيك 

ميوه بويژهبراي درك الگوي اهلي شدن و تكامل درختانبر اين اساس، . جهان مطرح استاهلي شده درختان 

. شودمحسوب مييمهمگونهآووكادو تنوع زيستي باال با ق  در مناط

مناطق مرتفع بخش مركزي و شرقي مكزيك و از )Persea(آووكادو جنسدهد كه ها نشان ميبررسي

در مناطق ايدر حال حاضر اين محصول بطور گسترده. ستمنشأ گرفته اماالتمجاور آن در گوانواحي مرتفع

هاي گوناگوني مورد مصرف و در كشورهاي مختلف به روشيري جهان پراكنده شده گرمسگرمسيري و نيمه

.)2(شودميليون تن است كه حدود بيست درصد آن صادر مي5/3توليد جهاني آووكادو حدود .گيردقرار مي

Persea(آووكادو :گياه شناسي آووكادو americana (بو برگخانوادهاز)Lauraceae (باشد مي

اين اغلب.گونه است3000تا2500جنس و 50حدود با دار گياهان گليهاترين خانوادهز قديمييكي اكه 

در بعضي موارد گرمسير هستند كه بومي نواحي گرمسير و نيمهسبزهاي هميشهگياهان درختان و درختچه

. نيز دارنديتركيبات معطر

يا (Avocado)آووكادو همان خوراكي جنس ترين معروف:ي مهمهاگونهجنس ها و 

Perseaتجاري آن هايو گونهبوده  PerseaMillsاست كه نام علمي آن(Aguacate)آگواكيت

gratissima وPersea americanaMillsجنس ريز وفاقد ارزشاين هاي اغلب گونهدر ميوه ..هستند

Perseaو Persea americanaي  هاگونهو فقط است اقتصادي  shiedeana ي درشت ميهاميوهتوليد

.)2(شوند و داراي عطر مطبوعي هستندآبدار و فيبري ميهاميوهدر اين دو جنس .كنند

هاي آب و هوايي خاستگاه آن ويژگيباآووكادو اقليمي نيازهاي : نيازهاي اكولوژيكي آووكادو

ها نشان داده است كه نژاد ررسيب.شودگرمسيري شناخته ميگياهي نيمهمطابقت داشته و بطور كلي به عنوان

مقدارو كمترين خوب و باردهي رشدمتر باالتر از سطح دريا100در ارتفاع گرمسيري آنتيلين يا وست ايندين 

يمتر300ع ادر ارتفگواتمااليي و مكزيكي گرمسيرينيمهرا داشته ولي ارقام )درصد5تا 2حدود (چربي 

. اندداشتهعملكرد خوبي 

قدرت از اما،داردگرمسيري و گرمسيرينيمهاگرچه خاستگاهي كه آووكادو دهدنشان ميمشاهدات 

نواحي در حدفاصل اي وسيع در محدودهامكان پرورش آن بوده و شرايط اقليمي برخوردار سازگاري بااليي با 

ين باردهي بهتره بديهي است ك. .وجود دارددرجه شمالي و جنوبي 30حدوديرض جغرافيايعگرمسيري تا 



٤

درجه 23.5هاي جغرافيايي عرضآووكادو محدود به ناحيه محدودي از اين منطقه وسيع است كه عمالً بين 

پذيري اين گسترش جغرافايي و سازشبه هر حال يكي از داليل عمده باال بودن . شمالي و جنوبي قرار دارد

.تنوع گسترده ژنتيكي آن دانستمحصول به شرايط اقليمي را بايد 

محصول توليدي آنها هاي نژادهاي آووكادو در تحمل شرايط محيطي توانسته است در خصوصيات تفاوت

تحمل باالتر بودن به دليل )مانند نژاد مكزيكي(گرمسيرينيمهنژادهاي به عنوان مثال. اثرات بارزي داشته باشد

گرمسيري هاينسبت به نژادي، قند كمتر و عطر بيشتر)درصد30تا 9(بيشترروغندرصد سرمايي از 

)3(.برخوردارند

آتشفشاني، لومي شني و اًتواند در انواع مختلف خاك با منشآووكادو مي:خاك مناسب آووكادو-1

از . است7تا 5حدودبستر كشت آووكادو مناسب هاش مقدار پ. باردهي خوبي داشته باشدرشد و آهكييا

يشه حساسيت زيادي دارد، لذا زهكش مناسب از اهميت زيادي هاي رآنجائي كه آووكادو به پوسيدگي

.موجب اضمحالل درخت خواهد شدبرخوردار بوده و اگر سطح ايستابي باالتر از عمق يك متري باشد 

. شودبندي مياز نظر تحمل به شوري نيز در گروه درختان حساس طبقهآووكادو 

. رطوبت ناشي از زهكشي ضعيف خاك حساس هستندزياديتنش آبي و نيز بهاغلب ارقام : بارندگي-2

سطح متوسطي از بارش ساالنه بطور كلي وجود . كندبارندگي زياد با داشتن زهكشي مناسب مشكلي ايجاد نمي

تواند نياز آبي متر باشد در صورتي كه از توزيع مناسبي برخوردار باشد ميميلي1750تا 1250كه در دامنه 

. ندآووكادو را برآورده ك

ولي وقوعدهد ترجيح ميدهيگلدر دوران را خشك بودن بسترآووكادو :شرايط خشكي-3

از آنجايي كه . ها شودآذينز لطمه به گلوتواند سبب برنميو كوتاه مدت نيز در اين مرحله هاي ماليم بارندگي

باعث و تشكيل ميوه هيدگلهاي بحراني در زمانطوالني مدت خشكي هستند، هاي آووكادو كم عمق ريشه

و نژاد West indianبين نژادهاي مختلف آووكادو ارقام نژاد در.ها خواهد شدچهگل و ميوهشديد ريزش 

.هستند)خشكي هوا(و تنش آبي يهاي تابستانبه بارندگيتحمل بيشتري مكزيكي به ترتيب داراي 

 Westنژاد هاي معدودي از جمله رقمبطوركلي ارقام مختلف آووكادو به غير از: درجه حرارت-4

indian 25دما براي رشد اين محصول برابر بهترين . بااليي با شرايط گرم و مرطوب هستندسازش فاقد قدرت

. يابدگرماي بيش از اين حد باعث كاهش فتوسنتز شده و عملكرد كاهش مي. استگرادسانتيدرجه28تا 

درجه 35تا 20در طول روز برابر با رشد لوله گرده و نمو جنينها،گلبراي نمو ييدمارژيم ترين مناسب

دهي دماي هوا در در زمان گلاگر . گراد تعيين شده استسانتيدرجه 20گراد و در هنگام شب برابر با سانتي
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كاهش شديدي خواهد تشكيل ميوه ديده درصد ها آسيبباشد گل12كمتر از هنگام و شب17كمتر از روز

گراد شود درجه سانتي28و33تر از از طرف ديگر اگر در اين دوران هواي روز و شب به ترتيب گرم. شتدا

بايد از نظر رطوبت نسبي نيز . شودتضعيف خواهد شد كه سبب كاهش محصول ميجنين نمو رشد لوله گرده و 

.است% 50نسبي باالتر از طالب هوايي با رطوبت دهي و تشكيل ميوه بويژه در دوره گلآووكادو گفت كه 

تواند خسارت زيادي هاي آووكادو ترد و شكننده است لذا وزش باد مياز آنجايي كه شاخه: باد-5

.پرورش تجاري اين محصول استاز ضروريات بادشكن حضور مين خاطر هبه اين درخت وارد كند، به

درختان بادشكن

مشخصات عمومي درخت آووكادو 

هاي مانند انواع بذري و يا رقم(اي و افراشته استوانهاز تواندميبر حسب رقمآووكادورخت تاج در دشكل 

Bacon ،EdranolوReed پهن و با گسترش عرضي تا)Fuerte ( كروي يا)Hass(در تغيير باشد .

در حدود ن پيوندي درختابلندي متر نيز باشد، اما 30تواند تا بيش از آن ميدر مناطق بومي بذري درختان ارتفاع 

متر 18تا15ارتفاع درختانمتر رشد كنند ولي در صورت پيوند شدن 30توانند تا ارتفاعمي. متر است18تا 15

درخت را در حد ارتفاع بهتر است هاكنترل آفات و بيماريو بويژه به منظور تسهيل عمليات باغداري .رسدمي

. داشتنگهمتر چهار تا پنچ 

دهي دچار ريزش برخي از ارقام در دوران گلاما شود ميبندي در گروه هميشه سبزها طبقهآووكادواگرچه 

. كنندهاي انتهايي اين كاهش را جبران ميپس از مدت كوتاهي شاخهشوند كه البته نسبتاً شديد برگ مي

ري كه وبط.وع استهاي متندر اندازههاي سبز تيرهبرگآووكادو مارپيچي و داراي ) فيلوتاكسي(آذين برگ

. مرغي باشدممكن است بيضوي يا تخمهاشكل برگدر نوسان باشدمتر سانتي25تا 10ازتواند پهنك ميطول 

. روز است60تا 30كادووهاي رشدي جديد در آودوره زماني پيدايش جست
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پنج رختان آووكادو ازطول دوره جواني د. طول سال ادامه داردتمام در گرمسيري رشد ريشه در نواحي نيمه

تهيه نهال از يا ، پيوند، وزنيحلقهياتعملتوان از براي كوتاه كردن اين دوره مي. سال در نوسان استدهتا 

.)2(بهره گرفتزنيطريق قلمه

درخت با رشد كنترل شدهبا رشد طبيعيان آووكادودرخت

گلدهي در آووكادو-1

شاملآذين هر گل. يردگشاخه منشأ ميهاي جانبي از جوانهاست كه يركبخوشه مگل آذين آووكادو

در هر دوره يك درخت بالغ اگرچه . باشدگل ريز به رنگ زرد يا سبز رنگ پريده ميار زيادييبستعداد

. ميوه بالغ خواهد داشت500-200ولي فقط حدود توليد كنديك تا دو ميليون گلحدود ممكن است دهيگل

دهي بايد مراقب شوند و لذا در دوره گلجم وسيع گل در مجموع سبب خروج آب زيادي از درخت مياين ح

گلبرگ به رنگ سبز كم رنگ مايل به زرد، 5داراي و دوجنسيهاگل. جلوگيري از بروز تنش خشكي باشيم

ي هاگلتندهساي با يك تخمكتك برچهو يك تخمدان) پرچم عقيم3پرچم باروز و 9شامل (پرچم 12

اند يك جفت ها مستقر شدهاي كه پرچمدر بخش قاعده.دشونافشاني ميآووكادو توسط زنبورهاي عسل گرده

اند، هر پرچم داراي چهار غده ترشحي نكتار وجود دارد كه در فاصله هر سه پرچم بطور متناوب قرار گرفته

. دنكنهاي چسبناك را رها ميكيسه گرده است كه گرده
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هاي مختلف گلاندامآذين آووكادوگل

:و نحوه تلقيحافشانيگرده-3

گرده و و عدم همزماني رسيدن دانههاگلبه علت طرز رشد . هستندآووكادو خودبارور هاي تجاري اغلب رقم

جاور ي درختان ديگر يا مهاگلتوانند خودشان را تلقيح كنند بلكه بايستي توسط ي يك درخت نميهاگلمادگي 

در انتقال دانه گرده از توانند ميزنبورها اما تواند سبب انتقال دانه گرده شود باد به تنهائي نمي. افشاني شوندگرده

ها حداقل دو تا سه كندوي براي همين منظور الزم است در زمان شكوفايي گل. باشندگلي به گل ديگر بسيار موثر 

به دايكوگامي يا دارد كه نظيري بيدهيگلآووكادو عادت . مستقر شودآووكادو زنبور عسل در هر هكتار از باغ 

هاي موجود در ، هر يك از رقماين پديدهبر اساس . شودكه سبب دگرگشني در آن ميپروتوژني معروف است

ها مادگي و گردهبه اين صورت است كهدهي اين عادت گل.گيردقرار ميBيا Aمكمل يكي از دو گروه

ي هافقط مادگي فعال بوده و گلي يك درخت هاگلتمام واحد، در وند ولي در يك زمان شبالغ ميهمزمان 

هاي آنها پرچمتنها ديگر نقش نر داشته و ير زمانها داما همين گلكنند نقش ماده را ايفا ميدرخت همگي

قابل Bو  Aادو به دو گروهارقام آووكبا توضيح فوق ، هاگلبراساس اين وضعيت منحصر به فرد. داردفعاليت 

باز هاگلشكوفائي گل هنگام صبح بوده و براي بار دوم در بعدازظهر روز بعد اولينAدر گروه. هستندتقسيم 

اولين شكوفائي بعدازظهر و دومين شكوفائي صبح روز بعد است و بدين ترتيب هر روز  Bدر گروه. شوندمي

 Aهاي گروهتلقيح شود و هنگام بعدازظهر نيز گردهBروه تواند با گرده گميAصبح تخمدان گروه 

عنوان گل ماده عمل ه شوند بدر هنگام صبح كه باز مي Aي گروههاگل. نمايندرا تلقيح ميBهاي گروه تخمدان

داز تقريباً هنگام بعهاگلاين . ي نر بسته هستندهاگلداراي كالله سفيد رنگي هستند در حالي كه هاگلكرده اين 

و اين بار در نقش گل نر شوندميساعت باز 4تا 3هر روز بعد براي مدتظشوند و مجدداً در بعدازظهر بسته مي
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هاگلمانند و اين عنوان گل ماده باز شده ولي پرچم ها بسته ميه بعد از ظهر بBي گروه هاگل. شوندظاهر مي

.شوندمييك گل نر باز به عنوانهنگام عصر بسته شده و مجدداً صبح روز بعد 

از اواخر پاييز تـا زمسـتان   دهيگلدر ارقام مكزيكي . متفاوت استرقم آووكادو بسته به نوع دهيگلزمان 

بين نژادهاي گواتمـااليي  دورگكهPinkertonو Fuerteي مثل در ارقام. يابدشروع شده و تا بهار ادامه مي

ارقـام  بـراي  دهـي گـل زمـان آغـاز   . شده و تا اوايل بهار ادامـه دارد از زمستان آغاز دهيگلهستند و مكزيكي 

west indian كشـد  ماه طول مي2حدود دهيگلمعموال استگواتمااليي اواسط بهارارقامدرواوايل بهار

صـورت  ه بـ اغلـب  دهـي گـل . شـود تر مـي طوالنيتر و در هواي خنك در هواي گرم كوتاهدهيگلدوره ولي

اي و عدهپاييز را آووكادو انگيزي گلزمان برخي . شودميروي شاخه فصل جاري انجام گاهي جانبيانتهايي و

را هـاي سـرمايي و خشـكي   تـنش بـروز  در هر صورت دانندمربوط ميتابستانفصل پس از پايان رشد شاخه و به 

دانستانگيزي آووكادو گلمؤثر در از عوامل توان مي

افشاني متعاقب گرده. شوندميدهنده باعث افزايش درصد تشكيل ميوه عنوان گردهه بدر خيلي از كشورها ارقامي

رشد رويشي يا و افشانيگردهتواند ناشي از ضعف كه ميشوندميها دچار ريزش ميزان قابل مالحظه اي از ميوه

. شودآنها ميبين مواد جذب براي رقابت تشديد ها و ميوهسبب فقر كربوهيدراتي بيش از حد باشد كه 

گل آووكادوگلچه و خوشه 

دهنده گلهاي تواند روي دو نوع از شاخهكه مياست از نوع خوشه مركب آووكادو آذينگل

محدود انتهاي گل آذين شاخه در . بوجود بيايد (Indeterminate)نامحدوديا و  (Determinate)محدود

در گل آذين نامحدود انتهاي گل يابد اما آذين پايان ميخه به گلو لذا رشد رويشي شاشودميبه يك گل ختم 

.كندكه ادامه رشد شاخه را تضمين ميشودميآذين به يك جوانه رويشي ختم 
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انواع گل آذين آووكادو

:ترين ارقام آووكادو در جدول زير آمده استمهمدهيگلتيپ 

ترين ارقام آووكادومهمدهيگلتيپ 

Aم تيپ ارقا Bارقام تيپ 

Hass Bacon
Gwen Ettinger

Lamb Hass Fuerte
Pinkerton Sharwil

Reed Sir Prize
GEM Walter Hole

Harvest Zutano

ارقام اين دو تيپ همواره براي توليد محصول كافي دهي در آووكادو الزم است با عنايت به رفتار خاص گل

در شمال . مناسب انجام شده و ميوه كافي تشكيل شودو تلقيح افشانيگردهتا اشند در مجاورت هم قرار داشته ب

نقشه كاشت به فراواني باالتري دارند الزم است) Bتيپاز(Zutanoو ) Aتيپاز ( Hassدو رقمايران كه
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رقام تجارياز اين افراواني محصول در حداكثر بوده و بتوان افشاني گردهكارايي اي طراحي شود كه گونه

.برداشت كرد

با اي و تك جنين است كه، دو لپهدرشتبسيار بذر .سته تك بذري استنوعي ميوه آووكادو : ميوه-3

تابه ضخامت تواند و ميوابسته به نژاد بوده ضخامت پوست ميوه . پوشيده شده استيضخيمبر گوشتي وميان

هاي روزنهكمتر از تعدادبسيار كه است هزار روزنه 30تا 20دارايسطح پوست ميوه. متر هم باشدسانتي65/0

هاي مختلف سبز تا از سايهتواندميهاي رسيده داراي طيف وسيعي است و رنگ پوست ميوه. يك برگ است

به رنگ زرد مايل به )گوشت روغني(بر ميان. يل به قرمز در نوسان باشدازرد مايل به سبز و از قرمز تا خرمايي م

اگزوكارپ پوسته چرمي روي .وزن ميوه استدرصد40.7تا 7.8معادلتا زرد روشن و ميزان روغن آنسبز 

تواند ميهم شكل ميوه . گرددميوه، مزوكارپ بافت پارانشيمي گوشت ميوه و اندوكارپ بذر ميوه محسوب مي

بر در زمان برداشت ادو آووكوزن هر ميوه بندي شودگرد، بيضي و مخروطي تقسيمحالت به سه بر حسب رقم 

.كيلوگرم متغير است2گرم تا 50از شرايط آب و هوايي و مديريت باغحسب رقم، 

انواع ميوه آووكادو با هسته بزرگ آن

رشد و نمو ميوه آووكادو

منحني رشد ميوه آووكادو سيگموئيد . كشدماه طول مي12تا 6از زمان تشكيل ميوه تا رسيدگي محصول 

مرحله تقسيم سلولي در آووكادو . شودده است كه به دو مرحله تقسيم سلولي و بزرگ شدن سلولي تقسيم ميسا

به همين . كندغيرمعمول بوده و برعكس ساير درختان ميوه تا زمان باقي ماندن ميوه روي درخت ادامه پيدا مي

هاي موجود در ميوه ز آنكه به اندازه سلولبيش اتفاوت اندازه ميوه بين ارقام مختلف آووكادو دليل اصلي دليل 

تر از رقمي كه تعداد سلول بيشتري دارد بزرگعبارت ديگر، ميوه به . ها ربط داردمربوط باشد به تعداد سلول
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در زمان بلوغ تجاري ارتباط آوندي پوشش بذر با گوشت ميوه قطع شده و . كمتر استتعداد سلولبا رقمي  

بذر ارزش هاي بيميوه.بذري در آووكادو به دليل پديده استنوسپرموكارپي استبي.درشد بذر متوقف مي گرد

ياcukesاصطالحاً هاي بي بذر آووكادوبه ميوه. دار هستندهاي بذربرابر كوچكتر از ميوه10تجاري نداشته و 

cocktail 6(گويندمي(

بذر آووكادوميوه بي

ام تجاري آووكادوميوه هاي كامل در ارق

:مناطق مناسب كشت و پرورش آووكادو

مكزيك، شيلي، جمهوري دومينيكن، اندونزي، آمريكا، كلمبيا، پرو، كنيا، برزيل و چين كشورهاي

اما كشت آن در نيوزيلند و استراليا نيز در حال . اندگزارش شدهكننده آووكادو ترين كشورهاي توليدمهم

.گسترش است

. هم به خوبي گسترش داردگرمسيرينيمهآووكادو بومي مناطق گرم و مرطوب است اما در مناطق بطوركلي 

تا 750مورد نياز آن گراد كمتر باشد و ميانگين بارندگي ساالنه درجه سانتي14ميانگين دما در تابستان نبايد از 
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بايستي درختان آووكادو را باشد متر ميلي500كمتر از ساالنه بارش ي كه متوسطدر شرايط. متر استميلي1250

)4(.آبياري نمود

براي كشت و كار آووكادو مساعد است اما ) بخصوص استان مازندران(در ايران مناطق شمالي كشور 

ارزش غذايي باالي اين ميوه، كشت و پرورش آن در شمال كشور گسترش چنداني پيدا نكرده به رغم سفانه أمت

.است

آووكادونژادهاي

. اندمنشأ گرفته) West Indian(رقام تجاري آووكادو از سه نژاد گواتمااليي، مكزيكي و هند غربي ا

هايي از دو نژاد گواتمااليي هايي كه در باغداري پيشرفته مورد استفاده هستند شامل دورگبخش عمده رقم

رمسيري كاليفرنيا و رقم در حال حاضر بهترين رقم در منطقه نيمه گ) Furet(رقم فيورت . و مكزيكي است

. باشداي خنك ميگرمسيري مديترانهترين رقم براي آب و هواي نيمهمناسب  (Hass)هس 

به سرماست اما به شوري ترين نژادمقاومگرفته و أاز مناطق مرتفع كشور مكزيك منش:نژاد مكزيكي-1

دهيگلماه پس از 8تا 6در عرض مدتوگرم دارند250ي ريز كه وزني كمتر از هاميوهوجود . حساس است

داراي پوستي نازك و صاف و در اين نژاد هاميوه.هاي خوبي براي اين نژاد باشدتواند معرفميشوندميرسيده 

و باالتر از تمام % 30ميزان روغن بيش از . بذري درشت هستند كه اتصال ناچيزي در حفره مركزي ميوه دارد

.نژادهاي ديگر است، 

رشد گرمسيريدر مناطق .آمريكاي مركزي استكم ارتفاعاين نژاد بومي اراضي :نژاد گواتمااليي-2

گرم و 600ي آن نسبتاً درشت با وزني بيش از هاميوه. مقاومت آن به سرما كمتر از نژاد مكزيكي استوكرده 

پوست ميوه اين . دداراه زمان نياز م12تا 9تا رسيدن محصول بهدهيگلاز زمان . متصل به دم ميوه بلندي هستند

است به سختي به گوشت چسبيده كوچك وبذر. استنژاد ضخيم و شكننده بوده و سطح آن اغلب زگيل مانند 

.درصد در نوسان است15تا 8آنو محتواي روغن 

گرم بومي مناطق كم ارتفاع آمريكاي مركزي مانند كلمبيا بوده و مناسب مناطق :west indianنژاد-3

اياندازهاين گروه ميوه در . ارقام اين نژاد به سرما حساس ولي به شوري خاك مقاوم هستند. و مرطوب است

ي بلند متصل است و براي رسيدن كامل هاميوهبه دم هاميوه. داردمتوسط با پوستي صاف ولي چرمي و صيقلي

ميزان روغن ميوه در . اندسختي به گوشت چسبيدهبذرها درشت و به . ماه زمان نياز دارند9به دهيگلاز هنگام 

مقاومت اين نژاد به سرما از ساير نژادها كمتر . درصد در نوسان است10تا 3حد پاييني بوده و بين
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 westهاي ديگر است و از اين نظر نژاد بيشتر از رقمارقام مكزيكي مقاومت به سرما در بطوركلي .است

indianمانندهايي دورگبنابراين . انده خود اختصاص دادهها را بترين رقمحساسZutanoوBacon  به

هستند Hassسرما مقاوم تر از رقم گواتمااليي و متداول

مقايسه صفات برگزيده سه نژاد آووكادو

نژاد مكزيكينژاد گواتماالئيwest indianنژادصفت 

اقليم

تحمل سرمايي

تحمل شوري

رنگ برگ

بلوغتايدهگلطول دوران 

درشتي ميوه

رنگ ميوه

ضخامت پوست ميوه

سطح پوست ميوه

اندازه بذر

حفره بذر

مقدار روغن

الياف گوشت ميوه

طعم گوشت ميوه

گرمسيري

حداقل

حداكثر

زرد رنگ پريده

ماه5

رمتغي

مايل به قرمزسبز

متوسط

درخشان

متغيير

متغيير

كم

كمترازمعمول

شيرين تر،ماليمتر

يگرمسيرنيمه

متوسط

متوسط

سبزمايل به قرمز

ماه يا بيشتر12

رمتغي

سبز

ضخيم

زبر و خشن

ريز

چسبيده به بذر

زياد

كمترازمعمول

خيلي شيرين

گرمسيرينيمه

حداكثر

حداقل

سبز

ماه6

ريز

معموالً تيره

خيلي نازك

معمولي

درشت

جداازبذر

حداكثر

معمولي

شيرين
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از آووكادو در نقاط مختلف جهان وجود دارند كه در اينجا به ارقام متنوعي:ترين ارقام آووكادومهم

)2(شودميكه برخي از آنها در ايران هم وجود دارند پرداخته مهمترين ارقام 

Hassرقم-1

در  Rudolph Hassتوسط و از نژاد گواتمااليي منشأ يافته استتصادفي اين رقم به عنوان يك دانهال 

داراي هاميوه. گرديداين رقميفيت مناسب و عملكرد باال سبب انتخابك.نتخاب شددر كاليفرنيا ا1935سال 

در هنگام رسيدن به رنگ ارغواني هستند كه گرم 400تا 140بدون گردن و با وزن متوسط و گرد بودهاندازه 

دو در جهان ترين رقم آووكامحبوب Hassرقم.تعلق داردAبه گروهاين رقمدهيگلتيپ . در مي آيند

نيا، شيلي، كاليفردر نيوزيلند، هم اكنون. جهان به سرعت در حال توسعه استگرمسيرينيمهاست كه در مناطق 

آووكادو را به خود درصد توليد 30و 73،70، 80، 90، 96فريقاي جنوبي به ترتيب حدوداسپانيا، استراليا و آ

نسبت به رقماين رقم . باشدميكمي و كيفي اين رقم كه نشان دهنده پتانسيل باالي اختصاص داده است 

Fuerteتر استعملكرد باالتري دارد و ديررس  .Has زودبارده و با باردهي منظم است اما نگهداري رقمي

. گرددميطوالني مدت ميوه روي درخت سبب تشديد پديده سال آوري

Fuerteرقم-2

 Carlتوسط در كشور مكزيك 1911در سال ست كه دورگي از نژادهاي مكزيكي و گواتمااليي ا

Schmidt كاليفرنيا نشان داد به1913به سرماي شديد سال كه مقاومت بااليي به دليل انتخاب گرديد و

Fuerteبعد از اين رقم .شدگذاري به معني سخت و مقاوم نامHassترين ارقام آووكادو در ، يكي از محبوب

 Bتيپدهيگلاز نظر Fuerte. ترين رقم آووكادو در آفريقاي جنوبي استاين رقم مهم. جهان است

درصد 26تا 18داراي وگرم 500تا 200ي بينميوه مخروطي شكل با گردن باريك، با وزن. شودميمحسوب 

به سرمازدگي دهد، از خود نشان ميبه سرما كهمقاومت متوسطيبه رغم و اين رقم زودرس بوده . استروغن 

به سرما اين رقم آستانه مقاومت . آن دچار آسيب خواهند شدي كوچك هاميوهها و گلحساس بوده و اره به

گرمسيريمناطق تر از مناسبگرمسيرينيمهاقليم كاشت دراين رقم براي. باشدميگراد درجه سانتي-2/8

است

Reedرقم-3

Jamesتوسط، 1948در سال كه احتماالً يك دورگ گواتمااليي است اين رقم  Reed  در كاليفرنيا

ي اين رقم گرد با اندازه متوسط تا بزرگ هاميوه.گيردقرار ميAدر گروهدهيگلاز نظر تيپ . انتخاب گرديد



١٥

. است Hassماه بيشتر از انباري آن حدود يكاين رقم ديررس بوده و عمر. .استگرم 680تا 270و وزن 

. هاي پرتراكم استدر باغو مناسب پرورش ردزودبارده و عملكرد بااليي دا

Zutanoرقم-4

 Bدهيگلاز نظر تيپ . در كاليفرنيا انتخاب گرديدكه نژاد مكزيكي و گواتمااليي استدورگي از 

زودرس بوده رقمي . .هستندگرم400تا 200گرد تا مخروطي با اندازه متوسط و وزن هاميوه. گرددمحسوب مي

اين رقم عملكرد باال و ثابتي داشته و مقاومت به . انبارماني كوتاهي دارنداز رسيدن به مرحله بلوغ پس ها ميوهو 

اين رقم به عنوان يك پايه مناسب در . درجه سانتيگراد است-3/3آستانه مقاومت به سرما . ن باالستآسرماي 

 Hassبسيار خوب براي رقمدهنده يك گرده. شودميهاي آمريكا و آفريقاي جنوبي نيز استفاده نهالستان

مورد  Hassرقم افشانيگردهاز اين رقم براي در ايران نيز كه شودميبنابراين توصيه و شودميمحسوب 

.باشدمياين رقم يكي از ارقام كشت شده در شمال ايران . قرار بگيرداستفاده 

Summer Fuerteيا   Ryanرقم-5

در  Edward R. Ryanتوسط 1927كه در سال و گواتمااليي است دورگي از نژادهاي مكزيكي

450تا 250با اندازه متوسط و وزن شكل ميوه مخروطي . است Bتيپدهيگلاز نظر . كاليفرنيا انتخاب گرديد

در حاليكندمي، در شرايط آب و هوايي خنك محصول كمي توليد .شودمحسوب ميرقمي ديررسو گرم

.استبسيار مقاوماين رقم به سرما. آفريقاي جنوبي محصول بااليي داردگرمسيريمهنيكه در مناطق 

Baconرقم-6

از نظر  .در كاليفرنيا انتخاب گرديد1928كه در سال استدورگي از نژادهاي مكزيكي و گواتمااليي

اين . باشدميگرم  500تا 170ميوه اين رقم گرد و اندازه آن متوسط تا بزرگ با وزن . است Bتيپدهيگل

آستانه مقاومت . كندميمحصول باالتري توليد Fuerteرقم مقاوم به سرما بوده و در مناطق خنك نسبت به رقم

حساس به آفات و آنتراكنوز گرمسيرينيمهاين رقم در مناطق مرطوب . گراد استدرجه سانتي-4/4به سرما 

.شودميمحسوب  Hassبراييبسيار مناسبدهنده گردهيك  Bacon. است

7-Lamb Hass

اين رقم . نتخاب گرديداBobLambهاي كشت شده در باغ از دانهال1996تا 1990اين رقم در سال 

باالتر درخت و كيفيت تر جثه كوچكميوه ، تر اندازه بزرگهاي قابل توجهي از جمله برتري، Hassنسبت به 

.شودميسوختگي ي آن كمتر دچار آفتابهاميوهه است و اين رقم مناسب كشت انبو. باشدميميوه 
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Pinkertonرقم-8

به شخصيتوسط 1959كه در سال است Rinconو Hassو احتماالً دورگي از ارقام گواتمااليييرقم

× Rinconدر كاليفرنيا يافت شد و احتماال هيبريد Pinkertonنام  Hass به 1975اين رقم در سال . است

در هاميوه.قرار دارد Aدر گروهدهيگلتيپ از نظر Pinkerton. يك رقم نيمه پاكوتاه ثبت گرديدعنوان

تا 230اندازه ميوه متوسط با وزن . شوندميداراما در آب و هواي معتدله گردنبوده مخروطي شكل اقليم گرم 

آن نسبت به هر رقم مدت والني طماني همين امر دليل انباررسد كه اين رقم به كندي مي. باشدميگرم 245

آستانه تحمل . است Reedو Hassبه سرما مشابه ارقامآن و مقاومت و پربار است زودبارده .ديگري است

اين رقم مقاوم به آنتراكنوز بوده و در آفريقاي جنوبي و فلسطين . باشدميگراد درجه سانتي-2اين رقم يسرماي

.داردخوبي ش اشغالي كشت و پرورش آن گستر

آووكادو در جهانتجاريترين ارقاممهم

:ساير ارقام آووكادو عبارتند از

Ettinger،Edranol،Sharwil،Shepard،Wurtzيا( Wertz, Minicado, 

Littlecado) ،Lula ،Lyon ،Nabal ،Jim ،TopaTopa ،Guwen ،Ganter ،Whitsell ،

Stewart،Sirprize،Frazer،Anaheim ،Bernecker،Beta،Black Prince،Booth  ،

Booth ،Booth ،Brookslate ،Choquette،Hall،Lisa،Loretta،Miguel،Monroe ،

Nesbitt ،Simmonds،Nadir ،Tonnage ،Waldin ،Donnie ،Dr. Dupuis ،Hardee ،

Pollock،Taylor.
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.

هاي ازدياد آووكادوروش

دير بارآور هاي بذري نهاليي هانهال..تكثير كردقلمهوپيوند ،بذركشتتوان به سه روشرا ميآووكادو

. مادري نخواهد بودميوه آنها مثل درختتبوده وكيفي

:ازدياد از طريق بذر

5/5در خزه يا ماسه در دماي نگهداري بذر ولي هفته است3تا 2حداكثر و طول عمر بذر آووكادو كوتاه 

برداشتن پوسته بذر قبل از كشت به باال رفتن ماه افزايش دهد 8تواند طول عمر بذرها را تا گراد ميسانتيدرجه 

تيرام يا كاپتان ي مانندهايكشبذرها در بستر كاشت با قارچضدعفوني . سرعت جوانه زني كمك خواهد كرد

شروع سال 10تا 8پس از معموالًوكادو آودرختان بذري باردهي .خواهد شدچ هاي خاكزيرقاسبب نابودي 

.)5(از كيفيت مناسبي برخوردار نيستتوليدي نيز اغلبو محصولشده 

انواع بذر آووكادو در داخل ميوه

دانهال بذري آووكادو
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:پيونديازدياد

ي بذري در هانهالژنتيكي تنوع . شودميي بذري انجام هانهالپيوند جوانه روي با آووكادو تجاري تكثير 

هاي آهكي حمل به شوري و خاكتوريشه فيتوفترايي ارتباط با برخي صفات مطلوب مثل مقاومت به پوسيدگي 

به كه West Indianي نژاد هانهالدا. اي را در توليد تجاري آووكادو ايجاد نمايدتواند مشكالت عمدهمي

هاي نژاد مكزيكي كه دانهالشوند به مناطق گرمسيري سازگاري بيشتري دارند در حاليپايه استفاده ميعنوان

تحمل به كه فلسطين اشغالي مناطقي مانند در . اندگرمسيري سازش بيشتري يافتهتر نيمهبراي رشد در مناطق خنك

هاي كه به شوري و خاكWest Indianي از نژادارقاممعموالً باشد خوردار شوري از اهميت بيشتري بر

. گيرندمورد استفاده قرار ميبه عنوان پايه بااليي دارند باالتري آهكي تحمل 

كرد و دقت داشت تا برداشت شده جدا و كامالً رسيده ي سالم هاميوهاز رابذرهابراي تكثير بذري ابتدا بايد 

بذرها براي مدت نيم ساعت در آبي با . باشندSun-Blotehمانندبيماري ويروسيهرگونه فاقد يدرختان مادر

در كشت بذر . گيرندجه تيمار شده سپس در محلي سايه براي خنك و خشك شدن قرا ميرد50دماي 

پيوند انجام ا عملياتههايي كه روي آنپايه. شودگندزدايي شده انجام ميخاك  پر شده از هاي نايلوني گلدان

مجاورتي، هاياز پيوندمعموالً. متر قطر داشته باشندميلي6بوده و بايستي حداقل ماهه 8تا 4معموال شودمي

سال قبل از اجراي پيوند و در زمستان پيوندك شاخهتهيه . شودميآووكادو استفادهتكثير جانبي و اسكنه براي 

شاخه بهتر است طول . شودانجام ميهاي رشدي باشند فاقد جستكههاي در حال خواب و انتهايي از شاخه

جوانه 3حداقل بوده و متر سانتي12تا 10حدودشود هاي انتهايي درختان سالم تهيه ميكه از رشدپيوندك

.باشدداشته رويشي 

بستر .ار بگيردتر بذر در پايين قركه بخش عريضاي باشد كه بسترهاي گلداني بايد به گونهبذرها در كاشت 

هاي پيوندي بطور نهال.بان انجام شودبايد زير سايشاخه عمل پيوند .كشت بايد از زهكش خوبي برخوردار باشد

دهند كه از نظر اقتصادي و بازگشت سرمايه اهميت محصول ميشاخه پيوند اجراي سال از 3تا 2معمول پس از 

. زيادي براي باغداران دارد

در اين . اي پيوند جوانه مورد استفاده براي آووكادو شامل پيوند قاشي و سپري استهترين شيوهمعمول

. )5(شودهاي فصل جاري انتخاب پيوندك از قسمت پايين شاخهپيوندها الزم است كه 
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مراحل پيوند جوانه در آووكادو

:آووكادوايقلمهازدياد

در عين حال بايد دانشت كه . آن مشكل استزايي دليل سخت ريشهبهزني تكثير آووكادو از طريق قلمه

وجود برگ .شوندميدار ي درختان مسن ريشههاقلمهتر از گياهان جوان خيلي راحتي برداشت شده از هاقلمه

تتركيباكش در بستر و همچنين استفاده از هاي قارچ، بكار بردن محلولپاشمه، استفاده از سيستم هاقلمهروي 

تاچهارهاي حدود با غلظت)IAA(يا ايندول استيك اسيدو )IBA(ايندول بوتيريك اسيدمانند زايي ريشه

يا هاي اواخر پاييز قلمهزايي ريشه.هاي آووكادو شوددار شدن قلمهتواند سبب تسهيل ريشهام ميپيهزار پيشش 

خشبي ي نيمههاقلمهبا نتايج تحقيقات انجام شده .استهاي بهاره و تابستانهبهتر از قلمههزمستانهاي قلمه

پاش در سيستم مهايندو بوتيريك اسيد ppm 6000غلظتآووكادو نشان داده است كه استفاده از دار برگ

زايي ترين درصد ريشدر اين تحقيق مشخص شد كه پايين. به دنبال داشته باشدزايي بااليي را تواند ريشهمي

. بوده است) بدون تيمار هورموني(خشبي شاهد ي هاقلمهمربوط به 
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دارخشبي برگقلمه نيمهخشبي بدون برگقلمه نيمه

از اين گواتمااليينژادست و زاريشهكامالً سختWest Indianنژاد ليوزا ريشهتقريباً سهلمكزيكينژاد 

را در ساقه اليه اسكلرانشيمي پيوسته برخي پژوهشگران وجود يك .گيردواسط اين دو قرار ميدر حدلحاظ 

سن ،رقم، پس نوع قلمه. داننداين ارقام ميهاي قلمهزايي ريشهسهلعلت عدم زاي آووكادو ارقام سخت ريشه

بستر تركيب ماسه و پراليت بكار رفته در تهيهباالخرههورمون و بكار برده شده غلظت ،درخت مادري قلمه

شده باشند الزم است ها در بهار و تابستان گرفته اگر قلمه.تأثير داردهاقلمهزايي ريشهدرصد و سرعت در كاشت

نيز ي پائيزه هاقلمهبراي . باشدآفتاب ها سايهمحل كاشت قلمهو مجهزمتناوبپاشمهسيستمبه بستر كاشت كه 

.استفاده كردپاگرما از بايد 

سن درختان،ثير عوامل متعددي از جمله رقم،آوري در آووكادو يك مشكل اساسي است و تحت تاسال

، آفات و هاي محيطي مانند كم آبي در زمان شكوفايي گل از جمله تنشميزان محصول سال قبل، شرايط اقليمي

.)5(باشدها و مديريت باغ از جمله تغذيه، آبياري و هرس ميبيماري

:مديريت باغ آووكادو

سالگي به حداكثر 14تا 12كنند و در سن شروع به باردهي ميسال پس از كشت6تا 4درختان آووكادو 

اصله در هكتار در باغداري 2500در باغداري سنتي تا در هكتار اصله 200فاصله كشت از . رسندباروري مي

سال است كه البته با مديريت مناسب تغذيه و 30تا 25اقتصادي درختان آووكادو عمر.متراكم متغير است

و دهيگلدليل وضعيت ه در احداث باغ آووكادو ب. استافزايش قابل همچنين انجام هرس ساليانه آبياري و 

تلقيح گل و در نتيجه وافشانيگردهتا در باشدوجود Bو Aاز هر دو گروه ارقام كاشته شده بايد افشانيگرده

شود تا محصول استفاده اي قلمهپيوندي ياهاياز نهالهمچنين الزم است. كمك كنندهم به ميوه نشستن به 

ميزان عملكرد متوسط آووكادو . توليدي از كيفيت مورد نظر برخوردار بوده و بازارپسندي الزم را داشته باشد

.تن در هكتار مي توان افزايش داد30تن در هكتار است ولي با مديريت صحيح اين ميزان را تا20تا 10
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هاي با تهويه ضعيف به خصوص در مناطق مرطوب در باغ. تتهويه در باغ آووكادو بسيار مهم اس

.)3(خواهد بودبسيار ويرانگر و مخرب) (phytophthoraپوسيدگي فايتوفترايي بيماري گرمسيرينيمه

برداشت و فيزيولوژي پس از برداشت ميوه آووكادو

. استميوهميزان روغندرصد ماده خشك و عبارت از آووكادو ميوه برداشت فيزيولوژي ترين شاخص مهم

شاخص به عنوان محتواي رطوبت گوشت ميوه از و مكزيك در آفريقاي جنوبي از جمله البته در برخي كشورها 

رسيدن Hassرسيده بودن ميوه براي رقم مكزيك شاخص به عنوان مثال در . شودرسيدن ميوه استفاده مياصلي 

18تواند از وابسته به نوع رقم بوده و ميميزان روغن شاخص. درصد است23ميوه به حدوددرصد ماده خشك 

باشد.درصد متغير26تا 

و با توجه به طبيعت فرازگرا بودن كنند ميبراي فروش تجاري  در مرحله سبز برداشت هاي آووكادو را ميوه

وكادو پس از وآميوه .هاي سبز برداشت شده را در معرض گاز اتيلن سبززدايي نمودتوان ميوهاين ميوه مي

هنگام رسيدن و در مرحله اوج تنفسي به سرما حساس هاميوه. برداشت به دليل نارس بودن قابل مصرف نيست

گوشت ميوه پس از رسيدگي كامل طعم كره داشته .بوده اما پس از اوج تنفسي حساسيت كمتري به سرما دارند

)6(و ارزش تغذيه اي بااليي دارد

ي گرمسيري و هاميوهبه دليل اينكه آووكادو جزو :آووكادوكنولوژي و نگهداري ميوهت

بهترين دما براي انبارماني آووكادو دماي . توان آن را در دماي پايين انبار نمودآيد نميبه شمار ميگرمسيرينيمه

را  Hassالبته برخي ارقام مانند. درصد است95تا 85گراد و بهترين ميزان رطوبت نسبي درجه سانتي7تا 3

توان در هفته نگهداري كرد و ارقام ديگر آووكادو را مي4گراد به مدت درجه سانتي5تا 4توان در دماي مي

درجه سبب 5البته نگهداري طوالني مدت آووكادو در دماي زير . انبار كرددرجه به مدت دو هفته 8تا 6دماي 

.گرددآشكار شدن عاليم سرمازدگي مي

با تنظيم . نيز نگهداري كردكنترل شده اتمسفر با گراد در انبار درجه سانتي7ن در دماي توايآووكادو را م

توان آووكادو را به مدت حداقل درصد مي4درصد و دي اكسيد كربن به ميزان حداقل 2اكسيژن انبار به ميزان 

25تا 20روز در دماي 2تا 1را به مدت هاميوهتوان رساندن ميوه آووكادو، ميبراي .هفته نگهداري كرد10

.)6(درصد قرار داد95گراد و رطوبت نسبي درجه سانتي

راي اسيدهاي آمينه مختلف اچرب است و دميوه آووكادو :ميوه آووكادوتركيبات شيميايي

در تحقيقات جديدي . باشدمي Tyrosineو تيروسينTryptophaneتريپتوفانCystineمانند سيستين

در ( دانه گياه دراي مقدار كمي . در آووكادو ثابت شده است آنتي بيوتيكد چند نوعكه انجام شده وجو
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اين روغن غليظ و سفت و به رنگ زرد مايل به سبز بوده كه دراي بو و . است روغن)درصد2حدود 

درصد روغن هاي اشباع شده مانند اسيد 7روغن دانه آووكادو دراي حدود . طعمي مطبوع است 

، اسيد  Arachidic Acidاسيد آراشيديك Steraric Acidد استئاريكو اسيPalmiticپالمتيك

 Oleicدرصد روغن هاي اشباع نشده مانند اسيد اولئيك80و در حدود  Myristic Acidميريستيك

Acid و اسيد لينولئيكLinoleic Acid 6(باشدمي( .

:در يكصد گرم آووكادومقدار مواد و ويتامين هاي موجود

مقدارموادمقدارمواد
كالري150انرژيگرم80آب

گرم14چربيگرم8/1پروتئين

ميلي گرمCa8كلسيمگرم5مواد نشاسته اي

ميلي گرمFe5آهنميلي گرمP35فسفر

واحدE250ويتامينميلي گرمK600پتاسيم

ميلي گرمB108/0ويتامين ميليگرمB215/0ويتامين 

ميليگرمC12ويتامين لي گرمميB34/1ويتامين 

 P  ،C ،Kويتامينهاي مختلف مانندراياروغن آووكادو د:آووكادووبهداشتيخواص داروئي

 ،H  ،E ،D  ،B ،A هايي آووكادو سرشار از آنتي اكسيدان.بنابراين ارزش غذايي زيادي دارد. باشدمي

نفخ و گاز معده را از و استمعدهبخصوص بدن دهتقويت كنن، كندها مقابله مياست كه با انواع بيماري

و موادقندچون آووكادو .مفيد استبه كم خوني مبتاليانبراي ساز است و خونآووكادو.بين مي برد

و كندميخستگي را برطرف .دارند نيز مناسب استبيماري قنداي كمي دارد براي آنهايي كهتهنشاس

در زير به بعضي .است رماتيسمضدروغن آووكادو.راي تريپتوفان است ازيرا دكندميبيخوابي را درمان 

 .شودها ميها و رودهو عملكرد صحيح ريهكبداين ميوه سبب تنظيم كار .شودمياز خواص آووكادو اشاره 

در زير خالصه كندهاي قرمز خون كمك ميباشد كه به تشكيل گلبولآووكادو منبع ماده معدني مس مي

.اي از فوايد اين ميوه ذكر مي گردد

اين كاروتنوئيد مانند يك آنتي اكسيدان . لوتئين استالعادهآووكادو منبع فوق:هاسالمت چشم-1

ي همچنين حاوي اين ميوه. آوردهاي مربوط به چشم پيشگيري به عمل ميكند و از ابتال به بيماريعمل مي

مصرف .باشدمي Eو همچنين ويتامينا كاروتن بتكاروتنوئيدهاي ديگري مثل گزانتين، آلفا كاروتن و 
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هاي اشباع كه سرشار از چربي(مواد غذايي حاوي كاروتنوئيدها مانند ميوه و سبزيجات به همراه آووكادو 

. شود كه بدن شما بيشترين ميزان اين مواد مغذي را جذب كندباعث مي) نشده ي مونو است

بدن به اين . گرم فيبرهاي حلّال و غير حلّال است3.4نصف آووكادو حاوي :يالغربه كمك -2

عالوه بر اين، فيبرهاي حلّال . فيبرها نياز دارد تا عملكرد سيستم گوارش بدن را در شرايط مطلوبي نگه دارد

شوند كه مدت زمان براي همين باعث مي. دهند كه گلوسيدها با سرعت باال جذب بدن شونداجازه نمي

ي فعال اين اسيدهاي چرب وظيفهكهي داشته و همچنين حاوي اسيد اولئيك استتري احساس سيرطوالني

. كندكردن بخشي از مغز را بر عهده دارد كه فرمان احساس سيري را صادر مي

باشد و اجازه ي مونو مفيد ميهاي اشباع نشدهآووكادو سرشار از چربي:كنترل قند خون-3

داشتن يك رژيم غذايي سرشار از . مي خون به يكباره باال بروددهد بعد از صرف غذا ميزان گليسنمي

متأسفانه وضعيت مقاومت به انسولين . تواند حالت مقاومت به انسولين را به هم بزندهاي مفيد حتي ميچربي

تحقيقات نشان داده است . شودمنجر ميديابتشود كه رفته رفته به باعث تثبيت طوالني مدت گليسمي مي

.تواند ترشح هورمون انسولين را مهار كند، بنابراين براي جلوگيري از گرسنگي مفيد استكه آووكادو مي

. باشدميمفيد براي قلبآووكادو سرشار از مواد مغذي و تركيبات : آووكادو و سالمت قلب-4

داراي ماده آووكادو. دهدهاي قلبي را كاهش ميفوالت موجود در آووكادو خطر سكته و ابتال به بيماري

-beta)اي به نام بتاسيتواسترول sitosterol)بتاسيتواسترول يك استرول گياهي است كه به . باشدمي

آنتي اكسيدان، يك  Eهمانطور كه مي دانيد ويتامين.كندخون كمك ميطبيعي كلسترولحفظ مقادير

هاي آزاد كلسترول به وسيله راديكال-LDLقوي است و به دليل داشتن همين خاصيت، از آسيب

. كندجلوگيري ميبيماري هاي قلبيآووكادو از بروز . جلوگيري مي كند

ي بدن به يك فنجان آووكادو، يك چهارم نياز روزانه: نقش آووكادو در سالمت جنين-5

را هاي مادرزادي جنينناهنجارياين ويتامين خطر ابتال به . كندرا تأمين مييد فوليكاسفوالت يا همان 

. دهدكاهش مي

. ، براي زيبا سازي پوست مفيد است Eآووكادو به دليل غني بودن از ويتامين:زيبائي پوست-6

ند و به پوست شادابي يكن آووكادو بهترين كرم براي پوست است زيرا به آساني درپوست نفوذ مروغ

هاي صورت و جلوگيري چين و چروكنو باالخره آووكادو بهترين ماسك براي برطرف كرد. دهد مي

از پيدايش آن است 
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مكملدهد كه مصرفمطالعات نشان مي:نقش آووكادو در كنترل بيماري هاي عفوني-7

با افزايش سن، ميزان مواد مضر در بدن . مفيد استافراد مسنبراي تقويت سيستم ايمني بدن  Eويتامين

نآووكادو به دليل سرشار بودن از ويتامي.تواند مقدار آنها را كاهش دهدمي Eيابد كه ويتامينافزايش مي

E تواند نقش يك مكمل را ايفا كند، مي .

براي استفاده فوري آووكادوهايي را بخريد كه وقتي :آووكادوو مصرف نگهداري گيچگون

براي اينكه آووكادوهاي سفت برسند، آنها را براي چند روز، با يك . دهيد كمي نرم باشندآنها را فشار مي

هستند، اما ويتامين Eاگر چه بسياري از غذاها حاوي ويتامين.در يك پاكت كاغذي قرار دهيدموزعدد 

E آووكادو اين خوبي را دارد كه براي خورده . رودموجود در اكثر آنها، در طي عمل پختن از بين مي

آووكادوها را پس از شستن از .شودمصرف ميشدن، نياز به هيچ عملي ندارد و به همان شكل خام و تازه 

توانيد آن مي .بعد يك كارد در وسط آن فرو كنيد و آن را بچرخانيد تا هسته اش خارج شود. وسط ببريد

را با پوستش سرو كنيد، و يا آن را از پوست جدا كرده و براي سوپ يا ساالد استفاده كنيد، و يا با آن يك 

توان با آن يك هاي قابل هضم دارد و مييوه روغني است و چربيآووكادو يك م .سس درست كنيد

روش ديگر براي تهيه سس اين است كه آن را پوست .سس سالم به همراه سبزيجات خام درست كرد

.سپس سس حاصل را روي نان بماليد و ميل كنيد. كنده و خرد كنيد و نمك و كره به آن اضافه كنيد
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