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 های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی یافته علمینشریه   
 1401، سال 2، شماره 11جلد 

 

 زودرس گیالس  رقم جدید  ، توس
 

Tous, the new early ripening sweet cherry cultivar  

 

 3بينا سيما و 3ايرواني ابوالفضل ،3جاللي ، آرزو 2ناصر بوذری ،1گنجي مقدم

 

 منابع و اشیاورزی آموزش و تحقيقات مراز باغي، و زراعي علوم تحقيقات بخش ترتيب، دانشیيار و اارنینا ،، به3و   1

 .ايران مشهد، اشاورزی، ترويج و آموزش تحقيقات، رضوی، سازمان خراسان طبيعي

 ترويج و آموزش تحقيقات، شای معتدله و سیردسیيری، موسیتیه تحقيقات علوم باغباني، سیازماندانشیيار، ژووششیهدم ميوم   -2

 .ايران ارج، اشاورزی،
 

 21/10/1401تاریخ پذیرش:         10/04/1401تاریخ دریافت: 
 

 چكیده
های تحقیقاتی در نشریه علمی یافته.  زودر  گيال رقم جديد    ،تو .  1401س.    ،بینا و، ا.  ایروانی آ.،  ،یجالل  ،بوذری، ن. ا.،    گنجی مقدم،

 . 109 -119(: 2) 11گیاهان زراعی و باغی 

 

باشد.  اصالحی می های  معرفی ارقام زودرس و با کیفیت باالی گیالس به دلیل اهمیت اقتصادی از اهداف مهم برنامه 

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع    در   گیالس های  آوری ژنوتیپ همگام با برنامه شناسایی، ارزیابی و جمع 

پنج پروژه تحقیقاتی از طریق سلكسیون   5سال و با اجرای  20به مدت  1377از سال مشهد، در  طبیعی خراسان رضوی 

نتایج بیش از یک دهه بررسی نشان داد که رقم توس دارای    . معرفی گردید های بومی، گیالس توس  از بین ژنوتیپ 

عادت رشد گسترده و قدرت شاخه زایی متوسط است. گلدهی رقم توس از هفته اول فروردین آغاز و در هفته چهارم  

رس و سیاه  اردیبهشت آماده برداشت است. بررسی گرده افشانی نشان داد که این رقم خودناسازگار است و ارقام دوم 

گرم در مقایسه با   6/ 2شود. متوسط وزن میوه رقم توس  مشهد به عنوان ارقام گرده دهنده مناسب و سازگار پیشنهاد می 

  طول دم میوه گرم باالتر است.    3/ 8 ترین رقم خارجی( گرم و دالمارکا )زودرس   4/ 9 ترین رقم داخلی( عدلی )زودرس 

  2/ 4  گیرد. طول دم میوه رقم توس با میانگین گیالس مورد استفاده قرار می   از جمله صفاتی است که در شناسایی ارقام 

و   تر است. باال بودن متوسط وزن میوه متر( کوتاه سانتی   3/ 63متر( و دالمارکا ) سانتی   3/ 72متر نسبت به رقم عدلی ) سانتی 

د منجر به افزایش ارزش اقتصادی  رو کوتاه بودن طول دم میوه رقم توس از جمله مزایای این رقم بوده که انتظار می 

 و بازارپسندی بیشتر آن گردد. 

 

 زودرسی   میوه،   وزن   توس،   رقم   خودناسازگاری،   : کلیدی  های واژه 
 

 
05138717071تلفن:                            e.ganji@hotmail.comنويتندم متئول: 

10.22092/rafhc.2023.351834.1261 
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 مقدمه

 جنس  در  را  گيال   نییینییاسییییانگيییام  ااثر

 نمايند.مي  بندیتقتيم رزاسه خانوادم و ژرونو 

 بر  درون اسییک اه  دارشای شتییتهگيال  از ميوم

  غشیايي  دانه  ژونیش و  نیدم  چوبي و  سیخک ميوم

اسییک. خودناسییازگاری از نوم گامتوايک اسییک  

اننیدم ایه ننوتيیه شیاژلوييید دانیه گردم تعيين  

 (.8باوری تخمک اسک )

میح یییو ت از  يیهیي  تییازم    گیيیال   و  میهیم 

خوری عمیدم جهیان بودم ایه خيلي زود بیه بیازار  

آيید و توليید ميوم آن ارزش اقت یییادی بیا يي  مي

  اشیاورزی و  خواربار  سیازمان آمار  دارد. براسیا 

 توليد  بزرگ  اشییور  سییه  ايران  و آمريها ترايه،

  آنهیا  تبیهر  شتیییتنید ایه  جهیان  در  گيال   اننیدم

 تغيير سیییال شر  در گيال  توليد  مقدار به نتیییبک

ميوم  تن   شزار 316 سییا نه توليد با  ايران .اندمي

 اول تا سیییوم قرار دانیییته  شایرديف  در  شموارم

 . (2)اسک 

  بیه  محیدود  اانون  شم  گيال   تجیاری  توليید

  و در  نیییودمي  درجیه  30-45جغراايیايي    عرض

 حال  در  جهان سیح   بتیياری در  ارقام  حاضیر حال

 سیییح   در  ایه  بیانییید. ارقیاميمي ایار  و  اشیییک

  در  گيرنیدمي  قرار  ایار  و  اشییییک  مورد  تجیاری

  بعضیي ولي  بانیندمي مشیتر   اشیورشا  از  بتیياری

 اار  و اشییک  مورد  اشییور  يک در اقط  ارقام  از

ر  د   چونهیه  ريور رقم  گيال   مثالً.  گيرنیدمي قرار

  تورااندا  و يونان  در  اِدسییا تراگاناو  رقم  و  ارانتییه

  قییرار  اییار  و  اشییییک  مییورد  …و  تییراییيییه  در

بیه د يیل متعیددی نقش (. گيال   3)گيرنیدمي

از    اندااری ايران ايفا ميمهمي در صیینعک ميوم

ترين اين د يیل نیییرايط آه و شوايي  جملیه مهم

شای نتیبتا سیرد و مناسیب ااثر نقا  ايران )زمتیتان

شای گرم و خشک( برای ژرورش گيال  تابتتان

شیای مختلف بیانیییید. عالوم بر اين، نیییهیلمي

خوری، امپوت، مربا م ییرگ گيال  مانند تازم

و غيرم امیک نیییايیاني بیه عرضیییه آن در تمیام 

 اند.  ا ول و تجارت مواق آن مي

 از   يیییهیییي   گیییيیییام   تیییوار یییي   ذخیییايیییر 

  محتیییوه   اشیییور   شر   ملي   شیای  روت   ترين مهم 

از میي   ننیتیيیهیي  وسیییيیع   تینیوم   ديیریر   طیرایي   نیییود، 

  اراشم   را   نرايحي   شتروزايروسيتي   به علک   گيال  

  با   محلوه  ژالسیم   نرم   يک   از   ايران   اه   اسیک   اردم 

شای  امروزم بانک   (. 3بانییید )   برخوردار   غني  تنوم 

نرم ژالسیییم گيیاشي بیه عنوان منیابع غني ذخیاير  

ننتيهي، ابزارشیايي مهم برای انتخیاه و اصیییال   

  (. 6نوند ) شا يا ارقام محتوه مي نواد در بين گونه 

شیای تجیاری  سیییرمیايیه گیراری در امر احیدا  بیا  

گيال  به منظور امک به توليد و اقت ییاد جامعه  

وری بيشییتر امری ضییروری  چنين جهک بهرم و شم 

رسیییید.آينیدم صییینعیک گيال  ايران،  بیه نظر مي 

دسیییییتییيییابییي و  اصیییییال   بییه   بتیییییتییرییي 

بیه ارقیام جیديید بیا توجیه بیه نيیازشیای م یییرگ  

گيال    شیای اصیییالحي اننیدگیان از طريق ژرونم 

يیهیي    . دارد  عینیوان  بییه  ايیران  آنیجییايیي اییه   از 

اننییدم گيال  از مهم  توليیید   ترين اشیییورشییای 

محر  اسیییک، جا دارد محققين و باغداران محترم 

 ( نیمییايینیید  را حیفی    میعیرایي  (. 5ايین جییايیرییام 

بیا     ارقیام زودر  بیه دليیل اشميیک اقت ییییادی 
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اصیییالحي گيال  يهي از اشیداگ برنیامیه  شیای 

اين ارقیام بیايید دارای طعم و    نیییود. محتیییوه مي 

ايفيیک قیابیل قبولي بیانییینید، در غير اين صیییورت  

 مقبول م رگ انندگان قرار نخواشند گراک. 

مقیدم و شمهیاران  اسیییا  تحقيقیات گنجي  بر

  رقم  اولين  عنوان  بیه  عیدلي رقم  1394 سیییال  در

 نیییر   نیییمیال  منحقیه  در  خيلي زودر  گيال 

  ارديبهشییک سییوم  شفته  در اه نیید  معراي  اشییور

(. ميانرين وزن ميوم  4نییود )آمادم بردانییک مي

  وزن ميانرين گرم  3/3گرم در مقايتیه با  9/4آن 

  خیارجي( ترين رقمرقم د میارایا )زودر   ميوم

  درصییید  خوه،  بیازارژتییینیدی  .اسییییکر  بيشیییت

  از متوسییط  عملهرد بودن  دارا و  ژايين  دوقلوزايي

راسییتا بعد    در اينبانیید. مي  رقم  اين  شایويوگي

رقم زودر     1398رقم عدلي، در سال  از معراي  

گيال  با دم ميوم اوتام، اندازم و ايفيک محلوه  

)يک  اه در شفته چهارم ارديبهشییک  به نام تو  

آمیادم بردانیییک اسیییک شفتیه بعید از رقم عیدلي( 

اين مقاله به معراي خ ییوصییيات  د.يگرد  معراي

 اين رقم ژرداخته اسک.

 

 هامواد و روش

از يیک تودم محلي    رقم تو منشیییا ننتيهي  

بانید. اين رقم برای اولين بار از باغات قديمي  مي

  به و نیانديز )مناطق ييالقي مشیهد(نیهرسیتان طرق

ب یورت تک درخک نیناسیايي، جمع آوری و به  

ايتیییتریام تحقيقیات اشیییاورزی گلمهیان )واقع  

ايلومتری نیییمیال غربي مشیییهید بیا عرض    40در

دقيقیه و طول جفراايیايي   29درجه،   36جغراايیايي  

متری از    1176دقيقیه و در ارتفیام   17درجیه و    59

بییااییک   و  شوای معتییدل  بییا آه و  دريییا   سیییح  

خیا  نیییني لومي( منتقیل و مورد ارزيیابي قرار  

گراک. روش اصیلي اسیتفادم نیدم برای دسیتيابي  

شای بومي  به رقم او  سیلهتیيون از ميان ننوتيه

  گيال  استان خراسان رضوی اسک.

اين محالعه با شدگ دسیییتيابي به رقم زودر   

اجرای   بیا   بیه میدت  ژرونم تحقيقیاتي  5گيال  

شمرام با برنامه نیناسیايي،   1377از سیال سیال  20

  در  گيال شیای  ارزيیابي و جمع آوری ننوتيیه

اشییییاورزی و منیابع و آموزش  مراز تحقيقیات  

. آغاز گرديدمشییهد در    طبيعي خراسییان رضییوی

شای  آوری ننوتيهنناسايي و جمعدر طي مرحله  

شای  گيال  مشیخ  گرديد اه يهي از ننوتيه

آوری نیییدم در مقايتیییه با برخي از ارقام و جمع

از جیمیلییهننیوتیيییه   رقیم  شییای زودر  گیيیال  

اامال متفاوت   "د ماراا"و   "ر  مشیییهدژيش"

 باند. بودم و از نظر زمان رسيدگي، زودر  مي

ننیوتیيیی  اولیيییه  ارزيییابیي  مینیظیور  شییای  هبییه 

 5آوری نیییدم، در ااز اول يک ژرونم طي  جمع

ننوتيییه در  انتخییابي  شییایسییییال  از تهثير    ژس 

 قالب ايتییترام تحقيقات اشییاورزی گلمهان در

)ااصییله اانییک  شای اامل ت ییادايبلو طر   

تهرار( اشیک نید و با رقم   4متر با  5×4درختان  

ترين رقم داخلي( و رقم د ماراا  عدلي )زودر 

نییدند. اين    مقايتییه  ترين رقم خارجي()زودر 

رقم روی ژیايیه محلیب ژيونید گرديید. بیاردشي از  

سییال باردشي   25سییال ژنجم نییروم و تا حدود  

 ارزيابي خ یوصیيات نیشیم سیال  خواشد دانیک. از
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شا و ارقام  ننوتيه  ژومولونيهي و  زايشي  رويشیي،

للي  الم  بين  ديتیهريپتور  آوری نیدم براسیا جمع

 National guide line for the)گییيییال   

Conduct of tests for distinctness, 

uniformity and stability in sweet cherry)  

 ژريراک.  انجام

مییحییالییعییه )در  ديییرییر  میینییظییور  3ای  بییه   ) 

 بررسیییي سییییازگیاری و نیاسییییازگیاری ارقیام و 

بییه ننیوتیيییه شیمیهییاران  و  بیوذری  شییای گیيیال ، 

از   بیيیش  میوجیود    35میحییالیعییه  بیومیي  در  رقیم 

الهتیيون تحقيقاتي گيال  و آلبالو واقع در با  

مقیدم و تحقيقیاتي امیال نیییهر ژرداختنید. گنجي

 25در بررسیي سیازگاری    1387  شمهاران در سیال

و اییلییهتییییيییون    رقییم  در  مییوجییود   ننییوتییيییه 

واقع در آلبییالو  و  ايتیییترییام   تحقيقییاتي گيال  

تحقيقات اشیاورزی گلمهان از جمله رقم تو  

از سییال  .نمودند تعيين  را  خودناسییازگاری ميزان

و   1396تییا    1394 يیهینیواخیتیي  تیمییايیز،  آزمیون 

ژیايیداری رقم تو  بیا اسیییتفیادم از ديتیییهريپتور  

D.U.S   و انتخاه رقم گردم دشندم مناسییب برای

رقم تو  با اسیتفادم از گردم ارقام  سیيام مشیهد،  

ر ، صیورتي لواسیان، بين ، حاج يوسیفي و دوم

 ک.استال انجام گرا

بیه منظور بررسیییي خودنیاسیییازگیاری و تعيين 

زا، آزمايش در نه تيمار و سیه تهرار  بهترين گردم

ااشیییاني آزاد،  انجیام نییید. تيمیارشا نیییامل گردم

)ايیزولییه ایردن خیودگیردم  ااشییییانیي طیبیيیعیي 

شای مورد نظر( و دگرگردم ااشیاني انترل نیاخه

ارقام بين ، اسییتال، حاج شای گردم  دانه نییدم با

يوسیفي، صیورتي لواسیان، سیيام مشیهد، دوم ر  و 

بود. بییه روش  تو   ااشییییاني م ییینوعي  گردم 

( انجام نید و درصید  1مقدم و شمهاران )  احمدی

 تشهيل ميوم با استفادم از رابحه زير به دسک آمد.

 (   1رابحه )

 = درصد تشهيل ميوم 
 تعداد ميوم شای تشهيل ندم

100×   
 تعداد گل شای گردم ااشاني ندم

  ژومولونيهي  خ ییوصییيات  بررسییي منظور  به

 توسیییط  شتیییته  و وزن مانند: وزن ميوم صیییفاتي

 گرديیید.   بییک  و  گيریانییدازم  ديجيتییال  ترازوی

 راراتومتر  يک با ال  محلول جامد  مواد  درصیید

  درجه  23  تا  18  محدودم  )در  اتا   دمای  در  دستي

 با ال اسیییيد  ميزان  نییید. محاسیییبه گراد(سیییانتي

نرمال( بر  1/0)  سییديم تيتراسییيون شيدرواتییيد

ماليک   اسيد يعني  گيال  ميوم  اسیا  اسيد غالب

 ند. گيریاندازم

روش    اسییییا   بر  گیل  انولونی   مراحیل   بیک

  اين  اسییا   نیید. بر انجام(  7تزونر و ياماگوجي )

  درصید  ژنج   اه  اسیک  زماني  گلدشي   نیروم  روش

  اسیک،  رسیيدم  نظر  مورد  وضیعيک  به  زايشیي   اندام

  نیییهوایا  شیاگیل  درصییید  75 ایه  زمیاني گیل تمیام

  درصیید  95  اه  اسییک  زماني  گلدشي   ژايان  نییدند،

 زمیاني   شیاگیل  ريزش  و  انید يیااتیه  ريزش   شیاگیل

شیا شنوز دارای گلبرگ بودنید  درصییید گیل  5ایه 

  بک ند.

بییه  دادم مییربییو   شییوانییییینییاسیییییي   شییای 

اجییرای   مییحییل  در  اییرورديیین  و   اسیییییفیینیید 

 ارايه ندم اسک. 1آزمايش در جدول 

  وعرض  رنیییید طول  گيریانیدازم  منظور  بیه

برگ، ژهنک عرض به طول نتبک برگ، ژهنک
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در محل اجرای آزمايش  ( 1398تا  1389ميانرين حداقل و حدااثر دمای دم ساله )از سال  -1جدول 
 )ايتترام تحقيقات اشاورزی گلمهان(

 
 اروردين اسفند سال 

 ميانرين دما حدااثر دما حداقل دما  ميانرين دما حدااثر دما حداقل دما 
1389 1/1 -  6/8  8/3  3/6  5/17  9/11  
1390 7/1 -  6/9  4 5/5  9/19  7/12  
1391 2/2  3/13  8/7  3/6  7/21  14 
1392 1/1  9/11  5/6  2/5  8/18  12 
1393 1/0 -  3/9  6/4  4/4  7/16  5/10  
1394 4 6/16  3/10  1/6  8/19  9/12  
1395 1-  9/11  4/5  2/6  5/17  8/11  
1396 9/4  6/14  8/9  5/6  18 3/12  
1397 9/0  8/12  8/6  7/6  3/19  13 
1398 6/1  2/15  4/8  4/7  5/17  4/12  

 

  ميوم دم ضییخامک  و ميوم دم  طول دمبرگ،  طول

  رويشییي  رنیید  .نیید  گيریاندازم اوليس توسییط

 رنیید  از ميانرين رنیید  ا ییل  انتهای در  سییا نه،

  در  شردرخک  از نیاخه نیش  جاری ا یل  رويشیي

 ميانرين و سییپس  گيریاندازم مختلف  شایجهک

 تعيين مترسییانتي  برحتییب  سییا نه  رويشییي  رنیید

  .گرديد

 

 و بحثنتایج  

محالعات نشان داد اه رقم تو  دارای عادت  

زايي متوسیط و نیهل ميوم  رنید گتیتردم، نیاخه

 5ایاسیییبرگ،    5شر گیل دارای  اليوی اسیییک.  

و   نوم    25-35گلبرگ  از  و آرايش گییل  ژرچم 

نتايج حدود يک دشه   (.1)نییهل بانیید  ميانه مي

رقم  بررسیي انولونی نشیان داد اه نیروم گلدشي  

اروردين آغاز و شفته اول  تو  در ااصییله زماني  

مي  4 تمییام گییل  بعیید، وارد مرحلییه  نیییود روز 

 محالعه چندين ساله نشان دادم اسک اه(. 2)نهل

تهدانه  اين رقم با سیاير ارقام مانند سیيام مشیهد و 

  مشیییهید از نظر زمیان گلیدشي اختالگ چنیداني

 ندارد و درسییک اسییک اه رقم زودرسییي اسییک

 بانیداما در معرض خحر سیرمای بهارم جدی نمي

 

 

 

 

 

 

 عادت رند درخک ، نهل ميوم و آرايش گل رقم تو  - 1نهل 
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 روزشای اروردين مام  

 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 رقم
     عدلي

     تو 

     ژيش ر 

     سيام قزوين

     د ماراا

مقايته گلدشي رقم تو  در مقايته با  ساير ارقام گيال  مورد محالعه در ايتترام تحقيقات  -2نهل 
 . اشاورزی گلمهان

 

زودرسیییي   و  گیلییدشیي  زود  بیيین  گیيیال   در   و 

میعینیي خیيیلیي  شیمیبتیییتیریي  و  داری وجیود ارتیبییا  

 ندارد.

 اثر ارقام گرده زا بر درصد تشكیل میوه 

زني دانه گردم نشیان داد جوانهررسیي درصید  ب

شیای گردم دارای درصیییید جوانیه زني  ایه دانیه

نتايج نشییان داد بين حالک (. >50د )مناسییبي بودن

گردم ااشیاني ايزوله )خود گردم ااشیاني طبيعي و 

م یینوعي( و گردم ااشییاني آزاد از نظر درصیید  

( وجود P  <  %1داری )تشهيل ميوم اختالگ معني

 63/18ااشیییاني آزاد بیا ميیانرين  گردم  دانیییک.

درصییید، خود گردم ااشیییاني طبيعي بیا ميیانرين 

م یینوعي با درصیید و خود گردم ااشییاني   67/1

ا ر ارقام  درصد بود.   1گردم رقم تو  با ميانرين 

نشییان داد اه رقم تو    زا بر تشییهيل ميومگردم

با  ترتيبر  بهدومگردم رقم سیيام مشیهد و رقم  

ترين تشیهيل درصید بيش 66/27و  0/28ميانرين

 (.3ميوم را دانتند ) نهل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مقايته ا ر نوم گردم ااشاني بر درصد تشهيل ميوم رقم تو  در ايتترام تحقيقات  - 3نهل 

 اشاورزی گلمهان 
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  میوه رسیدن زمان

بیا   زمیان رسیییيیدن  رقم تو  در مقیايتییییه 

ر  و سیییيیام قزوين  ارقیام عیدلي، د میارایا، ژيش

رسیییيیدن (. بتیییتیه بیه رقم،  1متفیاوت بود )جیدول  

شفتییهميوم تییا  ارديبهشییییک  شفتییه سیییوم  بين   شییا 

نشییییان داد اییه  نتییايج  ااتییاد.  اتفییا    اول خرداد 

 رقم تو  در شفتیه چهیارم ارديبهشییییک )يیک 

عییدلیي( خیيیلیي زودر   رقیم  از  بیعیید   شیفیتییه 

آمیادم بردانیییک اسیییک. از اين لحیاس رقم تو  

توانید در توسیییعیه دادن دامنیه رسیییيیدن ارقیام  مي

دانیییته بانییید گيال  اشیییور نقش به سیییزايي  

 (.4)نهل

 
 رقم ارديبهشک خرداد 

  شفته اول  شفته دوم شفته سوم شفته چهارم شفته اول  شفته دوم

 عدلي         

 تو           

 د ماراا          

 ژيش ر            

 سيام قزوين           

 
 با ساير ارقام گيال  در ايتترام   ميوم رقم تو  تا بردانکرسيدن  نروممقايته زمان  -4نهل 

 تحقيقات اشاورزی گلمهان 

 

ارقیام مورد محیالعیه براسیییا  دسیییتورالعمیل  

UPOV   به سیه گروم تقتیيم بندی نیدند اه رقم

ارقیام تو  و  عیدلي در گروم خيلي زودر  و 

د مییاراییا در گروم زودر  قرار گراتنیید. رقم  

ر  و سییيام قزوين نيز از نظر زمان رسییيدن  ژيش

 (.2در گروم متوسط واقع ندند )جدول 

 
 ( UPOVمقايته ميانرين زمان رسيدن ميوم در ارقام گيال  )بر اسا  دستورالعمل  -2جدول 

 
 گروم بندی  † ميانرين نروم رسيدن ميوم  رقم
 B )زود( 3 تو  

 C )خيلي زود( 1 عدلي

 A )متوسط(  5 ژيش ر  
 B )زود( 3 د ماراا 

 A )متوسط(  5 سيام قزوين

 نروم رسيدن زود -3نروم رسيدن خيلي زود،    -UPOV  :1اد شای نروم رسيدن ميوم  بر اسا  ديتهريپتور  †
 نروم رسيدن متوسط  -5

 

 ارزیابی خصوصیات پومولوژیكی 

متوسیط وزن ميوم ارقام متفاوت بود. رقم تو   

 گرم نتیییبیک بیه رقم عیدلي    6/ 2بیا متوسیییط وزن  

گرم بيشیترين وزن ميوم را   4/ 9با متوسیط وزن ميوم  

معمو  ارقام زودر  به دليل (.  5دانییک )نییهل 

اوتیام بودن ا یییل رنییید از متوسیییط وزن ميوم  
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اين  امیا بیا  بودن وزن ميوم  تری برخوردارنید  ژیايين 

ترين  نتیییبیک بیه رقم عیدلي )بیه عنوان زودر  رقم  

)زودر    رقیم  د مییاراییا  رقیم  داخیلیي( و  تیريین 

 آيد. شای آن به حتاه مي خارجي( از مزيک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 رقم تو  با ساير ارقام گيال  در ايتترام تحقيقات اشاورزی گلمهانمقايته وزن ميوم   -5نهل 

 

از جمله صیییفاتي اسیییک اه در    طول دم ميوم

نییینیاسیییايي ارقیام گيال  مورد اسیییتفیادم قرار  

گيرد. ميانرين ارزيابي چند سیاله نشیان داد اه مي

متر سانتي  43/2  ميانرين  طول دم ميوم رقم تو  با

نتیییبک به رقم عدلي )نیییاشد داخلي( با ميانرين 

متر و رقم د ماراا )نیاشد خارجي( با سیانتي 8/3

میيیوم سییییانیتیي  1/3میيییانیریيین   دم  دارای طیول  میتیر 

تری اسییییک بیه عبیارتي اين رقم جز ارقیام  اوتیام

بینییدی  گیروم  ایوتییام  میيیوم  دم  طیول  بییا  گیيیال  

 نود. مي

مییيییومارزيییابییي   دم  ارقییام   ضییییخییامییک   در 

تا  71/0گيال  نشییان داد ضییخامک دم ميوم بين 

ير بود. بيشییترين ضییخامک دم يمتر متغميلي 31/1

ترين و بيش  مشیییاشیدم نییید.  رقم تو ميوم در  

ترتيیب در رقم تو  بیا ترين وزن شتیییتیه بیهام

 21/0گرم و د میارایا بیا ميیانرين  35/0ميیانرين بیا 

 (. 2گرم وجود دانک ) جدول

  ارزیابی خصوصیات بیوشیمیایی

نتايج خ یوصیيات بيونیيميايي نشیان داد اه 

تیا   2/16دامنیه تغييرات مواد جیامید محلول بين  

تییو    5/17 رقییم  مییحییلییول  جییامیید  مییواد  بییود 

درصید بود و نتیبک به رقم عدلي با ميانرين 5/17

درصد از ميزان قند با تری برخوردار بود   93/16

دامنیه تغييرات و از اين نظر دارای برتری اسیییک. 

نتییبک قند بود.  15/1تا  61/0ميزان اسییيديته بين 

متفیاوت بود ایه رقم    3/28تیا    2/15بين    سیییيیدبیه ا

ترين نتیبک قند به اسیيد را دانیک. اين  تو  ام

عنوان نییاخ  ارزيابي ايفيک و طعم  به نتییبک
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آبميوم در    PHترين  بيش.  نییودميوم اسییتفادم مي

 PHترين  و ام 03/4رقم سییيام قزوين با ميانرين 

گيری  انیدازم  3/3آبميوم در رقم تو  بیا ميیانرين  

 (. 3ند )جدول 

 
 صفات ژومولونيهي و بيونيميايي رقم تو  با ساير ارقام گيال  مورد محالعه  مقايته -3 جدول

 
 رقم

 طول دم ميوم

 (مترسانتي)
 ضخامک دم ميوم

 متر()ميلي
 وزن شتته 
 )گرم(

 مواد درصد  
 جامدمحلول

 اسيديته  قند/ اسيد  اسيديته 

8/3 عدلي  b 27/1  a 31/0  ab 93/16  ab 10/1 a 3/15  c 66/3  ab 

34/2 تو   c 31/1 a 35/0  a 5/17  a 15/1  a 2/15  c 3/3  b 

1/4 ژيش ر   a 78/0  b 33/0  a 20/16  b 1 a 02/16  b 54/3  b 

4/3 سيام قزوين  b 75/0  b 28/0  b 3/17  a 61/0 b 3/28  a 03/4  a 

1/3 د ماراا  b 71/0  b 21/0 b 24/16  b 68/0  b 8/23  a 52/3  b 

در سیح    دانهن  ایدامنه  بر اسیا  آزمون چند  بانیندمي شايي، در شر سیتون، اه دارای حداقل يک حرگ مشیتر يانرينم
 .ندارند داریمعني  احتمال ژنج درصد تفاوت

 

 ارزیابی صفات برگ و رشد رویشی سالیانه

ارزيیابي صیییفیات طول و عرض ژهنیک برگ،  

نتییبک طول به عرض ژهنک برگ و طول دمبرگ  

بیود.   میتیفییاوت  میحییالیعییه  میورد  ارقییام گیيیال   بیيین 

ترتيب در  ترين طول ژهنک برگ به ترين و ام بيش 

متر و عدلي  سییانتي  16/ 83ر  با ميانرين رقم ژيش 

ترين عرض  متر بود. بيش سیییانتي   10/ 52بیا ميیانرين  

بییا ميییانرين  ژهنییک برگ در رقم ژيش    6/ 75ر  

متر بود. سیییانتي   5/ 5متر و تو  بیا ميیانرين  سیییانتي 

  2/ 5تا   1/ 72نتیبک طول به عرض ژهنک برگ بين  

  4/ 16تا   3/ 05متر متغيير بود. طول دمبرگ از  سیانتي 

 (. 4متر در بين ارقام متغير بود )جدول سانتي 

 
 مقايته صفات برگ رقم تو  با ساير ارقام گيال  در ايتترام تحقيقات اشاورزی گلمهان  -4 جدول

 
 رقم

 طول ژهنک  
 (متر سانتي)

 عرض ژهنک 
 (متر سانتي) 

 طول/عرض ژهنک 
 طول دمبرگ 

 (متر سانتي)
52/10 عدلي  d 09/6  bc 72/1 c 05/3  c 

08/13 تو    bc 5/5  c 4/2  a 16/4  a 

83/16 ژيش ر    a 75/6  a 5/2  a 83/3  ab 

33/12 سيام قزوين  c 08/6  bc 05/2  b 91/3  ab 

58/13 د ماراا   bc 75/5  c 35/2  a 16/3  bc 

  ای دامنه بر اسیا  آزمون چند  بانیندمي شايي، در شر سیتون، اه دارای حداقل يک حرگ مشیتر يانرينم
 .ندارند داریمعني  احتمال ژنج درصد تفاوتدر سح     دانهن

 

 عملكرد ارزیابی  

براسیا  نتايج به دسیک آمدم بين ارقام از نظر 

ميزان عمهرد تفیاوت وجود دانییییک. بیا ترين  

ر  و د میارایا بیا ميزان عملهرد در ارقیام ژيش

ايلوگرم در شر درخک بود. عملهرد   21ميانرين  

ايلوگرم در شر درخک اه نتییبک  14رقم تو  
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به رقم عدلي )نییاشد داخلي( تفاوت معني داری  

با توجه به زمان رسییيدن  (. 6نشییان نداد )نییهل 

چیهییارم   شیفیتییه  در  اییه  تیو   رقیم  زودشینیرییام 

ارديبهشیییک آمادم بردانیییک اسیییک بدين لحاس 

ای اين مح ول وجود تقاضای زيادی در بازار بر

زودر    رقیمیي  عینیوان  بییه  رقیم  ايین  میعیرایي  دارد. 

اایزايیش درآمیید  میي در  میهیمیي  نیقیش  تیوانیید 

 توليدانندگان گيال  در اشور دانته باند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 گلمهانعملهرد رقم تو  با ساير ارقام گيال  در ايتترام تحقيقات اشاورزی مقايته  -6نهل

 
 خ وصيات رقم زودر  تو  -5جدول 

 
 چرونري بروز صفات ارزيابي ندم صفات ارزيابي ندم رديف
 از طريق گزينش  چرونري توليد رقم  1
 از طريق ژيوند  روش تهثير  2
 تاج گتتردم تيه رند  3
 شفته اول اروردين ا ل گلدشي  4
 روز  7 مدت دورم گلدشي  5
 چهارم ارديبهشک شفته  ميوم نتاريخ رسيد 6
 اسپور و ناخه دو سال به با   محل تشهيل ميوم 7
 متوسط  اندازم ميوم 8
 اليوی  نهل ميوم 9
 گرم  2/6 وزن متوسط  ميوم 10
 رقم خود ناسازگار  خود سازگاری  11
 سيام مشهد، دوم ر   رقم گردم دشندم مناسب  12
 متوسط  عملهرد 13
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 ترویجیتوصیه 

اسیتفادم از ارقام زودر  درختان ميوم به دليل 

از ارزش اقت ییییادی بیا يي   آنهیا  نوبرانیه بودن 

بیانییینید. اين ارقیام اگر چیه عمیدتیا به  برخوردار مي

دليل ا یل رنید اوتام از متوسیط وزن و عملهرد  

تری برخوردارنید ليهن بیا توجیه بیه زمیان  ژیايين

 تری دانیییته و رسیییيدن زودشنرام آنها قيمک با

نیییود بیدين  چون در ا یییل بهیار وارد بیازار مي

لحاس ارزش اقت یییادی خوبي را ن یییيب باغدار  

نمیايید. جیايرزيني بخشیییي از ارقیام قیديمي  مي

میییانییینییید  زودر   ارقیییام  بیییا   گیییيیییال  

اایزايیش درآمیید  میي در  میهیمیي  نیقیش  تیوانیید 

توليدانندگان گيال  در اشیور دانیته بانید. با 

خ یوصیيات محلوه  توجه به زودرسیي و سیاير  

رقم تو  نظير وزن ميوم بیا ، ميزان مواد جیامید  

محلول و طول دم ميوم اوتام، توسییعه و اشییک 

اين رقم برای مناطق متتعد اشک گيال  توصيه 

 نود.مي
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