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پیش گفتار

    شناســـه های ارقـــام ارائـــه شـــده در اطلـــس ارقـــام درختـــان میـــوه ایـــران دربرگیرنـــده 

بخـــش مهمـــی از نتایـــج کلیـــدی تحقیقـــات و بررســـی های محققـــان باغبانـــی بـــر 10 

ـــن ســـطح  ـــا باالتری ـــد ســـیب و انگـــور ب ـــرورش، مانن ـــوه در دســـت کشـــت و پ محصـــول می

زیرکشـــت تـــا گونـــه وارداتـــی پـــکان بـــا کم تریـــن ســـطح کشـــت و معرفـــی برخـــی 

پایه هـــای رویشـــی ســـازگار در رسارس کشـــور اســـت. داده هـــای حـــارض، حاصـــل نتایـــج 

تحقیقـــات میدانـــی و آزمایشـــگاهی وســـیع بـــر خصوصیـــات مهـــم و کلیـــدی ارقـــام بومـــی 

رایـــج، ارقـــام نامگـــذاری، ارقـــام نامگـــذاری و معرفـــی شـــده جدیـــد و ارقـــام وارداتـــی 

گزینـــش شـــده ســـازگار بـــا مناطـــق آب و هوایـــی و اقلیـــم هـــای مختلـــف کشـــور طـــی دو 

ـــت.  ـــر، 1395-1375 اس ـــه اخی ده

ــری از  ــا بهره گیـ ــی و بـ ــتانداردهای جهانـ ــن اسـ ــاس آخریـ ــر اسـ ــات بـ ــن تحقیقـ ایـ

اصـــول شـــناخته شـــده و معتـــر منـــدرج در توصیفگرهـــای بین املللـــی )IPGRI( و 

 )D.U.S( دســـتورالعمل های ملـــی محصولـــی آزمـــون متایـــز، یکنواختـــی و پایـــداری

ــول در  ــور معمـ ــه طـ ــوه بـ ــان میـ ــورد درختـ ــام رسیده اســـت. پژوهـــش در مـ ــه انجـ بـ

ـــیع  ـــای وس ـــی آزمایش ه ـــا ط ـــی و ی ـــی، واردات ـــام بوم ـــم ارق ـــی ژرم پالس ـــیون های غن کلکس

ســـازگاری منطقـــه ای در چهـــار فصـــل ســـال بـــه صـــورت مســـتمر صـــورت مـــی گیـــرد. 

ـــان رســـیدن  ـــا زم ـــان گلدهـــی و ی ـــد تشـــخیص زمـــان رشوع، پای ـــوژی مانن بررســـی های فنول

ـــال  ـــن س ـــان را طـــی چندی ـــه محقق ـــاً روزان ـــام، رضورت حضـــور مســـتمر و تقریب ـــوه ارق می

متوالـــی در مجموعـــه هـــای رقمـــی در دســـت مطالعـــه رضوری می ســـازد.

ـــی،  ـــات رویش ـــر خصوصی ـــوه از نظ ـــان می ـــام درخت ـــی ارق ـــب ارزیاب ـــن ترتی ـــه همی  ب

ریخـــت شناســـی گل هـــا و بـــرگ هـــا، صفـــات متعـــدد شـــاخه های یـــک ســـاله ماننـــد 

ـــه در ســـه مقطـــع مختلـــف، ارتفـــاع و ســـطح سایه گســـر   تعـــداد، طـــول میانگـــره، قطـــر تن

ـــه  ـــی بهین ـــتند. بررس ـــه هس ـــورد مطالع ـــت م ـــد صف ـــش از ص ـــی از بی ـــای کوچک منونه ه

ــر  ــون بـ ــته، گســـرده و مجنـ ــای رشـــدی افراشـ ــوع درخـــت و عادت هـ ــاخه بندی، نـ شـ

ــورت  ــر صـ ــت بیشـ ــا دقـ ــتان بـ ــی دوره زمسـ ــا و طـ ــزان برگ هـ ــس از خـ ــان پـ درختـ

ـــدازه،  ـــد ان ـــف مانن ـــت مختل ـــل 30 صف ـــر حداق ـــی ب ـــوه شناس ـــی های می ـــرد. بررس می گی



وزن، رنـــگ میـــوه و ده هـــا صفـــت دیگـــر الزمـــه رســـیدن بـــه نتایـــج دقیـــق از نظـــر 

ـــا ژنوتیـــپ اســـت. عـــالوه بـــر صفـــات منـــدرج در  ســـطح بازارپســـندی میـــوه درهـــر رقـــم ی

توصیفگرهـــای محصولـــی، آزمایشـــات بیوشـــیمیایی، آزمـــون طعـــم و مـــزه )panel test( بـــا 

ـــن  ـــی، تعیی ـــم گلده ـــی تراک ـــد. ارزیاب ـــل می آی ـــه عم ـــره ب ـــای خ ـــری از آزمونگره بهره گی

درصـــد میوه بنـــدی، درصـــد ریـــزش میـــوه در نوبت هـــای ســـه یـــا چهارگانـــه در طـــول 

ـــل  ـــرا قب ـــی های رضوری و الزم االج ـــر بررس ـــت از دیگ ـــرد در درخ ـــی و عملک ـــل رویش فص

ـــت.  ـــم اس ـــک رق ـــی ی از معرف

بدینوســـیله از متامـــی پژوهشـــگران باغبانـــی در رسارس کشـــور کـــه تهیـــه و تدویـــن ایـــن 

ـــاله  ـــن س ـــی چندی ـــای علم ـــرنج ه ـــه دس ـــق ارائ ـــان از طری ـــکاری آن ـــدون هم ـــه ب مجموع

ـــده در  ـــدی و تعیین کنن ـــات کلی ـــن صف ـــق از مهم تری ـــی و دقی ـــات فن ـــامل اطالع ـــان ش ش

ـــم.  ـــکر می کن ـــه تش ـــود صمیامن ـــر نب ـــام می ـــازی ارق تجاری س

امیـــد اســـت انتشـــار ایـــن اطلـــس ابـــزاری کاربـــردی بـــرای شناســـاندن و ترویـــج 

یافته هـــای تحقیقـــات باغبانـــی در گســـره صنعـــت باغـــداری و صنعـــت تولیـــد نهـــال 

ایـــران عزیـــز و گامـــی در راســـتای اقتصـــاد مقاومتـــی بـــرای ایجـــاد تحـــول در صحنـــه 

باغ هـــای میـــوه کشـــورمان شـــود.

          

حسن حاج نجاری



 تقدیر و تشکر

آزمایشـگاه های  تحقیقاتـی،  ایسـتگاه های  در  شـاغل  همـکاران  کلیـه  از  بدینوسـیله 

میوه شناسـی و بخش هـای پشـتیبانی واقـع در پژوهشـکده میوه هـای معتدله و رسدسـیری 

در کـرج و متامـی مراکـز تحقیقاتـی کشـور کـه طـی سـال های متوالی بـرای تحقـق اهداف 

باغبانـی بی دریـغ قبـول زحمـت کرده انـد، صمیامنـه تشـکر و قدردانـی می شـود.

 زحــامت همکارانــی همچــون مرحــوم مهنــدس منیعــی، زنده یــاد ابراهیــم درویشــیان 

ــش های  ــتند. کوش ــوه برداش ــان می ــم درخت ــع آوری ژرم پالس ــا را در جم ــن گام ه ــه اولی ک

ــدس جــامل عاطفــی،  ــان دکــر مصطفــی مصطفــوی، مهن دیگــر همــکاران همچــون آقای

مهنــدس گوهرخــای و متــام عزیزانــی کــه در گذشــته قبــول زحمــت کرده انــد و بــه افتخــار 

ــت. ــدنی نیس ــد فراموش ش ــل آمده ان ــتگی نائ بازنشس

از شــورای انتشــارات مؤسســه تحقیقــات علــوم باغبانــی جهــت تعییــن داوران، بررســی 

مجــدد و صــدور مجــوز چــاپ اطلــس پــس از تاییــد داوران تشــکر می شــود. 

از مســاعدت جنــاب آقــای مهنــدس خیــری جهــت ویرایــش و بازبینــی اطلــس از نظــر 

ــدس  ــای مهن ــاب آق ــم. از جن ــکر می کن ــام تش ــنامه ارق ــداول شناس ــل ج ــی و تکمی حقوق

کاشــی بــرای تقبــل داوطلبانــه صفحــه آرایــی مقدماتــی کتــاب و از رسکار خانــم مهنــدس 

پارســانیک و همــکاران بــرای پیگیــری مســتمر روزانــه از صفحــه آرایــی ، ویرایــش تــا چــاپ 

صمیامنــه سپاســگزاری مــی منایــد. از جنــاب آقــای دکــر خــاوازی معاونــت محــرم ترویــج 

بــرای پشــتیبانی مالــی انتشــار اطلــس و نیــز جنــاب آقــای دکــر رسافــرازی رییــس محــرم 

دفــر رســانه هــا جهــت مدیریــت مراحــل مختلــف چــاپ اطلس ارقــام درختــان میــوه ایران 

کــامل امتنــان را دارم. بــا پــوزش از همکارانــی کــه در ایــن فرصــت بــه هــر دلیــل امــکان 

بهره گیــری از نتایــج تحقیقاتــی آنــان میــر نشــد، امیــد اســت بــه لطــف خداونــد مــا را بــا 

داده هــای جدیــد خــود و تکمیــل آن در آینــده یــاری کننــد.



13 ......................................................................................................................  مقدمه

الف( ارقام معرفی شده جدید و امیدبخش کشور: .............................................. 13

14 ........................... ب( ارقام رایج بومی سیب ثبت شده در دفر ملی ارقام کشور:

14 ............................................................................ ج( ارقام بومی رایج پرمحصول:

د( ارقام وارداتی سازگار:....................................................................................... 14

15 ............................................................ هـ( رقم پایه های رویشی وارداتی سازگار:

و( والد مادر بذری: ............................................................................................. 16

17 ...........................................................................  آزمایش های سازگاری ارقام وارداتی 

 روش ارزیابی ارقام بومی ........................................................................................... 18

 فهرست گروه های رقمی و پایه های مختلف به صورت کمی...................................... 19

 ارقام سیب معرفی شده جدید و امیدبخش کشور...................................................... 21

 ارقام رایج بومی سیب ثبــــت شده )D.U.S( در دفر ملی ارقام کشور...................... 25

 ارقام بومی رایج پرمحصول سیب )رسی اول( ............................................................. 35

 ارقام وارداتی سازگار سیب......................................................................................... 45

 رقم پایه های رویشی وارداتی سازگار سیب................................................................. 77

 والد مادری سیب برای تولید بذر با خلوص ژنتیک باال ................................................ 85

 ارقام وارداتی سازگار سیب )رسی دوم(..................................................................... 87

99 .............................................................................................  ارقام بومی رایج گالبی

 ارقام وارداتی سازگار گالبی..................................................................................... 103

 پایه های رویشـــــی وارداتی سازگار گالبــی.......................................................... 111

 ارقام وارداتی سازگار گالبی..................................................................................... 115

 ارقام به معرفی شده جدید و امیدبخش کشور....................................................... 121

فهرست مطالب



 ارقام بومی رایج به................................................................................................. 127

 ارقام بومی رایج آلو................................................................................................ 131

 ارقام وارداتی سازگار آلو......................................................................................... 137

 ارقام گــردوی معرفی شده جدیــد کشــور............................................................ 151

 ارقام وارداتی سازگار گردو...................................................................................... 155

 ارقام وارداتی سازگار پکان...................................................................................... 165

 ارقام فندق معرفـــی شده جدیــد کشــور............................................................. 171

 ارقام وارداتی سازگار فندق..................................................................................... 175

 ارقام رایج بومی ثبت شده انگور............................................................................ 181

 ارقام بومی رایج انگور............................................................................................ 195

 ارقام وارداتی سازگار انگور..................................................................................... 203

 ارقام رایج بومی ثبت شده انار .............................................................................. 213

 ارقام امیدبخش انجیر کشور................................................................................... 223

 ارقام رایج بومی ثبت شده انجیر............................................................................ 227

فهرست مطالب



 مقدمه
اطلــس ارقــام درختــان میــوه ایــران در برگیرنــده شناســه های ارقــام در متامــی 

ــی  ــور و برخ ــد انگ ــا مانن ــی، ریزمیوه ه ــک و آجیل ــته دار، خش ــه دار، هس ــوالت دان محص

محصــوالت نیمــه گرمســیری نظیــر انــار و انجیــر اســت. ایــن مجموعــه، در هرمحصــول بــر 

ــه بخش هــای مختلــف تفکیــک شــده اســت. هــر شناســنامه  اســاس گروه هــای رقمــی ب

ــوه در هــر یــک از گروه هــای  حــاوی مختصــات، اطالعــات علمــی، صفــات درخــت و می

محصولــی اســت. شناســه ارقــام در همــه محصــوالت در فرمــت و شــکل یکنواخــت تهیــه 

ــه شــده اســت و متامــی اجــزای آن از تنظیــامت مشــابه و متحدالشــکل برخــوردار  و ارائ

اســت. در شناســه ارقــام بومــی فقــط نــام فارســی ارائــه شــده و از ذکــر معــادل انگلیســی 

ــام  ــار اســم فارســی، ن آن پرهیــز شــده اســت. در مــورد ارقــام و پایه هــای وارداتــی در کن

ــد شــده اســت. ژرم پالســم معرفــی شــده به صــورت  ــز قی ــح داخــل پرانت انگلیســی صحی

غالــب بــه ارائــه ارقــام و بــه صــورت بســیار محــدود بــه رقــم پایه هــای رویشــی ســازگار 

و یــا والدهــای بــذری در ســیب و گالبــی پرداختــه اســت. هامن طــور کــه در ابتــدا اشــاره 

شــد به منظــور شناســایی آســان، مجموعــه ژرم پالســم موجــود در اطلــس، هــر محصــول 

 بــه گــروه هــای رقمــی متامیــز تفکیــک و طبقه بنــدی شــده اســت. عــالوه بــر ایــن، نــام

به نژادگر در هر محصول وگروه رقمی مربوطه، مشخص شده است.

الف( ارقام معرفی شده جدید و امیدبخش کشور: 

ــه از  ــد و امیدبخــش شــامل ارقامــی اســت ک ــام معرفــی شــده جدی ــر گــروه ارق  زی

ســال 1387 تــا پایــان ســال 1394، بــرای اولیــن بــار در کشــور در کمیتــه ملــی نامگــذاری 

ــات،  ــر در ســازمان تحقیق ــان محــرم وزی ــر نظــر مســتقیم معاون ــم، زی و آزادســازی رق

آمــوزش و ترویــج کشــاورزی نامگــذاری و معرفــی شــده و یــا دردســت معرفــی هســتند. 

ــا وزرای محــرم  ــن گــروه از ارقــام طــی مراســمی توســط مقــام ریاســت جمهــور و ی ای

جهــاد کشــاورزی رومنایــی شــدند. 

در متـام مـواردی کـه بـه نژادگـر مشـخصات شناسـه ارقـام جدیـد را وارد کـرده اسـت، 

زیـر گـروه رقمـی در سـطر مربـوط بـا زیرخط مشـخص شـده اسـت. مثـال: معرفـی رقم 



اطلـس ارقـام درختـان میـوه ایران14

ب( ارقام رایج بومی سیب ثبت شده در دفرت ملی ارقام کشور:

ــه  ــا ب ــی آن ه ــه ارزیاب ــت ک ــی اس ــام بوم ــی از ارق ــده گروه ــت ش ــج ثب ــام رای ارق

صــورت دوگانــه انجــام گرفــت، زیــرا ایــن ارقــام نــه تنهــا بــر اســاس توصیفگــر بین املللــی 

محصولــی)IPGRI(، بلکــه بــا اســتفاده از دســتورالعمل آزمــون متایــز، یکنواختــی و 

پایــداری )D.U.S( نیــز، توســط محققــان بــه نژادگــر مــورد بررســی قرارگرفتنــد. درختــان 

ایــن گــروه از ارقــام در کلکســیون ها توســط کارشناســان مؤسســه تحقیقــات ثبــت 

وگواهــی بــذر و نهــال پالک کوبــی شــد و پــس از پایــان ارزیابــی ارقــام توســط محققــان 

باغبانــی در دفــر ملــی ارقــام بــه نــام جمهــوری اســالمی ایــران ثبــت شــد. ایــن گــروه از 

ارقــام بومــی رصفــاً بــه دلیــل رایــج بــودن و یــا بــه دلیــل پرمحصــول بــودن بــا پشــتیبانی 

مالــی معاونــت باغبانــی وزارت جهــاد کشــاورزی در یــک برهــه زمانــی بــه عنــوان ذخائــر 

ژنتیــک در هــر محصــول انتخــاب و ثبــت شــدند.

در تکمیــل مشــخصات شناســه چنیــن ارقامــی زیــر عبــارت ثبــت )D.U.S( در ســطر مربــوط 

توســط زیرخــط مشــخص شــده اســت . 

ج( ارقام بومی رایج پرمحصول:

ــی  ــر بین امللل ــتفاده از توصیفگ ــا اس ــا ب ــی آن ه ــه ارزیاب ــی ک ــام بوم ــی از ارق گروه

)IPGRI( محصــول مربــوط صــورت گرفتــه اســت در شناســه چنیــن ارقامــی زیــر عبــارت 

بومــی زیرخــط شــده اســت. مثــال: بومــی

ــامکان در  ــه ک ــند ک ــی باش ــج پرمحصول ــام رای ــد ارق ــی توانن ــام م ــروه از ارق ــن گ ای

ــا محــدود تــر کشــت و کار شــوند. تفــاوت آن هــا  مناطــق مختلــف بــه صــورت وســیع ی

ــت  ــه ثب ــام ب ــی ارق ــر مل ــوز در دف ــه هن ــن اســت ک ــاً در ای ــل رصف ــا گــروه رقمــی قب ب

ــی  ــده متام ــد، در آین ــاب می کن ــور ایج ــک کش ــر ژنتی ــظ ذخائ ــیده اند. رضورت حف نرس

ــد. ــرار گیرن ــت ق ــد ثب ــام بومــی قدیمــی تحــت فراین ــج و ارق ــام بومــی رای ارق

د( ارقام وارداتی سازگار: 

ایــن گــروه رقمــی شــامل ارقــام خارجــی اســت کــه پــس از ورود بــه کشــور و 

ــد.  ــرار گرفته ان ــر ق ــت تکثی ــدود تح ــداد مح ــه تع ــه، ب ــاله قرنطین ــدن دوره دو س گذران
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گیاهــان پــس از تکثیــر در کلکســیون ارقــام مســتقر می شــوند و بعــد از طــی کــردن دوره 

جوانــی و رســیدن بــه مرحلــه بلــوغ و باردهــی در کنــار ده هــا رقــم تجــاری دیگــر تحــت 

ارزیابی هــای مقایســه ای قــرار می گیرنــد و یــا در قالــب آزمایشــات ســازگاری منطقــه ای 

ــی  ــی )IBPGR( آن محصــول ارزیاب ــن امللل ــر بی توســط پژوهشــگران براســاس توصیفگ

ــی  ــط آب و هوای ــه در رشای ــی ک ــدت ارقام ــد م ــای بلن ــان ارزیابی ه ــوند. در پای می ش

ــی  ــام واردات ــوان ارق ــد به عن ــی دارن ــد و عملکــرد مطلوب کشــور ســازگاری نشــان داده ان

ــازگار  ــی س ــارت واردات ــی عب ــن ارقام ــه چنی ــرم شناس ــوند. در ف ــاب می ش ــازگار انتخ س

زیرخــط شــده اســت. مثــال: وارداتــی ســازگار

 ارقــام تجــاری وارداتــی چــون در کشــور محــل معرفــی DUS شــده انــد دیگــر نیــازی 

بــه انجــام آزمــون متایــز و یکنواختــی ندارنــد و از نظــر حقوقــی قابــل ثبــت نیســتند بلکــه 

رصفــاً از دیــدگاه خصوصیــات ســازگاری و عملکــردی ارزیابی می شــوند.

یـادآوری: ارقامـی کـه ارزیابـی آن هـا رصفاً بـر گروهـی از صفات کلیدی متمرکز شـده 

اسـت ولـی در ارزیابی هـا از هیـچ توصیفگـری اسـتفاده نشـده اسـت در شناسـنامه رقـم 

هیـچ یـک از کلـامت اختصـاری DUS و یـا IBPGR در برابـر آنان قید نشـده اسـت.

:)Cultivar rootstocks(رقم پایه های رویشی وارداتی سازگار )هـ

 ایـن گـروه ژرم پالسـم کـه در منابـع بـا عبـارت پایه هـای رویشـی وارداتی از آنـان نام 

بـرده می شـود هامننـد ارقـام تجـاری پـس از ورود بـه کشـور و گذرانـدن دوره قرنطینـه، 

بـه تعـداد محـدود تکثیر می شـوند. سـپس برخـی ارقام بومـی و وارداتی تجـاری بر آن ها 

پیوند شـده و از نظر زود باردهی، پاجوش دهی، پاکوتاه کنندگی و سـازگاری با خاک های 

نوعی کشـور در کنار دیگرپایه های رویشـی رایج و بذری شـاهد، توسـط پژوهشـگران بر 

اسـاس توصیفگـر بین املللـی پایـه محصـول )IPGRI( ارزیابی هـای مقایسـه ای می شـوند. 

یـادآوری می شـود، تاکنـون تنهـا محصولـی کـه بـر پایه هـای رویشـی آن توصیفگـر پایـه 

DUS چاپ و انتشـار یافته اسـت، گونه سـیب اسـت.

در پایـان ارزیابی هـای بلندمـدت، آن تعـداد از پایه هـای رویشـی وارداتـی کـه در 

رشایـط اقلیمـی کشـور سـازگاری نشـان داده انـد و عملکـرد مطلوبـی دارنـد بـه عنـوان 

انتخـاب می شـوند. پایه هـای رویشـی وارداتـی سـازگار، 
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و( والد مادر بذری: 

ایـن گـروه ژرم پالسـم شـامل رقـم هـای والـد بـذری بومـی می شـود کـه بـرای تولیـد 

بـذر بـا خلـوص ژنتیـک باالگزینـش شـده اند. بـذور اصـالح شـده ایـن ارقـام دارای صفات 

مثبتـی چـون درصـد بـاالی سـبز کـردن، گیرایی با متـام ارقام رایـج بومی و وارداتـی، تولید 

نهال هـای پایـه بـذری یکنواخـت، القـای زودگلدهـی، پاکوتاه کنندگـی، سـازگاری به خاک 

هـای آهکـی، تحمـل بـه خشـکی و خاک های سـنگین بـوده و مناسـب برای اسـتفاده در 

مناطـق نوعـی پـرورش سـیب کشـور هسـتند. رقـم والـد مـادری در صـورت احـداث بـاغ 

بـذری به دلیـل تراکـم گلدهـی بـاال، درصـد میـوه بنـدی عالـی قـادر بـه تولیـد بـذر انبوه 

بـا خلـوص ژنتیـک عالـی اسـت. تنهـا محصولی کـه تاکنـون در کشـور توسـط محققان به 

نـژادی، بـا هـدف تولیـد بـذر بـا خلـوص ژنتیک بـاال معرفی شـده، محصول سـیب اسـت 

)حـاج نجـاری،1390(. خوشـبختانه این روش اصالح پایه هم اکنون توسـط سـایر محققان 

در مـورد گونه هـای گالبـی و گـردو نیـز به کارگرفته شـده اسـت. 

مالـک رقـم منشـأ رقـم: در مورد ارقام خارجی ذکر نام کشـور منشـأ رقم و یا نام مؤسسـه 

تحقیقاتی مربوط الزامی است. 

حاصـل  ارقـام  متامـی  تقریبـاً  میـالدی  پنجـاه  دهـه  از  قبـل  تـا  کشـف:  محـل 

کشـف)Discovery( بـوده انـد. بـا انجـام کاوش هـای الزم پـس از ذکـر نـام کشـور، نـام 

اسـت. ارائـه شـده  نظـر  مـورد  بـاغ  بخـش، روسـتا و حتـی  اسـتان،  ایالـت، 

نـام کاشـف، سـال کشـف، ارائـه این اطالعـات در غنـای اطالعـات ژنتیک رقـم یا رقم 

پایـه بسـیار مؤثـر واقع می شـوند.

 درخـت ژنتیـک )شـجره(: بـا توجـه بـه ایـن مهـم کـه غالـب ارقـام میـوه قدیمـی

)Old cultivars( همه حاصل کشـف بوده اند، در مدارک و مسـتندات علمی بانک های 

ژن درختـان میـوه از عبـارت علمـی دانهـال تصادفـی )Chance seedling( از آنـان نـام 

بـرده مـی شـود. در صورتـی کـه رقـم حاصل تالقی و یـا نتاج گـرده افشـانی آزاد یک والد 

مشـخص باشـد، درخـت ژنتیـک شـامل نـام والدیـن در ترکیـب هـای تالقی سـاده و حتی 

پیچیده ذکر شـده اسـت. 

روش اصالحی: با توجه به نوع گروه رقمی، روش گزینش قید شده است. 

محـل اجـرا: نام ایسـتگاه و یا ایسـتگاه های تحقیقات باغبانی که ارزیابی هـا در آن مکان 
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صورت گرفته، قید شـده است.

مدت اجرا: داللت بر سال های انجام ارزیابی، گزینش در انواع روش اصالحی دارد.

خصوصیـات مهـم و صفـات میوه شناسـی: اطالعـات بـه صورت هامهنگ بـرای همه 

ارقـام ارائـه شـده اسـت. بـه ترتیـب صفـات زمـان رسـیدن، خصوصیـات کیفـی میـوه، 

عملکـردی، صفـات کلیـدی رشـدی درخـت شـامل قـدرت رشـد، عـادت رشـد، بـه اضافـه 

قـدرت انبارمانـی، سـطوح تحمـل و حساسـیت هـای احتاملـی مهـم قید شـده اسـت.

مناطـق توصیـه شـده کشـت: چنانچه رقم به برخـی تنش های محیطـی و تنش های 

زنده حساسـیت داشـته باشـد دراین سـطر قید می شود.

آمـار محصـوالت و ارقـام باغـی: اطالعـات و آمـار مربوط بـه تعداد ارقـام و پایه های 

رویشـی باغـی بـه تفکیـک محصـول و نـام محقـق بـه نژادگـر بـه صـورت خالصـه ارائـه 

شـده اسـت )جدول 1(.

     آزمایش های سازگاری ارقام وارداتی: 

هریـک از گونـه هـای باغـی از نظـر خواهـش هـای اکولوژیک بـرای مناطـق اقلیمی 

خـاص بـرای مثـال رسدسـیری و معتدلـه، نیمـه گرمسـیری و یـا گرمسـیری گروه بنـدی 

شـده اند. ارقـام درختـان میوه در دسـت بررسـی اعـم از محصوالت دانه دار، هسـته دار، 

خشـک، آجیلـی و ریزمیـوه هـا بسـته بـه گونـه در مناطـق متفـاوت مـورد ارزیابی های 

سـاالنه قـرار مـی گیرنـد. در انجـام آزمایش هـای سـازگاری ارقـام، درختـان میـوه پـس از 

تکثیـر بـرای گـذر از مرحلـه جوانـی و رسـیدن بـه مرحلـه بلـوغ و باردهی نیـاز به رصف 

زمـان چنـد سـاله )حـدود دو تـا سـه سـال( دارنـد. تحقیقـات ارزیابـی ارقـام بـر درختان 

بالـغ از اولیـن مـاه سـال بـا رشوع گل دهـی و یـا بـرگ دهـی آغاز می شـود و تـا مرحله 

خـواب ادامـه مـی یابـد. مطالعات ریخت شناسـی اسـکلت درخـت و گروهـی از صفات 

رشـدی در پایـان دوره رشـد و پـس از رشوع خـواب درختـان در زمسـتان ادامـه یافتـه و 

در عمـل تحقیقـات تقریبـاً در متـام مـاه های سـال ادامه خواهـد یافت. درختـان به دلیل 

حجـم گسـرده تـاج و فاصله کاشـت نسـبت بـه گونه های زراعـی نیاز به فضـای بیش تر 

و هزینـه نگهـداری فـراوان دارنـد. بـه طـور معمـول ارزیابـی هـای اولیـه مـی توانـد بـه 

صـورت متمرکـز در یـک ایسـتگاه تحقیقاتی داخل کلکسـیون ارقام متمرکز شـود و ارقام 

برتـر و پرمحصـول در سـایر مناطـق پـرورش آن محصـول تحـت آزمایش هـای سـازگاری 
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منطقـه ای قـرار گیرنـد. ارقـام وارداتی در آزمایش های فراگیر مقایسـه ارقام بـا ده ها رقم 

موجـود در کلکسـیون از نظـر صفـات مختلـف ارزیابـی می شـوند. بـه این ترتیـب نقاط 

ضعـف و قـوت رقـم وارداتی بـا گروه بزرگی از ارقـام تجاری بومی و دیگـر ارقام تجارتی 

مقایسـه می شـوند و در نهایـت ارقـام وارداتـی سـازگار بـا عملکـرد خـوب و کیفیـت باال 

گزینش می  شوند. 

روش ارزیابی ارقام بومی: 

 ارقـام بومـی طی صدها سـال توسـط باغـداران از بین جمعیت هـای طبیعی انتخاب 

شـده اند و با شـناخت پیوند و یا تکثیر توسـط قلمه در مناطق مختلف رواج و پرورش 

یافتـه انـد .هرچنـد ارقـام بومی حاصل انتخـاب طبیعی در یک منطقـه آب و هوایی طی 

یـک فراینـد بسـیار طوالنـی هسـتند ولـی از نظر عملکـرد و قابلیـت تجاری سـازی الزاماً 

بـا دیگـر ارقـام تجـاری وارداتـی در کلکسـیون ارقـام بر اسـاس توصیفگـر محصولی مورد 

ارزیابـی قـرار مـی گیرنـد. سـطح زیرکشـت گـروه ارقـام بومـی قدیمـی در کشـور تحـت 

تأثیـر دو عامـل انعطاف پذیـری ژنتیـک و عملکـرد در واحد سـطح و ارزش اقتصادی آنان 

توسـعه بسـیار زیـاد تـا محـدود یافتـه اسـت. برخـی ارقـام بومی سـیب مانند رقـم نایان 

بـه دلیـل سـازگاری در یـک میکروکلیـامی خـاص بـه صـورت لکـه ای در سـطح محـدود 

فقـط در شهرسـتان چالـوس و دره هـای اطراف گسـرش یافته انـد. برخی ماننـد رقم زنوز 

در پهنـه وسـیع تر و برخـی دیگـر علـی رغـم عملکـرد محـدود به دلیـل زودرسـی و قدرت 

سـازگاری بـاال ماننـد رقـم سـیب گالب کهنـز در یـک پهنـه بسـیار گسـرده رسدسـیری تـا 

نیمـه گرمسـیری در مناطـق مختلـف کشـت می شـوند. در حقیقـت برخی ارقـام به دلیل 

زودرس بـودن مزیـت نسـبی بـاال و ارزش اقتصـادی بیشـری می یابنـد. گاه می تـوان ارقام 

زودرس دیگـر محصـوالت را در مناطـق گرم تـر پـرورش داد تـا به صورت مشـابه از مزیت 

نسـبی نوبرانـه بـرای ارقـام زودرس بهـره اقتصـادی بیشـری بـه دسـت آورد. ورود ارقـام 

جدیـد بـا عملکـرد بیـش از 5 تـا 10 برابری نسـبت به انواع ارقـام قدیمـی و زودرس بومی 

قابلیـت ایجـاد جهـش در سـطح عملکـرد ملی را فراهم سـاخته اند. در هر شـکل، بررسـی 

ارقـام بومـی هـامن الگـو و روش تحقیق ارزیابی ارقـام وارداتی را دنبـال می کند و در هر 

دو مـورد خصوصیـات فنومرفولوژیک، صفات رشـدی و پومولوژیک در کنـار ارزیابی های 
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تحمـل بـه تنش هـای زنـده و غیرزنـده مـورد بررسـی قـرار می گیـرد . الزم بـه ذکـر اسـت 

ارزیابـی مقایسـه ای ارقـام و گزینش در داخل یک کلکسـیون غنـی از ارقام مختلف بومی 

و وارداتـی ارزش علمـی و کاربردی بیشـری دارد.

فهرست گروه های رقمی و پایه های مختلف به صورت کمی:
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حسن حاج نجاری21893061سیب

سیام دامیار--5--4-سیب

محمدعلی --1378--انگور
نجاتیان

گالبی حمید عبدالهی262--- 

داریوش آتشکار--4----گالبی

حمیدعبدالهی - ---2-14آلو
ایوبعلی قاسمی

محی الدین --412---گردو
پیرخرضی

داراب حسنی--8---2فندق

سونا حسین آوا--4---2پکان

فریدون عجم --5----انار
گرد

----8--انجیر

ضیاءالدین 
طباطبایی - 
محمد رضا 
وظیفه شناس
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ــده  ــی ش ــیب معرف ــام س ارق
ــور ــش کش ــد و امیدبخ جدی
Newly released and Promising Apple Cultivars
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تصویر محصول

رقم جدید شربتی
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Malus ˟ domestica Borkhسیب

حسن حاج نجاریبه نژادگر

پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی مالک رقم

ایران، استان البرز، کرج، ایستگاه تحقیقات باغبانی کمالشهرمنشأ رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش 
اصالح، محل و 

مدت اجرا 

ــام بیــن 92  ــی و مقایســه ارق ــق ارزیاب دانهــال تصادفــی، گزینــش از طری
رقــم و ژنوتیــپ، بــر اســاس توصیفگــر بین المللــی ســیب، ایســتگاه 

تحقیقــات باغبانــی کمالشــهر، کــرج،1382-1390

سال معرفی/ ثبت/ جدید 
بومی/ خارجی سازگار 

1390. دســتورالعمل آزمــون ملــی تمایــز، یکنواختــی و پایــداری ســیب  
)D.U.S)

خصوصیات مهم باغی

عــادت رشــد افراشــته، زودرس، ســفتی بافــت بــاال، آبــدار، بســیار 
شــیرین، خوش خــوراک، انــدازه بــزرگ، شــکل کــروی، رنــگ زمینــه 
ســبز کــم رنــگ، لکــه رنــگ رویــی فراگیــر، قرمــز کــم رنــگ، متحمــل 
بــه زنــگار، متناســب بــرای باغــات متراکــم و کشــت مکانیــزه، عملکــرد 

ــی120 کیلوگــرم در درخــت عال

مناطق توصیه شده 
برای کشت

تمامی مناطق پرورش سیب کشور
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تصویر محصول

رقم جدید گل بهار
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Malus ˟ domestica Borkhسیب

حسن  حاج نجاریبه نژادگر

پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی مالک رقم

ایران، استان البرز، کرج، ایستگاه تحقیقات باغبانی کمالشهرمنشأ رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش 
اصالح، محل و 

مدت اجرا 

ــام بیــن 92  ــی و مقایســه ارق ــق ارزیاب دانهــال تصادفــی، گزینــش از طری
رقــم و ژنوتیــپ، بــر اســاس توصیفگــر بین المللــی ســیب، ایســتگاه 

تحقیقــات باغبانــی کمال شــهر، کــرج، 1390- 1382
سال معرفی/ ثبت/ جدید 

بومی/ خارجی سازگار 

1390. دســتورالعمل آزمــون ملــی تمایــز، یکنواختــی و پایــداری ســیب  
)D.U.S)

خصوصیات مهم باغی

زودرس- متوسـط رس، متحمل به سـرمای بهاره، رشـد رویشی ضعیف- 
متوسـط، سـفتی بافت بسـیار باال، آبـدار، شـیرین، بسـیار خوش خوراک، 
انـدازه متوسـط، میـوه کـروی، رنـگ زمینـه سـبز کـم رنـگ، لکـه رنگ 
متراکـم و کشـت  باغـات  بـرای  متناسـب  نیمه فراگیـر صورتـی،  رویـی 

مکانیـزه، متحمـل بـه زنـگار. عملکـرد عالـی 168 کیلوگـرم در درخت

مناطق توصیه شده 
برای کشت

کلیه مناطق شناخته شده پرورش سیب کشور
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تصویر محصول

IRI6 رقم امیدبخش خودسازگار
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Malus ˟ domestica Borkhسیب

حسن حاج نجارینام به نژادگر 

پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی مالک رقم

ایران، استان البرز، کرج، ایستگاه تحقیقات باغبانی کمالشهرمنشأ رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش 
اصالح، محل و 

مدت اجرا 

فنومورفولوژیک،  صفات  ارزیابی  از  حاصل  گزینش  تصادفی،  دانهال 
رویشی و میوه شناسی ارقام بر اساس توصیفگر بین المللی سیب، انبارمانی، 
و  نهالستان  کلکسیون،  در  آمیزی  خویشتن  ساله   14 آزمایشات  حاصل 
مطالعات  گرده،  کشت  فلورسنت،  میکروسکوپ  زیر  گرده  لوله  رشد 

مولکولی، ایستگاه و بخش تحقیقات باغبانی، کرج، 1392-1382 

سال معرفی/ ثبت/ جدید 
بومی/ وارداتی سازگار

توصیفگر سیب و آزمون تمایز، یکنواختی و پایداری سیب
)D.U.S, IBPGR) 

خصوصیات مهم باغی

ــدازه  ــی، ان ــروی مخروط ــوه ک ــکل می ــط رس، ش ــازگار، متوس خودس
ــره  ــز تی ــگ روی قرم ــن، رن ــبز روش ــه س ــگ زمین ــط-بزرگ، رن متوس
ــم  ــاال، طع ــیار ب ــت بس ــفتی باف ــدد، س ــز متع ــای ری ــک ه ــر، عدس فراگی

ــی  ــرد عال ــوراک، عملک ــزه، خوش خ ــی دو م ــیرین- کم ــی، ش عال

مناطق توصیه شده 
برای کشت

کلیه مناطق شناخته شده پرورش سیب کشور. احداث باغات صنعتی تک 
در  بادخیز  مناطق  نیز  و  مرطوب  بارانی،  بهارهای سرد،  با  مناطق  رقمی، 

دوره گرده افشانی، گرده افشان مناسب برای ارقام ترپلویید
    



25 اطلـس ارقـام درختـان میـوه ایران

تصویر محصول

ارقـــام رایـــج بومـــی ســـیب 
)D.U.S( ثبـــــــت شـــده
ـــور ـــام کش ـــی ارق ـــر مل  در دفت
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تصویر محصول

گالب کهنز
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Malus ˟ domestica Borkhسیب

حسن حاج نجاری، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیرینام به نژادگر ارزیاب

جمهوری اسالمی ایرانمالک رقم

بومی ایران، استان تهران، شهریار، روستای کهنزمنشأ رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش 
اصالح، محل و 

مدت اجرا 

ــام بیــن 92  ــی و مقایســه ارق ــق ارزیاب دانهــال تصادفــی، گزینــش از طری
رقــم و ژنوتیــپ، بــر اســاس توصیفگــر بین المللــی ســیب، ایســتگاه 

تحقیقــات باغبانــی کمالشــهر، کــرج، 1390- 1382

سال معرفی/ ثبت/ 
بومی/ وارداتی سازگار

1390. دستورالعمل آزمون ملی تمایز، یکنواختی و پایداری سیب  
)D.U.S)

خصوصیات مهم باغی
زودرس، معطر، آبدار، خوش خوراک، شیرین، اندازه کوچک- 

متوسط، انبارمانی ضعیف، عملکرد ضعیف 47 کیلوگرم در درخت.

مناطق توصیه شده 
برای کشت

کلیه مناطق شناخته شده پرورش سیب کشور
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تصویر محصول

مشهد
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Malus ˟ domestica Borkhسیب

حسن حاج نجاری، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیرینام به نژادگر ارزیاب

جمهوری اسالمی ایرانمالک رقم

بومی ایران، استان خراسان رضوی، مشهدمنشأ رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش 
اصالح، محل و 

مدت اجرا 

ــام بیــن 92  ــی و مقایســه ارق ــق ارزیاب دانهــال تصادفــی، گزینــش از طری
رقــم و ژنوتیــپ، بــر اســاس توصیفگــر بین المللــی ســیب، ایســتگاه 

تحقیقــات باغبانــی کمالشــهر، کــرج، 1390- 1382

سال معرفی/ ثبت/ 
بومی/ وارداتی سازگار

1390. دســتورالعمل آزمــون ملــی تمایــز، یکنواختــی و پایــداری ســیب  
)D.U.S)

خصوصیات مهم باغی
متوسـط رس، انـدازه کوچک_متوسـط، ریـزش شـدید قبل از برداشـت، 
رنـگ روی قرمـز فراگیـر، عملکرد بسـیار باال 250 کیلوگـرم در درخت.

مناطق توصیه شده 
برای کشت

کلیه مناطق شناخته شده پرورش سیب کشور
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تصویر محصول

گالب اصفهان
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Malus ˟ domestica Borkhسیب

حسن حاج نجاری، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیرینام به نژادگر ارزیاب

جمهوری اسالمی ایرانمالک رقم

بومی ایران، استان اصفهان، اصفهانمنشأ رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش 
اصالح، محل و 

مدت اجرا 

ــام بیــن 92  ــی و مقایســه ارق ــق ارزیاب دانهــال تصادفــی، گزینــش از طری
رقــم و ژنوتیــپ، بــر اســاس توصیفگــر بین المللــی ســیب، ایســتگاه 

تحقیقــات باغبانــی کمالشــهر، کــرج، 1390- 1382

سال معرفی/ ثبت/ 
بومی/ وارداتی سازگار

1390. دســتورالعمل آزمــون ملــی تمایــز، یکنواختــی و پایــداری ســیب  
)D.U.S)

خصوصیات مهم باغی

ــوراک،  ــاال، خوش خ ــت ب ــفتی باف ــدار، س ــر، آب زودرس، گالب، معط
شــیرین، انــدازه کوچــک- متوســط، دم میــوه خیلــی بلنــد، رنــگ رویــی 

صورتــی زیبــا، عملکــرد ضعیــف 35 کیلوگــرم در درخــت

مناطق توصیه شده 
برای کشت

کلیه مناطق شناخته شده پرورش سیب کشور
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تصویر محصول

سلطانی شبستر
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Malus ˟ domestica Borkhسیب

حسن حاج نجاری، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیرینام به نژادگر ارزیاب

جمهوری اسالمی ایرانمالک رقم

بومی ایران، استان آذربایجان شرقی، شبسترمنشأ رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش 
اصالح، محل و 

مدت اجرا 

ــام بیــن 92  ــی و مقایســه ارق ــق ارزیاب دانهــال تصادفــی، گزینــش از طری
رقــم و ژنوتیــپ، بــر اســاس توصیفگــر بین المللــی ســیب، ایســتگاه 

تحقیقــات باغبانــی کمالشــهر، کــرج، 1390- 1382

سال معرفی/ ثبت/ 
بومی/ وارداتی سازگار

1390. دســتورالعمل آزمــون ملــی تمایــز، یکنواختــی و پایــداری ســیب  
)D.U.S)

خصوصیات مهم باغی

متوســط رس، آبــدار، ســفتی بافــت باال، گوشــت ســفید، خوش خوراک، 
ــه زرد  ــگ زمین ــی، رن ــوه مخروط ــکل می ــط، ش ــدازه متوس ــیرین، ان ش
روشــن، لکــه رنــگ رویــی صورتــی خوشــرنگ، تیــپ رگه هــای 

ــت ــرم در درخ ــی 110 کیلوگ ــرد عال ــواری، عملک ن

مناطق توصیه شده 
برای کشت

کلیه مناطق شناخته شده پرورش سیب کشور
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تصویر محصول

نایان ارنگه 
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Malus ˟ domestica Borkhسیب

نام به نژادگر ارزیاب
حسن حاج نجاری، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری

جمهوری اسالمی ایرانمالک رقم

بومی ایران، استان البرز، جاده چالوس، روستای ارنگهمنشأ رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش 
اصالح، محل و 

مدت اجرا 

ــام بیــن 92  ــی و مقایســه ارق ــق ارزیاب دانهــال تصادفــی، گزینــش از طری
رقــم و ژنوتیــپ، بــر اســاس توصیفگــر بین المللــی ســیب، ایســتگاه 

تحقیقــات باغبانــی کمالشــهر، کــرج، 1390- 1382

سال معرفی/ ثبت/ 
بومی/ وارداتی سازگار

1390. دســتورالعمل آزمــون ملــی تمایــز، یکنواختــی و پایــداری ســیب  
)D.U.S)

خصوصیات مهم باغی
متوســط رس، انــدازه بــزرگ، ســفتی بافــت بــاال، خوش خــوراک، 
شــیرین، شــکل میــوه کــروی- بیضــی، رنــگ زمینــه زرد روشــن، 

عملکــرد بــاال 95 کیلوگــرم در درخــت.

مناطق توصیه شده 
برای کشت

کلیه مناطق شناخته شده پرورش سیب کشور
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تصویر محصول

حیدرزاده
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Malus ˟ domestica Borkhسیب

نام به نژادگر ارزیاب
حسن حاج نجاری، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری

جمهوری اسالمی ایرانمالک رقم

بومی ایران ، تبریزمنشأ رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش 
اصالح، محل و 

مدت اجرا 

ــام بیــن 92  ــی و مقایســه ارق ــق ارزیاب دانهــال تصادفــی، گزینــش از طری
رقــم و ژنوتیــپ، بــر اســاس توصیفگــر بین المللــی ســیب، ایســتگاه 

تحقیقــات باغبانــی کمالشــهر، کــرج، 1390- 1382
سال معرفی/ ثبت/ 
بومی/ وارداتی سازگار

1390. دســتورالعمل آزمــون ملــی تمایــز، یکنواختــی و پایــداری ســیب  
)D.U.S)

خصوصیات مهم باغی
متوســط رس، ســفتی بافــت بــاال، انــدازه بــزرگ، خوش خــوراک، 
ــز  ــی قرم ــگ روی ــه ســبز، رن ــگ زمین ــوه کــروی، رن شــیرین، شــکل می

ــت ــرم در درخ ــاال 82 کیلوگ ــرد ب ــاداب، عملک ــر ش فراگی

مناطق توصیه شده 
برای کشت

کلیه مناطق شناخته شده پرورش سیب کشور
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تصویر محصول

شیخ احمد
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Malus ˟ domestica Borkhسیب

حسن حاج نجاری، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیرینام به نژادگر ارزیاب

جمهوری اسالمی ایرانمالک رقم

بومی ایران، استان آذربایجان شرقی، تبریزمنشأ رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش 
اصالح، محل و 

مدت اجرا 

ــام بیــن 92  ــی و مقایســه ارق ــق ارزیاب دانهــال تصادفــی، گزینــش از طری
رقــم و ژنوتیــپ، بــر اســاس توصیفگــر بین المللــی ســیب، ایســتگاه 

تحقیقــات باغبانــی کمالشــهر، کــرج، 1390- 1382

سال معرفی/ ثبت/ 
بومی/ وارداتی سازگار

1390. دســتورالعمل آزمــون ملــی تمایــز، یکنواختــی و پایــداری ســیب  
)D.U.S)

خصوصیات مهم باغی

متوسـط رس، شـکل میـوه اسـتوانه ای، سـفتی بافـت باال، اندازه متوسـط، 
رنـگ زمینـه زرد، رنـگ رویـی قرمـز کم رنـگ، عملکـرد بسـیار بـاال، 
کشـت  بـرای  متناسـب  ضعیـف،  رشـد  قـدرت  مجنـون،  رشـد  عـادت 
متراکـم و تربیـت روسـیمی، عملکـرد عالـی 154 کیلوگـرم در درخـت.

مناطق توصیه شده 
برای کشت

کلیه مناطق شناخته شده پرورش سیب کشور
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تصویر محصول

مشهد نوری
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Malus ˟ domestica Borkhسیب

حسن حاج نجاری، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیرینام به نژادگر ارزیاب

جمهوری اسالمی ایرانمالک رقم

بومی ایران، استان خراسان رضویمنشأ رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش 
اصالح، محل و 

مدت اجرا 

ــام بیــن 92  ــی و مقایســه ارق ــق ارزیاب دانهــال تصادفــی، گزینــش از طری
رقــم و ژنوتیــپ، بــر اســاس توصیفگــر بین المللــی ســیب، ایســتگاه 

تحقیقــات باغبانــی کمالشــهر، کــرج، 1390- 1382
سال معرفی/ ثبت/ 
بومی/ وارداتی سازگار

1390. دســتورالعمل آزمــون ملــی تمایــز، یکنواختــی و پایــداری ســیب  
)D.U.S)

خصوصیات مهم باغی

متوســط رس، شــکل میــوه کــروی، انــدازه متوســط تــا بــزرگ، ســفتی 
ــگ،  ــز کم رن ــی قرم ــگ روی ــه رن ــبز، لک ــه س ــگ زمین ــاال، رن ــت ب باف
ــوراک،  ــیار خوش خ ــت، بس ــرم در درخ ــط 50 کیلوگ ــرد متوس عملک

ــرای کشــت متراکــم ــف، متناســب ب ــدرت رشــد ضعی ق

مناطق توصیه شده 
برای کشت

کلیه مناطق شناخته شده پرورش سیب کشور
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تصویر محصول



35 اطلـس ارقـام درختـان میـوه ایران
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ارقام بومی رایج پرمحصول 
سیب

Native Common High yield Apple Cultivars
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َاهر یک
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Malus ˟ domestica Borkhسیب

حسن حاج نجاری، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیرینام به نژادگر ارزیاب
جمهوری اسالمی ایرانمالک رقم

بومی ایران، استان آذربایجان شرقی، اهرمنشأ رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش 
اصالح، محل و 

مدت اجرا 

دانهــال تصادفــی، گزینش حاصــل از ارزیابــی صفــات فنومورفولوژیک، 
رویشــی و میــوه شناســی ارقــام بــر اســاس توصیفگــر بین المللــی ســیب، 
انبارمانــی، بخــش و ایســتگاه تحقیقــات باغبانــی کمالشــهر، کــرج، 

1382-1390
سال معرفی/ ثبت/ 
1390 . توصیفگر IBPGRIبومی/ وارداتی سازگار

خصوصیات مهم باغی

بــزرگ،  متوســط-  انــدازه  کــروی،  میــوه  شــکل  متوســط رس، 
ــم  ــز مالی ــی قرم ــگ روی ــه رن ــه زرد، لک ــل ب ــبز متمای ــه س ــگ زمین رن
خوش رنــگ، تیــپ رنــگ رویــی شــیاری، عملکــرد 132 کیلوگــرم در 

خوش خــوراک.  ســفید،  گوشــت  درخــت، 
مناطق توصیه شده 

کلیه مناطق شناخته شده پرورش سیب کشوربرای کشت



37 اطلـس ارقـام درختـان میـوه ایران
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اخلمد مشهد
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Malus ˟ domestica Borkhسیب

حسن حاج نجاری، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیرینام به نژادگر ارزیاب
جمهوری اسالمی ایرانمالک رقم

بومی ایران، استان خراسان رضوی، روستای اخلمدمنشأ رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش 
اصالح، محل و 

مدت اجرا 

دانهــال تصادفــی، گزینش حاصــل از ارزیابــی صفــات فنومورفولوژیک، 
رویشــی و میــوه شناســی ارقــام بــر اســاس توصیفگــر بین المللــی ســیب، 
انبارمانــی، بخــش و ایســتگاه تحقیقــات باغبانــی کمالشــهر، کــرج، 

1382-1390
سال معرفی/ ثبت/ 
1390 . توصیفگر IBPGRIبومی/ وارداتی سازگار

خصوصیات مهم باغی
ــه  ــگ زمین ــزرگ، رن ــدازه ب ــروی، ان ــوه ک ــکل می ــررس، ش ــی دی خیل
ــاخص  ــاال، ش ــت ب ــفتی باف ــگ، س ــز کمرن ــی قرم ــه رنگ روی ــبز، لک س

ــت. ــرم در درخ ــرد 95 کیلوگ ــیرین، عملک ــوب، ش ــم خ طع

مناطق توصیه شده 
کلیه مناطق شناخته شده پرورش سیب کشوربرای کشت
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عسلی
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Malus ˟ domestica Borkhسیب

حسن حاج نجاری، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیرینام به نژادگر ارزیاب

جمهوری اسالمی ایرانمالک رقم

بومی ایران منشأ رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش 
اصالح، محل و 

مدت اجرا 

دانهــال تصادفــی، گزینش حاصــل از ارزیابــی صفــات فنومورفولوژیک، 
ــیب،  ــی س ــر بین الملل ــاس توصیفگ ــام براس ــی ارق ــی و میوه شناس رویش
انبارمانــی، بخــش و ایســتگاه تحقیقــات باغبانــی کمالشــهر، کــرج، 

1382-1390
سال معرفی/ ثبت/ 
1390 . توصیفگر IBPGRIبومی/ وارداتی سازگار

خصوصیات مهم باغی

ــه  ــگ زمین ــط، رن ــدازه متوس ــی، ان ــوه مخروط ــکل می ــط رس، ش متوس
ــت متوســط،  ــم، ســفتی باف ــز مالی ــی قرم ــگ روی ــی، لکــه رن زرد لیموی
ــرد  ــی، عملک ــی عال ــرش کل ــت پذی ــی و قابلی ــت خوراک ــیرین، کیفی ش

ــوب. ــی خ ــت، انبارمان ــرم در درخ 85کیلوگ
مناطق توصیه شده 

کلیه مناطق شناخته شده پرورش سیب کشوربرای کشت
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تصویر محصول

دیررس مشهد
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Malus ˟ domestica Borkhسیب

حسن حاج نجاری، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیرینام به نژادگر ارزیاب

جمهوری اسالمی ایرانمالک رقم

ایران، استان خراسان رضوی، مشهدمنشأ رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش 
اصالح، محل و 

مدت اجرا 

دانهــال تصادفــی، گزینش حاصــل از ارزیابــی صفــات فنومورفولوژیک، 
ــیب،  ــی س ــر بین الملل ــاس توصیفگ ــر اس ــام ب ــی ارق ــی و میوه شناس رویش
انبارمانــی، بخــش و ایســتگاه تحقیقــات باغبانــی کمالشــهر، کــرج، 

1382-1390
سال معرفی/ ثبت/ 
1390 . توصیفگر IBPGRIبومی/ وارداتی سازگار

خصوصیات مهم باغی
خیلــی دیــر رس، شــکل میــوه مخروطــی، انــدازه بــزرگ، رنــگ زمینــه 
ــم  ــاال، طع ــت ب ــفتی باف ــگ، س ــز کم رن ــی قرم ــگ روی ــه رن ــبز، لک س

ــوب  ــرش خ ــوب، پذی خ

مناطق توصیه شده 
کلیه مناطق شناخته شده پرورش سیب کشوربرای کشت
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قره قاچ
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Malus ˟ domestica Borkhسیب

حسن حاج نجاری، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیرینام به نژادگر ارزیاب

جمهوری اسالمی ایرانمالک رقم

ایران، استان آذربایجان غربی، روستای قره قاچمنشأ رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش 
اصالح، محل و مدت 

اجرا 

دانهــال تصادفــی، گزینش حاصــل از ارزیابــی صفــات فنومورفولوژیک، 
رویشــی و میــوه شناســی ارقــام بــر اســاس توصیفگــر بین المللــی ســیب، 
انبارمانــی، بخــش و ایســتگاه تحقیقــات باغبانــی کمالشــهر، کــرج، 

1382-1390
سال معرفی/ ثبت/ 
1390 . توصیفگر IBPGRIبومی/ وارداتی سازگار

خصوصیات مهم باغی

ــزرگ،  ــدازه ب ــی، ان ــوه کروی-مخروط ــکل می ــر رس، ش ــط- دی متوس
ــفید  ــای س ــک ه ــبز-زرد، عدس ــی س ــگ روی ــبز، رن ــه س ــگ زمین رن
ریــز، ســفتی بافــت بــاال، دومــزه، طعــم خــوب، پذیــرش خیلــی خــوب،  

ــی.  ــرد عال عملک
مناطق توصیه شده 

کلیه مناطق شناخته شده پرورش سیب کشوربرای کشت



41 اطلـس ارقـام درختـان میـوه ایران

تصویر محصول

قرمز رضاییه
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Malus ˟ domestica Borkhسیب

حسن حاج نجاری، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیرینام به نژادگر ارزیاب

جمهوری اسالمی ایرانمالک رقم

ایران، استان آذربایجان غربی، ارومیهمنشأ رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش 
اصالح، محل و مدت 

اجرا 

دانهــال تصادفــی، گزینش حاصــل از ارزیابــی صفــات فنومورفولوژیک، 
ــیب،  ــی س ــر بین الملل ــاس توصیفگ ــر اس ــام ب ــی ارق ــی و میوه شناس رویش
انبارمانــی، بخــش و ایســتگاه تحقیقــات باغبانــی کمالشــهر، کــرج، 

1382-1390
سال معرفی/ ثبت/ 
1390 . توصیفگر IBPGRIبومی/ وارداتی سازگار

خصوصیات مهم باغی

ــگ  ــزرگ، رن ــدازه ب ــی، ان ــوه کروی-مخروط ــکل می ــط رس، ش متوس
ــت  ــاال، شــیرین، کیفی ــت ب ــز، ســفتی باف ــی قرم ــگ روی ــه ســبز، رن زمین
خوراکــی عالــی، طعــم بســیار عالــی، انبارمانــی خــوب، پذیــرش خیلــی 

ــی خــوب. خــوب، عملکــرد خیل

مناطق توصیه شده 
کلیه مناطق شناخته شده پرورش سیب کشوربرای کشت
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گلشاهی
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Malus ˟ domestica Borkhسیب

حسن حاج نجاری، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیرینام به نژادگر ارزیاب

جمهوری اسالمی ایرانمالک رقم

ایرانمنشأ رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش 
اصالح، محل و مدت 

اجرا 

دانهــال تصادفــی، گزینش حاصــل از ارزیابــی صفــات فنومورفولوژیک، 
ــیب،  ــی س ــر بین الملل ــاس توصیفگ ــر اس ــام ب ــی ارق ــی و میوه شناس رویش
انبارمانــی، بخــش و ایســتگاه تحقیقــات باغبانــی کمالشــهر، کــرج، 

1382-1390
سال معرفی/ ثبت/ 
1390 . توصیفگر IBPGRIبومی/ وارداتی سازگار

خصوصیات مهم باغی

ــه  ــگ زمین ــدازه متوســط، رن ــوه کــروی، ان متوســط-دیررس، شــکل می
زرد، رنــگ رویــی نیمــه فراگیــر قرمــز، ســفتی بافــت بســیار بــاال، کیفیــت 
ــوب،  ــرش خ ــوب، پذی ــی خ ــوب، انبارمان ــم خ ــی، طع ــی عال خوراک

عملکــرد خــوب. 
مناطق توصیه شده 

برای کشت
کلیه مناطق شناخته شده پرورش سیب کشور
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پاییزه مشهد
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Malus ˟ domestica Borkhسیب

حسن حاج نجاری، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیرینام به نژادگر ارزیاب

جمهوری اسالمی ایرانمالک رقم

بومی ایران، استان خراسان رضوی، مشهدمنشأ رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش 
اصالح، محل و مدت 

اجرا 

ــام بیــن 92  ــی و مقایســه ارق ــق ارزیاب دانهــال تصادفــی، گزینــش از طری
ــتگاه  ــیب، ایس ــی س ــن الملل ــر بی ــاس توصیفگ ــر اس ــپ، ب ــم و ژنوتی رق

ــرج، 1390- 1382 ــهر، ک ــی کمالش ــات باغبان تحقیق

سال معرفی/ ثبت/ 
1390. توصیفگر IBPGRIبومی/ وارداتی سازگار

خصوصیات مهم باغی

متوســط رس، شــکل میــوه کــروی، انــدازه متوســط، رنــگ زمینــه ســبز، 
ــاال، شــاخص طعــم  رنــگ رویــی زرد کمرنــگ، ســفتی بافــت خیلــی ب
خیلــی خــوب، بســیار شــیرین، حســاس بــه زنــگار، پذیــرش کلــی عالــی، 

عملکــرد خیلــی خــوب.

مناطق توصیه شده 
کلیه مناطق شناخته شده پرورش سیب کشوربرای کشت
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پاییزه زرد مشهد
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Malus ˟ domestica Borkhسیب

حسن حاج نجاری، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیرینام به نژادگر ارزیاب

جمهوری اسالمی ایرانمالک رقم

بومی ایران، استان خراسان رضوی، مشهدمنشأ رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش 
اصالح، محل و مدت 

اجرا 

ــام بیــن 92  ــی و مقایســه ارق ــق ارزیاب دانهــال تصادفــی، گزینــش از طری
رقــم و ژنوتیــپ، بــر اســاس توصیفگــر بین المللــی ســیب، ایســتگاه 

تحقیقــات باغبانــی کمالشــهر، کــرج، 1390- 1382

سال معرفی/ ثبت/ 
1390 . توصیفگر IBPGRIبومی/ وارداتی سازگار

خصوصیات مهم باغی

ــگ  ــدازه متوســط، رن ــوه کروی-بشــقابی، ان ــر رس، شــکل می بســیار دی
ــی زرد کمرنــگ، ســفتی بافــت خــوب، بســیار  ــه ســبز، رنــگ روی زمین
آبــدار، بســیار شــیرین، شــاخص طعــم عالــی، حســاس بــه زنــگار، 

ــوب  ــی خ ــرد خیل عملک

مناطق توصیه شده 
کلیه مناطق شناخته شده پرورش سیب کشوربرای کشت



45 اطلـس ارقـام درختـان میـوه ایران

تصویر محصول

ارقــام وارداتــی ســازگار ســیب 1
Adapted Cultivars of Imported Apples
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تصویر محصول

(Cooper Fuz) کوپرفوز
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Malus ˟ domestica Borkhسیب

حسن حاج نجارینام به نژادگر ارزیاب
انگلستانمالک رقم

انگلستان، میدستون حومه شهر کنت منشأ رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش 
اصالح، محل و مدت 

اجرا 

دانهــال تصادفــی، گزینش حاصــل از ارزیابــی صفــات فنومورفولوژیک، 
رویشــی و میــوه شناســی ارقــام بــر اســاس توصیفگــر بین المللــی ســیب، 
انبارمانــی، بخــش و ایســتگاه تحقیقــات باغبانــی کمالشــهر، کــرج، 

1382-1390
سال معرفی/ ثبت/ 
1390 . توصیفگر سیب IBPGRIبومی/ وارداتی سازگار

خصوصیات مهم باغی
بـزرگ، رنـگ زمینـه  بسـیار  انـدازه  میـوه مخروطـی،  دیـر رس، شـکل 
سـبز، لکـه رنـگ رویـی قرمز پررنگ شـیاری، سـفتی بافت خـوب، طعم 
خـوب، قابلیـت پذیـرش کلـی عالـی، عملکـرد خـوب، انبارمانـی خـوب 

مناطق توصیه شده 
کلیه مناطق شناخته شده پرورش سیب کشوربرای کشت
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تصویر محصول

(Cooper spur) کوپر اسپور
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Malus ˟ domestica Borkhسیب

حسن حاج نجاری، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیرینام به نژادگر ارزیاب
آمریکامالک رقم

آمریکا، اورگونمنشأ رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش 
اصالح، محل و مدت 

اجرا 

دانهــال تصادفــی، گزینش حاصــل از ارزیابــی صفــات فنومورفولوژیک، 
رویشــی و میــوه شناســی ارقــام بــر اســاس توصیفگــر بین المللــی ســیب، 
انبارمانــی، بخــش و ایســتگاه تحقیقــات باغبانــی کمالشــهر، کــرج، 

1382-1390
سال معرفی/ ثبت/ 
1390. توصیفگر سیب IBPGRIبومی/ وارداتی سازگار

خصوصیات مهم باغی
ــدازه بســیار بــزرگ، رنــگ زمینــه  دیــر  رس، شــکل میــوه مخروطــی، ان
ــت،  ــای درش ــک ه ــا عدس ــز ب ــی قرم ــگ روی ــه رن ــگ، لک زردکم رن

ــم خــوب، عملکــرد خــوب  طع
مناطق توصیه شده 

کلیه مناطق شناخته شده پرورش سیب کشوربرای کشت
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تصویر محصول

(Early Red One) ارلی رد وان
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Malus ˟ domestica Borkhسیب

حسن حاج نجاری، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیرینام به نژادگر ارزیاب

آمریکامالک رقم

آمریکا، واشنگتنمنشأ رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش 
اصالح، محل و مدت 

اجرا 

موتانــت طبیعــی رقــم ردکینــگ، گزینــش حاصــل از ارزیابــی صفــات 
فنومورفولوژیــک، رویشــی و میــوه شناســی ارقــام بــر اســاس توصیفگــر 
بین المللــی ســیب، انبارمانــی، بخــش و ایســتگاه تحقیقــات باغبانــی 

ــرج، 1382-1390 ــهر، ک کمالش

سال معرفی/ ثبت/ 
1390. توصیفگر سیب IBPGRIبومی/ وارداتی سازگار

خصوصیات مهم باغی

متوســط-دیر  رس، شــکل میــوه مخروطــی، انــدازه بســیار بــزرگ، رنــگ 
زمینــه ســبز، لکــه رنــگ رویــی قرمــز بــا عدســک هــای درشــت، ســفتی 

بافــت بــاال، طعــم عالــی، عملکــرد عالــی 

مناطق توصیه شده 
برای کشت

کلیه مناطق شناخته شده پرورش سیب کشور
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تصویر محصول

(Empire All Red) امپایر آل رد
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Malus ˟ domestica Borkhسیب

حسن حاج نجاری، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیرینام به نژادگر ارزیاب
آمریکامالک رقم

آمریکا، ژنو منشأ رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش 
اصالح، محل و مدت 

اجرا 

)McIntosh×Delicious(، گزینــش حاصــل  "امپایــر"  موتانــت 
ــام  ــی ارق ــوه شناس ــی و می ــک، رویش ــات فنومورفولوژی ــی صف از ارزیاب
ــتگاه  ــش و ایس ــی، بخ ــیب، انبارمان ــی س ــر بین الملل ــاس توصیفگ ــر اس ب

تحقیقــات باغبانــی کمالشــهر، کــرج، 1382-1390

سال معرفی/ ثبت/ 
1390. توصیفگر سیب IBPGRIبومی/ وارداتی سازگار

خصوصیات مهم باغی

متوســط-دیررس، شــکل میــوه مخروطــی، انــدازه بســیار بــزرگ، رنــگ 
زمینــه ســبز، لکــه رنــگ رویــی قرمــز بــا عدســک هــای درشــت، ســفتی 
بافــت بــاال، طعــم عالــی، بــدون ســال آوری، عملکــرد عالــی، انبارمانــی 

متوســط

مناطق توصیه شده 
برای کشت

کلیه مناطق شناخته شده پرورش سیب کشور. مساعد برای مناطق گرم تر 
و با رطوبت نسبی بیشتر هوا
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تصویر محصول

(Fuji) فوجی
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Malus ˟ domestica Borkhسیب

حسن حاج نجاری، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیرینام به نژادگر ارزیاب
ژاپنمالک رقم

ژاپن، ایستگاه تحقیقات باغبانی موروییکامنشأ رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش 
اصالح، محل و مدت 

اجرا 

حاصــل تالقــی Ralls× Janet Delicious، گزینــش حاصــل از 
ارقــام  میوه شناســی  و  رویشــی  فنومورفولوژیــک،  ارزیابــی صفــات 
ــتگاه  ــش و ایس ــی، بخ ــیب، انبارمان ــی س ــر بین الملل ــاس توصیفگ ــر اس ب

تحقیقــات باغبانــی کمالشــهر، کــرج، 1382-1390

سال معرفی/ ثبت/ 
1390. توصیفگر سیب IBPGRIبومی/ وارداتی سازگار

خصوصیات مهم باغی
خیلــی دیــررس، شــکل میــوه کــروی، انــدازه متوســط، رنــگ زمینــه ســبز 
مایــل زرد، لکــه رنــگ رویــی قرمــز نارنجــی، ســفتی بافــت بــاال، طعــم 

خــوب، عملکــرد عالــی، نیــاز ســرمایی پاییــن 

مناطق توصیه شده 
کلیه مناطق شناخته شده پرورش سیب کشور، مناطق با شب های گرمبرای کشت
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تصویر محصول

(Glockenapfel) گلوکناپفل
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Malus ˟ domestica Borkhسیب

حسن حاج نجاری، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیرینام به نژادگر ارزیاب

ناشناختهمالک رقم

اروپای مرکزیمنشأ رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش 
اصالح، محل و مدت 

اجرا 

دانهــال تصادفــی، گزینش حاصــل از ارزیابــی صفــات فنومورفولوژیک، 
رویشــی و میــوه شناســی ارقــام بــر اســاس توصیفگــر بین المللــی ســیب، 
انبارمانــی، بخــش و ایســتگاه تحقیقــات باغبانــی کمالشــهر، کــرج، 

1382-1390

سال معرفی/ ثبت/ 
1390. توصیفگر سیب IBPGRIبومی/ وارداتی سازگار

خصوصیات مهم باغی

متوســط-دیررس، شــکل میــوه زنگولــه ای، انــدازه بــزرگ، رنــگ زمینــه 
ســبز مایــل بــه زرد، لکــه رنــگ رویــی قرمــز نــواری، ســفتی بافــت بــاال، 

طعــم خیلــی خــوب، عملکــرد عالــی 

مناطق توصیه شده 
برای کشت

کلیه مناطق شناخته شده پرورش سیب کشور 
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تصویر محصول

(Golden Delicious) گلدن دلیشز
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Malus ˟ domestica Borkhسیب

حسن حاج نجاری، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیرینام به نژادگر ارزیاب
آمریکامالک رقم

آمریکا، ویرجینیای غربی، باغ آقای مولینزمنشأ رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش 
اصالح، محل و مدت 

اجرا 

دانهــال تصادفــی، گزینش حاصــل از ارزیابــی صفــات فنومورفولوژیک، 
ــیب،  ــی س ــر بین الملل ــاس توصیفگ ــر اس ــام ب ــی ارق ــی و میوه شناس رویش
انبارمانــی، بخــش و ایســتگاه تحقیقــات باغبانــی کمالشــهر، کــرج، 

1382-1390
سال معرفی/ ثبت/ 
1390. توصیفگر سیب IBPGRIبومی/ وارداتی سازگار

خصوصیات مهم باغی
ــبز،  ــه س ــگ زمین ــزرگ، رن ــدازه ب ــروی، ان ــوه ک ــکل می ــررس، ش دی
رنــگ رویــی زرد، ســفتی بافــت بــاال، طعــم خیلــی خــوب، حســاس بــه 

ــی  ــرد عال ــگار، عملک زن
مناطق توصیه شده 

کلیه مناطق شناخته شده پرورش سیب کشور برای کشت
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تصویر محصول

(Golden Smoothee) گلدن اسموتی
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Malus ˟ domestica Borkhسیب

حسن حاج نجاری، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیرینام به نژادگر ارزیاب
آمریکامالک رقم

آمریکا، پنسیلوانیا، باغ آقای جیبسونمنشأ رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش 
اصالح، محل و مدت 

اجرا 

دانهــال تصادفــی، گزینش حاصــل از ارزیابــی صفــات فنومورفولوژیک، 
ــیب،  ــی س ــر بین الملل ــاس توصیفگ ــر اس ــام ب ــی ارق ــی و میوه شناس رویش
انبارمانــی، بخــش و ایســتگاه تحقیقــات باغبانــی کمالشــهر، کــرج، 

1382-1390
سال معرفی/ ثبت/ 
1390. توصیفگر سیب IBPGRIبومی/ وارداتی سازگار

خصوصیات مهم باغی
ــه  ــگ زمین ــزرگ، رن ــدازه ب ــروی، ان ــوه ک ــکل می ــط-دیررس، ش متوس
ــی  ــم خیل ــاال، طع ــت ب ــفتی باف ــگ، س ــی زرد کمرن ــگ روی ــبز، رن س

ــگار.  ــه زن ــط ب ــل متوس ــطح تحم ــی، س ــرد عال ــوب، عملک خ
مناطق توصیه شده 

کلیه مناطق شناخته شده پرورش سیب کشور برای کشت
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تصویر محصول

(Granny Smith) گرانی اسمیت
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Malus ˟ domestica Borkhسیب

حسن حاج نجاری، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیرینام به نژادگر ارزیاب

استرالیامالک رقم

استرالیا، نیوسوت ولزمنشأ رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش 
اصالح، محل و مدت 

اجرا 

دانهــال تصادفــی احتمــاالً از یــک رقــم زینتــی فرانســوی، گزینــش 
حاصــل از ارزیابــی صفــات فنومورفولوژیــک، رویشــی و میــوه شناســی 
ــش و  ــی، بخ ــیب، انبارمان ــی س ــن الملل ــر بی ــاس توصیفگ ــر اس ــام ب ارق

ایســتگاه تحقیقــات باغبانــی کمالشــهر، کــرج، 1382-1390

سال معرفی/ ثبت/ 
1390. توصیفگر سیب IBPGRIبومی/ وارداتی سازگار

خصوصیات مهم باغی

بسـیار دیـررس، شـکل میوه کـروی- کـروی مخروطـی، انـدازه بزرگ، 
رنـگ زمینـه سـبز، رنـگ سـبز، عدسـک هـای سـفید درشـت در سـطح 

پوسـت، سـفتی بافـت بـاال، طعـم خـوب، تـرش، عملکـرد عالی 

مناطق توصیه شده 
برای کشت

کلیه مناطق شناخته شده پرورش سیب کشور قابل پرورش در مناطقی با 
شب های گرم
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تصویر محصول

(Gravenstein) گراونشتاین
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Malus ˟ domestica Borkhسیب

حسن حاج نجاری، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیرینام به نژادگر ارزیاب

اروپا، احتماال ایتالیامالک رقم

ایتالیا، سوبتیرول، باغ داخل قلعه دوک گراونشتینمنشأ رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش 
اصالح، محل و مدت 

اجرا 

دانهــال تصادفــی، گزینش حاصــل از ارزیابــی صفــات فنومورفولوژیک، 
ــیب،  ــی س ــر بین الملل ــاس توصیفگ ــر اس ــام ب ــی ارق ــی و میوه شناس رویش
انبارمانــی، بخــش و ایســتگاه تحقیقــات باغبانــی کمالشــهر، کــرج، 

1382-1390

سال معرفی/ ثبت/ 
1390. توصیفگر سیب IBPGRIبومی/ وارداتی سازگار

خصوصیات مهم باغی

تریپلوییــد، متوســط رس، شــکل میــوه کروی-کــروی مخروطــی، انــدازه 
ــت،  ــای درش ــا نواره ــز ب ــگ روی قرم ــه زرد، رن ــگ زمین ــزرگ، رن ب

ــاز دارد.  عملکــرد عالــی، قــدرت رشــد قــوی، دو گــرده افشــان نی

مناطق توصیه شده 
کلیه مناطق شناخته شده پرورش سیب کشور برای کشت
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تصویر محصول

(Jonathan) جاناتان
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Malus ˟ domestica Borkhسیب

حسن حاج نجاری، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیرینام به نژادگر ارزیاب

آمریکامالک رقم

منشأ رقم، محل کشف
ــتاک،  ــک ووداس ــپ ری ــای فیلی ــاغ آق ــتر، ب ــورک، اولس ــکا، نیوی آمری
ــی  ــی، تحویــل انجمــن باغبان کشــف توســط Gudje Buel اهــل آلبان

ــت داد.  ماساچوس

درخت ژنتیک، روش 
اصالح، محل و مدت 

اجرا 

′Esopus Spitzenburg′، گزینــش حاصــل  دانهــال تصادفــی 
ــام  ــی ارق ــوه شناس ــی و می ــک، رویش ــات فنومورفولوژی ــی صف از ارزیاب
ــتگاه  ــش و ایس ــی، بخ ــیب، انبارمان ــی س ــر بین الملل ــاس توصیفگ ــر اس ب

ــرج، 1382-1390 ــهر، ک ــی کمالش ــات باغبان تحقیق
سال معرفی/ ثبت/ 
1390. توصیفگر سیب IBPGRIبومی/ وارداتی سازگار

خصوصیات مهم باغی
ــدازه  ــقابی، ان ــروی بش ــوه کروی-ک ــکل می ــررس، ش ــط رس- دی متوس
بــزرگ، رنــگ زمینــه ســبز مایــل بــه زرد، رنــگ روی قرمــز خوشــرنگ 

نــواری، ســفتی بافــت خــوب، طعــم عالــی، دومــزه، عملکــرد عالــی 

مناطق توصیه شده 
کلیه مناطق شناخته شده پرورش سیب کشور برای کشت
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تصویر محصول

 (All Red Jonathan) آل رد جاناتان
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Malus ˟ domestica Borkhسیب

حسن حاج نجاری، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیرینام به نژادگر ارزیاب
آمریکامالک رقم

آمریکا منشأ رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش 
اصالح، محل و مدت 

اجرا 

ــات  ــی صف ــل از ارزیاب ــش حاص ــان، گزین ــم جانات ــی رق ــت طبیع موتان
فنومورفولوژیــک، رویشــی و میــوه شناســی ارقــام بــر اســاس توصیفگــر 
ــهر،  ــی کمالش ــات باغبان ــتگاه تحقیق ــی، ایس ــیب، انبارمان ــی س بین الملل

کــرج، 1382-1390
سال معرفی/ ثبت/ 
توصیفگر سیب IBPGRIبومی/ وارداتی سازگار

خصوصیات مهم باغی

ــدازه  ــقابی، ان ــروی بش ــوه کروی-ک ــکل می ــط رس، ش زودرس- متوس
بــزرگ، رنــگ زمینــه ســبز، رنــگ روی قرمــز پررنــگ فراگیــر، 
ــزه،  ــی، دوم ــم عال ــط، طع ــت متوس ــفتی باف ــدود، س ــک های مح عدس

خوش خــوراک، عملکــرد عالــی، انبارمانــی خــوب 

مناطق توصیه شده 
کلیه مناطق شناخته شده پرورش سیب کشور برای کشت
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تصویر محصول

(Northern Spy) نوردرن اسپای
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Malus ˟ domestica Borkhسیب

حسن حاج نجاری، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیرینام به نژادگر ارزیاب

فرانک سالیسبوری، آمریکا، انجمن میوه شناسی آمریکا مالک رقم

آمریکا، نیویورک، باغ بذری آقای همن چاپینمنشأ رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش 
اصالح، محل و مدت 

اجرا 

دانهــال تصادفــی، گزینش حاصــل از ارزیابــی صفــات فنومورفولوژیک، 
رویشــی و میــوه شناســی ارقــام بــر اســاس توصیفگــر بین المللــی ســیب، 

انبارمانــی، ایســتگاه تحقیقــات باغبانــی کمالشــهر، کــرج، 1382-1390

سال معرفی/ ثبت/ 
1390. توصیفگر سیب IBPGRIبومی/ وارداتی سازگار

خصوصیات مهم باغی

 بســیار دیــررس، شــکل میــوه کروی-کــروی مخروطــی، انــدازه بزرگ، 
رنــگ زمینــه ســبز، رنــگ روی قرمــز، ســفتی بافــت خــوب، طعــم عالــی، 
ــه مــی شــود  ــارده، توصی ــی، دیرب ــی عال ــی، انبارمان ملــس، عملکــرد عال

روی پایــه هــای مالینــگ پیونــد شــود.

مناطق توصیه شده 
برای کشت

کلیه مناطق شناخته شده پرورش سیب کشور 
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تصویر محصول

آستاراخان قرمز
(Red Astrachan syn. Starkan Roge)

کد UPOVنام علمینام عمومی

.Malus ˟ domestica Borkhسیب

حسن حاج نجاری، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیرینام به نژادگر ارزیاب

روسیهمالک رقم

روسیه، حاشیه رود ولگامنشأ رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش 
اصالح، محل و مدت 

اجرا 

دانهــال تصادفــی، گزینش حاصــل از ارزیابــی صفــات فنومورفولوژیک، 
ــیب،  ــی س ــر بین الملل ــاس توصیفگ ــر اس ــام ب ــی ارق ــی و میوه شناس رویش

انبارمانــی، ایســتگاه تحقیقــات باغبانــی کمالشــهر، کــرج، 1382-1390.

سال معرفی/ ثبت/ 
1390. توصیفگر سیب IBPGRIبومی/ وارداتی سازگار

خصوصیات مهم باغی

ــگ  ــزرگ، رن ــدازه ب ــروی، ان ــوه ک ــکل می ــررس، ش ــط رس-دی متوس
زمینــه ســبز، رنــگ روی قرمــز خوشــرنگ نــواری، ســفتی بافــت خــوب، 

طعــم خــوب، دومــزه، عملکــرد عالــی .

مناطق توصیه شده 
برای کشت

کلیه مناطق شناخته شده پرورش سیب کشور 
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تصویر محصول

 (Oregon Spur)اورگون اسپور
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Malus ˟ domestica Borkhسیب

حسن حاج نجاری، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیرینام به نژادگر ارزیاب

آمریکامالک رقم

آمریکا، اورگون، کشف فلمینگ، ثبت ترامبل منشأ رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش 
اصالح، محل و مدت 

اجرا 

موتانــت طبیعــی “رد کینــگ” و یــا “دلیشــز”، گزینــش حاصــل از ارزیابی 
ــاس  ــر اس ــام ب ــی ارق ــوه شناس ــی و می ــک، رویش ــات فنومورفولوژی صف
ــی  ــات باغبان ــتگاه تحقیق ــی، ایس ــیب، انبارمان ــی س ــر بین الملل توصیفگ

ــرج، 1382-1390 ــهر، ک کمالش
سال معرفی/ ثبت/ 
1390. توصیفگر سیب IBPGRIبومی/ وارداتی سازگار

خصوصیات مهم باغی

متوســط رس-دیــررس، شــکل میــوه مخروطــی، انــدازه بســیار بــزرگ، 
رنــگ زمینــه ســبز، رنــگ روی قرمــز، عدســک هــای درشــت، ســفتی 
ــد  ــدرت رش ــوب، ق ــرد خ ــیرین، عملک ــوب، ش ــم خ ــاال، طع ــت ب باف

ــم  ــات متراک ــرای باغ ــب ب ــف، متناس ضعی

مناطق توصیه شده 
کلیه مناطق شناخته شده پرورش سیب کشور برای کشت
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تصویر محصول

(Orlean) اورلئان
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Malus ˟ domestica Borkhسیب

حسن حاج نجاری، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیرینام به نژادگر ارزیاب

آمریکا مالک رقم

آمریکا، جینو، ایستگاه تحقیقات باغبانی نیویورک (NYSAES( منشأ رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش 
اصالح، محل و مدت 

اجرا 

ارزیابــی  از  )Deacon Jones× Delicious(، گزینــش حاصــل 
ــاس  ــر اس ــام ب ــی ارق ــوه شناس ــی و می ــک، رویش ــات فنومورفولوژی صف
ــی  ــات باغبان ــتگاه تحقیق ــی، ایس ــیب، انبارمان ــی س ــر بین الملل توصیفگ

کمالشــهر، کــرج، 1382-1390

سال معرفی/ ثبت/ 
1390. توصیفگر سیب IBPGRIبومی/ وارداتی سازگار

خصوصیات مهم باغی

متوسـط رس-دیـررس، شـکل میوه کـروی، اندازه بسـیار بـزرگ، رنگ 
زمینـه سـبز کمرنـگ، رنگ روی قرمز، عدسـک های متعدد زیبا، سـفتی 
بافـت بـاال، طعـم خیلـی خـوب، خیلـی شـیرین، عملکـرد خـوب، قدرت 

رشـد بسـیار ضعیف، متناسـب بـرای باغات بسـیار متراکم

مناطق توصیه شده 
کلیه مناطق شناخته شده پرورش سیب کشور برای کشت
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تصویر محصول

(Ozark Gold) اوزارک گلد
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Malus ˟ domestica Borkhسیب

حسن حاج نجاری، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیرینام به نژادگر ارزیاب

آمریکا مالک قبلی رقم

آمریکا، میسوری، ایستگاه تحقیقات باغبانی مونتین گراومنشأ رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش 
اصالح، محل و مدت 

اجرا 

 (Golden Delicious ×)Red Delicious×Conrad، گزینــش 
حاصــل از ارزیابــی صفــات فنومورفولوژیــک، رویشــی و میــوه شناســی 
ارقــام بــر اســاس توصیفگــر بین المللــی ســیب، انبارمانــی، ایســتگاه 

ــرج، 1382-1390 ــهر، ک ــی کمالش ــات باغبان تحقیق

سال معرفی/ ثبت/ 
1390. توصیفگر سیب IBPGRIبومی/ وارداتی سازگار

خصوصیات مهم باغی

ــگ  ــزرگ، رن ــدازه ب ــروی، ان ــوه ک ــکل می ــط رس، ش زود رس-متوس
زمینــه زرد لیمویــی، رنــگ روی قرمــز شــاد، رنــگ رویــی نیمــه فراگیــر 
تیــپ نــواری، ســفتی بافــت بــاال، طعــم خیلــی خــوب، شــیرین، آبــدار، 
ــگار، قــدرت رشــد متوســط، متناســب  ــه زن عملکــرد خــوب، متحمــل ب

بــرای باغــات نیمــه متراکــم 
مناطق توصیه شده 

کلیه مناطق شناخته شده پرورش سیب کشور برای کشت
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تصویر محصول

 (Prime Gold)پرایم گلد
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Malus ˟ domestica Borkhسیب

حسن حاج نجاری، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیرینام به نژادگر ارزیاب

آمریکا مالک رقم

آمریکا، واشنگتن، زیلال، کشف توسط حکمانمنشأ رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش 
اصالح، محل و مدت 

اجرا 

ــل  ــش حاص ــذر  ”Golden Delicious”، گزین ــی از ب ــال تصادف دانه
ــام  ــی ارق ــوه شناس ــی و می ــک، رویش ــات فنومورفولوژی ــی صف از ارزیاب
ــی، ایســتگاه تحقیقــات  ــر اســاس توصیفگــر بین المللــی ســیب، انبارمان ب

ــرج، 1382-1390 ــهر، ک ــی کمالش باغبان

سال معرفی/ ثبت/ 
1390. توصیفگر سیب IBPGRIبومی/ وارداتی سازگار

خصوصیات مهم باغی

ــزرگ،  ــدازه ب ــی، ان ــروی مخروط ــروی،  ک ــوه ک ــکل می ــر رس، ش دی
ــوب،  ــت خ ــفتی باف ــی، س ــی زرد طالی ــگ روی ــبز، رن ــه س ــگ زمین رن
ــدار، عملکــرد خــوب، تحمــل  ــی شــیرین، آب ــی خــوب، خیل طعــم خیل
بــاال بــه زنــگار، قــدرت رشــد ضعیف-متوســط، متناســب بــرای باغــات 

ــاال  ــی ب ــرش کل نیمــه متراکــم، پذی

مناطق توصیه شده 
برای کشت

کلیه مناطق شناخته شده پرورش سیب کشور 
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تصویر محصول

 (Red Chief) رد چیف
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Malus ˟ domestica Borkhسیب

حسن حاج نجاری، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیرینام به نژادگر ارزیاب

آمریکا مالک قبلی رقم

آمریکا، واشنگتن، اتللو، توسط فلمینگمنشأ رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش 
اصالح، محل و مدت 

اجرا 

موتانــت طبیعــی " Strakrimson”، گزینــش حاصــل از ارزیابــی 
ــاس  ــر اس ــام ب ــی ارق ــوه شناس ــی و می ــک، رویش ــات فنومورفولوژی صف
ــی  ــات باغبان ــتگاه تحقیق ــی، ایس ــیب، انبارمان ــی س ــر بین الملل توصیفگ

کمالشــهر، کــرج، 1382-1390
سال معرفی/ ثبت/ 
1390. توصیفگر سیب IBPGRIبومی/ وارداتی سازگار

خصوصیات مهم باغی

متوســط رس- دیــررس، شــکل میــوه کشــیده مخروطــی، انــدازه بســیار 
بــزرگ، رنــگ زمینــه ســبز، رنــگ رویــی  قرمــز، عدســک هــای 
درشــت، تــاج چشــمی زیبــا، ســفتی بافــت خــوب، طعــم خیلــی خــوب، 
خیلــی شــیرین، عملکــرد خــوب، قــدرت رشــد درخــت ضعیــف-

ــی. متوســط،  پذیــرش کلــی عال

مناطق توصیه شده 
برای کشت

کلیه مناطق شناخته شده پرورش سیب کشور 
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تصویر محصول

(Red Delicious) رد دلیشز
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Malus ˟ domestica Borkhسیب

حسن حاج نجاری، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیرینام به نژادگر ارزیاب

آمریکا مالک قبلی رقم

آمریکا، آیووا، توسط آقای جسی هیاتمنشأ رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش 
اصالح، محل و مدت 

اجرا 

ــل از  ــش حاص ــم دلیشــز، گزین ــش از رق ــی حاصــل جه ــت طبیع موتان
ــر  ــام ب ــوه شناســی ارق ــی صفــات فنومورفولوژیــک، رویشــی و می ارزیاب
اســاس توصیفگــر بین المللــی ســیب، انبارمانــی، ایســتگاه تحقیقــات 

ــرج، 1382-1390 ــهر، ک ــی کمالش باغبان

سال معرفی/ ثبت/ 
1390. توصیفگر سیب IBPGRIبومی/ وارداتی سازگار

خصوصیات مهم باغی

متوســط رس- دیــررس، شــکل میــوه کــروی کشــیده، انــدازه بــزرگ، 
ــم  ــوب، طع ــت خ ــفتی باف ــز، س ــی قرم ــگ روی ــبز، رن ــه س ــگ زمین رن
خیلــی خــوب، شــیرین، عملکــرد خــوب، قــدرت رشــد درخــت 

ــی ــی عال ــرش کل ــط، پذی متوس

مناطق توصیه شده 
برای کشت

کلیه مناطق شناخته شده پرورش سیب کشور 
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تصویر محصول

  (Red Rome Beauty) رد رم بیوتی
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Malus ˟ domestica Borkhسیب

حسن حاج نجاری، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیرینام به نژادگر ارزیاب

آمریکا مالک رقم

آمریکا، اوهایو، لورنس در باغ آقای زبولون منشأ رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش 
اصالح، محل و مدت 

اجرا 

موتانــت طبیعــی از رقــم رم بیوتــی کــه خــود دانهــال تصادفــی از 
پاجــوش پایــه بــذری اســت،  گزینــش حاصــل از ارزیابــی صفــات 
فنومورفولوژیــک، رویشــی و میــوه شناســی ارقــام بــر اســاس توصیفگــر 
ــهر،  ــی کمالش ــات باغبان ــتگاه تحقیق ــی، ایس ــیب، انبارمان ــی س بین الملل

1382-1390 کــرج، 
سال معرفی/ ثبت/ 
1390. توصیفگر سیب IBPGRIبومی/ وارداتی سازگار

خصوصیات مهم باغی
 بسـیار دیـررس، شـکل میـوه کـروی بشـقابی، انـدازه متوسـط- بـزرگ، 
رنـگ زمینـه سـبز مایل بـه زرد، رنگ رویـی قرمز کمرنگ، سـفتی بافت 

خـوب، طعـم متوسـط-خوب، عملکـرد خـوب، پذیرش کلـی عالی
مناطق توصیه شده 

برای کشت
کلیه مناطق شناخته شده پرورش سیب کشور 
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تصویر محصول

(Red Spur Delicious) رد اسپور دلیشز
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Malus ˟ domestica Borkhسیب

حسن حاج نجاری، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیرینام به نژادگر ارزیاب

آمریکا مالک رقم

آمریکا، کشف توسط جیلبرتمنشأ رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش 
اصالح، محل و مدت 

اجرا 

ــی  موتانــت طبیعــی از درخــت اســتارکینگ، گزینــش حاصــل از ارزیاب
ــاس  ــر اس ــام ب ــی ارق ــوه شناس ــی و می ــک، رویش ــات فنومورفولوژی صف
ــی  ــات باغبان ــتگاه تحقیق ــی، ایس ــیب، انبارمان ــی س ــر بین الملل توصیفگ

ــرج، 1382-1390 ــهر، ک کمالش

سال معرفی/ ثبت/ 
1390. توصیفگر سیب IBPGRIبومی/ وارداتی سازگار

خصوصیات مهم باغی
متوســط رس- دیــررس، شــکل میــوه مخروطــی، انــدازه بــزرگ، رنــگ 
زمینــه ســبز، رنــگ رویــی قرمــز، ســفتی بافــت خــوب، طعــم متوســط، 

عملکــرد خــوب، پذیــرش کلــی خــوب

مناطق توصیه شده 
برای کشت

کلیه مناطق شناخته شده پرورش سیب کشور 
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تصویر محصول

(Red Spur Cooper) رد اسپور کوپر
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Malus ˟ domestica Borkhسیب

حسن حاج نجاری، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیرینام به نژادگر ارزیاب

آمریکا مالک رقم

آمریکا، اورگون، پارکدیل، احتماالً منطقه کوهستانی کوپر اسپور منشأ رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش 
اصالح، محل و مدت 

اجرا 

دانهــال تصادفــی، گزینش حاصــل از ارزیابــی صفــات فنومورفولوژیک، 
رویشــی و میــوه شناســی ارقــام بــر اســاس توصیفگــر بین المللــی ســیب، 

انبارمانــی، ایســتگاه تحقیقــات باغبانــی کمالشــهر، کــرج، 1382-1390

سال معرفی/ ثبت/ 
1390. توصیفگر سیب IBPGRIبومی/ وارداتی سازگار

خصوصیات مهم باغی

ــگ  ــدازه متوســط، رن ــوه کروی-مخروطــی، ان متوســط رس، شــکل می
ــم  ــوب، طع ــی خ ــت خیل ــفتی باف ــز، س ــی قرم ــگ روی ــبز، رن ــه س زمین

ــوب ــی خ ــرش کل ــوب، پذی ــرد خ ــوب، عملک خ

مناطق توصیه شده 
کلیه مناطق شناخته شده پرورش سیب کشور برای کشت
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تصویر محصول

(Starking) استارکینگ
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Malus ˟ domestica Borkhسیب

حسن حاج نجاری، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیرینام به نژادگر ارزیاب

آمریکا مالک رقم

آمریکا، نیوجرسی، مونروویل کشف توسط لویسمنشأ رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش 
اصالح، محل و مدت 

اجرا 

دانهــال تصادفــی، گزینش حاصــل از ارزیابــی صفــات فنومورفولوژیک، 
رویشــی و میــوه شناســی ارقــام بــر اســاس توصیفگــر بین المللــی ســیب، 

انبارمانــی، ایســتگاه تحقیقــات باغبانــی کمالشــهر، کــرج، 1382-1390
سال معرفی/ ثبت/ 
1390. توصیفگر سیب IBPGRIبومی/ وارداتی سازگار

خصوصیات مهم باغی

متوســط رس-دیــررس، شــکل میوه کــروی مخروطــی- کروی بشــقابی، 
ــه زرد، رنــگ رویــی قرمــز،  ــه ســبز مایــل ب ــزرگ، رنــگ زمین ــدازه ب ان
عدســک های درشــت، ســفتی بافــت خیلــی خــوب، شــیرین، طعــم 

ــی خــوب ــی خــوب، پذیــرش کل ــی، عملکــرد خیل عال
مناطق توصیه شده 

کلیه مناطق شناخته شده پرورش سیب کشور برای کشت
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تصویر محصول

(Stayman Winesap) استیمن واینسپ
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Malus ˟ domestica Borkhسیب

حسن حاج نجاری، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیرینام به نژادگر ارزیاب

آمریکا مالک رقم

آمریکا، کانزاس، لیونورث، کشف توسط  به نژادگر دکتر استیمنمنشأ رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش 
اصالح، محل و مدت 

اجرا 

صفــات  ارزیابــی  از  حاصــل  گزینــش  واینســپ،  طبیعــی  موتانــت 
فنومورفولوژیــک، رویشــی و میــوه شناســی ارقــام بــر اســاس توصیفگــر 
ــهر،  ــی کمالش ــات باغبان ــتگاه تحقیق ــی، ایس ــیب، انبارمان ــی س بین الملل

1382-1390 کــرج، 
سال معرفی/ ثبت/ 
1390. توصیفگر سیب IBPGRIبومی/ وارداتی سازگار

خصوصیات مهم باغی

ــگ  ــزرگ، رن ــدازه ب ــوه کــروی، ان ــد، متوســط رس، شــکل می تریپلویی
ــپ  ــپ، تی ــر از واینس ــره ت ــره، تی ــز تی ــی قرم ــگ روی ــبز، رن ــه س زمین
نــواری، ســفتی بافــت خیلــی بــاال، دومــزه، آبــدار، طعــم عالــی، عملکــرد 
خــوب، پذیــرش کلــی خــوب، قــدرت رشــد قــوی،  دو گــرده افشــان 

ــاز دارد.  نی

مناطق توصیه شده 
برای کشت

مناســب پــرورش در در مناطــق معتدلــه،  حســاس بــه یخبنــدان و ســرمای 
ســخت زمســتان
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تصویر محصول

(Winesap) واینسپ
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Malus ˟ domestica Borkhسیب

حسن حاج نجاری، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیرینام به نژادگر ارزیاب

آمریکا مالک رقم

آمریکا، نیوجرسیمنشأ رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش 
اصالح، محل و مدت 

اجرا 

دانهــال تصادفــی، گزینش حاصــل از ارزیابــی صفــات فنومورفولوژیک، 
رویشــی و میــوه شناســی ارقــام بــر اســاس توصیفگــر بین المللــی ســیب، 

انبارمانــی، ایســتگاه تحقیقــات باغبانــی کمالشــهر، کــرج، 1382-1390

سال معرفی/ ثبت/ 
1390. توصیفگر سیب IBPGRIبومی/ وارداتی سازگار

خصوصیات مهم باغی

ــط،  ــدازه متوس ــروی، ان ــوه ک ــکل می ــر رس، ش ــی دی ــد، خیل تریپلویی
ــفتی  ــرابی، س ــز ش ــی قرم ــگ روی ــه زرد، رن ــل ب ــبز مای ــه س ــگ زمین رن
بافــت خیلــی بــاال، دومــزه، آبــدار، طعــم خیلــی خــوب، عملکــرد 
خــوب، پذیــرش کلــی خــوب، انبارمانــی عالــی، قــدرت رشــد قــوی،  دو 

ــاز دارد.  ــان نی ــرده افش گ

مناطق توصیه شده 
برای کشت

کلیه مناطق شناخته شده پرورش سیب کشور،  بیشتر در مناطق معتدله
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تصویر محصول

  (Wealthy) ولثی
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Malus ˟ domestica Borkhسیب

حسن حاج نجاری، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیرینام به نژادگر ارزیاب

آمریکا مالک رقم

آمریکا، مینه سوتا، اکسلسیورمنشأ رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش 
اصالح، محل و مدت 

اجرا 

ــی  ــل از ارزیاب ــش حاص ــی، گزین ــیب زینت ــک س ــی از ی ــال تصادف دانه
ــاس  ــر اس ــام ب ــی ارق ــوه شناس ــی و می ــک، رویش ــات فنومورفولوژی صف
ــی  ــات باغبان ــتگاه تحقیق ــی، ایس ــیب، انبارمان ــی س ــر بین الملل توصیفگ

کمالشــهر، کــرج، 1382-1390

سال معرفی/ ثبت/ 
1390. توصیفگر سیب IBPGRIبومی/ وارداتی سازگار

خصوصیات مهم باغی

ــه  ــگ زمین ــط، رن ــدازه متوس ــروی، ان ــوه ک ــکل می ــر رس، ش ــی دی خیل
ســبز، رنــگ رویــی قرمــز، عدســک هــای ســفید درشــت، ســفتی بافــت 
ــرد خــوب،  ــوب، عملک ــی خ ــم خیل ــرش، آبــدار، طع ــاال، ت ــی ب خیل

ــی ــی عال ــوب، انبارمان ــی خ ــی خیل ــرش کل پذی

مناطق توصیه شده 
برای کشت

در مناطق سردسـیری کیفیت بهتری دارد ولی در مناطق دارای شـب های 
گـرم دچـار ریزش بیش تـر و ماندگاری آن نیز کم تر اسـت.
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تصویر محصول

(Yellow Transparent) یلو ترانسپارنت
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Malus ˟ domestica Borkhسیب

حسن حاج نجاری، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیرینام به نژادگر ارزیاب

روسیه مالک رقم

روسیه منشأ رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش 
اصالح، محل و مدت 

اجرا 

ــی  ــل از ارزیاب ــش حاص ــی، گزین ــیب زینت ــک س ــی از ی ــال تصادف دانه
ــاس  ــر اس ــام ب ــی ارق ــوه شناس ــی و می ــک، رویش ــات فنومورفولوژی صف
ــی  ــات باغبان ــتگاه تحقیق ــی، ایس ــیب، انبارمان ــی س ــر بین الملل توصیفگ

کمالشــهر، کــرج، 1382-1390
سال معرفی/ ثبت/ 
1390. توصیفگر سیب IBPGRIبومی/ وارداتی سازگار

خصوصیات مهم باغی

زودرس، زودبارده، شکل میوه کروی، اندازه متوسط، رنگ زمینه سبز-
زرد کمرنگ، رنگ رویی زرد متمایل به سفید، پوست میوه بسیار براق، 
گوشت سفید، سفتی بافت متوسط، طعم خیلی خوب، انبارمانی ضعیف، 

درخت پررشد، عملکرد خوب، پذیرش کلی خیلی خوب 

مناطق توصیه شده 
برای کشت

در مناطق سردسیری با زمستان های سخت و نیز مناطق گرم سازگاری 
دارد. متحمل به زنگ و لکه سیاه است.
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تصویر محصول

(Yellow Spur) یلو اسپور
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Malus ˟ domestica Borkhسیب

حسن حاج نجاری، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیرینام به نژادگر ارزیاب

آمریکا مالک رقم

آمریکا، واشنگتن، اورویل، کشف توسط تامتون و تامپسونمنشأ رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش 
اصالح، محل و مدت 

اجرا 

دانهــال تصادفــی رقــم گلــدن دلیشــز، گزینــش حاصــل از ارزیابــی 
ــاس  ــر اس ــام ب ــی ارق ــوه شناس ــی و می ــک، رویش ــات فنومورفولوژی صف
ــی  ــات باغبان ــتگاه تحقیق ــی، ایس ــیب، انبارمان ــی س ــر بین الملل توصیفگ

1382-1390 کــرج،  کمالشــهر، 
سال معرفی/ ثبت/ 
1390. توصیفگر سیب IBPGRIبومی/ وارداتی سازگار

خصوصیات مهم باغی

انــدازه  مخروطــی،  کــروی  میــوه  شــکل  رس-دیــررس،  متوســط 
بــزرگ، رنــگ زمینــه ســبز، رنــگ رویــی زرد، لکــه رنــگ رویــی قرمــز 
ــاال، دو  ــت ب ــا شــیارهای کــم عــرض، ســفتی باف ــپ ب ــگ روی ل کم رن
مــزه، طعــم عالــی، عملکــرد خــوب، پذیــرش کلــی عالــی، اســپور تایــپ 

مناطق توصیه شده 
برای کشت

کلیــه مناطــق شــناخته شــده پــرورش ســیب کشــور، مناســب بــرای 
احــداث باغــات متراکــم.
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تصویر محصول

 (McIntosh)مکینتاش
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Malus ˟ domestica Borkhسیب

حسن حاج نجاری، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیرینام به نژادگر ارزیاب

کانادا مالک رقم

منشأ رقم، محل کشف
کانادا، اونتاریو، بخش کونتی، دوندال، نهالستان مکینتاش، کشف توسط 
جان مکینتاش سال 1811، اولین پیوند سال 1835، تکثیر انبوه توسط فرزند 

مکینتاش در سال 1870 و سال 1900 یک رقم تجارتی شد. 

درخت ژنتیک، روش 
اصالح، محل و مدت 

اجرا 

ــل  ــش حاص ــس، گزین ــنت لورن ــا س ــوس و ی ــم فمی ــی رق ــال تصادف دانه
ــام  ــی ارق ــوه شناس ــی و می ــک، رویش ــات فنومورفولوژی ــی صف از ارزیاب
ــات  ــتگاه تحقیق ــی، ایس ــیب، انبارمان ــی س ــر بین الملل ــاس توصیفگ ــر اس ب

ــرج، 1382-1390 ــهر، ک ــی کمالش باغبان
سال معرفی/ ثبت/ 
توصیفگر سیب IBPGRIبومی/ وارداتی سازگار

خصوصیات مهم باغی

متوسـط رس، شـکل میوه کروی بشـقابی، اندازه متوسـط-بزرگ، متحمل 
بـه زنـگار، رنـگ زمینـه سـبز متمایـل بـه زرد، رنـگ رویـی قرمـز روشـن 
خوش رنـگ، عدسـک هـای سـفید، معطر، شـیرین، خیلی آبدار، گوشـت 
سـفید، تـرد، قـدرت رشـد درخـت قـوی، سـفتی بافـت بـاال، طعـم عالـی، 

عملکـرد خـوب، پذیـرش کلـی عالـی، انبارمانـی خوب

مناطق توصیه شده 
برای کشت

مناطق سردسیری پرورش سیب کشور با روزهای آفتابی و شب های خنک 
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تصویر محصول
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تصویر محصول

رقـــم پایه هـــای رویشـــی 
ــیب و ــازگار سـ ــی سـ وارداتـ
رقــم پایــه مــادری بــرای تولیــد 
ــاال ــا خلــوص ژنتیــک ب ــذر ب ب

Maternal parent for seed rootstock production 
with high genetic purity
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 (M27) 27رقم پایه رویشی مالینگ
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Malus ˟ domestica Borkhسیب

نام به نژادگران ارزیاب
حسـن حـاج نجـاری و داریـوش آتشـکار، پژوهشـکده میوه هـای معتدله 

سردسیری  و 
انگلیسمالک رقم پایه رویشی

منشأ رقم، محل کشف
انگلیـس، کنت،ایسـتگاه تحقیقـات باغبانـی مالینگ شـرقی، منشـا سـری 
مالینـگ ایرانـی بـه نام پردیس اسـت که سـال 1912 میالدی از فرانسـه به 

ایسـتگاه مالینـگ وارد گردید.

درخت ژنتیک، روش 
اصالح، محل و مدت 

اجرا 

M13×M12، ارزیابی مقایسـه ای اثر پایه بر صفات رویشـی و زایشـی 
ارقـام پیونـدی با دیگـر پایه ها، کرج، ایسـتگاه تحقیقات باغبانی مشـگین 

شـهر و نهالستان مؤسسـه، باغات پایه مالینگ کشـور طی 1392-1384
سال معرفی/ ثبت/ 
بومی/ وارداتی سازگار

1390. توصیفگر سیب IBPGRI و پایه سیب 

خصوصیات مهم باغی

بسـیار پاکوتـاه کننـده، قـدرت زود باردهـی بسـیار قوی، حسـاس به شـته 
مومـی، مناسـب بـرای ارقـام پـر رشـد و اسـتاندارد، نامناسـب بـرای ارقام 
تیـپ اسـپوری، ارقـام بـا قـدرت رشـد کـم و ضعیـف، نیـاز بـه سیسـتم 
داربسـتی دارنـد. در سیسـتم های تربیـت بـا محـور مرکـزی و یـا بوتـه ای 
ارتفـاع درختـان  رقـم  بـه  بسـته  دارد.  فـراوان  تولیـدی  قـدرت  باریـک 
پیونـدی از 90 تـا 120 سـانتی متـر رشـد می کننـد. مقـاوم بـه پوسـیدگی 

طوقـه اسـت. بیش تـر بـه عنـوان میـان پایـه اسـتفاده می شـود.

مناطق توصیه شده 
کشت

کلیـه مناطـق شـناخته شـده پرورش سـیب کشـور بـا اصالح خـاک روی 
ردیف، مناسـب بـرای احـداث باغـات متراکم
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(M9) 9رقم پایه رویشی مالینگ
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Malus ˟ domestica Borkhسیب

نام به نژادگران ارزیاب
ــای  ــوه ه ــکده می ــکار، پژوهش ــوش آتش ــاری و داری ــاج نج ــن ح حس

معتدلــه و سردســیری
انگلیسمالک رقم پایه رویشی

منشأ رقم، محل کشف
فرانسه، دارای منشا ایرانی به نام پردیس است که سال 1912 میالدی از 

آن جا به ایستگاه تحقیقات باغبانی مالینگ شرقی در انگلیس وارد شد.

درخت ژنتیک، روش 
اصالح، محل و مدت 

اجرا 

ــی  ــی و زایش ــات رویش ــر صف ــه ب ــر پای ــی تأثی ــی، ارزیاب ــال تصادف دانه
ــذری  ــه ب ــی و پای ــای رویش ــر پایه ه ــا دیگ ــه ب ــدی در مقایس ــام پیون ارق
در کشــور، کــرج، ایســتگاه تحقیقــات باغبانــی مشــگین شــهر و نهالســتان 

ــی 1392-1384  ــه ط مؤسس
سال معرفی/ ثبت/ 
بومی/ وارداتی سازگار

1390. توصیفگر سیب IBPGRI و پایه سیب 

خصوصیات مهم باغی

پاکوتـاه کننـده، القـای قـوی زود باردهـی، ریشـه های شـکننده، مناسـب 
جهـت پیونـد ارقـام اسـتاندارد و پـر رشـد، ولـی بایـد از پیونـد ارقـام بـا 
قـدرت رشـد کـم و ضعیـف و نیـز ارقـام با تـاج متراکـم و تیپ اسـپوری 
بـر آنـان پرهیـز شـود. بسـته بـه قدرت رشـد رقـم، نیاز بـه قیم و یا سیسـتم 
داربسـتی دارد. ارتفـاع درختـان پیونـدی بـه 2.5 تـا 3 متـر مـی رسـد. نیاز 
بـه خـاک غنـی از مـواد آلـی دارد. حسـاس به آتشـک اسـت. متحمل به 

کمبـود آهـن و بیماری هـای ویروسـی. تولیـد ریشـه جـوش می کنـد.

مناطق توصیه شده 
کشت

کلیه مناطق شناخته شده پرورش سیب کشور، در صورت وجود خاک 
حاصلخیز و آبیاری تحت فشار، بسیار مناسب برای باغات متراکم
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(M26) 26رقم پایه رویشی مالینگ
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Malus ˟ domestica Borkhسیب

نام به نژادگران ارزیاب
ــای  ــوه ه ــکده می ــکار، پژوهش ــوش آتش ــاری و داری ــاج نج ــن ح  حس

معتدلــه و سردســیری
انگلیسمالک رقم پایه رویشی

منشأ رقم، محل کشف
ــی مالینــگ شــرقی، ســری  ــات باغبان ــت، ایســتگاه تحقیق ــس، کن انگلی
ــال 1912  ــه س ــت ک ــس اس ــام پردی ــه ن ــی ب ــأ ایران ــگ دارای منش مالین

ــد. ــگ وارد ش ــتگاه مالین ــه ایس ــه ب ــالدی از فرانس می

درخت ژنتیک، روش 
اصالح، محل و مدت 

اجرا 

M16×M9، ارزیابــی تأثیــر پایــه بــر صفــات رویشــی و زایشــی ارقــام 
پیونــدی در مقایســه بــا دیگــر پایــه هــای رویشــی و پایــه بــذری کــرج، 
ایســتگاه تحقیقــات باغبانــی مشــگین شــهر و نهالســتان مؤسســه، باغــات 

ــه مالینــگ کشــور طــی 1392-1384 پای
سال معرفی/ ثبت/ 
بومی/ وارداتی سازگار

1390. توصیفگر سیب IBPGRI و پایه سیب 

خصوصیات مهم باغی

پاکوتاه کنندگـی اندکـی کم تـر از M9 ولـی بـا قـدرت باردهـی بیش تـر، 
زود باردهـی تا سـال سـوم، مناسـب جهـت پیونـد ارقام اسـتاندارد و پر رشـد، 
سـازگاری بـا ارقـام مختلف، نامناسـب بـرای پیوند ارقـام با قدرت رشـد کم، 
ضعیـف و تیـپ اسـپوری. نیاز به سیسـتم داربسـتی دارد. مناسـب بـرای باغات 
نیمه متراکم و متراکم، در پنج سـال اول نیاز به قیم دارد. حسـاس به پوسیدگی 

طوقـه و آتشـک. تولیـد بارنـوت در برخـی از ارقـام. پاجوش دهی نـدارد.
مناطق توصیه شده 

کشت
در مناطـق بـا خـاک هـای بیـش از حد مرطوب مناسـب نیسـت. مقـاوم به 

سـرمای زمسـتانه و مناسـب برای مناطق بـا دوره یخبنـدان طوالنی
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24
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(M7) 7رقم پایه رویشی مالینگ
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Malus ˟ domestica Borkhسیب

حسن حاج نجاری  و داریوش آتشکار، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیرینام به نژادگران ارزیاب
انگلیسمالک رقم پایه رویشی

منشأ رقم، محل کشف
ــی مالینــگ شــرقی، ســری  ــات باغبان ــت، ایســتگاه تحقیق ــس، کن انگلی
ــال 1912  ــه س ــت ک ــس اس ــام پردی ــه ن ــی ب ــأ ایران ــگ دارای منش مالین

ــد. ــگ وارد ش ــتگاه مالین ــه ایس ــه ب ــالدی از فرانس می

درخت ژنتیک، روش 
اصالح، محل و مدت 

اجرا 

ــی  ــی و زایش ــات رویش ــر صف ــه ب ــر پای ــی تأثی ــی، ارزیاب ــال تصادف دانه
ارقــام پیونــدی در مقایســه بــا دیگــر پایه هــای رویشــی و پایــه بــذری در 

ــی 1392-1386 ــور ط کش
سال معرفی/ ثبت/ 
بومی/ وارداتی سازگار

IBPGRI 1390. توصیفگر سیب و پایه سیب

خصوصیات مهم باغی

نیمـه پاکوتـاه کننـده، سـهل ریشـه زا، قـدرت زود باردهـی بسـیار قـوی، 
ریشـه هـای محکـم، جهـت پیونـد ارقـام اسـتاندارد و پر رشـد، متحمل به 
آتشـک، مقـاوم بـه لکه سـیاه، حسـاس به سـرمای انجمـاد، بایـد از پیوند 
ارقـام بـا قـدرت رشـد کـم و ضعیـف و نیـز ارقـام بـا تـاج متراکـم و تیپ 

اسـپوری بـر آنـان پرهیـز شـود. نیاز بـه سیسـتم داربسـتی ندارد.
مناطق توصیه شده 

کشت
بـا غالـب خـاک هـا سـازگاری دارد ولـی بـه خاک هـای بسـیار مرطوب 
حسـاس اسـت و نیـاز بـه زهکشـی دارد. در خاک هـای کـم عمـق، بـا 
شـیب زیـاد و پر سـنگ زیاد درخـت پیونـدی تمایل بـه خوابیدگی دارد. 
مناسـب بـرای احـداث باغـات نیمـه متراکم. تمایـل بـه پاجوش دهی زیاد

24

16

12

6
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رقم پایه رویشی مالینگ مرتون 106 
(MM106)

کد UPOVنام علمینام عمومی

.Malus ˟ domestica Borkhسیب

حسن حاج نجاری و داریوش آتشکار، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیرینام به نژادگران ارزیاب
انگلیسمالک رقم پایه رویشی

منشأ رقم، محل کشف
ایستگاه تحقیقات  بین  پروژه اصالحی مشترک  انگلیس، کنت، حاصل 
باغبانی مالینگ شرقی و مؤسسه جان اینز در شهر مرتون، در دهه پنجاه 

میالدی با هدف تولید رقم پایه های مقاوم به شته مومی انجام شد.

درخت ژنتیک، روش 
اصالح، محل و مدت 

اجرا 

ــر صفــات رویشــی و  ــه ب ــر پای ــی تأثی Northern Spy×M1، ارزیاب
ــا دیگــر پایــه هــای رویشــی و پایــه  زایشــی ارقــام پیونــدی در مقایســه ب

ــذری در کشــور طــی 1392-1386 ب
سال معرفی/ ثبت/ 
بومی/ وارداتی سازگار

1390. توصیفگر سیب IBPGRI و پایه سیب

خصوصیات مهم باغی

جهت  خوب،  باردهی  زود  قدرت  زا،  ریشه  سهل  کننده،  پاکوتاه  نیمه 
پیوند ارقام متوسط رشد، کم رشد، ضعیف و نیز ارقام با تاج متراکم و 
تیپ اسپوری. در پنج ساله اول احداث نیاز به قیم دارد، سیستم داربستی 
با زهکش  بویژه در خاک های سنگین  به پوسیدگی طوقه  نیست.  الزم 
نامناسب بسیار حساس است. پاجوش دهی ندارد. موجب خزان دیرهنگام 
برگ ها و در نتیجه حسسیت پایه به سرمای انجماد طی زمستان می شود.

مناطق توصیه شده 
کشت

بسیار مرطوب سازگاری  از خاک های  به غیر  انواع مختلف خاک  به   
دارد. ارتفاع درختان پیوندی به 4.3 متر تا .5.5 متر می رسد. مناسب برای 

احداث باغات نیمه متراکم

4m

3m

2m

1m
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رقم پایه رویشی مالینگ مرتون 111 
(MM111)

کد UPOVنام علمینام عمومی

.Malus ˟ domestica Borkhسیب

حسن حاج نجاری و داریوش آتشکار، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیرینام به نژادگران ارزیاب
انگلیسمالک رقم پایه رویشی

منشأ رقم، محل کشف
ایستگاه تحقیقات  بین  پروژه اصالحی مشترک  انگلیس، کنت، حاصل 
باغبانی مالینگ شرقی و مؤسسه جان اینز در شهر مرتون، در دهه پنجاه 

میالدی با هدف تولید رقم پایه های مقاوم به شته مومی انجام شد.

درخت ژنتیک، روش 
اصالح، محل و مدت 

اجرا 

Northern Spy×MI793، ارزیابی تأثیر پایه بر صفات رویشی و 
بذری  پایه  و  رویشی  های  پایه  دیگر  با  مقایسه  در  پیوندی  ارقام  زایشی 

در ایستگاه تحقیقات کمالشهر کرج، نهالستان مؤسسه طی 1392-1385
سال معرفی/ ثبت/ 
بومی/ وارداتی سازگار

1390. توصیفگر سیب IBPGRI و پایه سیب 

خصوصیات مهم باغی

کم پاکوتاه کننده، سهل ریشه زا، مقاوم به خشکی، قدرت زود باردهی 
متوسط  ارقام  پیوند  جهت  مناسب  خاک،  در  خوب  استحکام  خوب، 
رشد، کم رشد، ضعیف و نیز ارقام با تاج متراکم و تیپ اسپوری. در سه 
سال اول نیاز به قیم دارد ولی سیستم داربستی الزم نیست. به خاک های 
در  آتشک،  به  متحمل  است.  بسیار حساس  نامناسب  با زهکش  سنگین 

هنگام کاشت نیاز به دقت دارد که عمق کاشت زیاد نشود.

مناطق توصیه شده 
کشت

 سـازگار به خاک های سـنگین، خشـک و فقیر از مواد آلی. مقاوم ترین 
پایه به سـرمای یخبندان، مناسـب برای احداث باغات اسـتاندارد

4m

3m

2m

1m
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والد مادری سیب برای تولید بذر 
با هدف  باال  ژنتیک  خلوص  با 
تولید نهال پایه بذری یکنواخت
Maternal Parent for Apple Seed Production with 
High Genetic Purity to uniform Tree Production
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رقم مربايی برای تولید بذر پایه
(Morabbaei for Seed rootstock )

کد UPOVنام علمینام عمومی

.Malus ˟ domestica Borkhسیب

حسن حاج نجاری ، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیرینام به نژادگر
پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی مالک رقم پایه بذری 
جمهوری اسالمی ایران، استان خراسان رضوی، مشهدمنشأ رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش 
اصالح، محل و مدت 

اجرا 

و  ارزیابی  طریق  از  پاکوتاه  والد  رقم  عنوان  به  اولیه  گزینش  تصادفی،  دانهال 
مقایسه صفات رشدی و زایشی ارقام بین 92 رقم و ژنوتیپ بر اساس توصیفگر 
بین المللی سیب،گزینش دوم با ارزیابی تراکم گلدهی، درصدمیوه بندی، تعداد 
رقم  عنوان  به  سوم  گزینش  زنی،  جوانه  درصد  دانه،  هزار  وزن  میوه،  در  دانه 
خودسازگار، گزینش چهارم در آزمایش های گیرایی پایه های بذری ناتنی با 
پیوندک شش رقم تجارتی، گزینش پنجم بررسی القای زودباردهی، گزینش 
هفتم به عنوان رقم پایه خودسازگار قادر به القای یکنواختی تاج، ایستگاه های 

تحقیقات باغبانی کمالشهر، مشگین آبادکرج، 1393- 1382
سال معرفی/ ثبت/ بومی/ 

خارجی سازگار
 IBPGRI در دست معرفی. توصیفگر سیب

خصوصیات مهم باغی

بـرای  پایـه  تولیـد  منظـور  بـه  یکنواخـت  بـذر  تولیـد  رقـم خودسـازگار جهـت 
نهالسـتان ها، نیمـه پاکوتاه کننده، رقم گرده افشـان، متحمل به خاک های سـنگین، 
سـازگار بـه خاک هـای آهکی، سـنگین، خشـک و فقیـر از مـواد آلـی، متحمل به 
انـواع میکروارگانیزم هـای بیماری زای قارچی، مناسـب جهت پیوند ارقام پر رشـد، 
متوسـط رشـد و اسـتاندارد، در سـه سـال اول نیـاز بـه قیـم دارد. درصـد میوه بنـدی 
عالـی، بـدون ریـزش، تعـداد بذر زیـاد، قـدرت جوانه زنـی خیلی خوب، القای سـه 

سـاله زودباردهـی و یکنواختـی بـه تـاج در شـش رقـم تجارتی

کلیه خاک های سنگین، آهکی با طبیعت قلیایی در تمامی مناطق پرورش سیب کشور مناطق توصیه شده کشت
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ارقام امیدبخش ســیب کشــور
Iranian Promising Apple Cultivars
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ژنوتیپ امیدبخش گالب3 
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Malus ˟ domestica Borkhسیب

سیما دامیار، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری نام به نژادگر

جمهوری اسالمی ایران مالک رقم

ایران، منطقه رودبار قصران، شهرستان میگون منشا رقم

ارزیابــی خصوصیــات  جمــع آوری،  و  شناســایی  تصادفــی،  دانهــال 
ایســتگاه  انبارمانــی،  و  پومولوژیــک  فنولوژیــک،  مرفولوژیــک، 

 1381  -1390 کمالشــهر،  باغبانــی  تحقیقــات 

درخت ژنتیک، روش 
اصالح، محل و مدت اجرا

1390)D.U.S) و )IBPGRI) سال معرفی/ ثبت/ امیدبخش 
بومی/ وارداتی سازگار

خیلـی زود رس، شـکل کـروی، اندازه کوچـک، میانگیـن وزن 71 گرم، 
kg/cm² 6/7، رنگ رویـی قرمـز، رنـگ  بافـت خـوب حـدود  سـفتی 
زمینـه سـبز- سـفید، زمـان برداشـت اواخـر خـرداد- اوایـل تیـر، طعـم 

شـیرین، معطـر، بازارپسـندی خـوب

خصوصیات مهم میوه

مناطق عمده پرورش سیب کشور مناطق توصیه شده 
کشت
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M-N8 ژنوتیپ امید بخش
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Malus ˟ domestica Borkhسیب

سیما دامیار، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری نام به نژادگر

جمهوری اسالمی ایران مالک رقم

ایران، استان همدان، مالیر، روستای قلعه خان  منشا رقم

ارزیابــی خصوصیــات  و جمــع آوری،  شناســایی  تصادفــی،  دانهــال 
ایســتگاه  انبارمانــی،  و  پومولوژیــک  فنولوژیــک،  مرفولوژیــک، 

1381  -1390  ، کمالشــهر  باغبانــی  تحقیقــات 

درخت ژنتیک، روش 
اصالح، محل و مدت اجرا

1390)D.U.S) و )IBPGRI) سال معرفی/ ثبت/ امیدبخش 
بومی/ وارداتی سازگار

میانگیـن وزن 115  متوسـط،  انـدازه  تابسـتانه، شـکل کـروی کشـیده،  
گـرم، سـفتی بافـت خـوب حـدود kg/cm² 7/5، زمـان برداشـت اواخر 
تیـر- اوایـل مـرداد مـاه، طعم شـیرین، تـرد وآبـدار ، بازارپسـندی خوب، 

خوب انبارمانـی 

خصوصیات مهم میوه

مناطق عمده پرورش سیب کشور مناطق توصیه شده 
کشت
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DO-SH ژنوتیپ امید بخش
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Malus ˟ domestica Borkhسیب

سیما دامیار، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری نام به نژادگر

جمهوری اسالمی ایران مالک رقم

ایران، استان چهارمحال و بختیاری، روستای ناغان – کره گوری منشا رقم

ــات  ــی خصوصیـ ــع آوری، ارزیابـ ــایی و جمـ ــی، شناسـ ــال تصادفـ دانهـ
ایســـتگاه  انبارمانـــی،  و  پومولوژیـــک  فنولوژیـــک،  مرفولوژیـــک، 

تحقیقـــات باغبانـــی کمالشـــهر، 1390- 1381
درخت ژنتیک، روش 

اصالح، محل و مدت اجرا

1390)D.U.S) و )IBPGRI) سال معرفی/ ثبت/ امیدبخش 
بومی/ وارداتی سازگار

تابستانه، شکل کروی کشیده، اندازه کوچک، میانگین وزن 112 گرم، 
سفتی بافت خوب حدود kg/cm² 7/2، زمان برداشت مرداد ماه، طعم 

شیرین، ترد، آبدار، معطر، بازارپسندی خوب، انبارمانی خوب
خصوصیات مهم میوه

مناطق عمده پرورش سیب کشور مناطق توصیه شده 
کشت
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M-N10 ژنوتیپ امید بخش
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Malus ˟ domestica Borkhسیب

سیما دامیار، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری نام به نژادگر

جمهوری اسالمی ایران مالک رقم

ایران، استان همدان، مالیر، روستای قلعه خان منشا رقم

ــات  ــی خصوصیـ ــع آوری، ارزیابـ ــایی و جمـ ــی، شناسـ ــال تصادفـ دانهـ
ایســـتگاه  انبارمانـــی،  و  پومولوژیـــک  فنولوژیـــک،  مرفولوژیـــک، 

تحقیقـــات باغبانـــی کمالشـــهر، 1390- 1381
درخت ژنتیک، روش 

اصالح، محل و مدت اجرا

1390)D.U.S) و )IBPGRI)
سال معرفی/ ثبت/ جدید 

بومی/ وارداتی سازگار 

ـــن وزن 125  ـــط، میانگی ـــدازه متوس ـــن، ان ـــی په ـــکل مخروط ـــتانه، ش تابس
گـــرم، ســـفتی بافـــت خـــوب حـــدود kg/cm² 6/7، زمـــان برداشـــت 
ـــندی  ـــدار، بازارپس ـــرد وآب ـــس، ت ـــیرین - مل ـــبتاً ش ـــم نس ـــاه، طع ـــرداد م م

ـــوب ـــی خ ـــوب، انبارمان خ
خصوصیات مهم میوه

مناطق عمده پرورش سیب کشور مناطق توصیه شده 
کشت
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ارقــام وارداتی ســازگار ســیب 2
Adapted Cultivars of Imported  Apples
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  فوجی روسسا
Daybreak Fuji (Fuji Rossa)

کد UPOVنام علمینام عمومی

.Malus ˟ domestica Borkhسیب

سیما دامیار، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری نام به نژادگر ارزیاب
آمریکا مالک رقم

آمریکا، ایالت پنسیلوانیا، ورتانا، باغ توین اسپرینگس  منشأ  رقم
ارزیابـــی خصوصیـــات  از  موتانـــت فوجی،گزینـــش حاصـــل 
ـــان،  ـــد، جاب ـــام، دماون ـــی ارق ـــک و انبارمان ـــک، پومولوژی مرفولوژی

1386-1391
درخت ژنتیک، روش اصالح، 

محل و مدت اجرا

1391 
سال معرفی/ ثبت/ بومی/ 

وارداتی سازگار 

تابسـتانه، سـفتی بافـت عالی، طعم ملـس، اندازه بزرگ، شـکل گرد 
پهـن، رنـگ رویـی میـوه قرمز صورتـی بسـیار خوشـرنگ در %80 
سـطح میـوه، رنـگ زمینـه زرد- سـبز، بازارپسـندی عالـی، عملکـرد 

خـوب، انبارمانـی خوب
خصوصیات مهم میوه

مناطق عمده پرورش سیب کشور مناطق توصیه شده کشت
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تصویر محصول

 ال رد روم بیوتی
(Law Red Rom Beauty)

کد UPOVنام علمینام عمومی

.Malus ˟ domestica Borkhسیب

سیما دامیار، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری نام به نژادگر ارزیاب
آمریکا مالک رقم

آمریکا، ایالت اوهایو  منشأ  رقم
موتانــت طبیعــی قرمــز رقــم رم بیوتــی، گزینــش حاصــل از ارزیابــی 
ارقــام،  انبارمانــی  و  پومولوژیــک  مرفولوژیــک،  خصوصیــات 

دماونــد، جابــان،1386-1391
درخت ژنتیک، روش اصالح، 

محل و مدت اجرا

1391
سال معرفی/ ثبت/ بومی/ 

وارداتی سازگار 

دیررس) یــک هفتــه بعــد از رد دلیشــز(، ســفتی بافــت خــوب، طعــم 
ــوه گــرد پهــن،  ــزرگ، شــکل می ــدازه متوســط - ب ــرش، ان نســبتاً ت
ــوب،  ــرد خ ــی، عملک ــندی عال ــرنگ، بازارپس ــز خوش ــگ قرم رن

ــی خــوب انبارمان
خصوصیات مهم میوه

مناطق عمده پرورش سیب کشور مناطق توصیه شده کشت
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تصویر محصول

(Summer free) سامر فری
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Malus ˟ domestica Borkhسیب

سیما دامیار، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری نام به نژادگر ارزیاب
ایتالیا مالک رقم

منشأ  رقم ایتالیا، آلتو ادیجه، ایستگاه تحقیقاتی ترنتو 
 ،1998 سال  معرفی   ،Ed Gould Golden× PRI1956-6
پومولوژیک  مرفولوژیک،  ارزیابی خصوصیات  از  گزینش حاصل 

و انبارمانی ارقام، دماوند، جابان، 1386-1391
درخت ژنتیک، روش اصالح، 

محل و مدت اجرا

1391
سال معرفی/ ثبت/ بومی/ 

وارداتی سازگار 

تابستانه، عادت رشد نیمه اسپور، قدرت رشد درخت متوسط، سفتی 
شکل  متوسط،  اندازه  ترش،  کمی  شیرین  نسبتاً  طعم  خوب،  بافت 
میوه گرد تا کمی مخروطی پهن، رنگ زمینه سبز زرد، رنگ رویی 
قرمز با عدسک های مشخص، بازارپسندی خوب، عملکرد خوب، 

انبارمانی خوب، مقاوم به لکه سیاه، حساسیت کم به سفیدک

خصوصیات مهم میوه

مناطق عمده پرورش سیب کشور مناطق توصیه شده کشت
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تصویر محصول

 (Forum) فوروم
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Malus ˟ domestica Borkhسیب

سیما دامیار، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری نام به نژادگر ارزیاب
ایتالیا مالک رقم

) CRA-FRF) ایتالیا، بخش تحقیقات میوه، مؤسسه تحقیقات فورلی منشأ  رقم
 معرفی سال 1992، گزینش حاصل از ارزیابی خصوصیات مرفولوژیک، 

پومولوژیک و انبارمانی ارقام، دماوند، جابان، 1386-1391
درخت ژنتیک، روش اصالح، 

محل و مدت اجرا

1391
سال معرفی/ ثبت/ بومی/ 

وارداتی سازگار 

زمـان برداشـت نیمـه دوم مهـر، شـکل میـوه کـروی ، رنـگ زمینـه 
سـبز- زرد، رنـگ رویـی قرمـز، اندازه متوسـط، سـفتی بافـت عالی، 
تـرد، آبـدار، میانگین وزن 230 گرم، طعم شـیرین، خوش خوراک، 

بازارپسـندی خـوب، انبارمانـی خیلـی خـوب ) 7 ماه(
خصوصیات مهم میوه

مناطق عمده پرورش سیب کشور مناطق توصیه شده کشت



اطلـس ارقـام درختـان میـوه ایران98

تصویر محصول

  (Super Stayman) سوپر استیمن
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Malus ˟ domestica Borkhسیب

سیما دامیار، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری نام به نژادگر ارزیاب
ایتالیا مالک رقم

) CRA-FRF) ایتالیا، بخش تحقیقات میوه فورلی منشأ  رقم
موتانــت اســتیمن، معرفــی در ســال 1999،گزینــش حاصــل از 
ارزیابــی خصوصیــات مرفولوژیــک، پومولوژیــک و انبارمانــی 

جابــان، 1386-1391 دماونــد،  ارقــام، 
درخت ژنتیک، روش اصالح، 

محل و مدت اجرا

1391
سال معرفی/ ثبت/ بومی/ 

وارداتی سازگار 

زمان برداشت  نیمه دوم مهر، شکل میوه کروی ، رنگ زمینه سبز 
عالی،  بافت  سفتی  متوسط،  اندازه  براق،  قرمز  رویی  رنگ  زرد، 
ملس، خوش خوراک،  طعم  گرم،   239 وزن  میانگین  آبدار،  ترد، 

بازارپسندی خیلی خوب، انبارمانی خیلی خوب ) 7 ماه(
خصوصیات مهم میوه

مناطق عمده پرورش سیب کشور مناطق توصیه شده کشت
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ارقــام بومــی رایــج گالبــی
Native Common Pear Cultivars
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تصویر محصول

بیروتی
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Pyrus communis Lگالبی

ــی،  ــود درویشــیان، عباســعلی منیع ــی، محم ــد عبدالله حمی
ــه و سردســیری ــای معتدل ــوه ه پژوهشــکده می نام به نژادگران ارزیاب

دولت جمهوری اسالمی ایران مالک رقم
ایران منشأ  رقم، محل کشف

دانهــال تصادفــی، انتخــاب، ارزیابــی ارقــام، بخــش تحقیقــات 
باغبانــی، 1390-1342، کــرج درخت ژنتیک، روش اصالح، 

محل و مدت اجرا

سال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار 1390 

نســبتاً زودرس، کیفیــت میــوه خــوب، گوشــت ســفید، 
ــه  ــیت ب ــوب، حساس ــبتاً مطل ــی نس ــدار، انبارمان ــیرین، آب ش

ــم ــبتاً ک ــا نس ــم ت ــک ک ــاری آتش بیم خصوصیات مهم باغی

کلیه مناطق کشت و پرورش گالبی در کشور مناطق توصیه شده برای کشت
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تصویر محصول

محمد علی
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Pyrus communis Lگالبی

حمیــد عبداللهــی، جمــال عاطفــی، محمود درویشــیان، عباســعلی 
منیعــی، پژوهشــکده میــوه هــای معتدله و سردســیری نام به نژادگران ارزیاب

دولت جمهوری اسالمی ایران مالک رقم
ایران، خراسان رضوی منشأ  رقم، محل کشف

ــات  ــش تحقیق ــام، بخ ــی ارق ــاب، ارزیاب ــی، انتخ ــال تصادف دانه
ــرج ــی، 1390-1342، ک باغبان درخت ژنتیک، روش اصالح، 

محل و مدت اجرا

 1390 سال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار

ــوه  ــن می ــزرگ، بزرگ تری ــیار ب ــوه بس ــدازه می ــررس، ان دی
ــرف در  ــل مص ــوری، قاب ــازه خ ــد ارزش ت ــام، فاق ــن ارق بی

صنعــت کمپوت ســازی خصوصیات مهم باغی

مناطق کشت و پرورش گالبی در استان خراسان رضوی مناطق توصیه شده برای کشت
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تصویر محصول
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تصویر محصول

ارقــام وارداتــی ســازگار گالبــی 1
Adapted Cultivars of Imported Pears
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تصویر محصول

(Spadona) اسپادونا
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Pyrus communis Lگالبی

حمیــد عبداللهــی، جمــال عاطفــی، محمود درویشــیان، عباســعلی 
منیعــی، پژوهشــکده میــوه هــای معتدله و سردســیری نام به نژادگران ارزیاب

ایتالیا مالک رقم

ایتالیا، سال کشف 1800 میالدی منشأ  رقم، محل کشف

ــی،  ــات باغبان ــام، بخــش تحقیق ــی ارق ــوم، انتخــاب، ارزیاب نامعل
کــرج، 1342-1390

درخت ژنتیک، روش اصالح، 
محل و مدت اجرا

 1342 سال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار

متوسط رس- دیررس، عملکرد بسیار باال، سال آوری نسبتاً کم، 
انبارمانی خوب، عادت رشد درخت افراشته، قدرت رشد قوی خصوصیات مهم میوه

مناطق کشت و پرورش گالبی کشور با خطر طغیان کم بیماری 
آتشک. در مناطق دارای شب های گرم و بارندگی بهاره زیاد 

حساسیت قابل توجهی به آتشک نشان می دهد.
مناطق توصیه شده کشت
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تصویر محصول

(Coscia) کوشیا
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Pyrus communis Lگالبی

حمیــد عبداللهــی، جمــال عاطفــی، محمود درویشــیان، عباســعلی 
منیعــی، پژوهشــکده میــوه هــای معتدله و سردســیری نام به نژادگران ارزیاب

ایتالیا مالک رقم
ایتالیا منشأ  رقم، محل کشف

ــی،  ــات باغبان ــام، بخــش تحقیق ــی ارق ــوم، انتخــاب، ارزیاب نامعل
کــرج، 1342-1390

درخت ژنتیک، روش اصالح، 
محل و مدت اجرا

 1342 سال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار

ــی،  ــوه عال ــت می ــوب، کیفی ــیار مطل ــی بس ــتانه، بارده تابس
ــک و  ــاری آتش ــه بیم ــوب ب ــل مطل ــم، تحم ــال آوری ک س

ــط ــی متوس ــدرت انبارمان ــی، ق ــیل گالب پس خصوصیات مهم میوه

کلیه مناطق کشت و پرورش گالبی در کشور مناطق توصیه شده کشت
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تصویر محصول

(William’s Duchess) ویلیام دوشس
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Pyrus communis Lگالبی

ــی،  ــعلی منیعـ ــیان، عباسـ ــود درویشـ ــی، محمـ ــد عبداللهـ حمیـ
ــیری. ــه و سردسـ ــای معتدلـ ــوه هـ ــکده میـ پژوهشـ نام به نژادگران ارزیاب

انگلستان مالک رقم
انگلستان، سال کشف 1841 میالدی منشأ  رقم، محل کشف

ــی،  ــات باغبان ــام، بخــش تحقیق ــی ارق ــوم، انتخــاب، ارزیاب نامعل
کــرج، 1342-1390 درخت ژنتیک، روش اصالح، 

محل و مدت اجرا

 1342 سال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار

ــاال،  ــیار ب ــوه بس ــت می ــوب، کیفی ــی مطل ــتانه، بارده تابس
ــه بیمــاری آتشــک، قــدرت  ــل قبــول نســبت ب مقاومــت قاب
ــه  ــاس ب ــدازه ای حس ــا ان ــم، ت ــا ک ــط ت ــی متوس ــار مان انب

پســیل و بیماری هــای پوســیدگی طوقــه
خصوصیات مهم باغی

کلیه مناطق کشت و پرورش گالبی در نیمه شمالی کشور مناطق توصیه شده کشت
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تصویر محصول

(Louise Bonne) لوییزبون
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Pyrus communis Lگالبی

درویشــیان،  محمــود  عاطفــی،  جمــال  عبداللهــی،  حمیــد 
عباســعلی منیعــی، پژوهشــکده میــوه هــای معتدلــه و سردســیری. نام به نژادگران ارزیاب

فرانسه مالک رقم
 M. Longueval فرانسه، 1780 میالدی توسط منشأ  رقم، محل کشف

ــی،  ــات باغبان ــام، بخــش تحقیق ــی ارق ــوم، انتخــاب، ارزیاب نامعل
کــرج، 1342-1390 درخت ژنتیک، روش اصالح، 

محل و مدت اجرا

1342 سال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار

زودرس، کیفیــت میــوه بســیار مطلــوب، انبارمانــی متوســط، 
ــه بیمــاری آتشــک، عــادت رشــد  حساســیت کــم نســبت ب
ــبتًا  ــال آوری نس ــوی، س ــد ق ــدرت رش ــته، ق درخــت افراش

ــه پســیل گالبــی ــدازه ای حســاس ب ــا ان قابــل توجــه، ت
خصوصیات مهم میوه

کلیه مناطق کشت و پرورش گالبی در کشور مناطق توصیه شده کشت
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تصویر محصول

(Super Elliot) سوپر الیوت
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Pyrus communis Lگالبی

حمید عبداللهی، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری نام به نژادگر ارزیاب

آمریکا، )تحت مجوز( مالک رقم

K. Ryugo ،آمریکا، کالیفرنیا، 1988 میالدی منشأ  رقم، محل کشف

Vermont Beauty×Elliot #4، گزینــش، ارزیابــی ارقــام، 
ایســتگاه تحقیقــات باغبانــی کمالشــهر، کــرج، 1386-1392

درخت ژنتیک، روش اصالح، 
محل و مدت اجرا

سال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار 1392

متوســط رس-دیــررس، متحمــل بــه بیمــاری آتشــک، انــدازه 
ــس  ــوه دارای واک ــطح می ــفید، س ــت س ــط، باف ــوه متوس می

ــی مطلــوب ــژه، قــدرت انبارمان وی
خصوصیات مهم میوه

کلیه مناطق کشت و پرورش گالبی در نیمه شمالی کشور مناطق توصیه شده کشت



109 اطلـس ارقـام درختـان میـوه ایران

تصویر محصول

 (Bella di Giugno)بال دی جونیو
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Pyrus communis Lگالبی

حمید عبداللهی، محمود درویشیان، عباسعلی منیعی، پژوهشکده 
میوه های معتدله و سردسیری نام به نژادگران ارزیاب

ایتالیا مالک رقم
ایتالیا منشأ  رقم، محل کشف

ــی،  ــات باغبان ــام، بخــش تحقیق ــی ارق ــوم، انتخــاب، ارزیاب نامعل
کــرج، 1342-1390 درخت ژنتیک، روش اصالح، 

محل و مدت اجرا

 1342 سال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار

بســیار زودرس، پــر محصــول، مقاومــت مطلــوب بــه بیماری 
ــی  ــدرت انبارمان ــوه  کوچک-متوســط، ق ــدازه می آتشــک، ان
کم-متوســط، بافــت میــوه نســبتًا نــرم، در مقایســه بــا دیگــر 
ــج دارای  ــارد و دم ک ــوره ژیف ــر ب ــی نظی ــام زودرس گالب ارق

بهتریــن بافــت میــوه اســت.

خصوصیات مهم میوه

کلیه مناطق کشت و پرورش گالبی، تحمل کم به تنش های محیطی مناطق توصیه شده کشت
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تصویر محصول
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تصویر محصول

ــی  ــای رویشــــــ ــه هـ پایـ
ــی ــازگار گالبـــ ــی سـ وارداتـ

Adapt Imported Clonal Pear Rootstocks
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(Pyrodwraf) رقم پایه پیرودوارف
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Pyrus communis Lگالبی

حمید عبداللهی، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری نام به نژادگر ارزیاب
 ،Geisenheim ــات ــه تحقیق ــوز(، مؤسس ــت مج ــان )تح آلم

 H. Jacob آقــای مالک رقم پایه

آلمان  منشأ  پایه، محل کشف
ــام،  ــی ارق ــش، ارزیاب Old Home×Louise bonne، گزین

ایســتگاه تحقیقــات باغبانــی کمالشــهر،  کــرج، 1386-1392 درخت ژنتیک، روش اصالح، 
محل و مدت اجرا

سال 2002 میالدی سال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار

پایه رویشی نیمه پاکوتاه کننده، سازگار با ارقام مختلف گالبی، بسیار 
سهل ریشه زا در شرایط خوابانیدن و ریزازدیادی، استقرار مطلوب 
در خاک، قدرت القای زودباردهی نسبی، تحمل  متوسط به آتشک، 

نسبت به پایه های رویشی دیگر تحمل باالتری به آتشک دارد.
خصوصیات مهم باغی

مناطق دارای خاک های غنی، زهکش مطلوب، فاقد بیماری پوسیدگی طوقه مناطق توصیه شده کشت
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تصویر محصول

(Quince A) A رقم پایه رویشی کویینس
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Cydonia oblonga Millبـــه

ایوبعلــی قاســمی، حمیــد عبداللهــی، اســداله علیــزاده، مصطفــی 
مصطفــوی، پژوهشــکده میــوه هــای معتدلــه و سردســیری. نام به نژادگران ارزیاب

R. G. Hatton انگلستان مالک رقم پایه
انگلستان، سال 1920 میالدی منشأ  پایه، محل کشف

انتخــاب از بیــن توده هــای بــه آنجــرز فرانســه، گزینــش، بخــش 
تحقیقــات باغبانــی، کــرج، 1360-1375

درخت ژنتیک، روش اصالح، 
محل و مدت اجرا

1375 سال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار

پایه نیمه پاکوتاه کننده، دارای بیش ترین قدرت رشد در بین پایه های رویشی به 
برای تولید نهال ارقام گالبی و به. دارای ناسازگاری با برخی از ارقام گالبی و 
سازگار به کلیه ارقام درخت به. حساس به بیماری های پوسیدگی طوقه بویژه 
پوسیدگی طوقه فیتوفترایی. این پایه سبب تسریع در باردهی ارقام گالبی می گردد. 

روش تکثیر با استفاده از قلمه و یا خوابانیدن کپه ای به راحتی امکان پذیر است.
خصوصیات مهم باغی

مناطق کشت گالبی که فاقد محدویت های خاکی از جمله آهک خاک و زه آب 
هستند مناطق توصیه شده کشت
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تصویر محصول
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تصویر محصول

ارقــام وارداتــی ســازگار گالبی 2
َdapted Cultivars of Imported Clonal Pears
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تصویر محصول

(Abate Fetel) اباته فتل
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Pyrus communis Lگالبی

داریوش آتشکار، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری نام به نژادگر ارزیاب
فرانسه مالک رقم

فرانسه، ساوویه، کشف در سال 1869 میالدی منشأ  رقم، محل کشف
آزمایش هــای  طریــق  از  گزینــش  تصادفــی،  دانهال هــای 
مقایســه ارقــام و ارزیابــی هــای صفــات رویشــی، میــوه شناســی 
ــرج،  ــهر، ک ــی کمالش ــات باغبان ــتگاه تحقیق ــردی، ایس و عملک

1385-1392

درخت ژنتیک، روش اصالح، 
محل و مدت اجرا

1392. صفات مهم رویشی و عملکردی سال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار

دیــررس، میــوه کشــیده بــا شــکل ویــژه، شــیرین، آبــدار، 
گوشــت بــا بافــت لطیــف، عملکــرد متوســط، قــدرت انبارمانــی 

ــک ــه آتش ــاس ب ــط، حس ــت متوس ــد درخ ــدرت رش ــاال، ق ب
خصوصیات مهم باغی

کلیه مناطق شناخته شده پرورش گالبی کشور مناطق توصیه شده کشت
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تصویر محصول

(Mellina) ملینا
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Pyrus communis Lگالبی

داریوش آتشکار، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری نام به نژادگر ارزیاب
ایتالیا مالک رقم
ایتالیا منشأ  رقم، محل کشف

طریــق  از  گزینــش   ،Butirra Clairgeau×Williams
آزمایش هــای مقایســه ســازگاری ارقــام و ارزیابی هــای صفــات 
تحقیقــات  ایســتگاه  عملکــردی،  و  میوه شناســی  رویشــی، 

باغبانــی کمالشــهر، کــرج، 1392- 1385

درخت ژنتیک، روش اصالح، 
محل و مدت اجرا

1392. صفات مهم رویشی و عملکردی سال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار

دیــررس، میــوه خوش خــوراک، رنــگ زمینــه ســبز، رنــگ 
رویــی زرد، گوشــت ســفید، قابلیــت انبــار مانــی بــاال، عملکــرد 

ــه آتشــک ــی، نســبتاً متحمــل ب عال
خصوصیات مهم باغی

کلیه مناطق شناخته شده پرورش گالبی کشور مناطق توصیه شده کشت
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تصویر محصول

 دویان دو کومیس
(Doyenne du Comice Syn. Decandel) 

کد UPOVنام علمینام عمومی

.Pyrus communis Lگالبی

داریوش آتشکار، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری نام به نژادگر ارزیاب
فرانسه مالک رقم

فرانسه، کشف سال 1849 میالدی منشأ  رقم، محل کشف
دانهال های تصادفی، گزینش از طریق آزمایشات مقایسه سازگاری 
ارقام و ارزیابی های صفات رویشی، میوه شناسی و عملکردی، 

ایستگاه تحقیقات باغبانی کمالشهر، کرج، 1385-1392
درخت ژنتیک، روش اصالح، 

محل و مدت اجرا

1392. صفات مهم رویشی و عملکردی سال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار

میان رس، شیرین،  طعم ویژه، رنگ زمینه و رنگ رویی زرد کم 
رنگ، آبدار، گوشت سفید، عملکرد باال، قدرت انباری مطلوب، 

قدرت رشد درخت قوی، افراشته، حساس به آتشک
خصوصیات مهم باغی

کلیه مناطق شناخته شده پرورش گالبی کشور، نیاز به خاک 
عمیق و حاصلخیز مناطق توصیه شده کشت
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تصویر محصول

(Packham’s triumph) پکهامز تریومف
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Pyrus communis Lگالبی

داریوش آتشکار، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری نام به نژادگر ارزیاب
استرالیا مالک رقم

استرالیا، سال 1980 میالدی منشأ  رقم، محل کشف
Williams × St. Germain، گزینـش از طریق آزمایش های 
و  میوه شناسـی  ارزیابی هـای صفـات رویشـی،  و  ارقـام  مقایسـه 
عملکـردی، ایسـتگاه تحقیقات باغبانی کمالشـهر، کرج، 1392-

1385

درخت ژنتیک، روش اصالح، 
محل و مدت اجرا

1392. صفات مهم رویشی و عملکردی سال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار

میــوه تجارتــی و مطلــوب بــه رنــگ زرد بــا گونــه ســرخ، پــرآب 
و میانــرس بــا قــدرت انبــار مانــی مطلــوب، پــر بــار، حســاس بــه 

آتشــک
خصوصیات مهم باغی

کلیه مناطق شناخته شده پرورش گالبی کشور.
مناطق توصیه شده کشت
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ــده  ــی شـ ــه معرفـ ــام بـ ارقـ
ـــور ـــش کش ـــد و امیدبخ جدی
Iranian’s Newly Released and Promising Quince Cultivars
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تصویر محصول

رقم جدید ویدیوجا
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Cydonia oblonga Millبه

حمید عبداللهی و ایوبعلی قاسمی نام به نژادگران

ــه و سردســیری، مؤسســه تحقیقــات  پژوهشــکده میوه هــای معتدل
علــوم باغبانــی مالک رقم

ایران، اصفهان منشأ  رقم، محل کشف

دانهـال تصادفـی، ارزیابـی خصوصیـات فنولوژیـک، مرفولوژیک 
و میـوه شناسـی، ایسـتگاه های تحقیقـات باغبانی کمالشـهر کرج و 

مبارکه اصفهـان، 1377-1392
درخت ژنتیک، روش اصالح، 

محل و مدت اجرا

IBPGR .1390 سال معرفی/ ثبت/ جدید بومی/
وارداتی سازگار 

عملکــرد بــاال و قــدرت اســپوردهی زیــاد، فرم پذیــری درخــت 
بســیار عالــی، هــرس فــرم بســیار ســاده، باردهــی یکنواخــت 
ــم،  ــال آوری ک ــوه، س ــول می ــل قب ــت قاب ــاج، کیفی ــام ت در تم
ــه  ــه بیمــاری آتشــک، و متحمــل ب تحمــل مطلــوب نســبت ب

ــه ــیدگی طوق ــای پوس بیماری ه

خصوصیات مهم باغی

کلیه مناطق کشت و پرورش به با خطر محدود بیماری آتشک مناطق توصیه شده کشت
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تصویر محصول

رقم امیدبخش به اصفهان2 
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Cydonia oblonga Millبه

ایوبعلی قاسمی و حمید عبداللهی نام به نژادگران
پژوهشــکده میــوه هــای معتدلــه و سردســیری، مؤسســه تحقیقــات 

علــوم باغبانــی مالک رقم

ایران، اصفهان منشأ  رقم، محل کشف
دانهــال تصادفــی، ارزیابــی خصوصیــات فنولوژیــک، مرفولوژیک 
ــهر  ــی  کمالش ــات باغبان ــای تحقیق ــتگاه ه ــی، ایس ــوه شناس و می

ــان، 1377-1392 کــرج  و مبارکــه اصفه
درخت ژنتیک، روش اصالح، 

محل و مدت اجرا

IBPGR .1390 سال معرفی/ ثبت/ جدید بومی/
وارداتی سازگار 

باردهی نسبتًا باالتر از به اصفهان ولی کم تر از به پردیس، تحمل 
میوه  کیفیت  اصفهان،  به  با  مقایسه  در  آتشک  به  بیش تر  نسبتًا 
خوب، شکل کمی کشیده - گالبی شکل. حساس به بیماری های 
پوسیدگی طوقه، لذا الزم است ضمن استفاده از پایه های ولیک 

از تماس طوقه با آب آبیاری اجتناب شود.

خصوصیات مهم باغی

کلیــه مناطــق کشــت و پــرورش بــه بــا خطــر محــدود بیمــاری 
ــری از  ــم در جلوگی ــکات مه ــت ن ــن رعای ــک و همچنی آتش

ــه ــیدگی طوق ــای پوس ــان بیماری ه طغی
مناطق توصیه شده کشت
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تصویر محصول

رقم امیدبخش به اصفهان 3 
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Cydonia oblonga Millبه

حمید عبداللهی و ایوبعلی قاسمی نام به نژادگران

پژوهشــکده میــوه هــای معتدلــه و سردســیری، مؤسســه تحقیقــات 
علــوم باغبانــی مالک رقم

ایران، اصفهان منشأ  رقم، محل کشف
فنولوژیــک،  خصوصیــات  ارزیابــی  تصادفــی،  دانهــال 
مرفولوژیــک و میــوه شناســی، ایســتگاه هــای تحقیقــات باغبانــی 

1377-1392 اصفهــان،  مبارکــه  و  کــرج  کمالشــهر 
درخت ژنتیک، روش اصالح، 

محل و مدت اجرا

IBPGR .1390 سال معرفی/ ثبت/ جدید بومی/
وارداتی سازگار 

ــل  ــان تحم ــه اصفه ــا ب ــه ب ــم در مقایس ــن رق ــت ای ــن مزی مهم تری
ــر آن  ــالوه ب ــت. ع ــی اس ــای محیط ــه تنش ه ــبت ب ــر آن نس باالت
ایــن رقــم از نظــر فــرم پذیــری یــک رقــم مطلــوب بــوده و ســطح 
عملکــرد و ظرفیــت باردهــی باالتــری در مقایســه بــا بــه اصفهــان 
ــه  ــوب اســت. تحمــل ب ــوه در حــد مطل ــداری می دارد. از نظــر آب

ــت. ــر اس ــان بیش ت ــه اصفه ــدی از ب ــا ح ــم ت ــن رق ــک ای آتش

خصوصیات مهم باغی

کلیه مناطق کشت و پرورش  مناطق توصیه شده کشت
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رقم امیدبخش به اصفهان4 
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Cydonia oblonga Millبه

ایوبعلی قاسمی و حمید عبداللهی نام به نژادگران

پژوهشــکده میــوه هــای معتدلــه و سردســیری، مؤسســه تحقیقات 
ــوم باغبانی عل مالک رقم

ایران، اصفهان منشأ  رقم، محل کشف
فنولوژیــک،  خصوصیــات  ارزیابــی  تصادفــی،  دانهــال 
مرفولوژیــک و میــوه شناســی، ایســتگاه هــای تحقیقــات باغبانــی  

اصفهــان، 1377-1392 مبارکــه  و  کــرج   کمالشــهر 
درخت ژنتیک، روش اصالح، 

محل و مدت اجرا

IBPGR .1390 سال معرفی/ ثبت/ جدید بومی/
وارداتی سازگار 

کیفیـت  میـوه ممتـاز، عطر عالـی، طعم برتر، از نظر حساسـیت ها 
و عـادت رشـد ماننـد رقـم رایـج بـه اصفهان اسـت. میزان گسـی 
میـوه  کم تـر نسـبت بـه رقـم بـه اصفهـان، انـدازه میـوه درشـت، 

شـکل میـوه بـا گـردن قطور، عـادت رشـد درخت  افراشـته 
خصوصیات مهم باغی

کلیه مناطق به خیز کشور که فاقد خطر طغیان بیماری آتشک 
و خاک های قلیایی هستند مناطق توصیه شده کشت
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رقم امیدبخش به اصفهان5 
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Cydonia oblonga Millبه

حمید عبداللهی و ایوبعلی قاسمی نام به نژادگران
مؤسســـه  سردســـیری،  و  معتدلـــه  میوه هـــای  پژوهشـــکده 

تحقیقـــات علـــوم باغبانـــی مالک رقم

ایران، اصفهان منشأ  رقم، محل کشف
دانهـال تصادفـی، ارزیابی خصوصیات فنولوژیـک، مرفولوژیک 
و میـوه شناسـی، ایسـتگاه های تحقیقـات باغبانی کمالشـهر کرج  

و مبارکـه اصفهان، 1377-1392
درخت ژنتیک، روش اصالح، 

محل و مدت اجرا

IBPGR .1390 سال معرفی/ ثبت/ جدید بومی/
وارداتی سازگار 

عملکــرد بــاال، تحمــل بــه تنــش هــای محیطــی اندکــی بهتــر از 
رقــم رایــج بــه اصفهــان، عطــر و طعــم در رتبــه پایین تــر از "بــه 
اصفهــان". عــادت رشــد گســترده، اســپوردهی مطلــوب، میــزان 
ــه  خســارت بیمــاری آتشــک در ایــن رقــم اندکــی کم تــر از "ب

اصفهــان"، کاربــرد مطلــوب در صنایــع تبدیلــی

خصوصیات مهم باغی

کلیه مناطق کشت و پرورش به با خطر محدود بیماری آتشک مناطق توصیه شده کشت
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تصویر محصول

ارقـــام بومـــی رایـــج بـــه
Native Common Quince Cultivars
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به اصفهان
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Cydonia oblonga Millبه

ایوبعلـی قاسـمی، حمید عبدالهی و عباسـعلی منیعی، پژوهشـکده 
میـوه های معتدله و سردسـیری نام به نژادگران ارزیاب

دولت جمهوری اسالمی ایران مالک رقم
ایران، اصفهان منشأ  رقم، محل کشف

مرفولوژیک  فنولوژیک،  خصوصیات  ارزیابی  تصادفی،  دانهال 
و میوه شناسی، ایستگاه های تحقیقات باغبانی مبارکه اصفهان و 

کمالشهر کرج، 1377-1392
درخت ژنتیک، روش اصالح، 

محل و مدت اجرا

IBPGR .1390
سال معرفی/ ثبت/ بومی/

وارداتی سازگار 

عطـر عالـی، طعـم مطلـوب، عملکـرد در درخـت متوسـط- 
نسـبتًا کـم، شـاخه های بلند فاقد اسـپور، حسـاس بـه بیماری 
آتشـک، حسـاس به کلـروز آهن، قـدرت انبارمانـی مطلوب، 

سـازگار بـا پایه هـای بـذری ولیک
خصوصیات مهم باغی

کلیـه مناطـق بـه خیز کشـور کـه فاقـد خطـر طغیـان بیماری 
آتشـک و خاک هـای قلیایـی هسـتند. مناطق توصیه شده کشت
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به ترش
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Cydonia oblonga Millبه

ــای  ــوه ه ــکده می ــی، پژوهش ــد عبداله ــمی و حمی ــی قاس ایوبعل
ــیری ــه و سردس معتدل نام به نژادگران ارزیاب

دولت جمهوری اسالمی ایران مالک رقم
ایران، اصفهان منشأ  رقم، محل کشف

دانهال تصادفـی، ارزیابی  خصوصیـات فنولوژیک، مرفولوژیک 
و میوه شناسـی، ایسـتگاه هـای تحقیقات باغبانـی مبارکه اصفهان 

و کمالشـهر کرج، 1377-1392
درخت ژنتیک، روش اصالح، 

محل و مدت اجرا

IBPGR .1390
سال معرفی/ ثبت/ بومی/

وارداتی سازگار 

ــان، دارای  ــه اصفه ــج ب ــم رای ــر از رق ــی کم ت ــدرت بارده ق
ــم اصفهــان،  ــه رق ــوان گــرده زا در باغ هــای ب ــه عن ــرد ب کارب
شــکل میــوه کمــی کشــیده تر از رقــم بــه اصفهــان، حســاس 

بــه آتشــک
خصوصیات مهم باغی

کلیـه مناطـق بـه خیز کشـور کـه فاقـد خطـر طغیـان بیماری 
آتشـک و خاک هـای قلیایـی هسـتند. مناطق توصیه شده کشت
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ارقـــام بومـــی رایـــج آلـــو
Adapted Cultivars of Imported Plums
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بخارا
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Prunus domestica Lآلـــو

محــی الدیــن پیرخضــری و ابراهیــم گنجــی مقدم، پژوهشــکده 
میــوه هــای معتدله و سردســیری نام به نژادگران ارزیاب

دولت جمهوری اسالمی ایران مالک رقم
ایران منشأ  رقم، محل کشف

مرفولوژیــک،  خصوصیــات  ارزیابــی  تصادفــی،  دانهــال 
ــهر،  ــی کمالش ــات باغبان ــای تحقیق ــتگاه ه ــک، ایس پومولوژی
کــرج و گل مــکان اســتان خراســان رضــوی، 1386-1392

درخت ژنتیک، روش اصالحی،
محل و مدت اجرا

1392. توصیفگر آلو سال معرفی/ ثبت/  بومی/ وارداتی سازگار

دیـررس، گـرد تـا حـدی کشـیده، انـدازه متوسـط، سـفتی 
بافـت مطلـوب، درصـد قنـد باال، رنگ پوسـت بنفـش مایل 
بـه ارغوانـی، رنـگ گوشـت زرد، کیفیـت مطلـوب، قدرت 
رشـد متوسط، مصرف دو منظوره خشـکباری و تازه خوری

خصوصیات مهم باغی

مناطق معتدله کشور و کلیه مناطق شناخته شده پرورش آلو و 
گوجه کشور مناطق توصیه شده کشت
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غالمان
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Prunus domestica Lآلـــو

محی الدین پیرخضری، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری نام به نژادگر ارزیاب

دولت جمهوری اسالمی ایران مالک رقم

ایران منشأ  رقم، محل کشف

و  مرفولوژیــک  خصوصــات  ارزیابــی  تصادفــی،  دانهــال 
ــی کمالشــهر، کــرج.  پومولوژیــک، ایســتگاه تحقیقــات باغبان

1389-1392
درخت ژنتیک، روش اصالحی،

محل و مدت اجرا

1392. توصیفگر آلو سال معرفی/ ثبت/  بومی/ وارداتی سازگار

میانـرس تـا دیررس، میـوه بیضوی کشـیده، اندازه متوسـط، 
پوسـت بنفـش بـا روزنـه هـای روشـن، قنـد بـاال، قـدرت 

رشـد متوسـط، دو منظـوره تازه خـوری و خشـکباری
خصوصیات مهم باغی

مناطق معتدله کشور و کلیه مناطق شناخته شده پرورش آلو و 
گوجه کشور مناطق توصیه شده کشت
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قطره طال
کد UPOVنام علمینام عمومی

Prunus divaricata Ledebآلـــو

محی الدین پیرخضری، ابراهیم گنجی مقدم، سونا حسین آوا، 
رحیم قره شیخ بیات، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری نام به نژادگران ارزیاب

دولت جمهوری اسالمی ایران مالک رقم
ایران منشأ  رقم، محل کشف

و  مرفولوژیــک  خصوصیــات  ارزیابــی  تصادفــی،  دانهــال 
پومولوژیــک، ایســتگاه تحقیقــات باغبانــی کمالشــهر، کــرج و 

ــان 1383-1392 ــوی، زم ــان رض ــتان خراس ــکان اس گل م
درخت ژنتیک، روش اصالحی، 

محل و مدت اجرا

1392. توصیفگر آلو سال معرفی/ ثبت/  بومی/ وارداتی سازگار

زودرس تــا میانــرس، انــدازه متوســط تــا درشــت، شــکل گــرد، 
پوســت زرد نارنجــی، گوشــت زرد، هســته چســبیده، کیفیــت 
ــی، قــدرت رشــد درخــت متوســط، عــادت  ــازه خــوری عال ت

رشــد افراشــته، عملکــرد مطلــوب
خصوصیات مهم باغی

مناطــق معتدلــه کشــور و کلیــه مناطــق شــناخته شــده پــرورش 
آلــو و گوجــه کشــور مناطق توصیه شده کشت
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واعظی
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Prunus domestica Lآلو

محی الدین پیرخضری، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری نام به نژادگر ارزیاب

دولت جمهوری اسالمی ایران مالک رقم
ایران منشأ  رقم، محل کشف

ــک و  ــات مرفولوژیـ ــی خصوصیـ ــی، ارزیابـ ــال تصادفـ دانهـ
ـــرج  ـــهر، ک ـــی کمالش ـــات باغبان ـــتگاه تحقیق ـــک، ایس پومولوژی

1389-1392
درخت ژنتیک، روش اصالح،

 محل و مدت اجرا

1392. توصیفگر آلو سال معرفی/ ثبت/  بومی/ وارداتی سازگار

ــدازه  ــز، ان ــرس، پوســت بنفــش روشــن، گوشــت قرم میان
ــوری و  ــازه خ ــوره ت ــاال، دومنظ ــد ب ــد قن ــط، درص متوس
خشــکباری، قــدرت رشــد درخــت متوســط، عــادت رشــد 

گســترده
خصوصیات مهم باغی

مناطق معتدله کشور و کلیه مناطق شناخته شده پرورش آلو و 
گوجه کشور مناطق توصیه شده کشت
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تصویر محصول

ارقــام وارداتــی ســازگار آلــو
Adapted Cultivars of Imported Plums
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 (President) پرزیدنت
کد UPOVنام علمینام عمومی

  .prunus × salicina Lindlآلو

محی الدین پیرخضری، ابراهیم گنجی مقدم، سونا حسین آوا و 
رحیم قره شیخ بیات، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری نام به نژادگران ارزیاب

انگلستان، Thomas Rivers w، 1834 میالدی مالک رقم
انگلستان، هرد فور شایر، 1901 میالدی منشأ  رقم، محل کشف

و  مرفولوژیــک  خصوصیــات  ارزیابــی  تصادفــی،  دانهــال 
ــهر،  ــی کمالش ــات باغبان ــای تحقیق ــتگاه ه ــک، ایس پومولوژی
کــرج و گل مــکان اســتان خراســان رضــوی، 1383-1392

درخت ژنتیک، روش اصالح،
 محل و مدت اجرا

1392. توصیفگر آلو سال معرفی/ ثبت/  بومی/ وارداتی سازگار

اندازه میوه درشت، هسته  دیررس، شکل میوه تخم مرغی، 
دو  زرد،  گوشت  رنگ  ارغوانی،  میوه  پوست  رنگ  جدا، 
منظوره تازه خوری، خشکباری. قدرت رشد درخت قوی، 

عادت رشد گسترده، نیاز به رقم گرده افشان دارد.
خصوصیات مهم باغی

مناطق معتدله کشور و کلیه مناطق شناخته شده پرورش آلو و 
گوجه کشور مناطق توصیه شده کشت
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(Black Star) بلک استار
کد UPOVنام علمینام عمومی

  .prunus × salicina Lindlآلو

محی الدین پیرخضری، ابراهیم گنجی مقدم، سونا حسین آوا و 
رحیم قره شیخ بیات، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری نام به نژادگران ارزیاب

آمریکا مالک رقم
آمریکا، کالیفرنیا منشأ  رقم، محل کشف

و  مرفولوژیــک  خصوصیــات  ارزیابــی  تصادفــی،  دانهــال 
ــهر،  ــی کمالش ــات باغبان ــای تحقیق ــتگاه ه ــک، ایس پومولوژی
کــرج و گل مــکان اســتان خراســان رضــوی، 1383-1392

درخت ژنتیک، روش اصالح،
 محل و مدت اجرا

1392. توصیفگر آلو سال معرفی/ ثبت/  بومی/ وارداتی سازگار

ــت  ــا کیفی ــاری ب ــم تج ــن رق ــد زودرس تری ــی گل ــس از ارل پ
بســیار عالــی، انــدازه میــوه بــزرگ، نســبت گوشــت بــه هســته 
ــکل،  ــقابی ش ــت زرد، بش ــره و گوش ــت تی ــاال، پوس ــیار ب بس
قــدرت رشــد درخــت متوســط، عــادت رشــد افراشــته، نیــاز بــه 

ــم گــرده افشــان دارد. رق

خصوصیات مهم باغی

ــور،  ــه کش ــو و گوج ــرورش آل ــده پ ــناخته ش ــق ش ــه مناط کلی
ــور ــرم کش ــه گ ــق معتدل ــاً مناط ترجیح مناطق توصیه شده کشت
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تصویر محصول

(Stanley) استانلی
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Prunus domestica Lآلو

محی الدین پیرخضری، ابراهیم گنجی مقدم، سونا حسین آوا و 
رحیم قره شیخ بیات، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری نام به نژادگران ارزیاب

آمریکا، ایستگاه تحقیقات کشاورزی نیویورک، 1926 میالدی مالک رقم
آمریکا منشأ  رقم، محل کشف

رشدی،  خصوصیات  ارزیابی   ،Agen×Gran Duck
باغبانی  تحقیقات  های  ایستگاه  پومولوژیک،  و  مرفولوژیک 
کمالشهر، کرج و گل مکان استان خراسان رضوی، 1383-1392

درخت ژنتیک، روش اصالح،
 محل و مدت اجرا

1392. توصیفگر آلو سال معرفی/ ثبت/  بومی/ وارداتی سازگار

میـان رس، خودسـازگار، نیـاز بـه گـرده زا نـدارد امـا ترجیحاً با 
یـک رقـم دیگر کشـت شـود، شـکل میوه تخـم مرغـی، اندازه 
میـوه متوسـط، هسـته جـدا، رنـگ پوسـت آبـی، گـرد روی 
میـوه زیـاد، رنـگ گوشـت زرد، دو منظـوره: تـازه خـوری و 

خشـکباری، رشـد قـوی و تـاج گسـترده

خصوصیات مهم باغی

مناطـق معتدله کشـور و کلیه مناطق شـناخته شـده پـرورش آلو 
و گوجه کشـور مناطق توصیه شده کشت
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تصویر محصول

(Shiro) شیرو
کد UPOVنام علمینام عمومی

prunus × salicinaآلو

محی الدین پیرخضری، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری نام به نژادگر ارزیاب
آمریکا  مالک رقم

  Luther Burbankآمریکا، لوتر بوربانک منشأ  رقم، محل کشف
1900  ارزیابــی خصوصــات مرفولوژیــک و پومولوژیــک، 
ایســتگاه تحقیقــات باغبانــی کمالشــهر کــرج، 1392 تــا 1389  درخت ژنتیک، روش اصالح،

 محل و مدت اجرا

1392. توصیفگر آلو سال معرفی/ ثبت/  بومی/ وارداتی سازگار

طالیی،  زرد  پوست  رنگ  متوسط،  انداره  تیر،  اوایل  رسیدن 
باال،  قند  درصد  خوری،  تازه  مصرف  زرد،  گوشت  رنگ 
کیفیت خوب، قدرت رشد درخت متوسط، عادت رشد افراشته

خصوصیات مهم باغی

مناطـق معتدله کشـور و کلیه مناطق شـناخته شـده پـرورش آلو 
و گوجه کشـور مناطق توصیه شده کشت
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تصویر محصول

(Simka) سیمکا
کد UPOVنام علمینام عمومی

.prunus × salicina Lindlآلو

محی الدین پیرخضری، ابراهیم گنجی مقدم ، سونا حسین اوا، 
رحیم قره شیخ بیات، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری نام به نژادگران ارزیاب

آمریکا، کازاریان، 1959 میالدی مالک رقم
آمریکا منشأ  رقم، محل کشف

و  مرفولوژیــک  خصوصیــات  ارزیابــی  تصادفــی،  دانهــال 
ــهر،  ــی کمالش ــات باغبان ــای تحقیق ــتگاه ه ــک، ایس پومولوژی
کــرج و گل مــکان اســتان خراســان رضــوی، 1383-1392

درخت ژنتیک، روش اصالح،
 محل و مدت اجرا

1392. توصیفگر آلو سال معرفی/ ثبت/  بومی/ وارداتی سازگار

میانـرس، از گـروه آلوهـای ژاپنـی و یـا دورگ ژاپنـی، میـوه 
قلبـی شـکل، انـدازه میـوه درشـت تـا خیلـی درشـت، رنـگ 
پوسـت تیـره با عدسـک های سـفید، ظاهـر میوه بسـیار جذاب، 
رنگ گوشـت زرد، هسـته جـدا، مصرف تازه خـوری،  قدرت 

رشـد درخـت متوسـط، عادت رشـد افراشـته

خصوصیات مهم باغی

مناطـق معتدله کشـور و کلیه مناطق شـناخته شـده پـرورش آلو 
و گوجه کشـور مناطق توصیه شده کشت
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تصویر محصول

(Santa Rosa) سانتا رزا
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Prunus × domestica Lآلو

محی الدین پیرخضری، ابراهیم گنجی مقدم، شاهین گوهرخای، 
کامران جراحی، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری نام به نژادگران ارزیاب

آمریکا، لوتر بوربانک، 1907 میالدی مالک رقم
آمریکا منشأ  رقم، محل کشف

دانهـــال تصادفـــی احتمـــاالً یـــک تالقـــی پیچیـــده، ارزیابـــی 
پومولوژیـــک،  و  مرفولوژیـــک  رشـــدی،  خصوصیـــات 
ــرج و گل  ــهر، کـ ــی کمالشـ ــات باغبانـ ــتگاه های تحقیقـ ایسـ

مـــکان اســـتان خراســـان رضـــوی، 1383-1392

درخت ژنتیک، روش اصالح،
 محل و مدت اجرا

1392. توصیفگر آلو سال معرفی/ ثبت/  بومی/ وارداتی سازگار

ــز،  ــت قرم ــگ پوس ــت، رن ــا درش ــط ت ــدازه متوس ــرس، ان میان
رنــگ گوشــن مایــل بــه ســفید، تــازه خــوری، پربــار، قــدرت 
ــارور،  ــود ب ــته، خ ــد افراش ــادت رش ــوی، ع ــت ق ــد درخ رش

ــم دیگــر کشــت شــود.  ــا یــک رق ترجیحــاً ب
خصوصیات مهم باغی

ــو و  ــه مناطــق شــناخته شــده پــرورش آل ــه و کلی مناطــق معتدل
گوجــه کشــور مناطق توصیه شده کشت
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تصویر محصول

 (Early Golden) ارلی گلدن
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Prunus × salicina Lindlآلو

محی الدین پیرخضری، ابراهیم گنجی مقدم، سونا حسین آوا، 
رحیم قره شیخ بیات، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری نام به نژادگران ارزیاب

کانادا  مالک رقم
کانادا، اونتاریو، 1950 میالدی منشأ  رقم، محل کشف

و  مرفولوژیــک  خصوصیــات  ارزیابــی  تصادفــی،  دانهــال 
ــهر،  ــی کمالش ــات باغبان ــای تحقیق ــتگاه ه ــک، ایس پومولوژی
کــرج و گل مــکان اســتان خراســان رضــوی، 1383-1392

درخت ژنتیک، روش اصالح،
 محل و مدت اجرا

1392. توصیفگر آلو سال معرفی/ ثبت/  بومی/ وارداتی سازگار

زودرس تریــن رقــم تجــاری آلــو در کشــور، انــدازه کوچــک 
ــگ  ــط، رن ــوری، قنــد متوس ــازه خ ــرف ت ــط، مص ــا متوس ت
ــه ســرخ، کیفیــت متوســط،  ــا هال پوســت زرد موقــع رســیدن ب

ــدرت رشــد درخــت متوســط، عــادت رشــد گســترده ق
خصوصیات مهم باغی

ــور،  ــه کش ــو و گوج ــرورش آل ــده پ ــناخته ش ــق ش ــه مناط کلی
ــور ــرم کش ــه گ ــق معتدل ــاً مناط ترجیح مناطق توصیه شده کشت
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تصویر محصول

 (Angeleno)آنجلینو
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Prunus domestica Lآلو

محــی الدیــن پیرخضــری، ابراهیــم گنجــی مقــدم، ســونا 
ــای  ــکده میوه ه ــات، پژوهش ــیخ بی ــره ش ــم ق ــین آوا، رحی حس

معتدلــه و سردســیری
نام به نژادگران ارزیاب

آمریکا، جان گارابیدن،  1967 میالدی مالک رقم
آمریکا منشأ  رقم، محل کشف

ارزیابــی   ،Queen Ann آزاد  افشــانی  گــرده  دانهــال 
خصوصیــات مرفولوژیــک و پومولوژیــک، ایســتگاه هــای 
تحقیقــات باغبانــی کمالشــهر، کــرج و گل مــکان اســتان 

1383-1392 رضــوی،  خراســان 

درخت ژنتیک، روش اصالح،
 محل و مدت اجرا

1392. توصیفگر آلو سال معرفی/ ثبت/  بومی/ وارداتی سازگار

و  سـفت  بسـیار  بافـت  درشـت،  تـا  متوسـط  انـدازه  دیـررس، 
متحمـل بـه حمـل و نقـل، انبارمانـی بسـیار عالی، گوشـت ترد، 
پوسـت بنفـش مایـل بـه ارغوانـی، گوشـت زرد، مصـرف تـازه 

خـوری، قـدرت رشـد درخـت قـوی، عـادت رشـد گسـترده
خصوصیات مهم باغی

ــور،  ــه کش ــو و گوج ــرورش آل ــده پ ــناخته ش ــق ش ــه مناط کلی
ــور ــه کش ــق معتدل مناط مناطق توصیه شده کشت
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تصویر محصول

 (Black Amber)بلک آمبر
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Prunus × salicina Lindlآلو

محــی الدیــن پیرخضــری، ابراهیــم گنجــی مقــدم، ســونا 
حســین آوا، رحیــم قــره شــیخ بیــات نام به نژادگران ارزیاب

آمریـــکا، ایســـتگاه فرســـنو، پژوهشـــکده میوه هـــای معتدلـــه 
و سردســـیری مالک رقم

آمریکا منشأ  رقم، محل کشف
ــک  ــات مرفولوژی ــی خصوصی ــی، ارزیاب ــالدی، تالق 1980 می
و پومولوژیــک، ایســتگاه هــای تحقیقــات باغبانــی کمالشــهر، 

ــکان اســتان خراســان رضــوی، 1383-1392 کــرج و گل م
درخت ژنتیک، روش اصالح،

 محل و مدت اجرا

1392. توصیفگر آلو سال معرفی/ ثبت/  بومی/ وارداتی سازگار

میانـرس رسـیدن اواسـط تیـر، اندازه میوه درشـت،  سـفتی 
بافـت خوب، پوسـت بنفش مایـل به ارغوانی، تـازه خوری، 
کیفیـت مطلـوب، قـدرت رشـد درخت قـوی، عادت رشـد 

گسـترده، نیـاز به رقـم گرده افشـان دارد.
خصوصیات مهم باغی

ــور،  ــه کش ــو و گوج ــرورش آل ــده پ ــناخته ش ــق ش ــه مناط کلی
ــور ــه کش ــق معتدل مناط مناطق توصیه شده کشت
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تصویر محصول

 (Sugar) شوگر
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Prunus domestica Lindlآلو

محـــی الدیـــن پیرخضـــری، ابراهیـــم گنجـــی مقـــدم، ســـونا 
بیـــات، پژوهشـــکده  قـــره شـــیخ  آوا و  رحیـــم  حســـین 

سردســـیری و  معتدلـــه  میوه هـــای 
نام به نژادگران ارزیاب

نامشخص مالک رقم
اروپا منشأ  رقم، محل کشف

و  مرفولوژیــک  خصوصیــات  ارزیابــی  تصادفــی،  دانهــال 
ــهر،  ــی کمالش ــات باغبان ــای تحقیق ــتگاه ه ــک، ایس پومولوژی
کــرج و گل مــکان اســتان خراســان رضــوی، 1383-1392

درخت ژنتیک، روش اصالح،
 محل و مدت اجرا

1392. توصیفگر آلو سال معرفی/ ثبت/  بومی/ وارداتی سازگار

میان رس تا دیر رس، قند باال، پوست بنفش تیره، گوشت زرد، 
خشکباری  مناسب  خوب،  کیفیت  کشیده،  مرغی  تخم  پربار، 
رشد  عادت  قوی،  درخت  رشد  قدرت  رشد  خوری،  تازه  و 

گسترده، نیمه خود بارور
خصوصیات مهم باغی

مناطق  کشور ،  گوجه  و  آلو  پرورش  شده  شناخته  مناطق  کلیه 
معتدله کشور مناطق توصیه شده کشت
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تصویر محصول

(Laroda) الرودا
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Prunus × salicina Lindlآلو و گوجه

محــی الدیــن پیرخضــری، ابراهیــم گنجــی مقدم، ســونا حســین 
آوا و رحیــم قره شــیخ بیات، پژوهشــکده میــوه هــای معتدلــه و 

سردسیری
نام به نژادگران ارزیاب

آمریکا، دانشگاه کالیفرنیا، 1954 میالدی مالک رقم
آمریکا منشأ  رقم، محل کشف

Santa Rosa×Gaviotta، ارزیابی خصوصیات مرفولوژیک 
و پومولوژیک، ایستگاه های تحقیقات باغبانی کمالشهر، کرج و 

گل مکان استان خراسان رضوی، 1383-1392
درخت ژنتیک، روش اصالح،

 محل و مدت اجرا

1390. توصیفگر آلو سال معرفی/ ثبت/  بومی/ وارداتی سازگار

به رقم  نیاز  ژاپنی،  یا دورگ  و  ژاپنی  میان رس، گروه آلوهای 
اندازه درشت، رنگ  میوه مخروطی،  دارد، شکل  افشان  گرده 
پوست قرمز تیره تا بنفش، رنگ گوشت زرد، کیفیت مطلوب، 

تازه خوری، قدرت رشد درخت قوی، عادت رشد افراشته
خصوصیات مهم باغی

ـــور،  ـــه کش ـــو و گوج ـــرورش آل ـــده پ ـــناخته ش ـــق ش ـــه مناط کلی
ـــور ـــه کش ـــق معتدل مناط مناطق توصیه شده کشت
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تصویر محصول

(Zucchella) زوککلال
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Prunus domestica Lآلو

محی الدین پیرخضری، ابراهیم گنجی مقدم، سونا حسین اوا، 
رحیم قره شیخ بیات، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری نام به نژادگران ارزیاب

نامشخص مالک رقم
اروپا )احتماال ایتالیا( منشأ  رقم، محل کشف

خصوصیــات مرفولوژیــک و پومولوژیــک، ایســتگاه هــای 
تحقیقــات باغبانــی کمالشــهر، کــرج و گل مــکان اســتان 

1383-1392 رضــوی،  خراســان 
درخت ژنتیک، روش اصالح،

 محل و مدت اجرا

1391. توصیفگر آلو سال معرفی/ ثبت/  بومی/ وارداتی سازگار

میــان رس، میــوه درشــت، پوســت ارغوانــی، گوشــت زرد، 
گوشــتی و مصــرف تــازه خــوری، کیفیــت عالــی، قــدرت 

رشــد درخــت قــوی، عــادت رشــد گســترده
خصوصیات مهم باغی

ــور،  ــه کش ــو و گوج ــرورش آل ــده پ ــناخته ش ــق ش ــه مناط کلی
ــه کشــور ــق معتدل مناط مناطق توصیه شده کشت
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تصویر محصول
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ارقـــام  گـــردوی  معرفـــی 
کشـــور جدیـــد  شـــده 

Iraniain’s Newly Released Walnut Cultivars
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تصویر محصول

رقم جدید جمال 
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Juglans regia Lگردو

نام به نژادگران
داراب حســنی، جمــال عاطفــی، روح اهلل حــق جویــان، رعنــا دســتجردی، 
ــر  ــان، اصغ ــری، علیرضــا رحمانی منصــوره کشــاورزی، محمدرضــا مظف

ســلیمانی و علــی مالمیــر

مالک رقم
پژوهشــکده میــوه هــای معتدلــه و سردســیری، مؤسســه تحقیقــات علــوم 

باغبانــی
ایران، استان البرز، کرج، ایستگاه تحقیقات باغبانی کمالشهرمنشأ  رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش 
اصالح، محل و مدت اجرا 

ــتگاه  ــپ، ایسـ ــن 450 ژنوتیـ ــده از بیـ ــش شـ ــی، گزینـ ــال تصادفـ دانهـ
تحقیقـــات باغبانـــی کمالشـــهر، کـــرج، 1372-1388

سال معرفی/ ثبت/ جدید 
بومی/ وارداتی سازگار

1388، انجــام آزمــون ملــی تمایــز، یکنواختــی و پایــداری گــردو  
)D.U.S)

خصوصیات مهم باغی

ـــا 13 گـــرم، میـــوه بیضـــی کشـــیده، رنـــگ  متوســـط رس، وزن میـــوه 11 ت
مغـــز روشـــن، درصـــد مغـــز 51 درصـــد، ســـهولت جـــدا شـــدن مغـــز 
خیلـــی راحـــت، نســـبتا زود برگـــده، باردهـــی بینابیـــن، قـــدرت رشـــد 
ـــد  ـــان دماون ـــرده افش ـــم گ ـــدر، رق ـــترده، پروتان ـــد گس ـــادت رش ـــاد، ع زی

مناطق توصیه شده برای 
کشت

مناطق سردسیری و معتدل کشور
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تصویر محصول

رقم جدید دماوند
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Juglans regia Lگردو

نام به نژادگران
داراب حســنی، جمــال عاطفــی، روح اهلل حــق جویــان، رعنــا دســتجردی، 
ــر  ــان، اصغ ــری، علیرضــا رحمانی منصــوره کشــاورزی، محمدرضــا مظف

ســلیمانی و علــی مالمیــر

مالک رقم
پژوهشــکده میــوه هــای معتدلــه و سردســیری، مؤسســه تحقیقــات علــوم 

باغبانــی
ایران، استان البرز، کرج، ایستگاه تحقیقات باغبانی کمالشهرمنشأ  رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش 
اصالح، محل و مدت اجرا 

ــتگاه  ــپ، ایسـ ــن 450 ژنوتیـ ــده از بیـ ــش شـ ــی، گزینـ ــال تصادفـ دانهـ
تحقیقـــات باغبانـــی کمالشـــهر، کـــرج، 1372-1388

سال معرفی/ ثبت/ جدید 
بومی/ وارداتی سازگار

1388، انجــام آزمــون ملــی تمایــز، یکنواختــی و پایــداری گــردو  
)D.U.S)

خصوصیات مهم باغی

ـــز  ـــد مغ ـــرم، درص ـــوه 12-14 گ ـــرد، وزن می ـــوه گ ـــی زودرس،  می خیل
ـــبتاً  ـــز نس ـــدن مغ ـــدا ش ـــهولت ج ـــی، س ـــز کهربای ـــگ مغ ـــد، رن 47 درص
راحـــت،  باردهـــی انتهایـــی، زود برگـــده، پروتوژیـــن، قـــدرت رشـــد 

ـــال ـــان جم ـــرده افش ـــم گ ـــتقیم، رق ـــد مس ـــادت رش ـــاد، ع زی

مناطق توصیه شده برای 
کشت

مناطق سردسیری و معتدل کشور
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تصویر محصول

ــردو ــازگار گ ــی س ــام واردات ارق
Adapted Cultivars of Imported Walnut
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تصویر محصول

(Chandler) چندلر
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Juglans regia Lگردو

نام به نژادگران ارزیاب
داراب حســنی، محمدرضــا مظفــری، روح اهلل حــق جویــان، 
رعنــا دســتجردی، منصــوره کشــاورزی، اصغــر ســلیمانی و 
ــه و سردســیری ــای معتدل ــوه ه ــی، پژوهشــکده می جمــال عاطف

آمریکامالک رقم

آمریکا، کالیفرنیا، دانشگاه دیویسمنشأ  رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش اصالح، محل 
و مدت اجرا 

و  رویشــی  خصوصیــات  ارزیابــی   ،UC56-224  × پــدرو 
زایشــی در کــرج، ایســتگاه تحقیقــات باغبانــی کمالشــهر ، 

1372  -1388
1385 سال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار

خصوصیات مهم باغی

دیربرگـــده، باردهـــی جانبـــی ، قـــدرت رشـــد کـــم، عـــادت 
ــا  ــوه 11 تـ ــررس، وزن میـ ــی دیـ ــتقیم ، خیلـ ــه مسـ ــد نیمـ رشـ
ــی،  ــوه بیضـ ــد، میـ ــدود 46 درصـ ــز حـ ــد مغـ ــرم، درصـ 13 گـ
ـــی  ـــز خیل ـــدن مغ ـــدا ش ـــهولت ج ـــن، س ـــی روش ـــز خیل ـــگ مغ رن
ــت و  ــان فرانکـ ــرده افشـ ــای گـ ــم هـ ــدر، رقـ ــت، پروتانـ راحـ

رونـــد دمونتیگنـــاک ترجیحـــاً بـــه صـــورت تـــوام

مناطق توصیه شده برای کشت
مناطــق سردســیری و معتــدل کشــور، بســیار مناســب بــرای 

مناطــق بــا خطــر تنــش ســرمازدگی بهــاره
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تصویر محصول

(Pedro)پدرو
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Juglans regia Lگردو

نام به نژادگران ارزیاب
داراب حســنی، محمدرضــا مظفــری، روح اهلل حــق جویــان، 
رعنــا دســتجردی، منصــوره کشــاورزی، اصغــر ســلیمانی و 
ــیری ــه و سردس ــای معتدل ــکده میوه ه ــی، پژوهش ــال عاطف جم

آمریکامالک رقم

آمریکا، کالیفرنیا، دانشگاه دیویسمنشأ  رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش اصالح، محل 
و مدت اجرا 

ــات رویشــی و زایشــی  ــی خصوصی ــوی مایــت، ارزیاب پاین×کان
در کــرج، ایســتگاه تحقیقــات باغبانــی کمالشــهر ، 1388- 1372

1385سال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار

خصوصیات مهم باغی

دیـررس، میـوه بیضـی، وزن میـوه 10 تـا 12 گـرم، درصـد مغـز 
حـدود 46 درصـد،  رنـگ مغـز روشـن، سـهولت جدا شـدن مغز 
خیلـی راحـت، دیربرگـده، باردهـی جانبـی ، قـدرت رشـد کـم، 
عـادت رشـد نیمـه مسـتقیم، پروتانـدر، رقـم هـای گـرده افشـان 

فرانکـت و رونـد دمونتیگنـاک ترجیحـاً بـه صـورت تـوأم

مناطق توصیه شده برای کشت
مناطق سردسیری و معتدل کشور، بسیار مناسب برای مناطق با 

خطر تنش سرمازدگی بهاره.
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تصویر محصول

(Hartley) هارتلی
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Juglans regia Lگردو

نام به نژادگران ارزیاب
داراب حســنی، محمدرضــا مظفــری، روح اهلل حــق جویــان، 
رعنــا دســتجردی، منصــوره کشــاورزی، اصغــر ســلیمانی و 
ــه و سردســیری ــای معتدل ــوه ه ــی، پژوهشــکده می جمــال عاطف

آمریکامالک رقم

آمریکامنشأ  رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش اصالح، محل 
و مدت اجرا 

دانهــال تصادفــی احتمــاالً حاصــل از گــرده افشــانی آزاد از نتــاج 
فرانکــت × مایــت، ارزیابــی خصوصیــات رویشــی و زایشــی در 

کــرج، ایســتگاه تحقیقــات باغبانــی کمالشــهر ، 1388- 1372
1385. توصیفگر گردوسال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار

خصوصیات مهم باغی

دیررس، خیلی دیر برگده،  وزن میوه 10 تا 12 گرم، حدود 44 
درصد، میوه قلبی شکل، رنگ مغز روشن، سهولت جدا شدن مغز 
راحت، عادت باردهی بینابینی، قدرت رشد درخت متوسط، عادت 

رشد نیمه مستقیم، پروتاندر،  رقم گرده افشان روند د مونتیگناک

مناطق توصیه شده برای کشت
مناطق سردسیری و معتدل کشور،  بسیار مناسب برای مناطق با 

خطر تنش سرمازدگی بهاره
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تصویر محصول

 (Serr) سر
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Juglans regia Lگردو

نام به نژادگران ارزیاب
داراب حســنی، محمدرضــا مظفــری، روح اهلل حــق جویــان، 
رعنــا دســتجردی، منصــوره کشــاورزی، اصغــر ســلیمانی و 
ــه و سردســیری ــای معتدل ــوه ه ــی، پژوهشــکده می جمــال عاطف

آمریکامالک رقم

آمریکا، کالیفرنیا، دانشگاه دیویسمنشأ  رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش اصالح، محل 
و مدت اجرا 

ارزیابــی   ،PI 159568 پایــن ×  نتــاج  از  یــک سلکســیون 
ــات  ــات رویشــی و زایشــی در کــرج، ایســتگاه تحقیق خصوصی

باغبانــی کمالشــهر ، 1388- 1372
1385. توصیفگر گردو سال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار

خصوصیات مهم باغی

متوسـط رس، وزن میـوه 10 تـا 12 گـرم، درصد مغـز 56 درصد، 
میـوه بیضـی شـکل، رنـگ مغز روشـن، سـهولت جدا شـدن مغز 
خیلـی راحـت، عـادت باردهی جانبـی، زودبرگده، قدرت رشـد 
رقـم   پروتانـدر،  رشـد گسـترده،  عـادت  زیـاد،  خیلـی  درخـت 
گـرده  افشـان دماونـد، عملکـرد کـم بـه دلیـل ریـزش درصـد 

باالیـی از گل هـای مـاده، حسـاس بـه سـرمای دیـررس بهـاره

مناطق سردسیری و معتدل کشورمناطق توصیه شده برای کشت
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   (Lara ) الرا
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Juglans regia Lگردو

نام به نژادگران ارزیاب
داراب حســنی، محمدرضــا مظفــری، روح اهلل حــق جویــان، 
رعنــا دســتجردی، منصــوره کشــاورزی، اصغــر ســلیمانی و 
ــه و سردســیری ــای معتدل ــوه ه ــی، پژوهشــکده می جمــال عاطف

فرانسهمالک رقم

فرانسه، جنوب فرانسهمنشأ  رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش اصالح، محل 
و مدت اجرا 

ــن،  ــاج پای ــانی آزاد نت ــرده افش ــل از گ ــیون حاص ــک سلکس ی
ــتگاه  ــرج، ایس ــی در ک ــی و زایش ــات رویش ــی خصوصی ارزیاب

تحقیقــات باغبانــی کمالشــهر ، 1388- 1372
1385. توصیفگر گردوسال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار

خصوصیات مهم باغی

نسـبتاً دیـررس، وزن میـوه 12 تا 14 گرم، درصـد مغز 47 درصد، 
میـوه گـرد، رنـگ مغـز روشـن، سـهولت جـدا شـدن مغـز نسـبتاً 
درخـت  رشـد  قـدرت  دیربرگـده،  بینابینـی،  باردهـی  راحـت، 
کـم، عـادت رشـد گسـترده، رقـم پروتانـدر، ارقـام گرده افشـان 
فرانکـت و رونـد دمونتیگنـاک بـه صـورت تـوأم، مقاومـت بـه 
سـرمای زمسـتانه کم تر نسـبت به دیگـر ارقام دیربرگـده خارجی

مناطق توصیه شده برای کشت
مناطــق معتــدل کشــور، بــرای کاشــت در مناطــق بــا زمســتان های 

خیلــی ســرد توصیــه نمی شــود.
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تصویر محصول

(Franquette) فرانکت
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Juglans regia Lگردو

نام به نژادگران ارزیاب
داراب حســنی، محمدرضــا مظفــری، روح اهلل حــق جویــان، 
رعنــا دســتجردی، منصــوره کشــاورزی، اصغــر ســلیمانی و 
ــه و سردســیری ــای معتدل ــوه ه ــی، پژوهشــکده می جمــال عاطف

فرانسهمالک رقم

فرانسهمنشأ  رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش اصالحی، 
محل و مدت اجرا 

دانهال تصادفی، ارزیابی خصوصیات رویشی و زایشی در کرج، 
ایستگاه تحقیقات باغبانی کمالشهر ، 1388- 1372.

1385. توصیفگر گردوسال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار

خصوصیات مهم باغی

میــان رس، وزن میــوه 10 تــا 12 گــرم، مغــز 46 درصــد، رنــگ 
مغــز روشــن، ســهولت جــدا شــدن مغــز راحــت، میــوه کشــیده، 
عــادت باردهــی انتهایــی، قــدرت رشــد درخــت ضعیــف ، 
عــادت رشــد نیمــه مســتقیم، دیربرگــده، پروتانــدر، ارقــام گــرده 
افشــان: رونــد د مونتگنــاک، چندلــر، پــدرو، هارتلــی، الرا، وینــا

مناطق سردسیری و معتدله کشورمناطق توصیه شده برای کشت
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تصویر محصول

روند د مونتیگناک
 (Ronde de Montignac)

کد UPOVنام علمینام عمومی

.Juglans regia Lگردو

نام به نژادگران ارزیاب
داراب حســنی، محمدرضــا مظفــری، روح اهلل حــق جویــان، 
رعنــا دســتجردی، منصــوره کشــاورزی، اصغــر ســلیمانی و 
ــه و سردســیری ــای معتدل ــوه ه ــی، پژوهشــکده می جمــال عاطف

فرانسهمالک رقم

فرانسهمنشأ  رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش اصالح، محل 
و مدت اجرا 

دانهال تصادفی، ارزیابی خصوصیات رویشی و زایشی در کرج، 
ایستگاه تحقیقات باغبانی کمالشهر ، 1388- 1372

1385. توصیفگر گردوسال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار

خصوصیات مهم باغی

متوسط رس، وزن میوه 7 تا 9 گرم، درصد مغز 44 درصد، میوه گرد، رنگ 
مغز روشن، سهولت جدا شدن مغز نسبتاً راحت، عادت باردهی انتهایی، 
مستقیم،  رشد  عادت  متوسط،  درخت  رشد  قدرت  برگده،  دیر  خیلی 
پروتوژین متمایل به هموگا م، ارقام گرده افشان: فرانکت، چندلر، پدرو ، 
هارتلی، الرا، وینا. رقم  روند دمونتیگناک معموالً نیمه دوم دوره پذیرش 

مادگی ارقام چندلر، هارتلی و پدرو را پوشش می دهد.

مناطق سردسیری و معتدله کشورمناطق توصیه شده برای کشت
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تصویر محصول

 (Vina) وینا
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Juglans regia Lگردو

نام به نژادگران ارزیاب
داراب حســنی، محمدرضــا مظفــری، روح اهلل حــق جویــان، 
رعنــا دســتجردی، منصــوره کشــاورزی، اصغــر ســلیمانی و 
ــه و سردســیری ــای معتدل ــوه ه ــی، پژوهشــکده می جمــال عاطف

آمریکامالک رقم

آمریکا، کالیفرنیا، دانشگاه دیویسمنشأ  رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش اصالح، محل 
و مدت اجرا 

ــات  ــی خصوصی ــت، ارزیاب ــن × فرانک ــاج پای ــیونی از نت سلکس
باغبانــی  تحقیقــات  ایســتگاه  کــرج،  در  زایشــی  و  رویشــی 

1372  -1388  ، کمالشــهر 
1385. توصیفگر گردوسال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار

خصوصیات مهم باغی

نسـبتاً دیـررس، وزن میـوه 9 تـا 11 گـرم، درصـد مغـز 45 درصد، 
رنـگ مغز روشـن، سـهولت جدا شـدن مغز نسـبتاً راحـت، عادت 
باردهـی جانبی، میوه مثلثی شـکل، قدرت رشـد درخت متوسـط، 
عـادت رشـد گسـترده، پروتانـدر، ارقـام گـرده افشـان: فرانکت و 
رونـد د مونتیگنـاک به صورت توام، نسـبتاً دیربرگـده، نهال جوان 

حسـاس به سـرما در شـرایط کرج

مناطق معتدل کشورمناطق توصیه شده برای کشت
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تصویر محصول
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تصویر محصول

ــکان ــازگار پ ــی س ــام واردات ارق
Adapted Cultivars of Imported pecan
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تصویر محصول

(GraTex) گراتکس
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Carya illinoensis K. Koch. Synپکان )گردوی گرمسیری(
 Carya pecan (Marsh.) Engl. & Graebn.

نام به نژادگران ارزیاب
فریدون عجم گرد و مینا غزائیان، پژوهشکده میوه های معتدله و 

سردسیری

آمریکا، O.S. Gray، سال 1962 میالدیمالک رقم

آمریکا، تگزاسمنشأ  رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش اصالح، 
محل و مدت اجرا 

صفــات  ارزیابــی  بررســی  و  مقایســه   ،Success×Ideal
فنولــوژی، مرفولــوژی و میوه شناســی پــکان، ایســتگاه تحقیقــات 

ــول، 1391- 1384 ــاد- دزف ــی آب ــاورزی صف کش
1391. توصیفگر گردوسال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار

خصوصیات مهم میوه و صفات 
زایشی و رویشی

میــان رس اوایــل آذر مــاه، گل مــاده پیــش رس بدون همپوشــانی 
ــا  ــوه متوســط، وزن مغــز 8/7 گــرم، ب ــدازه می گــرده افشــانی، ان
ــی مغــز 63/4 درصــد، پوســت جــدا،  52/61 درصــد مغــز، چرب
قــدرت رشــد درخــت قــوی، عــادت رشــد گســترده، رقــم 

گــرده افشــان گراکینــگ

 مناطق نیمه گرمسیری کشورمناطق توصیه شده برای کشت
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تصویر محصول

(Wichita) ویچیتا
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Carya illinoensis K. Koch. Synپکان )گردوی گرمسیری(
 Carya pecan (Marsh.) Engl. & Graebn.

نام به نژادگران ارزیاب
فریدون عجم گرد و مینا غزائیان، پژوهشکده میوه های معتدله و 

سردسیری

آمریکا، L. D. Lamberg، سال 1959 میالدیمالک رقم

آمریکا، تگزاس منشأ  رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش اصالح، 
محل و مدت اجرا 

صفــات  ارزیابــی  بررســی  و  مقایســه   ،Mahan×Halbert
فنولــوژی، مرفولــوژی و میوه شناســی پــکان، ایســتگاه تحقیقــات 

ــول، 1391- 1384 ــاد- دزف ــی آب ــاورزی صف کش

1391. توصیفگر گردوسال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار

خصوصیات مهم میوه و صفات 
زایشی و رویشی

دیــر رس اواســط دی مــاه، قــدرت رشــد درخــت ضعیــف، 
ــوه  ــانی، می ــانی گرده افش ــا 3 روز همپوش ــش رس ب ــاده پی گل م
ــت  ــز، پوس ــد مغ ــرم، 45/28 درص ــز 10/3 گ ــت، وزن مغ درش
جــدا، چربــی مغــز 58/1 درصــد، رقــم هــای گــرده افشــان 
پروکیــو و گراکینــگ، فاصلــه کاشــت کــم 7 × 7 متــر بــه دلیــل 

ــک ــاج کوچ ت

 مناطق نیمه گرمسیری کشورمناطق توصیه شده برای کشت
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تصویر محصول

(10 J) 10 جی
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Carya illinoensis K. Koch. Synپکان )گردوی گرمسیری(
 Carya pecan (Marsh.) Engl. & Graebn.

نام به نژادگران ارزیاب
فریدون عجم گرد و مینا غزائیان، پژوهشکده میوه های معتدله و 

سردسیری

آمریکامالک رقم

منشأ  رقم، محل کشف
 منشأ  نامعلوم، همراه با 12 رقم دیگر در سال 1346 از آمریکا به

کشور وارد شد.

درخت ژنتیک، روش اصالح، 
محل و مدت اجرا 

 دانهال تصادفی، مقایسه و بررسی ارزیابی صفات فنولوژی،
 مرفولوژی و میوه شناسی پکان، ایستگاه تحقیقات کشاورزی

صفی آباد- دزفول، 1391- 1384
1391. توصیفگر گردوسال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار

خصوصیات مهم میوه و صفات 
زایشی و رویشی

دیــررس اواســط دی مــاه، قــدرت رشــد درخــت متوســط، گل 
مــاده پیــش رس بــدون همپوشــانی گرده افشــانی، میــوه درشــت، 
ــی مغــز 67/7 درصــد،  56/12 درصــد مغــز، پوســت جــدا، چرب

رقــم گــرده افشــان گراکینــگ

 مناطق نیمه گرمسیری کشورمناطق توصیه شده برای کشت
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تصویر محصول

(GraKing) گراکینگ
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Carya illinoensis K. Koch. Synپکان )گردوی گرمسیری(
 Carya pecan (Marsh.) Engl. & Graebn.

نام به نژادگران ارزیاب
فریدون عجم گرد و مینا غزائیان، پژوهشکده میوه های معتدله و 

سردسیری

آمریکا، O.S. Grayمالک رقم

آمریکا، انتخاب در نهالستان Arlingtonمنشأ  رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش اصالح، 
محل و مدت اجرا 

 دانهال تصادفی، مقایسه و بررسی ارزیابی صفات فنولوژی،
 مرفولوژی و میوه شناسی پکان، ایستگاه تحقیقات کشاورزی

صفی آباد- دزفول، 1391- 1384
1391. توصیفگر گردوسال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار

خصوصیات مهم میوه و صفات 
زایشی و رویشی

روز   3 بـا  پیـش رس  مـاده  گل  آذرمـاه،  اواسـط  رس  میـان 
همپوشـانی گـرده افشـانی، میوه درشـت، وزن مغـز 10/12 گرم، 
42/10 درصـد مغـز، پوسـت جـدا، چربـی مغـز 66/42 درصـد، 

قـدرت رشـد درخـت متوسـط، رقـم گـرده افشـان پروکیـو

مناطق توصیه شده برای کشت
 مناطق نیمه گرمسیری کشور
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تصویر محصول

(Choctaw) چوکتا
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Carya illinoensis K. Koch. Synپکان )گردوی گرمسیری(
 Carya pecan (Marsh.) Engl. & Graebn.

نام به نژادگران
فریدون عجم گرد و مینا غزائیان، پژوهشکده میوه های معتدله و 

سردسیری

آمریکا، L. D. Lamberg، سال 1952 میالدی  مالک قبلی رقم

آمریکا، تگزاس منشأ  رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش اصالح، 
محل و مدت اجرا 

صفــات  ارزیابــی  بررســی  و  مقایســه   ،Mahan×Halbert
فنولــوژی، مرفولــوژی و میــوه شناســی پــکان، ایســتگاه تحقیقات 

ــول، 1391- 1384 ــاد- دزف ــی آب ــاورزی صف کش
1391. توصیفگر گردوسال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار

خصوصیات مهم میوه

ــدازه  ــش رس، ان ــاًل پی ــاده کام ــاه، گل م ــر دی م ــررس اواخ دی
میــوه درشــت، وزن مغــز 11/03 گــرم، 52/76 درصــد مغــز، 
پوســت جــدا، چربــی مغــز 59/9 درصــد، قــدرت رشــد درخــت 

ــو ــم گــرده افشــان  پروکی ــوی، عــادت رشــد گســترده، رق ق

 مناطق نیمه گرمسیری کشورمناطق توصیه شده برای کشت
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ارقـــام فنـــدق معرفــــــی 
شـــده جدیـــــد کشـــــور

Newly released Hazelnut Cultivars
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تصویر محصول

رقم جدید گردویی 89
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Corylus avellana Lفندق

سونا حسین آوا و داوود جوادینام به نژادگران

مالک رقم
پژوهشــکده میــوه هــای معتدلــه و سردســیری، مؤسســه تحقیقات 

ــوم باغبانی عل

ایران، استان گیالن، اشکوراتمنشأ  رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش اصالح، 
محل و مدت اجرا 

دانهــال تصادفــی، گزینــش از طریــق ارزیابــی و مقایســه بیــن 25 
ــهر  ــی کمالش ــات باغبان ــای تحقیق ــتگاه ه ــپ، ایس ــم و ژنوتی رق

ــتارا، 1379-1389 ــرج وآس ک
سال معرفی/ ثبت/ جدید بومی / 

D.U.S( .1389(وارداتی سازگار

خصوصیات مهم، میوه شناسی و 
صفات زایشی

گل هـای  گلدهـی  تیـپ  مـاه،  شـهریور  اواسـط  رسـیدن  زمـان 
مـاده پیـش رس، تاریـخ باز شـدن گل مـاده اول بهمـن ماه،تاریخ 
بازشـدن شـاتون اوایـل اسـفند مـاه، طعـم خـوب،  شـکل میـوه 
گـرد، رنـگ قهـوه ای روشـن، درصـد مغـز 45/5 % ، درصـد 
روغـن 62% ، درصـد پروتییـن 15/10% ، میانگیـن عملکـرد 

1400 کیلوگـرم در هکتـار

مناطق توصیه شده برای کشت
اســتان گیــالن آســتارا ، منطقــه اشــکورات و اســتان قزویــن 

ــوت ــه الم منطق
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تصویر محصول

رقم جدید پشمینه89
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Corylus avellana Lفندق

سونا حسین آوا و داوود جوادینام به نژادگران

مالک رقم
پژوهشــکده میــوه هــای معتدلــه و سردســیری، مؤسســه تحقیقات 

ــوم باغبانی عل

ایران، استان قم، شهرستان کهک، روستای وشنومنشأ  رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش اصالح، 
محل و مدت اجرا 

دانهــال تصادفــی، گزینــش از طریــق ارزیابــی و مقایســه بیــن 25 
ــهر   ــی کمالش ــات باغبان ــتگاه های تحقیق ــپ ، ایس ــم و ژنوتی رق

ــتارا، 1379-1389  ــرج و آس ک
سال معرفی/ ثبت/ جدید بومی / 

D.U.S( .1389(وارداتی سازگار

خصوصیات مهم باغی، میوه 
شناسی و صفات زایشی

تیــپ گلدهــی  گل هــای مــاده پیــش رس، تاریــخ بازشــدن 
شــاتون آخــر اســفند مــاه، طعــم خــوب، درصــد روغــن 69/03 
 1300 عملکــرد   ،  %  48/8 مغــز   ،%14/35 پروتییــن   ،  %

کیلوگــرم در هکتــار، رقــم گــرده افشــان گردویــی 89

مناطق توصیه شده برای کشت
اســتان گیــالن آســتارا ،اســتان البــرز کــرج، اســتان قزویــن 

المــوت
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تصویر محصول
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تصویر محصول

ــدق ــی ســازگار فن ــام واردات ارق
Adapted Cultivars of Imported Hazelnut
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تصویر محصول

( Ronde du Piedmont) روند دو پیمون
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Corylus avellana Lفندق

نام به نژادگران ارزیاب 
میوه هــای  پژوهشــکده  جــوادی،  داوود  و  حســین آوا  ســونا 

معتدلــه و سردســیری

فرانسهمالک رقم

ایتالیا، پیه مونتهمنشأ رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش اصالح، 
محل و مدت اجرا 

دانهال تصادفی، ارزیابی سازگاری در ایستگاه تحقیقات باغبانی 
کمالشهر کرج، آستارا و الموت قزوین، 1379-1391

سال معرفی/ ثبت/ بومی/ 
1391. توصیفگر فندقوارداتی سازگار

خصوصیات مهم میوه شناسی

ــی  ــپ گلده ــاه، تی ــرداد م ــط م ــا اواس ــل ت ــیدن اوای ــان رس زم
مغــز  درصــد  خــوب،  طعــم  پیــش رس،  مــاده  گل هــای 
ــرد  ــن عملک ــن 13/4%، میانگی ــن 67% ، پروتیی 54/6%، روغ

هکتــار در  1200کیلوگــرم 

استان البرز کرج، گیالن آستارامناطق توصیه شده برای کشت
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تصویر محصول

(Negret) نگرت
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Corylus avellana Lفندق

نام به نژادگران ارزیاب 
ســونا حســین آوا و داوود جــوادی، پژوهشــکده میــوه هــای 

معتدلــه و سردســیری

اسپانیامالک رقم

اسپانیامنشأ رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش اصالحی، 
محل و مدت اجرا 

دانهال تصادفی، ارزیابی سازگاری در ایستگاه تحقیقات باغبانی 
کمالشهر کرج، آستارا و الموت قزوین 1379 تا1391

سال معرفی/ ثبت/ بومی/ 
وارداتی سازگار

1391. توصیفگر فندق

خصوصیات مهم میوه شناسی

زمــان رســیدن اواخــر مــرداد تــا اوایــل شــهریورماه، تیــپ 
گلدهــی همزمــان، طعــم خــوب، شــکل میــوه گــرد کمــی 
کشــیده، درصــد مغــز 48/2  %، روغــن 64/4 % ، پروتییــن 

هکتــار در  کیلوگــرم   1000 عملکــرد  میانگیــن   ،  %15/4

مناطق توصیه شده برای کشت
اســتان گیــالن )اشــکورات و آســتارا(، اســتان البــرز )کــرج(، 

اســتان قزویــن )المــوت( 
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تصویر محصول

 (Segorb) سگورب
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Corylus avellana Lفندق

نام به نژادگران ارزیاب 
ســونا حســین آوا و داوود جــوادی، پژوهشــکده میــوه هــای 

معتدلــه و سردســیری

فرانسهمالک رقم

فرانسهمنشأ رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش اصالحی، 
محل و مدت اجرا 

ــات  ــتگاه تحقیق ــازگاری در ایس ــی س ــی، ارزیاب ــال تصادف دانه
باغبانــی کمالشــهر کــرج، آســتارا و المــوت قزویــن 1379 

تا1391
سال معرفی/ ثبت/ بومی/ 

وارداتی سازگار
1391. توصیفگر فندق

خصوصیات مهم
 میوه شناسی و رویشی

زودبــارده، گل هــای نــر ایــن رقــم در شــرایط کــرج پیــش 
ــن  ــز 2/44 %، روغ ــد مغ ــوب، درص ــم خ ــت. طع رس اس
میانگیــن عملکــرد 1100   ، پروتئیــن %4/14   ،  %  4/64
کیلوگــرم در هکتــار. قــدرت رشــد درخــت قــوی، پاجــوش 

ــه نیمــه کشــیده کــم، تن

استان گیالن، آستارا و سازگار با آب و هوای مناطق سردسیرمناطق توصیه شده برای کشت
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تصویر محصول

(Fertil du Cotard) فرتیل دو کوتارد
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Corylus avellana Lفندق

نام به نژادگران ارزیاب 
ســونا حســین آوا و داوود جــوادی، پژوهشــکده میــوه هــای 

معتدلــه و سردســیری

فرانسهمالک رقم

فرانسهمنشأ رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش اصالح، 
محل و مدت اجرا 

ــات  ــتگاه تحقیق ــازگاری در ایس ــی س ــی، ارزیاب ــال تصادف دانه
باغبانــی کمالشــهر کــرج، آســتارا و المــوت قزویــن 1391- 

1379
سال معرفی/ ثبت/ بومی/ 

وارداتی سازگار
1391. توصیفگر فندق

خصوصیات مهم 
میوه شناسی

زمان گلدهی آخر بهمن ماه، رنگ پوست قهوه ای تیره، شکل 
میوه گرد، مغز گرد، دوپهلو، مغز نامنظم، براحتی از پوست جدا 
می شود، رنگ مغز سفید، سفت، کمی معطر، درشت، درصد 
مغز 39 تا44 % ، کیفیت مغز خوب، عملکرد 1000 کیلوگرم 

در هکتار، مصرف آجیلی و تازه خوری

استان گیالن )اشکورات و آستارا(، استان البرز) کرج(مناطق توصیه شده برای کشت
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ــت  ــی ثبـ ــج بومـ ــام رایـ ارقـ
انگـــور  )D.U.S( شـــده 
ـــور ـــام کش ـــی ارق ـــر مل در دفت

Native Grape Common Cultivars Registered in 
National List of the Country’s Cultivars (D.U.S)
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تصویر محصول

شاهرودی
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Vitis vinifera Lانگور

نام به نژادگران ارزیاب
ــان،  ــی مختاری ــه، عل ــی بان ــد دولت ــان، حام ــی نجاتی ــد عل محم

پژوهشــکده میوه هــای معتدلــه و سردســیری

جمهوری اسالمی ایرانمالک رقم

ایران، استان سمنان، شاهرودمنشأ  رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش اصالح، 
محل و مدت اجرا 

ــات  ــی صف ــی، ارزیاب ــی- بوم ــش طبیع ــی، گزین ــال تصادف دانه
فنومورفولوژیــک، رویشــی، زایشــی، میــوه شناســی و مولکولــی، 
قزویــن، ایســتگاه تحقیقــات درجه یــک تاکســتان، 1382-1390

1390 . آزمون ملی تمایز، یکنواختی و پایداری انگور (D.U.S (سال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار 

خصوصیات مهم میوه شناسی و 
باغی 

ــه  ــدازه حب ــل، ان ــی طوی ــه بیض ــکل حب ــه، ش ــا دان ــررس، ب دی
درشــت، درصــد قنــد زیــاد، خوشــه بــزرگ، خوشــه غیــر 
متراکــم، وزن خوشــه بــاال، زمــان شــکفتن جوانــه متوســط، 

ســردخانه در  نگهــداری  قابلیــت  و  تازه خــوری  مناســب 

مناطق توصیه شده برای کشت
ــه و  ــژه مناطــق معتدل ــز کشــور بوی ــر مناطــق انگــور خی اکث

ــن و شــاهرود ــه ســرد، خراســان، قزوی نیم
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تصویر محصول

ریش بابا قرمز
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Vitis vinifera Lانگور

محمــد علــی نجاتیــان و محمــد جــواد کرمــی، پژوهشــکده نام به نژادگران ارزیاب
سردســیری و  معتدلــه  میوه هــای 

جمهوری اسالمی ایرانمالک رقم
ایران، استان فارس، شیرازمنشأ  رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش اصالح، 
محل و مدت اجرا 

ــات  ــی صف ــی، ارزیاب ــی- بوم ــش طبیع ــی، گزین ــال تصادف دانه
ــی  فنومورفولوژیــک، رویشــی، زایشــی، میوه شناســی و مولکول
قزویــن، ایســتگاه تحقیقــات درجه یــک تاکســتان، 1382-1390

1390.  آزمون ملی تمایز، یکنواختی و پایداری انگور (D.U.S (سال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار 

خصوصیات مهم میوه شناسی و 
باغی 

شـکل حبـه بیضـی کشـیده، درشـت، بـا دانـه، رنـگ حبـه قرمز، 
دیـررس، قابلیـت حمـل و نقل و نگهداری خوب، شـکل خوشـه 
کوتـاه و متراکـم، بیشـتر مصـرف تـازه خـوری دارد. بـه علـت 
ضخامـت پوسـت حبـه قابل نگهـداری بوده و معمـوالً به صورت 

آونـگ بـرای زمسـتان نگه داشـته می شـود.

اکثــر مناطــق انگــور خیــز کشــور بویــژه مناطــق معتدلــه و نیمــه مناطق توصیه شده برای کشت
ســرد، فــارس، قزویــن، خراســان، ارومیــه
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تصویر محصول

ریش بابا سفید 
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Vitis vinifera Lانگور

نام به نژادگران ارزیاب
محمــد علــی نجاتیــان و محمــد جــواد کرمــی، پژوهشــکده 

سردســیری و  معتدلــه  میوه هــای 

جمهوری اسالمی ایرانمالک رقم

ایران، استان فارس، شیرازمنشأ  رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش اصالح، 
محل و مدت اجرا 

ــات  ــی صف ــی، ارزیاب ــی- بوم ــش طبیع ــی، گزین ــال تصادف دانه
فنومورفولوژیــک، رویشــی، زایشــی، میــوه شناســی و مولکولــی، 
قزویــن، ایســتگاه تحقیقــات درجه یــک تاکســتان، 1382-1390

1390 . آزمون ملی تمایز، یکنواختی و پایداری انگور (D.U.S (سال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار 

خصوصیات مهم
 میوه شناسی و باغی 

دیــررس، بــا دانــه، شــکل حبــه بیضــی کشــیده، انــدازه درشــت، 
ــا زرد، پوســت  ــه ســبز ی ــل ب ــگ مای ــه ســفید کــم رن رنــگ حب
ضخیــم، خوشــه کوتــاه و متراکــم، بیشــتر مصــرف تــازه خــوری 
دارد.  قابلیــت حمــل و نقــل خــوب، و  قابلیــت نگهــداری خــوب 
بــه علــت ضخامــت پوســت، معمــوالً بــه صــورت آونــگ بــرای 

زمســتان نگــه داشــته می شــود.

مناطق توصیه شده برای کشت
اکثــر مناطــق انگــور خیــز کشــور بویــژه مناطــق معتدلــه و نیمــه 

ســرد، فــارس، قزویــن، خراســان، ارومیــه
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تصویر محصول

شصت عروس
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Vitis vinifera Lانگور

محمد علی نجاتیان، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیرینام به نژادگر ارزیاب

جمهوری اسالمی ایرانمالک رقم

ایران، استان قزوین، قزوینمنشأ  رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش اصالح، 
محل و مدت اجرا 

ــات  ــی صف ــی، ارزیاب ــی- بوم ــش طبیع ــی، گزین ــال تصادف دانه
فنومورفولوژیــک، رویشــی، زایشــی، میــوه شناســی و مولکولــی، 
قزویــن، ایســتگاه تحقیقــات درجه یــک تاکســتان، 1382-1390

1390 . آزمون ملی تمایز، یکنواختی و پایداری انگور (D.U.S (سال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار 

خصوصیات مهم میوه شناسی 

ــه  ــکل حب ــزرگ، ش ــی ب ــه خیل ــه، حب ــا دان ــررس، ب ــیار دی بس
اســتوانه ای کشــیده، درصــد قنــد بــاال، وزن خوشــه زیــاد، خوشــه 
ــاال،  ــی ب ــدرت انبارمان ــوری، ق ــرف تازه خ ــزرگ، مص ــی ب خیل

مناســب عرضــه خــارج از فصــل

مناطق توصیه شده برای کشت
اکثــر مناطــق انگــور خیــز کشــور بویــژه مناطــق معتدلــه، قزویــن، 

آذربایجــان ) ارومیــه، تبریــز(
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تصویر محصول

پیکانی
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Vitis vinifera Lانگور

نام به نژادگران ارزیاب
محمــد علــی نجاتیــان و علــی مختاریــان و محمــد رجــب زاده، 

پژوهشــکده میــوه هــای معتدلــه و سردســیری

جمهوری اسالمی ایرانمالک رقم

ایران، استان خراسان رضوی، کاشمرمنشأ  رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش اصالح، 
محل و مدت اجرا 

ــات  ــی صف ــی، ارزیاب ــی- بوم ــش طبیع ــی، گزین ــال تصادف دانه
فنومورفولوژیــک، رویشــی، زایشــی، میــوه شناســی و مولکولــی، 
قزویــن، ایســتگاه تحقیقــات درجه یــک تاکســتان، 1382-1390

1390 . آزمون ملی تمایز، یکنواختی و پایداری انگور (D.U.S (سال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار 

خصوصیات مهم میوه شناسی 
میــان رس، بــی دانــه، انــدازه حبــه متوســط، شــکل حبــه بیضــی 

پهــن، رنــگ پوســت ســبز- زرد،  مناســب تهیــه کشــمش

بیشتر مناطق خراسان، بویژه کاشمرمناطق توصیه شده برای کشت



187 اطلـس ارقـام درختـان میـوه ایران

تصویر محصول

بیدانه سفید
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Vitis vinifera Lانگور

نام به نژادگران ارزیاب
محمــد علــی نجاتیــان، حامــد دولتــی بانــه و مجیــد گل محمــدی، 

پژوهشــکده میــوه هــای معتدلــه و سردســیری

جمهوری اسالمی ایرانمالک رقم

ایران، استان قزوین، تاکستانمنشأ  رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش اصالحی، 
محل و مدت اجرا 

ــات  ــی صف ــی، ارزیاب ــی- بوم ــش طبیع ــی، گزین ــال تصادف دانه
فنومورفولوژیــک، رویشــی، زایشــی، میــوه شناســی و مولکولــی، 
قزویــن، ایســتگاه تحقیقــات درجه یــک تاکســتان، 1382-1390

1390 . آزمون ملی تمایز، یکنواختی و پایداری انگور (D.U.S (سال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار 

خصوصیات مهم
 میوه شناسی 

سبز-  رنگ  حبه کوچک،  اندازه  گرد،  شکل  بیدانه،  میان رس، 
مایل به زردتا قهوه ای روشن،  پوست نسبتاً ضخیم، گوشت سفت، 
بزرگ، خوشه  تا  متوسط  مشخص، خوشه ها  مزه  فاقد  بی رنگ، 
با دم کوتاه، تراکم خوشه متوسط، قابلیت حمل و نقل و  طویل 
سایر  وکشمش،  تازه خوری  مصرف  عمده  متوسط،  نگهداری 

مصارف تهیه سبزه، شیره، آب انگور، تحمل سرمای نسبتاً خوب

سراسر مناطق انگور خیز کشورمناطق توصیه شده برای کشت
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تصویر محصول

بیدانه قرمز
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Vitis vinifera Lانگور

نام به نژادگران ارزیاب
محمــد علــی نجاتیان، حســن محمــود زاده و مجیــد گل محمدی، 

پژوهشــکده میوه هــای معتدله و سردســیری

جمهوری اسالمی ایرانمالک رقم

ایران، استان قزوین، تاکستانمنشأ  رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش اصالحی، 
محل و مدت اجرا 

ــات  ــی صف ــی، ارزیاب ــی- بوم ــش طبیع ــی، گزین ــال تصادف دانه
فنومورفولوژیــک، رویشــی، زایشــی، میــوه شناســی و مولکولــی، 
قزویــن، ایســتگاه تحقیقــات درجه یــک تاکســتان، 1382-1390

1390 . آزمون ملی تمایز، یکنواختی و پایداری انگور (D.U.S (سال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار 

خصوصیات مهم میوه شناسی 

ــدازه کوچــک، رنــگ  ــه، شــکل حبــه گــرد، ان ــان رس، بیدان می
حبــه قرمــز، پوســت نســبتاً ضخیــم، گوشــت ســفت، بی رنــگ، 
ــه  ــزرگ، خوش ــا ب ــط ت ــه ها متوس ــخص، خوش ــزه مش ــد م فاق
ــا دم کوتــاه، تراکــم خوشــه متوســط، قابلیــت حمــل و  طویــل ب
نقــل متوســط، نگهــداری متوســط، مصــرف عمــده تازه خــوری 
ــور،  ــیره و آب انگ ــبزه، ش ــه س ــارف تهی ــایر مص ــمش، س وکش

تحمــل ســرمای نســبتاً خــوب

سراسر مناطق انگور خیز کشورمناطق توصیه شده برای کشت
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تصویر محصول

خشناو
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Vitis vinifera Lانگور

نام به نژادگران ارزیاب
ــی،  ــاد کرم ــه و فره ــی بان ــد دولت ــان، حام ــی نجاتی ــد عل محم

پژوهشــکده میــوه هــای معتدلــه و سردســیری

جمهوری اسالمی ایرانمالک رقم

ایران، استان کردستان، سردشتمنشأ  رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش اصالحی، 
محل و مدت اجرا 

ــات  ــی صف ــی، ارزیاب ــی- بوم ــش طبیع ــی، گزین ــال تصادف دانه
فنومورفولوژیــک، رویشــی، زایشــی، میــوه شناســی و مولکولــی، 
قزویــن، ایســتگاه تحقیقــات درجه یــک تاکســتان، 1382-1390

1390 . آزمون ملی تمایز، یکنواختی و پایداری انگور (D.U.S (سال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار 

خصوصیات مهم میوه شناسی 

ــه  ــکل حب ــک، ش ــه کوچ ــدازه حب ــه، ان ــا دان ــبتاً زود رس، ب نس
ــگ  ــرمه ای، رن ــز - س ــه قرم ــت حب ــگ پوس ــن، رن ــی په بیض
ــه  ــدازه خوش ــط، ان ــد متوس ــوه زرد، قن ــز، آب می ــت قرم گوش
ــل و  ــت حم ــاه، قابلی ــی و کوت ــه مخروط ــکل خوش ــط، ش متوس

ــوری ــازه خ ــرف ت ــف، مص ــداری ضعی ــف، نگه ــل ضعی نق

آذربایجان و کردستان مناطق توصیه شده برای کشت
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تصویر محصول

عسکری
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Vitis vinifera Lانگور

نام به نژادگران ارزیاب
ــدی،  ــیر احم ــی، جهانش ــژن کاووس ــان، بی ــی نجاتی ــد عل محم

پژوهشــکده میــوه هــای معتدلــه و سردســیری

جمهوری اسالمی ایرانمالک رقم

ایران، استان چهارمحال و بختیاری، یاسوجمنشأ  رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش اصالح، 
محل و مدت اجرا 

ــات  ــی صف ــی، ارزیاب ــی- بوم ــش طبیع ــی، گزین ــال تصادف دانه
فنومورفولوژیــک، رویشــی، زایشــی، میــوه شناســی و مولکولــی، 
قزویــن، ایســتگاه تحقیقــات درجه یــک تاکســتان، 1382-1390

1390 . آزمون ملی تمایز، یکنواختی و پایداری انگور (D.U.S (سال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار 

خصوصیات مهم
 میوه شناسی 

میــان رس، بــی دانــه ) بــذر ناقــص(، پوســت نــازک، شــکل حبــه 
تخــم مرغــی، انــدازه حبــه کوچــک تــا متوســط، رنــگ ســبز-
مایــل بــه زرد، گوشــت حبــه بیرنــگ، فاقــد مــزه خــاص، میــوه 
مناســب تــازه خــوری، غــوره، آب میــوه، شــیره. قابلیــت حمــل 

و نقــل ضعیــف، نگهــداری ضعیــف

اکثر مناطق انگور خیز کشورمناطق توصیه شده برای کشت
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تصویر محصول

میش پستان
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Vitis vinifera Lانگور

نام به نژادگر ارزیاب
و  معتدلــه  هــای  میــوه  پژوهشــکده  نجاتیــان،  علــی  محمــد 

سردســیری

جمهوری اسالمی ایرانمالک رقم

ایران، استان قزوین، قزوینمنشأ  رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش اصالح، 
محل و مدت اجرا 

ــات  ــی صف ــی، ارزیاب ــی- بوم ــش طبیع ــی، گزین ــال تصادف دانه
فنومورفولوژیــک، رویشــی، زایشــی، میــوه شناســی و مولکولــی، 
قزویــن، ایســتگاه تحقیقــات درجه یــک تاکســتان، 1382-1390

1390 . آزمون ملی تمایز، یکنواختی و پایداری انگور (D.U.S (سال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار 

خصوصیات مهم 
میوه شناسی  

ــتوانه ای،  ــکل اس ــزرگ، ش ــیار ب ــه بس ــه، حب ــا دان ــان رس، ب می
ــوری ــازه خ ــرف ت ــک، مص ــه کوچ ــن، خوش ــد پایی ــد قن درص

قزوین، آذربایجان، فارس، خراسانمناطق توصیه شده برای کشت
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تصویر محصول

فخری
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Vitis vinifera Lانگور

نام به نژادگران ارزیاب
و  معتدلــه  هــای  میــوه  پژوهشــکده  نجاتیــان،  علــی  محمــد 

سردســیری

جمهوری اسالمی ایرانمالک رقم

ایران، استان سمنان، شاهرودمنشأ  رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش اصالح، 
محل و مدت اجرا 

ــات  ــی صف ــی، ارزیاب ــی- بوم ــش طبیع ــی، گزین ــال تصادف دانه
فنومورفولوژیــک، رویشــی، زایشــی، میــوه شناســی و مولکولــی، 
قزویــن، ایســتگاه تحقیقــات درجه یــک تاکســتان، 1382-1390

1390 . آزمون ملی تمایز، یکنواختی و پایداری انگور (D.U.S (سال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار 

خصوصیات مهم 
میوه شناسی 

دیــر رس، بــا دانــه، شــکل حبــه بیضــی، انــدازه درشــت، پوســت 
حبــه نســبتاً ضخیــم، رنــگ حبــه زرد مایــل بــه کهربایــی، شــکل 
ــت حمــل و نقــل و نگهــداری  خوشــه مخروطــی کشــیده، قابلی
خــوب، نــوع مصــرف مناســب تــازه خــوری و مجلســی در 

ــز، شــیره، مناســب عرضــه خــارج فصــل. ــران، موی ای

آذربایجان، قزوین، شاهرود و بجنوردمناطق توصیه شده برای کشت
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تصویر محصول

یاقوتی
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Vitis vinifera Lانگور

نام به نژادگران ارزیاب
محمــد علــی نجاتیــان، حســن محمــود زاده و حســن جهــان 

تیغــی، پژوهشــکده میــوه هــای معتدلــه و سردســیری

جمهوری اسالمی ایرانمالک رقم

ایران، استان قزوین، قزوینمنشأ  رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش اصالح، 
محل و مدت اجرا 

ــات  ــی صف ــی، ارزیاب ــی- بوم ــش طبیع ــی، گزین ــال تصادف دانه
فنومورفولوژیــک، رویشــی، زایشــی، میــوه شناســی و مولکولــی، 
قزویــن، ایســتگاه تحقیقــات درجه یــک تاکســتان، 1382-1390

1390 . آزمون ملی تمایز، یکنواختی و پایداری انگور (D.U.S (سال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار 

خصوصیات مهم 
میوه شناسی 

ــی  ــه خیل ــدازه حب ــص(، ان ــذر ناق ــه )ب ــی دان ــیار زودرس، ب بس
ــط  ــط، متوس ــد متوس ــد قن ــرد،  درص ــه گ ــکل حب ــک، ش کوچ
ــدازه خوشــه کوچــک، خوشــه بســیار  وزن خوشــه متوســط، ان
متراکــم، مصــرف تــازه خــوری، مناســب عرضــه قبــل از فصــل 

مناطق توصیه شده برای کشت

نیمــه  بویــژه مناطــق گرمســیر و  انگورخیــز کشــور  مناطــق 
گرمســیر کشــور، سیســتان و بلوچســتان، لرســتان، قصرشــیرین، 

ــاد ــرم آب ــارس، خ ف
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خلیلی
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Vitis vinifera Lانگور

نام به نژادگران ارزیاب
محمــد علــی نجاتیــان، حامــد دولتــی بانــه و محمــد جــواد 

کرمــی، پژوهشــکده میــوه هــای معتدلــه و سردســیری

جمهوری اسالمی ایرانمالک رقم

ایران، استان فارس، شیرازمنشأ  رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش اصالح، 
محل و مدت اجرا 

ــات  ــی صف ــی، ارزیاب ــی- بوم ــش طبیع ــی، گزین ــال تصادف دانه
فنومورفولوژیــک، رویشــی، زایشــی، میــوه شناســی و مولکولــی، 
قزویــن، ایســتگاه تحقیقــات درجه یــک تاکســتان، 1382-1390

1390 . آزمون ملی تمایز، یکنواختی و پایداری انگور (D.U.S (سال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار 

خصوصیات مهم میوه شناسی و 
باغی 

ــد  ــط، درص ــه متوس ــیاه، حب ــفید و س ــگ س ــه دو رن زودرس، ب
ــاد ــه زی ــوب، وزن خوش ــبتاً خ ــد نس قن

مناطق توصیه شده برای کشت

اکثــر مناطــق انگــور خیــز کشــور بویــژه مناطــق نیمــه گرمســیر و 
گــرم بــرای مصــرف تازه خــوری پیــش از فصــل، مناســب بــرای 

کشــت دیــم
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انگــور رایــج  بومــی  ارقــام 
Native Common Grape Cultivars
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صاحبی سفید 
کد UPOVنام علمینام عمومی

.vitis vinifera Lانگور

نام به نژادگران ارزیاب
ــتکار،  ــز درس ــولی، پروی ــه رس ــی ال ــان، ول ــی نجاتی ــد عل محم

پژوهشــکده میوه هــای معتدلــه و سردســیری

جمهوری اسالمی ایرانمالک رقم

ایران، استان فارس، شیرازمنشأ  رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش اصالحی، 
محل و مدت اجرا 

صفـات  ارزیابـی  بومـی،   طبیعـی-  گزینـش  تصادفـی،  دانهـال 
فنومورفولوژیـک، رویشـی، زایشـی و میوه شناسـی و مولکولـی، 
قزویـن، ایسـتگاه تحقیقـات درجه یـک تاکسـتان، 1382-1390

 1390 .توصیفگر بین المللی انگور (IBPGR (سال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار

خصوصیات مهم میوه شناسی

متوســط رس، دانــه درشــت، رنــگ حبــه ســفید، حبــه هــا 
ــدازه  ــاد، ان ــه بیضــی، وزن خوشــه بســیار زی درشــت، شــکل حب
ــدگاری  ــل، مان ــروط کام ــه مخ ــکل خوش ــزرگ، ش ــه ب خوش
کــم، نــوع مصــرف بــه صــورت تــازه خــوری، قابلیــت حمــل و 

ــوب ــندی خ ــازار پس ــداری و ب ــل، نگه نق

اکثر مناطق انگور خیز کشور بویژه آذربایجان غربی و فارس مناطق توصیه شده برای کشت
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تصویر محصول

صاحبی قرمز
کد UPOVنام علمینام عمومی

.vitis vinifera Lانگور

نام به نژادگران ارزیاب
محمــد علــی نجاتیــان، حســن محمــود زاده، ولــی الــه رســولی، 

ــیری   ــه و سردس ــای معتدل ــکده میوه ه پژوهش
جمهوری اسالمی ایرانمالک رقم

ایران، استان فارس، شیرازمنشأ  رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش اصالح، 
محل و مدت اجرا 

صفـات  ارزیابـی  بومـی،   طبیعـی-  گزینـش  تصادفـی،  دانهـال 
فنومورفولوژیـک، رویشـی، زایشـی و میوه شناسـی و مولکولـی، 
قزویـن، ایسـتگاه تحقیقـات درجه یـک تاکسـتان، 1382-1390

1390 . توصیفگر بین المللی انگور (IBPGR (سال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار

خصوصیات مهم میوه شناسی

متوسـط رس، دانـه درشـت، رنگ حبـه قرمز، حبه درشـت، وزن 
خوشـه بسـیار زیـاد، خوشـه هـا مخـروط کامـل و بزرگ، شـکل 
حبـه بیضـی درشـت، مانـدگاری میـوه کـم، قابلیت حمـل و نقل 

خـوب، نـوع مصـرف تـازه خوری، بـازار پسـندی خوب

اکثر مناطق انگور خیز کشور بویژه آذربایجان غربی و فارسمناطق توصیه شده برای کشت
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کالهداری
کد UPOVنام علمینام عمومی

.vitis vinifera Lانگور

نام به نژادگران ارزیاب
ــان و حســن محمــود زاده،  ــان، علــی مختاری محمــد علــی نجاتی

ــه و سردســیری ــوه هــای معتدل پژوهشــکده می

جمهوری اسالمی ایرانمالک رقم

ایران، استان خراسان شمالی، بجنوردمنشأ  رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش اصالح، 
محل و مدت اجرا 

صفـات  ارزیابـی  بومـی،   طبیعـی-  گزینـش  تصادفـی،  دانهـال 
فنومورفولوژیـک، رویشـی، زایشـی و میوه شناسـی و مولکولـی، 
قزویـن، ایسـتگاه تحقیقـات درجه یـک تاکسـتان، 1382-1390

1390 . توصیفگر بین المللی انگور (IBPGR (سال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار

خصوصیات مهم میوه شناسی

دیـررس، بـا دانـه، شـکل حبـه بیضـی کشـیده، انـدازه متوسـط، 
خوشـه هـای طویـل بـا دم کوتـاه، بـارآوری منظم، رشـد خوب، 

عمـده مصـرف تـازه خـوری، خاصیـت انبارمانـی خـوب

بویژه مناطق معتدله و نیمه سرد – خراسان شمالی، کشت دیممناطق توصیه شده برای کشت
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یاقوتی سفید
کد UPOVنام علمینام عمومی

.vitis vinifera Lانگور

نام به نژادگران ارزیاب
محمــد علــی نجاتیــان، حســین جهان تیغی و حســن محمــود زاده، 

پژوهشــکده میوه هــای معتدله و سردســیری

جمهوری اسالمی ایرانمالک رقم

ایران، استان سیستان و بلوچستان، زابلمنشأ  رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش اصالحی، 
محل و مدت اجرا 

صفـات  ارزیابـی  بومـی،   طبیعـی-  گزینـش  تصادفـی،  دانهـال 
فنومورفولوژیـک، رویشـی، زایشـی و میوه شناسـی و مولکولـی، 
قزویـن، ایسـتگاه تحقیقـات درجه یـک تاکسـتان، 1382-1390

1390 . توصیفگر بین المللی انگور (IBPGR (سال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار

خصوصیات مهم میوه شناسی
تقریبــا زودرس، بــذر کامــل، انــدازه حبــه کوچــک، شــکل حبــه 
ــن،  ــی پایی ــد خیل ــن، درصــد قن گــرد، وزن متوســط خوشــه پایی
انــدازه خوشــه کوچــک، مصــرف تازه خــوری، شــیره و ترشــی

اکثر مناطق انگور خیز کشور بویژه مناطق نیمه گرمسیرمناطق توصیه شده برای کشت
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یزدان دایی
کد UPOVنام علمینام عمومی

.vitis vinifera Lانگور

محمد علی نجاتیان، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیرینام به نژادگران ارزیاب

جمهوری اسالمی ایرانمالک رقم

ایران، استان قزوین، قزوینمنشأ  رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش اصالح، 
محل و مدت اجرا 

ــات  ــی صف ــی،  ارزیاب ــی- بوم ــش طبیع ــی، گزین ــال تصادف دانه
و  میوه شناســی  و  زایشــی  رویشــی،  فنومورفولوژیــک، 
مولکولــی، قزویــن، ایســتگاه تحقیقــات درجــه یــک تاکســتان، 

1382-1390
1390 . توصیفگر بین المللی انگور (IBPGR (سال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار

خصوصیات مهم میوه شناسی

ــی  ــه بیض ــکل حب ــزرگ، ش ــه ب ــدازه حب ــه، ان ــا دان زود رس، ب
طویــل، وزن متوســط خوشــه پاییــن، درصــد قنــد متوســط، اندازه 
خوشــه کوچــک، میــوه مصــرف تازه خــوری، تــا حــدودی 

ــکی ــه خش ــل ب متحم

اکثر مناطق انگورخیز کشور بویژه مناطق معتدله و نیمه سردمناطق توصیه شده برای کشت
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کررویه سفید
کد UPOVنام علمینام عمومی

.vitis vinifera Lانگور

محمد علی نجاتیان، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیرینام به نژادگران ارزیاب

جمهوری اسالمی ایرانمالک رقم

ایران، استان قزوین، قزوینمنشأ  رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش اصالح، 
محل و مدت اجرا 

ــات  ــی صف ــی،  ارزیاب ــی- بوم ــش طبیع ــی، گزین ــال تصادف دانه
و  میوه شناســی  و  زایشــی  رویشــی،  فنومورفولوژیــک، 
مولکولــی، قزویــن، ایســتگاه تحقیقــات درجــه یــک تاکســتان، 

1382-1390
1390 . توصیفگر بین المللی انگور (IBPGR (سال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار

خصوصیات مهم میوه شناسی

ــد  ــرد، درص ــکل گ ــط، ش ــای متوس ــه ه ــه، حب ــا دان ــررس، ب دی
قنــد متوســط، انــدازه خوشــه کوچــک، وزن خوشــه کــم، 

ــی ــیره و ترش ــه ش ــوری، تهی ــازه خ ــب ت مناس

مناطق توصیه شده برای کشت
اکثــر مناطــق انگــور خیــز کشــور بویــژه مناطــق معتدلــه و نیمــه 

ســرد، قزویــن، فــارس
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ــور ــازگار انگ ــی س ــام واردات ارق
Adapted Cultivars of Imported Grape 
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(Turkemenstan 4) 4 ترکمنستان
کد UPOVنام علمینام عمومی

.vitis vinifera L انگور

نام به نژادگران ارزیاب
ــب زاده،  ــد رج ــان و محم ــی مختاری ــان، عل ــی نجاتی ــد عل محم

ــیری ــه و سردس ــای معتدل ــوه ه ــکده می پژوهش

ترکمنستانمالک رقم

ترکمنستانمنشأ  رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش اصالح، 
محل و مدت اجرا 

دانهــال تصادفــی، ارزیابــی صفــات فنومورفولوژیــک، رویشــی، 
ــکی،  ــه خش ــل ب ــطح تحم ــی س ــی، بررس ــوه شناس ــی و می زایش
نیــاز ســرمایی و گرمایــی در قزویــن، ایســتگاه تحقیقــات درجــه 

یــک انگــور تاکســتان، 1384-1391
سال معرفی/ ثبت/ بومی/ 

1390 . توصیفگر بین المللی انگور (IBPGR (وارداتی  سازگار

خصوصیات مهم میوه شناسی
بیضی  بزرگ، شکل حبه  قرمزسیاه، خوشه  میوه  میانرس، رنگ 
کوتاه، اندازه حبه متوسط، درصد قند متوسط، حبه ها فشرده، دم 

حبه نامشهود، مصرف تازه خوری و کشمش

مناطق توصیه شده برای کشت
ــی  ــژه مناطق ــق بوی ــژه مناط ــور بوی ــز کش ــق انگورخی ــه مناط کلی

ــمش ــری کش ــا کارب ــان ب ــر و خراس ــن، مالی ــل قزوی مث
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تصویر محصول

 (Perlette)پرلت
کد UPOVنام علمینام عمومی

.vitis vinifera L انگور

نام به نژادگران ارزیاب
ــی،  ــرف نانکل ــه و اش ــی بان ــد دولت ــان، حام ــی نجاتی ــد عل محم
جهانشــیر احمــدی، پژوهشــکده میوه هــای معتدلــه و سردســیری

آمریکامالک رقم

آمریکا، کالیفرنیا، دیویسمنشأ  رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش اصالحی، 
محل و مدت اجرا 

ارزیابی   ،Marble  Scolokertek hiralyonoje×Sultanina  
صفات فنومورفولوژیک، رویشی، زایشی و میوه شناسی ارقام و 
بررسی سطح تحمل به خشکی، نیاز سرمایی و گرمایی. در قزوین، 

ایستگاه تحقیقات درجه یک انگور تاکستان،1384-1391
سال معرفی/ ثبت/ بومی/ 

1390 . توصیفگر بین المللی انگور (IBPGR (وارداتی  سازگار

خصوصیات مهم میوه شناسی
تقریبــاً زودرس، بیدانــه، حبــه بــزرگ، میــوه گوشــتالود، رنــگ 
ــازه  ــرف ت ــاص، مص ــم خ ــر و طع ــا عط ــیرین، ب ــات، ش ــبز م س

ــه ســرما ــا حــدودی حســاس ب خــوری، ت

مناطق توصیه شده برای کشت
اکثــر مناطــق انگــور خیــز کشــور بــه ویــژه مناطــق نیمــه گرمســیر 

و گــرم بــرای مصــرف تــازه خــوری پیــش از فصــل
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تصویر محصول

(Flame Seedless) فلیم سیدلس
کد UPOVنام علمینام عمومی

.vitis vinifera L انگور

نام به نژادگران ارزیاب
ــی،  ــرف نانکل ــه و اش ــی بان ــد دولت ــان، حام ــی نجاتی ــد عل محم

ــیری ــه و سردس ــای معتدل ــوه ه ــکده می پژوهش

آمریکامالک رقم

آمریکا، ایستگاه USDA در فرزنو، کالیفرنیامنشأ  رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش اصالح، 
محل و مدت اجرا 

(Cardinal × Sultanina) × [(Red Malaga × Tifafihi 
Ahmer) × )Muscat of Alexandria × Sultanina)]

ــوه  ــی و می ــی، زایش ــک، رویش ــات فنومورفولوژی ــی صف ارزیاب
شناســی ارقــام و بررســی ســطح تحمــل بــه خشــکی، نیــاز 
ســرمایی و گرمایــی در قزویــن، ایســتگاه تحقیقــات درجــه یــک 

انگــور تاکســتان، 1384-1391
سال معرفی/ ثبت/ بومی/ 

1390 . توصیفگر بین المللی انگور (IBPGR (وارداتی  سازگار

خصوصیات مهم میوه شناسی
میـان رس، رنـگ قرمـز روشـن، انـدازه میـوه متوسـط، شـیرین با 

عطـر و طعـم عالـی، خودبـارور، تـا حـدودی حسـاس به سـرما

مناطق توصیه شده برای کشت
اکثـر مناطـق انگور خیز کشـور بویـژه مناطق بـرای بازارهای تازه 

خوری، و بدون سـرمای  شـدید، به تابسـتان گرم نیاز دارد.
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تصویر محصول

سوپریور مترادف شوگر وان
(Superior syn. Sugar one)

کد UPOVنام علمینام عمومی

.vitis vinifera L انگور

نام به نژادگران ارزیاب
محمــد علــی نجاتیــان و اشــرف نانکلــی، پژوهشــکده میوه هــای 

معتدلــه و سردســیری

آمریکامالک رقم

آمریکا، کالیفرنیا منشأ  رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش اصالح، 
محل و مدت اجرا 

 Cardinal × unnamed bud sport، ارزیابــی صفــات 
فنومورفولوژیــک، رویشــی، زایشــی و میوه شناســی. بررســی 
ســطح تحمــل بــه خشــکی، نیــاز ســرمایی و گرمایــی در قزویــن، 
ایســتگاه تحقیقــات درجــه یــک انگــور تاکســتان، 1384-1391

سال معرفی/ ثبت/ بومی/ 
1390 . توصیفگر بین المللی انگور (IBPGR (وارداتی  سازگار

خصوصیات مهم میوه شناسی
ــیرین،  ــگ، ش ــم رن ــز ک ــط، قرم ــه متوس ــه، حب زود رس، بیدان
ــه ســرما، دارای عطــر و طعــم  خوشــه هــای متوســط، حســاس ب

ــدود ــطح مح ــکات  در س موس

مناطق توصیه شده برای کشت
اکثــر مناطــق انگــور خیــز کشــور بویــژه مناطــق  بــرای بازارهــای 

بــا مصــرف تــازه خــوری و بــدون ســرمای شــدید
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تصویر محصول

(Ruby Seedless) روبی سیدلس
کد UPOVنام علمینام عمومی

.vitis vinifera L انگور

محمد علی نجاتیان، حامد دولتی بانه و اشرف نانکلینام به نژادگران ارزیاب

آمریکامالک رقم

آمریکا، کالیفرنیا، دیویسمنشأ  رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش اصالح، 
محل و مدت اجرا 

Emperor x Pirovano 75 )Muscat of Alexandria × 
Thompson Seedless) 

و  زایشــی  رویشــی،  فنومورفولوژیــک،  صفــات  ارزیابــی 
میوه شناســی، بررســی ســطح تحمــل بــه خشــکی، نیــاز ســرمایی 
و گرمایــی در قزویــن، ایســتگاه تحقیقــات درجــه یــک انگــور 

1384-1391 تاکســتان. 
سال معرفی/ ثبت/ بومی/ 

1390 . توصیفگر بین المللی انگور (IBPGR (وارداتی  سازگار

خصوصیات مهم میوه شناسی
ــرد، شــکل گــرد،  ــز، ت ــه قرم ــه، حب ــررس ، بیدان ــان رس- دی می
ــاد، مصــرف  ــد زی ــدازه متوســط، خوشــه متوســط، درصــد قن ان

ــه ســرما ــازه خــوری و کشــمش، حســاس ب ت

کلیه مناطق انگور خیز کشور بویژه مناطق معتدلهمناطق توصیه شده برای کشت
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تصویر محصول

(Black Seedless) بلک سیدلس
کد UPOVنام علمینام عمومی

.vitis vinifera L انگور

نام به نژادگران ارزیاب
ــه، محمــد رجــب زاده  ــان، حامــد دولتــی بان محمــد علــی نجاتی
و اشــرف نانکلــی، پژوهشــکده میــوه هــای معتدلــه و سردســیری

آمریکامالک رقم

آمریکا، کالیفرنیامنشأ  رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش اصالح، 
محل و مدت اجرا 

دانهــال تصادفــی، ارزیابــی صفــات فنومورفولوژیــک، رویشــی، 
زایشــی و میوه شناســی، بررســی ســطح تحمــل بــه خشــکی، نیــاز 
ســرمایی و گرمایــی در قزویــن، ایســتگاه تحقیقــات درجــه یــک 

انگــور تاکســتان، 1384-1391
سال معرفی/ ثبت/ بومی/ 

1390 . توصیفگر بین المللی انگور (IBPGR (وارداتی  سازگار

خصوصیات مهم میوه شناسی
متوســط رس، بــی دانــه، پوســت نــازک، تــرد، قنــد بســیار بــاال،  
رنــگ حبــه ســیاه بنفــش، بــزرگ، شــکل حبــه اســتوانه ای 

کشــیده، مصــرف تازه خــوری و کشــمش

کلیه مناطق انگور خیز کشور بویژه مناطق معتدلهمناطق توصیه شده برای کشت
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تصویر محصول

تامپسون سیدلس
(Thompson Seedless) 

کد UPOVنام علمینام عمومی

.vitis vinifera L انگور

نام به نژادگران ارزیاب
ــه، جهانشــیر احمــدی،  ــان، حامــد دولتــی بان محمــد علــی نجاتی

ــیری ــه و سردس ــای معتدل ــکده میوه ه ــی، پژوهش ــرف نانکل اش

آمریکامالک رقم

احتماالً ایرانمنشأ  رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش اصالح، 
محل و مدت اجرا 

دانهــال تصادفــی، ارزیابــی صفــات فنومورفولوژیــک، رویشــی، 
زایشــی و میوه شناســی ، بررســی ســطح تحمــل بــه خشــکی، نیــاز 
ســرمایی و گرمایــی در قزویــن، ایســتگاه تحقیقــات درجــه یــک 

انگــور تاکســتان طــی 1384-1391
سال معرفی/ ثبت/ بومی/ 

1390 . توصیفگر بین المللی انگور (IBPGR (وارداتی  سازگار

خصوصیات مهم میوه شناسی
ــدازه حبــه  ــه، رنــگ حبــه ســبز کــم رنــگ، ان میانــرس، بــی دان
ــاال، تراکــم مطلــوب، خوشــه بــزرگ، مصــرف  متوســط، قنــد ب

ــازه خــوری و کشــمش ت

کلیه مناطق انگور خیز کشور بویژه مناطق معتدله، نیازمند گرمای زیادمناطق توصیه شده برای کشت
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تصویر محصول

(Festa) فستا
کد UPOVنام علمینام عمومی

.vitis vinifera L انگور

نام به نژادگران ارزیاب
ــه، محمــد رجــب زاده  ــان، حامــد دولتــی بان محمــد علــی نجاتی
ــه و سردســیری و اشــرف نانکلــی، پژوهشــکده میوه هــای معتدل

آمریکامالک رقم

آمریکا، کالیفرنیا، فرزنو، ایستگاه USDAمنشأ  رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش اصالحی، 
محل و مدت اجرا 

صفــات  ارزیابــی  رقــم(،  چندیــن  بیــن  )تالقــی  پیچیــده 
ــی  ــی ، بررس ــی و میوه شناس ــی، زایش ــک، رویش فنومورفولوژی
ســطح تحمــل بــه خشــکی، نیــاز ســرمایی و گرمایــی در قزویــن، 
ایســتگاه تحقیقــات درجــه یــک انگــور تاکســتان، 1384-1391

سال معرفی/ ثبت/ بومی/ 
1390 . توصیفگر بین المللی انگور (IBPGR (وارداتی  سازگار

خصوصیات مهم میوه شناسی

ــرای  ــب ب ــیار مناس ــاد، بس ــد زی ــدرت رش ــه، زودرس، ق ــی دان ب
تولیــد کشــمش، ســرعت خشــک شــدن بــاال، حســاس بــه 
مصــرف جیبرلیــک اســید )بنابرایــن بــرای  مصــرف تــازه خــوری 
ــیدلس  ــون س ــابه تامپس ــای آن مش ــاز ه ــود(، نی ــی ش ــه نم توصی

ــودری ــفیدک پ ــه س ــاس ب ــت، حس اس

کلیه مناطق انگور خیز کشور بویژه مناطق معتدلهمناطق توصیه شده برای کشت
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ــت  ــی ثبـ ــج بومـ ــام رایـ ارقـ
در  انـــار   )D.U.S( شـــده 
ــور ــام کشـ ــی ارقـ ــر ملـ دفتـ
Native Apple Pomegranate Cultivars Registered 
in National List of the Country’s Cultivars (D.U.S)
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تصویر محصول

یوسف خانی
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Punica granatum Lانار

نام به نژادگر ارزیاب
ســید ضیــا الدیــن طباطبایــی، پژوهشــکده میــوه هــای معتدلــه و 

سردســیری

جمهوری اسالمی ایرانمالک رقم

 ایران، استان مرکزی، شهرستان ساوه، منطقه آق دره منشأ  رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش اصالح، 
محل و مدت اجرا 

دانهــال تصادفــی، انتخــاب، ارزیابــی صفــات فنومورفولوژیــک، 
صفــات رویشــی و زایشــی. ایســتگاه تحقیقــات انــار ســاوه. 

1388  -1392
D.U.S) .1390(سال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار

خصوصیات مهم 
میوه شناسی

دیـررس، دانـه قرمـز، طعم ملـس، تاج بلنـد، انتهای کاسـبرگ ها 
ضخامـت  قرمـز،  پوسـت  متوسـط،  میـوه  انـدازه  روشـن،  سـبز 

پوسـت متوسـط، عملکـرد بـاال، نسـبتاً مقـاوم بـه خشـکی

کلیه مناطق شناخته شده پرورش انار کشورمناطق توصیه شده برای کشت
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تصویر محصول

تبریزی
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Punica granatum Lانار

نام به نژادگر ارزیاب
ســید ضیــا الدیــن طباطبایــی، پژوهشــکده میــوه هــای معتدلــه 

و سردســیری

جمهوری اسالمی ایرانمالک رقم

ایران، استان مرکزی، شهرستان ساوه، منطقه آق درهمنشأ  رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش اصالح، 
محل و مدت اجرا 

دانهــال تصادفــی، انتخــاب، ارزیابــی صفــات فنومورفولوژیــک، 
صفــات رویشــی و زایشــی. ایســتگاه تحقیقــات انــار ســاوه. 

1388  -1392
D.U.S) .1390(سال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار

خصوصیات مهم 
میوه شناسی

دیـررس، دانـه قرمز، طعـم ملس، میـوه بزرگ، عملکـرد کم، 
پوسـت قرمـز، ضخامت پوسـت خیلی ضخیم، عملکـرد پایین، 

قـدرت رشـد درخت ضعیف، شـکل تاج بسـته

کلیه مناطق شناخته شده پرورش انار کشورمناطق توصیه شده برای کشت
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تصویر محصول

ملس عقداء
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Punica granatum Lانار

نام به نژادگر ارزیاب
محمــد رضــا وظیفــه شــناس، پژوهشــکده میــوه هــای معتدلــه و 

سردســیری

جمهوری اسالمی ایرانمالک رقم

ایران، استان یزد، شهرستان اردکان، عقدا منشأ  رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش اصالح، 
محل و مدت اجرا 

دانهــال تصادفــی، انتخــاب ارزیابــی صفــات فنومورفولوژیــک، 
صفــات رویشــی و زایشــی، مرکــز تحقیقــات کشــاورزی و منابــع 

طبیعــی یــزد، 1392- 1388 
D.U.S) .1390(سال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار

خصوصیات مهم 
میوه شناسی

متوســط رس، پوســت قرمــز، دانــه قرمــز، طعــم ملــس شــیرین، 
میــوه بــزرگ، ضخامــت پوســت نــازک،  عملکــرد بــاال، قــدرت 

رشــد درخــت متوســط، شــکل تــاج بــاز

کلیه مناطق شناخته شده پرورش انار کشورمناطق توصیه شده برای کشت
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تصویر محصول

گل تفتی
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Punica granatum Lانار

نام به نژادگر ارزیاب
محمــد رضــا وظیفــه شــناس، پژوهشــکده میــوه هــای معتدلــه و 

سردســیری

جمهوری اسالمی ایرانمالک رقم

ایران، استان یزد، شهرستان تفت، دامنه های شیرکوه منشأ  رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش اصالح، 
محل و مدت اجرا 

دانهــال تصادفــی، انتخــاب ارزیابــی صفــات فنومورفولوژیــک، 
صفــات رویشــی و زایشــی، مرکــز تحقیقــات کشــاورزی و منابــع 

طبیعــی یــزد، 1392- 1388 
D.U.S) .1390(سال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار

خصوصیات مهم 
میوه شناسی

ــگ  ــط، رن ــوه متوس ــرش، می ــم ت ــی، طع ــه صورت ــررس، دان دی
عملکــرد  نــازک،  پوســت  ضخامــت  زرد-قرمــز،  پوســت 
ــت  ــد درخ ــدرت رش ــی، ق ــی طوالن ــدرت انبارمان ــط، ق متوس

متوســط، عــادت رشــد گســترده
کلیه مناطق شناخته شده پرورش انار کشورمناطق توصیه شده برای کشت
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تصویر محصول

زاغ
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Punica granatum Lانار

نام به نژادگر ارزیاب
ــه و  ــای معتدل ــوه ه ــکده می ــناس، پژوهش ــا وظیفه ش محمد رض

ــیری سردس

جمهوری اسالمی ایرانمالک رقم

 ایران، استان یزد، شهرستان یزد، اشکذرمنشأ  رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش اصالح، 
محل و مدت اجرا 

دانهــال تصادفــی، انتخــاب، ارزیابــی صفــات فنومورفولوژیــک، 
صفــات رویشــی و زایشــی، مرکــز تحقیقــات کشــاورزی و منابــع 

طبیعــی یــزد، 1392- 1388 

D.U.S) .1390(سال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار

خصوصیات مهم 
میوه شناسی

زودرس، دانــه ســفید، حبــه آبــدار، طعــم شــیرین، میــوه متوســط، 
پوســت زرد، ضخامــت پوســت نــازک، عملکــرد بــاال، قــدرت 

رشــد درخــت متوســط، نســبتاً مقــاوم بــه خشــکی
کلیه مناطق شناخته شده پرورش انار کشورمناطق توصیه شده کشت



219 اطلـس ارقـام درختـان میـوه ایران

تصویر محصول

شیرین شهوار
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Punica granatum Lانار

نام به نژادگر ارزیاب
ــه و  ــای معتدل ــکده میوه ه ــی، پژوهش ــن طباطبای ــید ضیا الدی س

ــیری سردس

جمهوری اسالمی ایرانمالک رقم

ایران، استان یزد، شهرستان یزد، سریزد و ابرکوهمنشأ  رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش اصالح، 
محل و مدت اجرا 

دانهــال تصادفــی، انتخــاب، ارزیابــی صفــات فنومورفولوژیــک، 
صفــات رویشــی و زایشــی، مرکــز تحقیقــات کشــاورزی و منابــع 

طبیعــی ســاوه، 1392- 1388 
D.U.S) .1390(سال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار

خصوصیات مهم 
میوه شناسی

ــت  ــزرگ، پوس ــوه ب ــیرین، می ــم ش ــفید، طع ــه س زودرس، دان
ســفید مایــل بــه زرد،  ضخامــت پوســت نــازک، عملکــرد بــاال، 

ــه خشــکی ــاوم  ب ــدرت رشــد درخــت متوســط، نســبتاً مق ق

کلیه مناطق شناخته شده پرورش انار کشورمناطق توصیه شده کشت



اطلـس ارقـام درختـان میـوه ایران220

تصویر محصول

رباب نی ریز
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Punica granatum Lانار

نام به نژادگر ارزیاب
ســید ضیــا الدیــن طباطبایــی، پژوهشــکده میــوه هــای معتدلــه و 

سردســیری

جمهوری اسالمی ایرانمالک رقم

ایران، استان فارس، شهرستان نی ریزمنشأ  رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش اصالح، 
محل و مدت اجرا 

دانهــال تصادفــی، انتخــاب، ارزیابــی صفــات فنومورفولوژیــک، 
صفــات رویشــی و زایشــی، مرکــز تحقیقــات کشــاورزی و منابــع 

طبیعــی ســاوه، 1392- 1388 
D.U.S) .1390(سال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار

خصوصیات مهم 
میوه شناسی

دیــررس، دانــه قرمــز، طعــم ملــس، میــوه بــزرگ، پوســت قرمــز، 
ضخامــت پوســت خیلــی ضخیــم، عملکــرد بــاال، تعــداد اســپور 

خیلــی زیــاد، قــدرت رشــد درخــت ضعیــف

کلیه مناطق شناخته شده پرورش انار کشورمناطق توصیه شده کشت



221 اطلـس ارقـام درختـان میـوه ایران

تصویر محصول

دانه سیاه
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Punica granatum Lانار

نام به نژادگر ارزیاب
ســید ضیــا الدیــن طباطبایــی، پژوهشــکده میــوه هــای معتدلــه و 

سردســیری

جمهوری اسالمی ایرانمالک رقم

ایران، استان یزد، شهرستان عقدا، منطقه سرومنشأ  رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش اصالح، 
محل و مدت اجرا 

دانهــال تصادفــی، انتخــاب، ارزیابــی صفــات فنومورفولوژیــک، 
صفــات رویشــی و زایشــی، مرکــز تحقیقــات کشــاورزی و منابــع 

طبیعــی ســاوه، 1392- 1388 
D.U.S) .1390(سال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار

خصوصیات مهم 
میوه شناسی

ــوه  ــیرین، می ــم ملس-ش ــره، طع ــز تی ــه قرم ــررس، دان دی
متوســط، پوســت قرمــز، ضخامــت پوســت نــازک، عملکــرد 

ــط ــت متوس ــد درخ ــدرت رش ــاال، ق ب

کلیه مناطق شناخته شده پرورش انار کشورمناطق توصیه شده برای کشت
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ارقــام امیدبخــش انجیر کشــور
Iranian’s Promising Fig Cultivars
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تصویر محصول

رقم امیدبخش ده دز
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Ficus carica Lانجیر

مسلم جعفری، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیرینام به نژادگر

جمهوری اسالمی ایرانمالک رقم

ایران، استان خوزستان، بخش ایذه، ده دزمنشأ  رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش اصالح، 
محل و مدت اجرا 

دانهال تصادفی، ارزیابی خصوصیات رویشی و میوه شناسی، 
دزفول، روستای ده دز،1387-1390

سال معرفی/ ثبت/ رقم جدید بومی/ 
وارداتی سازگار

در دست معرفی

خصوصیات مهم میوه شناسی 
و باغی

میــوه متوســط، رنــگ پوســت ســبز  انــدازه  متوســط رس، 
ــط،  ــت متوس ــد درخ ــدرت رش ــاال، ق ــرد ب ــیرین، عملک زرد، ش
دومنظــوره تــازه خــوری، خشــکباری، بــدون نیــاز بــه رقــم 

ــکی ــه خش ــل ب ــا، متحم ــه گرم ــاوم ب ــان، مق ــرده افش گ

کلیه مناطق شناخته شده پرورش انجیر دیم کشور مناطق توصیه شده برای کشت



225 اطلـس ارقـام درختـان میـوه ایران

تصویر محصول

رقم امیدبخش خومانی کولم
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Ficus carica Lانجیر

مسلم جعفری، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری نام به نژادگر

جمهوری اسالمی ایرانمالک رقم

ایران، استان ایالم، شهرستان بدره، روستای کلممنشأ  رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش اصالح، 
محل و مدت اجرا 

دانهال تصادفی، ارزیابی خصوصیات رویشی و میوه شناسی، 
ایالم. دره شهر. روستای کولم.1387-1391.

سال معرفی/ ثبت/ رقم جدید بومی/ 
وارداتی سازگار

IBPGR .در دست معرفی

خصوصیات مهم میوه شناسی 
و باغی

زودرس، انــدازه میــوه درشــت، رنــگ صورتــی مایــل بــه قرمــز، 
شــیرین، عملکــرد بــاال، مناســب تــازه خــوری، متوســط رشــد

کلیه مناطق شناخته شده پرورش انجیر آبی کشورمناطق توصیه شده برای کشت
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تصویر محصول
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تصویر محصول

ــت  ــی ثبـ ــج بومـ ــام رایـ ارقـ
در  انجیـــر   )D.U.S( شـــده 
ــور ــام کشـ ــی ارقـ ــر ملـ دفتـ
Native Apple Fig Cultivars Registered in National 

List of the Country’s Cultivars (D.U.S)
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تصویر محصول

زرد پیازی
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Ficus carica Lانجیر

نام به نژادگران ارزیاب
مســلم جعفــری، ضیاءالدیــن طباطبایــی، پژوهشــکده میــوه هــای 

معتدلــه و سردســیری

جمهوری اسالمی ایرانمالک رقم

ایران، استان مرکزی، ساوهمنشأ  رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش اصالح، 
محل و مدت اجرا 

فنومورفولوژیـــک،  صفـــات  ارزیابـــی  تصادفـــی،  دانهـــال 
ـــتهبان،  ـــر اس ـــات انجی ـــتگاه تحقیق ـــی، ایس ـــی و میوه شناس رویش

1387-1390
سال معرفی/ ثبت/  بومی/

D.U.S) . 1390(وارداتی سازگار

خصوصیات مهم 
میوه شناسی

متوســط رس، انــدازه میــوه متوســط، رنــگ پوســت زرد-ســبز، 
ــدرت  ــوب، ق ــرد خ ــه، عملک ــک محصول ــار، ت ــیرین، بکرب ش
رشــد درخــت متوســط، دومنظــوره بــرای مصــرف تــازه خــوری 

ــع تبدیلــی و صنای

کلیه مناطق شناخته شده پرورش انجیر آبی کشورمناطق توصیه شده برای کشت
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تصویر محصول

مشکی
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Ficus carica Lانجیر

نام به نژادگران ارزیاب
ــه  ــای معتدل ــکده میوه ه ــد زارع، پژوهش ــری و حمی ــلم جعف مس

ــیری و سردس

جمهوری اسالمی ایرانمالک رقم

ایران، استان لرستان، معموالن، سرنجه زیودارمنشأ  رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش اصالح، 
محل و مدت اجرا 

فنومورفولوژیـــک،  صفـــات  ارزیابـــی  تصادفـــی،  دانهـــال 
ــر  ــات انجیـ ــتگاه تحقیقـ ــام، ایسـ ــی ارقـ ــی و میوه شناسـ رویشـ

اســـتهبان، 1387-1390
سال معرفی/ ثبت/  بومی/

D.U.S) . 1390(وارداتی سازگار

خصوصیات مهم 
میوه شناسی

زودرس، اندازه میوه درشـت، رنگ پوسـت بنفش تیره، شـیرین، 
بکربـار، دو محصولـه، عملکـرد بـاال، قدرت رشـد درخت قوی، 

دومنظـوره مناسـب تازه خـوری و صنایع تبدیلی

کلیه مناطق شناخته شده پرورش انجیر آبی کشورمناطق توصیه شده برای کشت
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تصویر محصول

منجیفی
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Ficus carica Lانجیر

نام به نژادگران ارزیاب
مســلم جعفــری و حمیــد زارع، پژوهشــکده میــوه هــای معتدلــه 

و سردســیری 
جمهوری اسالمی ایرانمالک رقم

ایران، استان کرمانشاه، ریجابمنشأ  رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش اصالح، 
محل و مدت اجرا 

فنومورفولوژیـــک،  صفـــات  ارزیابـــی  تصادفـــی،  دانهـــال 
رویشـــی و میـــوه شناســـی ارقـــام، ایســـتگاه تحقیقـــات انجیـــر 

1387-1390 اســـتهبان، 
سال معرفی/ ثبت/  بومی/

D.U.S) . 1390(وارداتی سازگار

خصوصیات مهم 
میوه شناسی

متوســط رس، انــدازه میــوه درشــت، رنــگ پوســت ســبز- زرد، 
ــد  ــوی، چن ــت ق ــد درخ ــدرت رش ــاال، ق ــرد ب ــیرین، عملک ش

ــی ــع تبدیل ــکباری و صنای ــوری، خش ــازه خ ــوره ت منظ

کلیه مناطق شناخته شده پرورش انجیر آبی کشورمناطق توصیه شده کشت



231 اطلـس ارقـام درختـان میـوه ایران

تصویر محصول

سبز
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Ficus carica Lانجیر

مسلم جعفری، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیرینام به نژادگر ارزیاب

جمهوری اسالمی ایرانمالک رقم

ایران، استان فارس، استهبانمنشأ  رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش اصالح، 
محل و مدت اجرا 

فنومورفولوژیـــک،  صفـــات  ارزیابـــی  تصادفـــی،  دانهـــال 
ــر  ــات انجیـ ــتگاه تحقیقـ ــام، ایسـ ــی ارقـ ــی و میوه شناسـ رویشـ

1387  -1390 اســـتهبان، 
سال معرفی/ ثبت/  بومی/

D.U.S) . 1390(وارداتی سازگار

خصوصیات مهم 
میوه شناسی

متوســط رس، انــدازه میــوه متوســط، رنــگ پوســت ســبز- زرد، 
ــوه روی  ــی، خشــک شــدن می ــت خشــکباری عال شــیرین، قابلی

درخــت، نیازمنــد بــه رقــم گــرده افشــان، مقــاوم بــه خشــکی

کلیه مناطق شناخته شده پرورش انجیر دیم کشورمناطق توصیه شده برای کشت
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تصویر محصول

پیوس
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Ficus carica Lانجیر

مسلم جعفری، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیرینام به نژادگر ارزیاب

جمهوری اسالمی ایرانمالک رقم

ایران، استان فارس،کازرونمنشأ  رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش اصالح، 
محل و مدت اجرا 

دانهال تصادفی، ارزیابی صفات فنومورفولوژیک، رویشی و میوه 
شناسی، ایستگاه تحقیقات انجیر استهبان طی 1390-1387 

سال معرفی/ ثبت/  بومی/
D.U.S) . 1390(وارداتی سازگار

خصوصیات مهم 
میوه شناسی

متوســط رس، انــدازه میــوه درشــت، رنــگ پوســت ســبز-زرد، 
ــاال،  ــرد ب ــت، عملک ــوه روی درخ ــدن می ــک ش ــیرین، خش ش
قابلیــت خشــکباری عالــی، قــدرت رشــد درخــت قــوی، نیازمنــد 

بــه رقــم گــرده افشــان

کلیه مناطق شناخته شده پرورش انجیر دیم کشورمناطق توصیه شده برای کشت
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تصویر محصول

سیاه
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Ficus carica Lانجیر

مسلم جعفری، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیرینام به نژادگر ارزیاب

جمهوری اسالمی ایرانمالک رقم

ایران، استان فارس، استهبانمنشأ  رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش اصالح، 
محل و مدت اجرا 

و  رویشی  فنومورفولوژیک،  صفات  ارزیابی  تصادفی،  دانهال 
میوه شناسی، ایستگاه تحقیقات انجیر استهبان، 1390- 1387

سال معرفی/ ثبت/  بومی/
D.U.S) . 1390(وارداتی سازگار

خصوصیات مهم 
میوه شناسی و باغی

زود رس، اندازه میوه متوسـط، رنگ پوسـت بنفش تیره،گوشـت 
قرمـز، ترش و شـیرین، عملکـرد باال، قدرت رشـد درخت قوی، 

مصـرف تازه خـوری و دارویی، مقاوم به خشـکی

کلیه مناطق شناخته شده پرورش انجیر دیم کشورمناطق توصیه شده برای کشت
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تصویر محصول

شاه انجیر
کد UPOVنام علمینام عمومی

.Ficus carica Lانجیر

مسلم جعفری، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیرینام به نژادگر ارزیاب

جمهوری اسالمی ایرانمالک رقم

ایران، استان فارس، استهبانمنشأ  رقم، محل کشف

درخت ژنتیک، روش اصالح، 
محل و مدت اجرا 

فنومورفولوژیـــک،  صفـــات  ارزیابـــی  تصادفـــی،  دانهـــال 
ـــتهبان،  ـــر اس ـــات انجی ـــتگاه تحقیق ـــی، ایس ـــی و میوه شناس رویش

1390-1387
سال معرفی/ ثبت/  بومی/

D.U.S) . 1390(وارداتی سازگار

خصوصیات مهم 
میوه شناسی و باغی

زود رس، انــدازه میــوه درشــت، رنــگ پوســت ســبز زرد، 
شــیرین ، عملکــرد در درخــت متوســط، قــدرت رشــد درخــت 
متوســط، چنــد منظــوره بــرای مصــرف تازه خــوری، خشــکباری 

ــی ــع تبدیل و صنای

کلیه مناطق شناخته شده پرورش انجیر دیم کشورمناطق توصیه شده برای کشت


