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 پیشگفتار
 

باغبانی برای تامین میوه مورد نیاز داخلی و صادرات و ارز آوری برکسی پوشیده نیست. مطابق با آمار نامه اهمیت محصوالت 
میلیارد دالر است. در  12که ارزش آن بالغ بر  هدیگرد تولید باغبانی میلیون تن محصول  7/1ساالنه حدود  13کشاورزی سال 

و در میلیون دالر به خارج از کشور صادر  321و سردسیری به ارزش  های معتدله هزارتن محصول میوه 213حدود  1313سال 
  هزارتن تا اواسط شهریور ماه  شکسته شد. 111رکورد صادرات سیب با میزان  17سال 

های فنی احداث باغ باید رعایت شود، انتخاب نوع رقم وپایه قبل از در احداث باغ های میوه تجاری عالوه بر اینکه جنبه
از جمله سازگاری رقم و  ی برای احداث باغ، بر اساس مطالعه کشش بازار زمان حال و آینده و سایر مالحظاتتصمیم گیر

باید در نظر گرفته شود. بعد از اینکه ارقام اصلی انتخاب شدند به منظور عدم اختالل در تشکیل میوه کافی و  پایه با منطقه
باید انتخاب شوند. پس از آنکه نوع ارقام و تعداد نهال مورد نظر مشخص تضمین تشکیل میوه مناسب، ارقام گرده افشان نیز 

وقطعی شد نوبت به تهیه نهال الزم می رسد. نهال سالم و اصیل سنگ بنای یک باغ مرغوب و اقتصادی است. برای تضمین 
اصالت در نظر گرفته شود زیرا اصالت و سالمت باغ آینده بهتر است که زمان کافی برای تحقیق در مورد تهیه نهال سالم و با 

که تهیه نهال از منابع نا مطمئن و عدم تضمین سالمت و اصالت نهال )نهال بدون برچسب مشخصات( می تواند خسارتهای 
جبران ناپذیری به باغدار وارد سازد. بنابر این ضروری است ابتدا ارقامی را که با تحقیقات انتخاب نموده با ویژگیهای آنها 

، پس از شناخت کافی بتوانیم بر اساس برچسب نصب شده روی نهال و اطمینان از نوع رقم و پایه انتخابی و نهالستان آشنا شده
مورد نظر، نسبت به تهیه نهال اقدام نماییم. در مواردی دیده شده یک رقم میوه در نهالستانهای مختلف به اسامی متفاوت 

و شکل میوه مورد نظر و تطبیق آن با شکل واقعی میوه و به منظور جلوگیری از  نامیده می شوند بنابراین اطالع از ویژ گیها
توصیفی که در راهنمایی کاربر برای انتخاب ارقام در موقع خطاهای احتمالی، در راهنمای حاضر سعی شده ویژگیهای مهم 

شود، در مورد ارقامی که اطالعات  تهیه نهال موثر می باشند بصورت جدول های مشابه برای هریک از گروه های میوه آورده
کمتر و غیر یکنواخت تری وجود داشت ارائه جدول مقدور نبوده زیرا در این صورت مجبور به حذف برخی ویژگیها بودیم 

در نهایت با توجه به توسعه پایه های رویشی درختان میوه و لزوم آشنایی و شناخت بنابراین به صورت تشریحی ارائه گردید. 
 آنها به برخی ازپایه های مهمی که در کشور در دسترس می باشند نیز اشاره می گردد. خصوصیات

تصاویر و اطالعات ارائه شده برخی حاصل کار نگارندگان بوده و برخی دیگر حداکثر اطالعات در اختیار بوده که از منابع 
اثر  بی شک عاری از ایراد نمی باشد انتظار می مختلف اقتباس گردیده است و در فهرست منابع به آنها اشاره شده است. این 

 رود خوانندگان محترم با ارائه نظرات خود مولفین را برای اصالح و تکمیل آنها در چاپ های بعدی یاری فرمایند. 

 

 
 
 
 
 
 



 

 فصل اول درختان میوه دانه دار
 در کشور و استان اصفهانمیوه های دانه دار سطح زیر کشت و تولید 

ای  بخش عمدهشامل سیب، گالبی، به، ازگیل و زالزالک هستند که سه میوه نخست  نه دارداهای  میوه
 باغ های سطح هکتار میلیون  17/2حدود  از ،1311درسال دهند.  باغبانی کشور را تشکیل می اتتولید از

 ، 3/11دانه دار اختصاص یافته است. سیب  میوه های به درصد 1/1معادل  هکتار هزار 212 حدود کشور
این  دار را به خود اختصاص داده است. دردانه های میوه باغ سطح کل از درصد 3/3به  و  2/7گالبی 

 1/17های دانه دار  میوه سهم که بوده تن میلیون 21حدود  کشور باغبانی محصوالت تولید سال میزان

 درصد بوده است. 

. 

   0924سال  در نه داردا میوه های تولید میزان توزیع درصد -0 شماره نمودار

آذربایجان  ،2/21با آذربایجان غربی استانهای به متعلق کشور در داردانه هایمیوه باغهای سطح بیشترین
 از سطح درصد 1/13جمعاً  استان چهار است. این درصد  1/1با  اصفهان و 12با  فارس ،1/12با  شرقی

 باغبانی محصوالت تولید تن میلیون 21مجموع از .دان داده اختصاص خود به دار رادانه هایمیوه باغهای

به  3/11 تولید میزان این از .است بوده داردانه هایمیوه به مربوط تن میلیون  1/3حدود  ،1311سال  در
 درصد متعلق به  محصول به می باشد.  1/2 به گالبی و 7/1 سیب ،

هکتار، گالبی  21322هکتار شامل سیب  23111سطح میوه های دانه دار استان اصفهان  در سال مذکور
تن متعلق به  231132تن می باشد که  221231هکتار می باشد. تولید درختان دانه دار  1121و به   123

 تن متعلق به محصول  به است.   22172تن به گالبی و  2127سیب، 



 

 : مشخصات مرفولوژیک و فنولوژیک ارقام مختلف سیب0جدول 
 رقم              

 گالب اصفهان ویژگیها  
سلطانی 

(گالب پائیزه)  

 
 رد اسپار رد چیف رد دلیشس گالب کهنز

 افراشته افراشته نیمه گسترده افراشته نیمه افراشته افراشته عادت رشدی
 زمان رسیدن

 میوه
 دیر رس دیر رس زود رس میان رس خیلی زودرس

 دیر رس

 زمان تمام گل
دهه اول 
 اردیبهشت

 اواخر فروردین
دهه اول 
 اردیبهشت

دهه دوم 
 اردیبهشت

دهه دوم 
 اردیبهشت

دهه دوم 
 اردیبهشت

تعداد روز از تمام 
 گل تا برداشت

 روز 111 روز 111 روز 111 روز 13 روز 131 روز 11

 شهریور 11 اواخر تیر ماه زمان برداشت
اوایل تا اواسط 

 مرداد ماه

اواخر 
شهریور تا 
 اواسط مهر 

اواخر شهریور 
 ط مهر تا اواس

اواخر شهریور 
 تا اواسط مهر 

 درشت درشت درشت متوسط متوسط کوچک اندازه میوه
 زرد -سبز زرد-سبز زرد -سبز زرد زرد زرد رنگ زمینه

 قرمز تیره قرمز قرمز قرمز قرمز ارغوانی -قرمز رنگ روئین

 سبز -سفید سبز -سفید کرم-سفید کرم سفید سفید رنگ گوشت میوه
 محکم محکم محکم نرم نرم نرم سفتی بافت

 خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب معطر -عالی معطر -عالی خیلی خوب معطر طعم و عطر میوه
 کم کم کم دارد دارد دارد سال آوری
 زیاد زیاد زیاد کم کم کم انبار مانی

 ارقام گرده دهنده
گالب کهنز و 

 سلطانی
گالب کهنز و 
 گالب اصفهان

سلطانی و 
 گالب اصفهان

دن گل
 دلیشس

 گلدن دلیشس گلدن دلیشس

 
 

               
 



 

    

 سیب گالب کهنز                                                                                           (گالب پائیزه) سلطانیسیب سیب گالب اصفهان                                     
 

           
                   سیب رد دلیشس                                              سیب رد چیف                                  سیب رد اسپار                  

                                             
                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

                                             
 



 

 : مشخصات مرفولوژیک و فنولوژیک ارقام مختلف سیب9جدول 
 رقم               

گلدن  گاال ویژگیها   
 گرانی اسمیت دلیشس

دلبار 
استیوال)دورنگ 

 فرانسه(
 

 جوناگلد

 گسترده افراشته گسترده گسترده نیمه گسترده عادت رشدی

میوه زمان رسیدن  دیررس میان رس خیلی دیررس دیررس میان رس 

 زمان تمام گل
دهه دوم 
 اردیبهشت

دهه دوم 
 اردیبهشت

دهه اول تا دوم 
 اردیبهشت

دهه دوم 
 اردیبهشت

دهه دوم 
 اردیبهشت

 121 121 روز 171 روز 131 روز 121 تمام گل تا برداشت

 زمان برداشت
اواخر مرداد تا 
 اوایل شهریور

اواخر شهریور 
 تا اواسط مهر 

مهر تا اوایل  اواخر
 آبان ماه

اواخر مرداد تا 
 اوایل شهریور

اواسط تا اواخر 
 مهر ماه

 درشت درشت درشت درشت درشت اندازه میوه
 زرد زرد-سبز سبز زرد زرد رنگ زمینه

 گلی صورتی -قرمز رنگ روئین
در نقاط پست 

 *ندارد
 قرمز قرمز

 زرد کرم سفید کرم-سفید کرم رنگ گوشت میوه
 محکم ترد-متوسط محکم محکم حکمم سفتی بافت
 ترش شیرین ترش شیرین ترش-خوب خیلی خوب عالی ومعطر طعم میوه
 کم متوسط کم دارد دارد سال آوری
 خوب کم خیلی زیاد زیاد خوب انبار مانی

 ارقام گرده دهنده
دلبار استیوال 
 گلدن دلیشس

 رد دلیشس
رد و گلدن 

 دلیشس
 گاال-رد دلیشس گاال

 ر ارقام، وجود رنگ روئین قرمز در نقاط مرتفع روی این رقم سبب کاهش بازارپسندی آن می گردد.برخالف سای*
 
 
 
 



 

                                            
 سیب گرانی اسمیت                سیب گلدن دلیشس                                    گاالسیب 

 
                                            

 

                 
 سیب دلبار استیوال)دورنگ فرانسه(                                       سیب جوناگلد                                      

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 : مشخصات مرفولوژیک و فنولوژیک ارقام مختلف گالبی9جدول 
 رقم             

 ویژگیها 
 شاه

همیو  
 نطنزی سبری

 درگزی سه فصله 

 افراشته گسترده گسترده گسترده گسترده عادت رشدی

میوه زمان رسیدن  دیر ررس دیر رس  خیلی دیررس خیلی دیررس میان رس 

 زمان تمام گل
دهه اول تا دهه 
 دوم  فروردین 

دهه اول تا دهه 
 دوم  فروردین 

دهه اول تا دهه 
 دوم  فروردین

دهه اول تا دهه 
 فروردین  دوم

دهه اول تا دهه 
 دوم  فروردین

 اواسط مرداد زمان برداشت
اوخر شهریور تا 

 اوایل مهر
 دهه اول شهریور اواخر شهریور

اواسط شهریور 
 تا اوایل مهر ماه

 متوسط درشت درشت متوسط بزرگ اندازه میوه
 زرد زرد زرد -سبز زرد مایل به سبز زرد رنگ زمینه

 نارنجی قرمز روشن قرمز روشن - نگنارنجی کم ر رنگ روئین

 سفید سفید سفید سفید کرم رنگ گوشت میوه
 سفت نرم متوسط محکم نرم سفتی بافت
 ترش شیرین خوب خیلی خوب خیلی خوب عالی طعم میوه
 کم متوسط کم دارد دارد سال آوری
 خوب کم خوب زیاد ضعیف انبار مانی

 ه میوهشا -کوشیا سبری -کوشیا ارقام گرده دهنده
شاه میوه و سرد 

 رودی
 شاه میوه و سبری

شاه  –سبری 
 میوه

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 



 

 : مشخصات مرفولوژیک و فنولوژیک ارقام مختلف گالبی و به5جدول 
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* فلسطینی ویژگیها  اسپادونا   به اصفهان کوشیا  

 گسترده تا عمودی تا افراشته گسترده گسترده افراشته عادت رشدی

 دهه اول فروردین دهه اول فروردین دهه اول فروردین  تمام گل زمان
اواخر فروردین تا 
 اواسط اردیبهشت

 دیررس میان رس میان رس میان رس زمان رسیدن میوه

 نیمه دوم شهریور اواخر تیر اوایل مرداد زمان برداشت میوه
تا اوایل اواخر تیر 

 مرداد
 اواخر مهر ماه

 درشت متوسط کوچک متوسط اندازه میوه
 زرد سبز روشن تا زرد زرد مایل به سبز زرد مایل به سبز رنگ زمینه
 ندارد قرمز کم رنگ - قرمز مایل به نارنجی رنگ روئین

 کرم سفید سفید سفید رنگ گوشت میوه
 سفت متوسط متوسط سفت سفتی بافت
 عالی آبدار و شیرین خیلی خوب عالی  طعم میوه
 مک دارد کم کم سال آوری
 خوب خوب خوب ضعیف انبار مانی

 شاه میوه ارقام گرده دهنده
شاه میوه و سبری و 

 کوشیا
شاه میوه، سبری و 

 اسپادونا
 خود سازگار

 متحمل نسبت به آتشک، مقاومت باال نسبت به کلروز آهن و پسیل*

 
 
 
 
    
    



 

     
 گالبی نطنزی                              گالبی سبری                                       گالبی شاه میوه                            

 
 

         
گالبی فلسطینی                                         گالبی سه فصله                                       گالبی درگزی  

 
 

 

         

به اصفهانگالبی کوشیا                                                    گالبی اسپادونا                      

 

 

 



 

 فصل دوم : ارقام میوه هسته دار
 

 در کشور و استان اصفهان میوه های هسته دارسطح زیر کشت و تولید 

 درصد  1/1معادل هزار هکتار 273 حدود  11کشور در سال  باغ های سطح هکتار میلیون 17/2 حدود از

 ، 1/11آلو  ، 1/2گوجه  ، 2/13گیالس  ، 7/7آلبالو  است. سطح داشته اختصاص هسته دار میوه های به
هسته دار  میوه های سایر و  2/1طال  قطره آلو ، 11شلیل  ، 1/23قیسی  و زردآلو ،1/1شفتالو  3/23هلو 

 .تشکیل می دهد را بارور و بارور غیر از اعم هسته دار باغهای میوه  سطح کل از درصد 1/1
  2/11معادل  تن میلیون  3/2حدود  سال، در این باغبانی محصوالت تولید تن میلیون 21مجموع  از 

آلو  ،  2/1گوجه  ، 3/13گیالس  ، 2/3آلبالو  تولید میزان .است بوده هسته دار میوه هایمتعلق به  درصد
 هایسایرمیوه و 7/1طال  قطره آلو ، 3/13شلیل  ، 3/11قیسی  و زردآلو ، 2/1شفتالو  ، 32، هلو 1/11

 میوه های تولید بیشترین .است داده تشکیل را هسته دار میوه های تولید میزان از کل درصد 3/1دار  هسته

و آذربایجان  فارس ، 1با  مازندران ، 2/11با  تهران ، 1/12با  البرز استانهای به متعلق کشور هسته دار
 میوه های تولید از درصد  11جمعاً  استان شش این است.  درصد 1/2با  قیآذربایجان شر و  1/2با  غربی

 .اند داده اختصاص خود را به دار هسته
 
 

 
 

ر سطح توزیع : درصد9 شماره نمودار   0924سال  در هسته دار میوه های کشت زی
 

، شفتالو، زردالو و هکتار شامل آلبالو گیالس، گوجه، آلو، هلو 2111سطح باغهای هسته دار استان اصفهان 
 تن می باشد. 11311شلیل می باشد.  میزان تولید میوه های هسته دار استان اصفهان 



 

 : مشخصات مرفولوژیک و فنولوژیک ارقام مختلف هلو4جدول 
 رقم                

 ویژگیها  
قلعه  آلبرتا زعفرانی

 انجیری جی اچ هیل شاهی)بلخی(

 اواسط فروردین ط فروردیناواس اواسط فروردین زمان گل دهی
دهه سوم 
 فروردین

 فروردیناواخر 

 اواسط مرداد اوایل شهریور اوایل تا اواسط مهر هفته اول مرداد هفته اول مرداد زمان برداشت

 پهن گرد گرد گرد گرد شکل میوه
 درشت خیلی درشت درشت درشت درشت اندازه میوه

 هسته چسبان سته جداه هسته چسبان هسته جدا هسته جدا وضعیت هسته
 زرد زرد سبز زرد نارنجی-زرد رنگ زمینه

 قرمز قرمز تیره قرمز قرمز پررنگ ارغوانی -قرمز رنگ روئین

 کرم زرد سفید سفید زرد رنگ گوشت میوه
 نرم سفت سفت نرم نرم سفتی بافت
 خیلی خوب خیلی خوب عالی عالی خیلی خوب طعم میوه
 خوب خوب خوب زیاد خوب عملکرد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
 هلوی زعفرانی                                                                          هلوی آلبرتا

 

 

     
 هلوی قلعه شاهی)بلخی(                               هلوی جی اچ هیل

 

 

 

 

 
 هلوی انجیری

 
 



 

 
 
 

 وژیک ارقام مختلف شلیل: مشخصات مرفولوژیک و فنول2جدول 
 رقم                

 کیوتا سان کینگ سان گلد ایندپندنس ویژگیها   

 دوم فروردین دهه دوم فروردین دهه دوم فروردین دهه دوم فروردین زمان گل دهی

 دهه سوم مرداد دهه سوم مرداد دهه اول مرداد دهه سوم مرداد زمان برداشت

 بیضی کشیده گرد گرد شکل میوه

 متوسط متوسط درشت متوسط اندازه میوه
 هسته جدا هسته جدا هسته جدا هسته جدا وضعیت هسته

 زرد زرد -سبز زرد بنفش-قرمز رنگ زمینه

 قرمز نارنجی ارغوانی -قرمز قرمز تیره رنگ روئین

 نارنجی نارنجی سفید زرد رنگ گوشت میوه
 سفت متوسط متوسط سفت سفتی بافت
 ترش شیرین عالی خیلی خوب ینترش شیر طعم میوه
 خوب خوب متوسط خوب عملکرد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

   
 

شلیل سان گلد                                                                  شلیل ایندپندنس  

 

 

 

 

 

     
شلیل کیوتا شلیل سان کینگ                                                                   

 
 

 
 
 
 



 

 
 : مشخصات مرفولوژیک و فنولوژیک ارقام مختلف زردآلو9جدول 

 رقم            
 ویژگیها 

شکر پاره 
تخم  آصفی اصفهان

 شمس السگردی مالیری نوری گردی

عادت رشدی 
 درخت

 عمودی نیمه گسترده گسترده عمودی گسترده گسترده گسترده

 زمان گل دهی
اوایل 

 فروردین
دهه سوم 

 اسفند
دهه دوم 

 اسفند
دهه سوم 

 اسفند

اواسط تا 
اواخر 

 فروردین

دهه سوم 
 اسفند

دهه سوم 
 اسفند

 اوائل  تیر  زمان برداشت
اواخر خرداد 

 اوائل تیر
 اواسط 
 خرداد

 اواخر خرداد 
اواخر 

خرداد تا 
 اوایل تیر

دهه سوم 
 خرداد

 اواخر خرداد

 وسطمت درشت درشت درشت متوسط درشت متوسط اندازه میوه
 گرد پهن پهن گرد گرد بیضی گرد شکل میوه

 زرد زرد زرد پر رنگ زرد کرم زرد رنگ زمینه
زرد کم 

 رنگ

 قرمز قرمز رنگ روئین
قرمز کم 

 رنگ
 قرمز ندارد

قرمز کم 
 رنگ

 قرمز

رنگ گوشت 
 میوه

 کرم روشن زرد زرد زرد زرد روشن زرد زرد

 ترش شیرین شیرین شیرین ترش شیرین شیرین ترش شیرین شیرین معطر طعم میوه
 متوسط متوسط پر بار  پر بار خوب عالی عالی عملکرد

 کم کم دارد دارد خوب خوب خوب سال آوری
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    
 زرد آلوی شکر پاره اصفهان                                                   زرد آلوی آصفی

 

 

 

 

 

       
زرد آلوی نوری                                                      زرد آلوی تخم گردی             

      
 

 



 

     
 زرد آلوی مالیری                                                      زرد آلوی السگردی

 

 

 
 زرد آلوی شمس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 : مشخصات مرفولوژیک و فنولوژیک ارقام مختلف گیالس8جدول 
 رقم                  

 ویژگیها    
 سیاه مشهد صورتی لواسان زرد دانشکده  تک دانه مشهد

 گسترده آویزان آویزان گسترده  عادت رشدی

 دهه دوم فروردین زمان گل دهی
اوایل تا اواسط 

 فروردین
 اواسط فروردین

اوایل تا اواسط 
 فروردین

 زمان برداشت
میوه اواخر خرداد 

 تا اوایل تیر
 اواسط خرداد اواسط تا اواخرخرداد رداداواسط خ

 درشت درشت درشت درشت اندازه میوه
 قلوه ای شکل قلوه ای شکل قلوه ای قلوه ای شکل میوه 
 قرمز جگری زرد زرد قرمز تیره رنگ زمینه

 - میوه قرمز نارنجی صورتی - رنگ روئین

 کرم سفید -کرم کرم صورتی رنگ گوشت میوه

 زرد دانشکده -لواسان تک دانه مشهد گیالس سیاه مشهد رد دانشکدهز ارقام گرده دهنده

 
 

 

     
 گیالس تک دانه مشهد                                                     گیالس زرد دانشکده

 

  



 

               
گیالس سیاه مشهد               گیالس صورتی لواسان                                                            

 
 فولوژیک و فنولوژیک ارقام مختلف آلبالو: مشخصات مر2جدول 

 رقم               
 ویژگیها  

آلبالوی 
 گیسی

آلبالوی بومی 
 اصفهان

آلبالوی مجاری 
 )بوترمو(

 مجاری آلبالوی
 )اردی جوبلیوم(

 آلبالوی مجاری
 )سیگانی مجی(

 افراشته افراشته مه گستردهنی گسترده افراشته عادت رشدی

 زمان گل دهی
اواخر فروردین 

تا اوایل 
 اردیبهشت 

دهه اول 
 اردیبهشت

دهه اول 
 اردیبهشت

 اواخر فروردین
دهه اول 
 اردیبهشت

 شهریور 11 اواخر تیر ماه اواخر تیر اواخر تیر زمان برداشت
اوایل تا اواسط 

 مرداد ماه
 متوسط متوسط کوچک کوچک کوچک اندازه میوه
 گرد گرد گرد گرد گرد شکل میوه

 قرمز قرمز ارغوانی -قرمز قرمز جگری قرمز جگری رنگ روئین

 قرمز قرمز قرمز قرمز قرمز رنگ گوشت میوه
 ترش ترش ملس ترش ترش طعم میوه
 متوسط زیاد زیاد کم متوسط عملکرد

 
 
 
 



 

 
 

    
 

 

   

    
 



 

 
 

 ارقام گوجه و آلو 
 گوجه سبز برقانی

 1/1گرم، وزن هسته حدود  11عادت رشدی عمودی، عملکرد درخت باال، میوه درشت،وزن میوه حدود 
 گرم، هسته به گوشت میوه چسبیده، زمان رسیدن اوایل مرداد ماه.

 

 
 

 گوجه سبز برقانی
 
 
 
 
 



 

 آلوی قطره طال
ترش و چسبیده، عادت رشدی گسترده، عملکرد درخت باال، اندازه میوه متوسط، هسته به گوشت میوه 

 ، زمان رسیدن اوایل مرداد ماه. شیرین

 
 

 آلوی قطره طال

 

 آلوی شابلون 

قابل  از اواخر مرداد ماه آلو شابلون . خوشمزه و آبدار است درشت ، میوه آن زرشکی، شابلون آلو
 .برداشت است 

 
 

 

 



 

 آلوی سانتاروزا
کیلو گرم  21ی با شاخه های عمودی ، عملکرد مبداء آمریکا، تاریخ رسیدن هفته آخر تیر، دارای رشد جام

گرم، رنگ میوه زرشکی با لکه های زرد رنگ، رنگ گوشت زرد، چسبیده، بافت میوه سفت و  12، وزن 
 آبدار .

 
 آلوی سانتاروزا

 
 
 

 آلوی استانلی
دا درخت پر رشد، بسیار بارور، میوه تخم مرغی شکل به رنگ ارغوانی، رنگ گوشت میوه طالیی، هسته ج

می باشد. خشک کرده یا کمپوت آن بسیار خوشمزه است. اواخر مرداد و اوائل شهریور می رسد. این رقم 
 خودگشن است.



 

   
 آلوی استانلی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل سوم:  ارقام میوه خشکبار 
 در کشور و استان اصفهانمیوه های خشکبار وضعیت سطح زیر کشت و تولید 

 
  3/21معادل  هزار هکتار  131حدود  کشور باغهای سطح هکتار میلیون 17/2حدود  از ،1311سال  در

و  بارور سطح به مربوط آن درصد  27/11مقدار  این از که داشته اختصاص خشک میوه های به درصد
فندق  ، 7/11گردو  ، 7/23بادام  ،  3/13پسته  سطح است. بوده بارور غیر سطح به مربوط درصد  33/11

 از اعم ) خشک میوه های باغ های سطح کل از درصد  13/1خشک  میوه های و سایر  3/1سنجد  ،1/2

 .می باشد ( بارور و بارور غیر
 درصد  1/3معادل  تن هزار 731حدود  ،1311سال  در باغبانی محصوالت تولید تن میلیون 21مجموع  از

 میزان شده، یاد سال در خشک میوه های تن هزار  731تولید  از .است بوده خشک به میوه های مربوط

 درصد 11/1خشک  میوه های سایر و 2/1سنجد  ، 1/3فندق  ، 1/33گردو  ، 1/21بادام  ، 7/3پسته  تولید

 متعلق کشور خشک میوه های تولید بیشترین .بودند داده تشکیل را خشک میوه های تولید میزان کل از

 درصد 1/2با  همدان و  3/7با  یزد  1/1با   فارس ،7/11با  خراسان رضوی ، 3/11با  کرمان استانهای به

 .اند اختصاص داده خود به را خشک میوه های تولید از درصد  1/13جمعاً  استان پنج این است. 
 

 
  0924سال  در خشک زیر کشت میوه های سطح توزیع : درصد9 شماره نمودار

 
و فندق  2331، پسته 3121، گردو 1212 هکتار شامل بادام  11127سطح میوه های خشک استان اصفهان  

تن  2332تن متعلق به بادام،  1171تن می باشد که  21122هکتار می باشد  تولید میوه های خشک استان  11
 تن مربوط به فندق می باشد.   13تن متعلق به پسته و  1111به گردو ، 

 



 

 : مشخصات مرفولوژیک و فنولوژیک ارقام مختلف بادام01جدول 
 رقم                  

 ویژگیها
 مامایی

 
 منقا
 

سفید 
 )کاغذی(

 ربیع

 
عادت رشدی 

 درخت
 عمودی گسترده عمودی گسترده

 متوسط گل خیلی زودگل خیلی زودگل نسبتا دیرگل گلدهی
 اواخر مرداد نیمه اول مرداد ل مردادائاو اواخر مرداد زمان برداشت

   درشت بزرگ اندازه میوه
 تخم مرغی تخم مرغی بیضی یتخم مرغ شکل میوه
 تخم مرغی تخم مرغی تخت کشیده تخت کشیده شکل مغز

 سنگی سخت بسیار نرم چوبی نرم سخت پوست چوبی

  53 -53 نسبت مغز به چوب
 53-53 درصد 33-86 درصد 33-86 درصد

 31-11 21 21 42 درصد مغزدوقلو
 27 37 - 32/31 درصد مغز

 خیلی خوب خوب بخیلی خو خیلی خوب بازار پسندی

 گرده دهنده
، شاهرود ربیع

21 
بادام سفید و 

 مامایی
 مامایی و سفید منقا و مامایی

 ندارد ندارد ندارد ندارد سال آوری
 0003 033 پر بار 0533 (kg/haعملکرد )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 : مشخصات مرفولوژیک و فنولوژیک ارقام مختلف بادام00جدول 
 رقم                  

 اویژگیه
09شاهرود   

 90شاهرود  
09 
 

08شاهرود   

 9شاهرود  

عادت رشدی 
 درخت

 عمودی گسترده عمودی نیمه گسترده گسترده

 خیلی دیرگل دیرگل دیرگل متوسط دیرگل دیرگل گلدهی
شهریور اوائل زمان برداشت شهریور اوائل اواخر مرداد  شهریور اوائل مرداد اواخر   

 متوسط کوچک  متوسط  اندازه میوه
 مستطیلی تخم مرغی کشیده پهن پهن شکل میوه
 تخت کشیده تخت کشیده تخت کشیده تخم مرغی تخت کشیده شکل مغز

 سخت نرم سخت نیمه سنگی نیمه سنگی پوست چوبی

 سخت درصد 83-83 درصد22 32 53-43 نسبت مغز به چوب

 کم 26 11-23 %12-31 2 درصد مغزدوقلو
 23 73 %31 %32 %31-31 درصد مغز

 خوب خوب بازار پسندی
پسندی خیلی 

 خوب
 کم خیلی خوب

 گرده دهنده
 17،13شاهرود 
 13و 

و  8شاهرود  شاهرود 21و 12 17شاهرود 
02 

، فرانیس3 ،  

  شاهرود

 سهند و شکوفه
 زیاد ندارد کم متوسط - سال آوری

 پر بار عملکرد
متوسط تا خیلی 

 پر بار
 متوسط 0803 متوسط

 
 
 



 

         
 بادام منقا                                  بادام سفید )کاغذی( م مامایی                              بادا

 
 

      
  12بادام شاهرود                                                بادام ربیع

 

 

    
 17شاهرود                  21بادام شاهرود 

 
 



 

     
 
 

 و ارقام گرد
 گردوی چندلر

درصد جوانه  12این رقم دارای عملکرد باال بوده و گلدهی آن به صورت جانبی می باشد به طوری که 
های جانبی به گل تبدیل می شوند. میوه آن درشت، بیضی شکل و قدرت رشد درخت متوسط بوده و 

ن مقاومت را به سرمای رعادت رشدی عمودی دارد. در بررسی های انجام شده در ایران این رقم بیشتری
 1431زمستانه نشان داده است. چندلر رقمی دیررس می باشد همچنین دیر برگده و دیر گل است. وزن میوه 

 Ronde و    Franquetteمی باشد. ارقام گرده دهنده 3141گرم ، درصد مغز  3413گرم ، وزن مغز 

Montignac  .می باشد 

 
 گردوی چندلر

 
 
 



 

 گردوی پدرو
درصد  31-11دارای باردهی جانبی و پر محصول می باشد که نسبت به ارقام دارای باردهی انتهایی این رقم 

های آن متوسط عملکرد باالتری دارد. از لحاظ مقاومت به سرمای زمستانه نیز مقاومت متوسط دارد. میوه
 رس و کیفیت میوه خوب می باشد.

 

 
 گردوی پدرو

 
 (   Ronde de Montignac)  گردوی روند مونتیگناک

این رقم یکی از ارقام گرده زای گردو می باشد که برای بسیاری ارقام مانند فرانکت و چندلر استفاده می 
شود. حساسیت به سرمای زمستانه در این رقم نیز متوسط می باشد. این رقم دارای میوه های کوچک)کمتر 

زمان ریزش گرده از اهمیت بسیار باالیی گرم( می باشد ولی با توجه به طول دوره گرده دهی و  1از 
گرم ، وزن  7411رقمی دیررس می باشد همچنین دیر برگده و دیر گل است. وزن میوه برخوردار می باشد. 

می  Ronde Montignacو    Franquetteمی باشد. ارقام گرده دهنده    3242گرم ، درصد مغز  3411مغز 
 باشد.

 
 گردوی مونتیگناک

 
 



 

 : ارقام ریز میوهفصل چهارم 
 در کشور و استان اصفهانمیوه های دانه ریز وضعیت سطح زیر کشت و تولید 

میوه  به درصد  3/11معادل  هزار هکتار  321کشور حدود  باغهای سطح هکتار میلیون   17/2حدود  از
 درصد  37/1و  بارور سطح به مربوط آن درصد  23/11مقدار  این از که داشته اختصاص دانه ریز  های

 و  2/1فرنگی  توت ، 1/1درختی  توت ، 3/12انگور  سطح است.  بوده بارور غیر سطح به مربوط
 دانه ریز میوه های سطح بیشترین .می باشد دانه ریز میوه های های باغ سطح کل از درصد  11/1تمشک 

 3/2با  آذربایجانغربی ،1 با خراسان  رضوی ،  3/1با  ، قزوین 7/22با  فارس های استان به متعلق کشور در
دانه  میوه های باغ های سطح از درصد 2/13جمعاً  استان پنج این است.  درصد 3/2با  همدان و درصد 

 .اند داده اختصاص خود به را ریز
 

 
  0924سال  در ریز زیر کشت میوه های سطح توزیع : درصد5 شماره نمودار

 
تولید  درصد   1/12معادل  تن بوده است که  میلیون  1/3ود حد ، 1311سال  در دانه ریز میوه های تولید

 توت ،1/1درختی  توت ، 2/17انگور دارای  این میزان ،  از .گیاهان باغی را به خود اختصاص داده است. 

میوه  تولید بیشترین  .دانه ریز می باشند میوه های تولید میزان کل از درصد  112/1تمشک  و  1/1فرنگی 
 خراسان رضوی  3/11با  همدان ، 1/11با  ین قزو ، 2/13با  فارس استانهای به متعلق کشور یزدانه ر های

 میوه های تولید از درصد   2/12جمعاً  استان پنج این است.  درصد  2/1با  آذربایجان شرقی و  2/11با 

 .اند داده اختصاص خود را به دانه ریز



 

 2111سطح انگور کاری در استان اصفهان   هکتار می باشد 2312سطح میوه های دانه ریز استان اصفهان 
 تن می باشد.  11111هکتار  و میزان تولید آن 

 
 
 

 انگور بی دانه قرمز
به شمار می آید ویکی از مهمترین  انگورمجلسی ارقام از بهترین. نیزنامیده می شود انگور کشمشی این رقم

ول خوشه ها نسبتاً بلند ودارای تراکم حبه ی متوسط است. ط ارقام برای تولید کشمش مرغوب بدون دانه
 ها بدون دانه وگرد بوده و ضخامت پوست آنها متوسط است. در خوشه است. حبه

 
 انگور بی دانه قرمز

 
 انگور فخری

رنگ  حبه هادرخوشه بیشتر،اندازه حبه ها بزرگ وبه شکل بیضی کشیده، تراکم رشدمتوسط، انگورفخری
 برخوردار است گوشت سفت بوده واز قند بیشتریو د می باشد.حبه ها دارای پوستسبزمایل به زر پوست

محصول آن زودرس بوده وبرای تهیه مویز وتازه خوری کاربرد  به شمار می آید. ارقام انگور دانه دار از
 . دارد

 



 

 
 انگور فخری

 
 
 
 

 انگور یاقوتی
 

ورهای بی دانه می باشد که به مصرف تازه خوری و از انواع انگ گروه انگورهای اروپاییاز  انگور یاقوتی
 123عدد حجم خوشه  231بطور میانگین تعداد جبه در خوشه  رسد.مشخصات میوه انگور یاقوتی قرمز می

 .است سانتی متر 11471   آن و طول 741 خوشه  گرم ، عرض 231و نیم سی سی، وزن 

 
 

 انگور یاقوتی
 
 



 

 انگور عسگری
 تراکم کوچک، ها اندازه خوشه متوسط، عملکرد نیمه عمودی، رشد عادت ،متوسط رشد با است رقمی

 به مایل روشن خیلی سبز به رنگ مرغی تخم ها حبه شکل نازک، بسیار ها پوست حبه متوسط، ها حبه

 کم. سفتی با آبدار میوه گوشت گرم ، 1/2حدود  سبک ها حبه وزن کوچک، ها اندازه حبه سفید،

 
 انگور عسگری

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل پنجم: ارقام میوه های نیمه گرمسیری
 

 ارقام انار
 

درصد کل   21معادل  هزار  هکتار   131سطح زیر کشت میوه های نیمه گرمسیر   1311سال  در
 ،  7/1نارنگی  ،  3/21پرتقال  ، 1/31زیر کشت خرما  سطح محصوالت باغبانی گزارش گردیده است. 

 ، 1/11انار  ، 7/1مرکبات  سایر ،  72/1نارنج  ، 1/1فروت  گریپ ،  2/3لیموشیرین  ،  3/3لیموترش 
 درصد  3/1گرمسیری  نیمه های میوه سایر و  3/11زیتون   3چای  ،1/1کیوی  ، 3/1خرمالو  ،  2/7انجیر 

 .می باشد گرمسیری نیمه میوه های باغهای سطح کل از
به میوه  مربوط درصد  31معادل  تن میلیون  1حدود  ، 1311سال  در باغبانی محصوالت تولید مجموع از

 نیمه میوه های تولید درصد آن متعلق به انار می باشد. بیشترین 7/13است که  بوده گرمسیری نیمه های

 جمعا ً استان دو این .است درصد  3/23با  فارس و   7/31با  مازندران استانهای به متعلق کشور گرمسیری

 .اند داده اختصاص خود به را گرمسیری نیمه میوه های تولید از درصد 12
 

 
  0924سال  در نیمه گرمسیر زیر کشت میوه های سطح توزیع : درصد4 شماره نمودار

 



 

 ،12، انجیر  1231هکتار انار  311هکتار شامل خرما  11212سطح میوه های نیمه گرمسیر استان اصفهان 
تن  111121تن می باشد که  113371رختان دانه دار هکتار می باشد.  تولید د 1171و زیتون  32خرمالو 

 متعلق به انار است. 
 

 انار نادری بادرود                      
 

گل دهی  دهه سوم  این رقم دارای درختانی با تاج گسترده، درختان متوسط الرشد، رقمی دیررس، 
سال آوری ندارد، متوسط عملکرد  پر بار،اردیبهشت تا اوایل خرداد، رسیدن میوه نیمه دوم آبان ماه، 

گرم، تاج  271 -311کیلوگرم، اندازه میوه بزرگ، شکل میوه گرد ، متوسط وزن میوه  31درختان بیش از 
مزه ملس، تیره، رنگ آب میوه قرمز،  رنگ دانه قرمزمیوه کوتاه، پوست ضخیم، رنگ پوست میوه قرمز،  

 معمولی انار یک، در حمل و نقل خیلی خوبقدرت  خوب، بسیارانبارداری  خاصیتندی عالی، بازارپس
 373گرم، تعداد دانه های داخل میوه  221گرم، وزن دانه های داخل میوه  111 وزن پوست، گرمی 311

درصد،  31درصد، آب میوه  32گرم ، درصد پوست میوه  31گرم، مقدار هسته  111عدد، میزان آب میوه 
 2/3آب میوه برابر  pHدرصد و  2/21جامد محلول در عصاره میوه  درصد، میزان مواد 3/3میزان اسیدیته 

 می باشد. این رقم با قلمه های خشبی براحتی تکثیر می شود.

 
 انار نادری بادرود



 

 انار ملس اصفهان
این رقم دارای درختانی با تاج گسترده، رقمی دیررس، پر بار، سال آوری ندارد، متوسط عملکرد درختان 

گرم، تاج میوه بلند،  271 -311دازه میوه بزرگ، شکل میوه دایره کشیده، متوسط وزن میوه کیلوگرم، ان31
ضخامت پوست متوسط، رنگ پوست قرمز روشن، رنگ دانه قرمز روشن، اندازه دانه بزرگ، آبدار، سختی 

حمل و قدرت  خوب، خیلی انبارداری  خاصیتندی خیلی خوب، بازارپسهسته متوسط، مزه میوه ملس، 
گرم، 221گرم، وزن دانه های داخل میوه 111 وزن پوست  گرمی 311 معمولی انار یک، در قل خوبن

گرم ، درصد پوست میوه  22گرم، مقدار هسته  111عدد، میزان آب میوه 321تعداد دانه های داخل میوه 
ر عصاره درصد، مواد جامد محلول د 3/3درصد، مقدار اسیدیته عصاره میوه   3/32درصد، آب میوه  31

 می باشد. این رقم با قلمه خشبی براحتی تکثیر می شود. 3/3آب میوه   pHدرصد،  1/11میوه 
  

 

 
 انار ملس اصفهان

 انار رباب نیریز
این رقم دارای درختانی با تاج گسترده،  رقمی دیررس، پر بار، سال آوری ندارد،  متوسط عملکرد  

زرگ، شکل میوه دایره ای ، تاج میوه کوتاه، پوست ضخیم، کیلوگرم، اندازه میوه ب 31درختان بیش از 
ندی عالی، مزه ملس، بازارپستیره، رنگ آب میوه قرمز تیره،  رنگ دانه قرمزرنگ پوست میوه قرمز ، 

وزن ، گرمی  311 معمولی انار یک، در حمل و نقل خیلی خوبقدرت  خوب، بسیارانبارداری  خاصیت
عدد، میزان آب  321گرم، تعداد دانه های داخل میوه  211اخل میوه گرم، وزن دانه های د 111 پوست 



 

درصد، میزان  1/32درصد، آب میوه  1/32گرم ، درصد پوست میوه  1/21گرم، مقدار هسته  177میوه 
می باشد. این  1/3آب میوه  pHدرصد و  21درصد، میزان مواد جامد محلول در عصاره میوه  2/3اسیدیته 

 خشبی براحتی تکثیر می شود.رقم با قلمه های 
 

 
 انار رباب نیریز

 انار قجاق قم
این رقم دارای درختانی با تاج عمودی تا گسترده، رقمی دیررس، سال آوری ندارد، متوسط عملکرد 

گرم، تاج  221-211کیلوگرم، اندازه میوه متوسط، شکل میوه دایره کشیده، متوسط وزن میوه  31درختان 
روشن تا صورتی، اندازه دانه  رنگ دانه قرمزست متوسط، رنگ پوست میوه قرمز ، میوه بلند، ضخامت پو

حمل و نقل قدرت  خوب، خیلی انبارداری  خاصیتندی خیلی خوب، ملس، بازارپسمیوه مزه بزرگ، 
گرم، تعداد  212گرم، وزن دانه های داخل میوه  111 وزن پوست  گرمی 311 معمولی انار یک، در خوب

 32گرم ، درصد پوست میوه  31گرم، مقدار هسته  171عدد، میزان آب میوه  322ل میوه دانه های داخ
 1/11درصد، میزان مواد جامد محلول در عصاره میوه  1/3درصد، میزان اسیدیته  31درصد، آب میوه 

 می باشد. این رقم با قلمه های خشبی براحتی تکثیر می شود.  2/3آب میوه   pHدرصد، 
 
 



 

 
 قم انار قجاق
 

 انار شیشه کپ فردوس
رقمی دیررس، پربار، سال آوری ندارد،  متوسط عملکرد ، این رقم دارای درختانی با تاج گسترده بوده

گرم،  211-321کیلوگرم، اندازه میوه بزرگ، شکل میوه دایره ای، متوسط وزن میوه  31درختان بیش از 
مزه ملس، ، رنگ دانه قرمزت میوه قرمز صورتی، دارای میوه ای با تاج بلند، پوست میوه ضخیم، رنگ پوس

یک میوه معمولی ، در حمل و نقل خیلی خوب انبارداری خیلی خوب، خاصیتندی خیلی خوب، بازارپس
 311گرم، تعداد دانه های داخل میوه  211گرم، وزن دانه های داخل میوه  111وزن پوست  گرمی آن 311

درصد،  31درصد، آب میوه  33گرم ، درصد پوست میوه  1/23ه گرم، مقدار هست 171عدد، مقدار آب انار 
  pHدرصد و مقدار  22درصد، میزان مواد جامد محلول در عصاره میوه 1/3میزان اسیدیته عصاره میوه  

 می باشد. این رقم به راحتی با قلمه خشبی تکثیر می شود. 1/3
 
 



 

 
 

 انار شیشه کپ فردوس
 

 انار ملس ساوه
درختان متوسط الرشد، رقمی دیررس، پربار، سال آوری ، رختانی با تاج گسترده بودهاین رقم دارای د

گرم،  211-311کیلوگرم، اندازه میوه بزرگ، متوسط وزن میوه  31ندارد، متوسط عملکرد درختان بیش از 
رنگ پوست میوه قرمز پر رنگ، پوست میوه شاداب و براق، ضخامت پوست میوه متوسط، رنگ دانه ها یا 
آریل قرمز، اندازه هسته متوسط، هسته سخت، رنگ آب میوه قرمز، مزه ملس و خوش طعم، قدرت 

وزن ، گرمی 311 معمولی انار یکنگهداری و انبارمانی بسیار خوب، قدرت حمل و نقل خیلی خوب، در 
میوه عدد، میزان آب 321گرم، تعداد دانه های داخل میوه 221گرم، وزن دانه های داخل میوه 111 پوست

درصد، مقدار اسیدیته  3/32درصد، آب میوه  31گرم، درصد پوست میوه  22گرم، مقدار هسته  111
می باشد.  2/3آب میوه   pHدرصد و   11درصد، مقدار مواد جامد محلول در عصاره میوه  1/3عصاره میوه 

 این رقم با قلمه خشبی براحتی تکثیر می شود.

 



 

 
 انار ملس ساوه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  ایرانی یا معمولی خرمالوی
 علت به و بوده مطبوعتر آن در ای ژله مواد و قند مقدار و روید می ایران مناطق از بسیاری در 

 تا 11 از متوسط بطور میوه عدد یک وزن و دهد می محصول بیشتر دیگر ارقام از محیط با سازگاری

 .است سانتیمتر 1 عرض و انتیمترس  1/1 -1/2 بطول پهن و گرد میوه . گردد می بالغ گرم 111
 
 

 
 معمولی خرمالوی

 
  فویوکاکیخرمالوی 

 رنگ و رسیدن به نزدیک آنرا میتوان بطوریکه است کم آن تانن مقدار و گلدن سیب شبیه آن میوه

 درخت یک محصول مقدار .است معروف سیبی خرمالوی به باغبانان میان در .نمود مصرف گرفتن

 و سیب شبیه گرد تقریباً آن شکل و سانتی متر 1 میوه طول. باشد می سال در 21-111 متوسط بطور
 تا 11 از میوه متوسط وزن .گردد می رنگ کم قرمز داده رنگ تغییر بتدریج و زرد ابتدا آن رنگ

 چنانچه .است کوچکتر مسن درختان در و تر درشت معموالً میوه جوان درختان در .باشد می گرم 211

 یک ، یابد می افزایش آن وزن و گردد می مطبوعتر و تر درشت میوه گردد منظم اریآبی تابستانها در



 

 رنگ هنوز میوه هاسایر که هنگامی فصل اوایل و بوده زیاد بذر و کوچکتر میوه دارای نوع این از رقم

 .آید می در ارغوانی قرمز رنگ به پاییز فصل در نوع این برگ رنگ گردد، می مصرف اند نگرفته

 
 فویوکاکیالوی خرم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل ششم: ویژه گیهای پایه های رویشی مهم درختان میوه دانه دار و هسته دار 
 
 

 پایه های سیب
 ( M9) 2مالینگ 

 .باشد می دنیا سراسر در کننده پاکوتاه های پایه ترین پراستفاده از یکی M9امروزه   
 بدون می گردد که پیوندگاه محل در متور ایجاد به منجر M9سیب گلدن دلیشس روی  پیوند

 بر پیوندی ارقام دهند.  می ادامه خود حیات به درختان پیوندی عارضه ای گونه هیچ

 همه که می کنند هرچند رشد استاندارد درختان درصد 30 الی 25 اندازه به M9 روی

 این وجود این با نیستند سطحی های ریشه دارای لزوماً   M9روی   بر پیوندی درختان

 و بوده شکننده M9 های ریشه و باشد. تنه نمی خشک و های فقیر خاک مناسب پایه
 با مرطوب های زمین مناسب M9دارد.  شکستگی از جلوگیری جهت قیم به احتیاج

 حتی و دارد یقه پوسیدگی به نسبت خوبی تحمل وجود این با نیست ناقص زهکشی

روی  پیوندی درخت .کند می تحمل کافی زهکشی در صورت را سنگین های خاک
M9 ریشه ها در برابر دمای پایین زمستان حساسند. .کند می پاجوش تولید 

 های شاخه و تنه روی بعالوه دارد حساسیت مومی شته آفت و آتشک بیماری بهاین پایه 

 باشد.  بیماریها و آفات سایر ورود محل تواند که می می آید وجود به  هایی زگیل آن

 که ای است شده تشکیل پیش از نابجای های ریشه تجمع محل واقع رد پوست زگیل

 هستند.  پربار و زودبارده بسیار M9 روی درختان .میشود دیده زگیل و متراکم صورت به

M9پایه کوتاه کننده مورداستفاده قرار  بیشترازسایرپایه هادرتمام دنیاهم به صورت پایه وهم به صورت میان
سال است. این پایه مقاومت 21تولید می کند طول عمردرختان روی این پایه حداکثرمی گیرد. پاجوش زیاد 

 خوبی به کلروز آهن نشان می دهد.

 
  ( M 26) 92پایه مالینگ 

 می تولید درختان استاندارد %11 تا %31 اندازه به درختانی و است جهان در ها پایه ترین رایج از یکی

 نمی تولید پاجوش. برخوردارند باالیی عملکرد و زودباردهی سط،متو استقرار از پیوندی درختان .کند

به شرایط بیش از حد  M26 پایه  .است حساس مومی شته و آتشک طوقه، پوسیدگی بیماری به. کنند
 آن تکثیر. کند می جذب خاک از کمتری کلسیم ها گزارش برخی براساسرطوبت متحمل است.  



 

درختان بر روی پایه  .شود می ایجاد درخت روی تنه پوستی زگیل تعدادی گاهی و است راحت نسبتاً
M26   در خاکهای خوب زهکشی شده نیاز به قیم ندارد. با وجود این ارقامی که به رشد قوی روی این پایه

تمایل نشان می دهد نیاز به قیم دارند. این پایه به سرمای زمستانه مقاومت بیش تری دارد. این صفت 
)دیر بیدار شدن جوانه ها  واسط زمستان و همچنین شکست دیرهنگام خواب جوانه هامقاومت به سرمای ا
 به ارث برده است. این پایه به کلروز آهن حساس است. M16 در بهار( را از والد 

 
 ( M7) 9پایه مالینگ 

درصددرختان بذری سیب تولید می کندومتحمل به اکثر بیماری  11-21این پایه درختانی بااندازه 
وسازگارترین پایه به انواع وسیعی ازخاک هاواقلیم هامی باشد اما مهم ترین عیب آن تولید پاجوش زیاد ها

 .می باشد

 عملکرد زودباردهی، بر عالوه. دهد می نشان خوبی سازگاریبه ویژه خاکهای آهکی  ها خاک انواع با

 تحمل و کند می پاجوش دتولی. است مقاوم آتشک و طوقه پوسیدگی به پایه این. دارد نیز باالیی

 بسیار های زمستان دارای که اروپایی کشورهای برخی در خاطر این به. ندارد را سرد بسیار های زمستان

 که است داده نشان اروپا در ها آزمایش برخی .شود نمی توصیه هستند، برف پوشش و بدون سرد

 اول سال ده در و دارد کمتری پتاسیم جذب قدرت M7 .است بوده کمتر MM106 از آن عملکرد

 های پایه از با احتیاط که ایرانی باغداران نزد رسد می نظر به. کند می تولید سبکی نسبتاً محصول رشد

 کننده کوتاه های پایه از تر راحت کننده پاکوتاه نیمه پایه یک عنوان به  M7کنند،  می استقبال رویشی

 قطعاً ایران های خاک وضعیت با  M7 سازگاری هاینک ضمن. گیرد قرار پذیرش مورد M26و  M9نظیر 

 .باشد می رایج های رویشی پایه سایر از بیشتر
در خزانه به سبب داشتن شاخه های دوکی با پوست قهو ه ای روشن ، حاشیه ی برگهای موجی و 

 .فرورفتگی های عمیق با گوشوارک های کوچک و عدسکهای سفید رنگ قابل تشخیص است
 

 (  MM106) 012تون پایه مالینگ مر
 روی پیوندی رقم از کوچکتر اندکی پیوندی رقم های میوه اندازه و بوده باال عملکرد وری دارای بهره

M9 به و متحمل نسبتاً زمستان سرمای به کند، می تولید کمتر پاجوش خوبی دارد، استقرار. بود خواهد 

 فرنگی گوجه حلقوی لکه وسویر و طوقه، آتشک پوسیدگی به .است متحمل حدی تا نیز خشکی

 استاندارد یا پایه بذری درختان سوم دو به گاهی MM106 روی پیوندی درختان اندازه. است حساس



 

ندارد.  قیم به نیاز. پس از استقرار دارد حساسیت ناقص زهکشی دارای و خیس های خاک به. رسد می
 به کلروز آهن مقاومت متوسط نشان می دهد.

 ( MM111)  000پایه مالینگ مرتون 
 به نسبت و خوب بوده درخت استقرار. باشد می استاندارد و بذری پایه درختان % 11 درخت اندازه

 آن بالغ درختان ولی شود می شروع دیر درخت باردهی. دارد خوبی سازگاری خاک متفاوت شرایط

. است متحمل حدی تا زمستان سخت سرمای به کند می تولید پاجوش اندکی. دارند باالیی عملکرد
 به نسبت MM111 دارد. حساسیت تاج و طوقه پوسیدگی به نسبت شود که می دیده مواقع بعضی

 اما به کلروز آهن خیلی حساس است. دارد خوبی تحمل خاک خشکی

 

 
 

 و به پایه های گالبی
 ( Pyrodwarfپایه پیرودوارف ) 

 Bonne Louise dAvranchesشک( و ) مقاوم به آتold Home گالبی  ازتالقی بین پیرودوارفپایه  
بدست آمده است. نسبت به آتشک مقاوم است. تکثیر آن آلمان در   Geisenheim در)سهولت ریشه دادن(

تولید % پایه بذری گالبی 11 -%71و در حدود  Quince Aبراحتی صورت می گیرد. درختانی بزرگتر از 
ی است درختان روی این پایه در سال دوم و سوم به می کند. یک پایه مناسب برای جایگزینی با پایه بذر



 

باال نسبت به پایه های به مقاومت  pHباردهی می رسند. استقرار خوبی دارد. در برابر خاکهای آهکی و 
 بیشتری نشان می دهند. نسبت به سرمای زمستان مقاومت دارد. 

 
 زالزالک

ناسازگاری دارد و بنابراین، از میان پایه ای  گالبی پایه پاکوتاه کننده محسوب می شود و با برخی از ارقام 
به حساب می  بهاین پایه یکی از پایه های مناسب برای درختان  .شود استفاده باید اولدهمگالبی  مثل رقم

 آید.

 
 گالبی از نظر قدرت پاکوتاه کنندگی با پایه های رویشی و بذری گالبی و سیب پیرودوارف مقایسه پایه 
 ( Quince Cسی )  پایه کوئینس

خیلی پاکوتاه است و تولید درختانی کم ارتفاع می نماید غالب ارقام گالبی روی این پایه زودبارده هستند 
 در مقابل سرما دوام کمتری دارند. Q.Aاین پایه نسبت به 

ه   ای     PQBA29به    پ
سبت به سایر پایه های رویشی این پایه قدرت رویشی خوبی دارند و در برابر زیادی آهک و کلروز آهن ن  

کوئینس حساسیت کمتری دارند. از این پایه در اکثر مناطق میوه کاری دنیا استفاده می شود. در ایران در 
 شرکت کشت و صنعت مغان از این پایه برای احداث باغهای گالبی استفاده شده است. 

 
 پایه های گیالس و آلبالو

ارتفاع درخت (  P. cerasus × P. canescens رقم گالبی ) حاصل تالقی دو Gisela 5پایه گیالس 
مقاوم به سرما، متحمل به خاک های  پر بار و زود رس)ازسال سوم میوه میدهد( متر)پا کوتاه(  3بالغ 

 نیاز به آبیاری منظم ،اطراف درخت باید عاری ازعلف هرز باشد. ؛ ویروسبه مقاوم  سنگین،
 



 

 
 
 

 Gisela 6پایه گیالس  

متر)نیمه پا  3ارتفاع درخت بالغ ( P. cerasus × P. canescensپایه حاصل تالقی دو رقم گیالس ) این 
،دارای استحکام خوب در خاک ،دامنه وسیعی از خاک ها را تحمل  شروع باردهی از سال سوم کوتاه( ،

تر نسبت به می کند حتی خاک های سنگین، مقاوم به ویروس گیالس، نیاز به آبیاری منظم )حساسیت کم
Gisela 5 ) .اطراف درخت باید عاری ازعلف هرز باشد  

 ( GF677 )پایه دورگ هلو بادام 

مقاومت قابل  تحمل متوسطی به شرایط غرقابی دارد، ،برای ارقام هلو و بادام و آلوهای ژاپنی مناسب
 قاومت به کلروزم، وجود داردخیلی حساس به نماتد، احتمال زیاد شکستگی محل پیوند  توجهی به آهک،

سازگار با اکثر اقلیم های کشور ایران بجز : بسیار عالی، نقاط مناسب برای کشت خوب، مقاومت به خشکی
  .پایین pHونقاط مرطوب 

 
 
 

 منابع مورد استفاده
 
( آمار نامه 1312) .عبدشاه،ه  ر ، و  حسینپور، ف،  ح ، حاتمی، ح ، عبادزاده، قلیزاده، :احمدی، ک ، -1

 زی ، محصوالت باغبانی ، جلد سوم. وزارت جهاد کشاورزی.کشاور
 .( آمار نامه کشاورزی ، محصوالت باغبانی ، جلد سوم. وزارت جهاد کشاورزی1311بی نام ) -2
 ( آمار نامه محصوالت باغی استان اصفهان ،سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان.1311بی نام ) - 3
 اغی )امنیت و سالمت غذایی( موسسه اصالح و تهیه نهال و بذر.( معرفی ارقام ب1313بی نام )  -3
. ژرم پالسم سیب بومی ایران مرفولوژیکی و ارزیابی ،جمع آوری ،شناسایی( 1313)محسن، پیرمرادیان -1

 )استان اصفهان(. گزارش نهایی. بخش تحقیقات باغبانی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر.

 فریک آنزیم فعالیت( 1311، ناصری لطفعلی، عبداللهی حمید و شهابی علی اصغر )محسن، پیرمرادیان -2

 سیب های پایه در کمبود آهن از ناشی سبزروی به تحمل ارزیابی برای روشی ریشۀ ردوکتاز کیلیت

Malus domestica Borkh.).) 211-3221ص 3 شمارة. ایران باغبانی مجله علوم . 



 

( مشخصات ارقام جدید پیش تکثیری، بخش تحقیقات باغبانی موسسه 1311پیر خضری، محی الدین)  -7
 تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر.

( بررسی سازگاری و مقایسه خواص کمی و کیفی ارقام  جدید آلبالو در شرایط 1311)قاسمی، ایوبعلی  -1
 یه نهال و بذر.بخش تحقیقات باغبانی موسسه تحقیقات اصالح و ته اقلیمی اصفهان. گزارش نهایی.

 کلسیم کلرور اثر و کوشیا و اسپادونا ارقام گالبی برداشت زمان بهترین تعیین( 1312نیکخواه، شهره ) -1

 .کشاورزی مهندسی و فنی تحقیقات موسسه، گزارش نهایی، آن انباری خواص بر
 تعدادی ثبت و شناسایی( 1311)همتی مرتضی،و  داریوش ایوبعلی، فتحی  قاسمی ،حمید، عبداللهی -11

  گزارش نهایی، بذر. خصوصیات مورفولوژیک از استفاده با کشور گالبی تجاری و بومی ارقام از

 نهال. تهیه و اصالح تحقیقات باغبانی موسسه تحقیقات بخش
. کشور گالبی کلکسیون ارقام زایشی و رویشی صفات تکمیلی ارزیابی( 1311) عبداللهی، حمید -11

 علوم باغبانی. موسسه تحقیقات  تحقیقات شبخ  گزارش نهایی، بذر
( ارزیابی کمی و کیفی بعضی از ارقام و 1311موسوی س ا، فتاحی مقدم م ر، زمانی ذ، و ایمانی ع، )– 12
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