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 مقدمه 
جزء  باشد. اين محصولمی ايران دنیا از جمله در كشور یهای مهم در بسیاری از كشورهاگالبی يکی از میوه

با  .هايی است كه به علت ارزش غذايی، عطر و طعم دلپذير همواره مورد توجه مصرف كنندگان بوده است میوه
های بسیار بیشتری در های نسبی كشت گالبی از نظر مديريت باغ و تنوع موجود در كشور، پتانسیلتوجه به مطلوبیت

  .(1394زمینه كشت، پرورش و صادرات اين محصول به بازارهای جهانی در كشور ما موجود است )عبدالهی، 
کتار برسد، اما آمار نشان تن در ه 91های گالبی ممکن است تا دهد كه عملکرد باغهای مختلفی نشان میگزارش

 است اين میزاندهد كه عملکرد اين محصول در بسیاری از كشورها و مخصوصاً كشور ايران بسیار كمتر از می
، ايران از لحاظ سطح زير كشت 2116بر اساس آمار سازمان خواربار جهانی در سال . (1393)عرفانی و همکاران، 

عملکرد در هکتار در رتبه بیست و نهم دنیا قرار دارد، بر اساس آمار اين  گالبی در رتبه هشتم ولی از لحاظ میزان
يکی از . (FAO, 2016) تن در هکتار بوده است 21/17و  21/14سال، متوسط عملکرد در ايران و جهان بترتیب 

 اندبیان كردهارقام از جمله پائین بودن تولید اين های ژنتیکی ارقام های گالبی را ويژگیبودن عملکرد باغ علل پايین

بااليی ژنتیکی از پتانسیل مناسب كه و ارقام  هابنابراين، شناسايی و انتخاب ژنوتیپ ،(1393)عرفانی و همکاران، 
  .دباشبرخودار باشند دارای حائز اهمیت می

ل در ايستگاه . اين ارقام به مدت چندين سااندهای اخیر تعدادی از ارقام گالبی اروپايی وارد كشور شدهدر سال
زمان  و دارای مشخصات كمی و كیفیی كهريز مورد مطالعه قرار گرفتند. ارقام مورد مطالعه نتحقیقات باغبا

توانند جهت ، میكه بعضی از اين ارقام به دلیل  عملکرد و بازارپسندی مطلوب بودندرسیدگی میوه متفاوتی 
های اين ارقام بطور خالصه ذكر شده ر زير ويژگیگسترش كشت گالبی در كشور مورد استفاده قرار گیرند. د

  است.
 
 
 
 

 



 Abate Fetel                رقم ابت فتل
منشا آن فرانسه بوده، ولی بیشتر در ايتالیا 

در و بخاطر كیفیت باالی میوه،  شودكشت می
و در سطح  گسترش فراوانی داشته اين كشور

. عالوه بر (1392)هناره،  شودوسیعی كشت می
لیا، در كشورهای شیلی، فرانسه، يونان و ايتا

 باشدآرژانتین هم جزء ارقام تجاری می

(Anonymous, 2011) در مطالعه چندين .
رقم گالبی در ايستگاه باغبانی كهريز ارومیه 
اين رقم جز ارقامی با باردهی باال بود. زمان 
رسیدگی میوه در شرايط اقلیمی ارومیه در دهه 

از انبارمانی بااليی  وهمی بوده واول مهرماه 
پوست  ،باشد. دارای میوه كشیدهبرخوردار می

بوده میوه در زمان رسیدگی زرد متمايل به سبز 
 ;1393)آتشکار،  باشدطعم میوه شیرين می و

-اين رقم حساس به آتشک می .(1396هناره، 

ارقام از  (.Anonymous, 2011)باشد 
یا، توان به كوشدهنده برای اين رقم میگرده

-دوينو  تريومف زويلیامز، پاكام ،بوره بوسک

پور و اسماعیل) اشاره نمود كومیسدو
   .(;Anonymous, 2011همکاران

 

 

 

 



 Packham's Triumph     تریومف زپاكامرقم 
منشا آن كشور استرالیا بوده و از ارقام رايج و تجاری در 

 دار استباشد، بطوريکه از ارزش بااليی برخوراين كشور می
. عالوه بر استرالیا در كشورهای شیلی، ( 1396)هناره، 

نیوزلند، آرژانتین و ايالت اورگان آمريکا از ارقام تجاری 
. جزء ارقام پر محصول (Anonymous, 2011) باشدمی

رقم گالبی در ايستگاه باغبانی  13بطوريکه در كشت  بوده
طی چندين  كهريز ارومیه دومین عملکرد را در بین ارقام در

سال نشان داد. زمان رسیدگی در شرايط آب و هوايی ارومیه 
رس است. باشد و جز ارقام متوسطنیمه دوم شهريور می

پوست میوه در زمان رسیدگی دارای رنگ زرد كم رنگ، 
 ;1393)آتشکار،  باشدبافت میوه نرم، آبکی و شیرين می

 از قدرت حمل و نقل و نگهداری خوبی (.1396هناره، 
-اين رقم به بیماری آتشک نسبتاً حساس می است.برخوردار 

گزارش شده است كه اين (. Anonymous, 2011)باشد 
رقم نیاز سرمايی كمتری نسبت به اكثر ارقام گالبی اروپايی 

توان بنابراين در مناطقی كه زمستان كوتاهی دارند می ،دارد
رای دهنده بارقام گردهاز (. Jackson, 2003كشت نمود )
و لويیزبون  كومیسدودوينتوان به كنفرنس، اين رقم می

، پور و همکاران)اسماعیل اشاره نمود
1396Anonymous, 2011;.)   

 

 

 



  كومیسدودوینرقم 
 Doyenne du Commice 

(Decandel Comizio)   
قرن نوزدهم سط فرانسه و در اوا دراين رقم 

يکا در كشت اين رقم در آمر .گزينش شده است
های اورگان و كالیفرنیای ساحلی و همچنین در ايالت

اروپای غربی از جنوب انگلستان تا ايتالیا گسترش پیدا 
میوة اين رقم (. Jackson, 2003)كرده است 

شیرين و برای فرآوری مخصوصاً آب میوه كامالً 
در آن  تاريخ تقريبی رسیدگی میوهمطلوب بوده و 

شهريور ماه است. اوايل  شرايط آب و هوايی ارومیه
سبز متمايل به در زمان رسیدگی رنگ پوست میوه 

های از رنگ قرمز  زرد و يکنواخت و گاهاً رگه
آيد.  متمايل به میخکی بر روی آن به وجود می

گوشت میوه سفید رنگ، با طعم شیرين و كمی 
)آتشکار،  باشد اسیدی پرآب و با عطر ماليم می

یت نگهداری میوه در قابل  (.1396هناره،  ;1393
گزارش شده است  شرايط مطلوب انبار نسبتاً باالست.

ساعت( دارد  611كه اين رقم نیاز سرمايی كمتری )
(Jackson, 2003 .) نسبتاً متحمل به آتشک است
(Anonymous, 2018) .دهنده برای از ارقام گرده

تريومف، ويلیامز مزتوان به كنفرنس، پاكااين رقم می
 . (Anonymous, 2018) اشاره نمود و لويیزبون

 

 

 



 Beurre Hardy    هاردیبوره  رقم
فرانسه گزينش شده  هم دراين رقم 

در كالیفرنیای بصورت تجاری . است
آمريکا، بلژيک، فرانسه، هلند، پرتقال و 

 شودآفريقای جنوبی كشت می
(Anonymous, 2011.)  درخت دارای

مورد در بین ارقام باشد. رشد قوی می
مطالعه از عملکرد پايینی برخوردار بود. 

پوست  ،شکل میوه گالبی متمايل به گرد
، میوه خرمايی جذاب، میوه آبدار و نسبتاً

 رسدشیرين و در دهه دوم شهريور می
قابلیت  (.1396هناره،  ;1393)آتشکار، 

نگهداری میوه در شرايط مطلوب انبار 
جزء ارقام حساس به خوب است. نسبتاً 

 ,Anonymous)باشد شک میآت

دهنده برای اين رقم از ارقام گرده (.2011
-)اسماعیلتوان به درگزی اشاره نمود می

     (.1396، پور و همکاران
 

 

 

 

 

 



 Conference            كنفرنس رقم
منشا اين رقم انگلستان بوده، بصورت 
تجاری در كشورهای آرژانتین، انگلستان، 

تالیا، فرانسه، هلند، نیوزلند، بلژيک، شیلی، اي
قبرس اسپانیا، سوئیس، تركیه، آمريکا و 

 (.Anonymous, 2011) شودكشت می
در اين كنفرنس رقم میوة پرآب و شیرين 

در میان مصرف كنندگان محبوبیت كشورها 
خاصی داشته و در طول زمستان قابل عرضه 

دهه اول زمان رسیدن میوه  .به بازار است
 لیت نگهداری میوه باالستو قاب مهرماه

(Jackson, 2003) .ای دراز با دارای میوه
رنگ پوست میوه سبز گردن نازک، 

كمرنگ، گوشت میوه نرم پرآب، شیرين و 
 ;1393)آتشکار،  باشد كامالً سفید رنگ می

جزء ارقام حساس به آتشک   (.1396هناره، 
 (.Koski and Jacobi, 2014)باشد می

توان به ه برای اين رقم میدهنداز ارقام گرده
-دودوينو  تريومف، ويلیامز، لويیزبونمزپاكا

 ,Anonymous) اشاره نمود كومیس

2011.)   
 

 

 

 



  Nart           نارت رقم
از مشخصات بارز اين رقم، رنگ 

ای شاخه سال جاری، رشد عمودی قهوه
بطوريکه دارای  ،بزرگ ها، میوهشاخه

ین ارقام مورد ترين میوه در ببزرگ
تعداد میوه در درخت كم و . مطالعه بود

باشد. از عملکرد پايینی برخوردار می
، طعم رنگ میوه زرد متمايل به قرمز

 هو زمان رسیدگی ده میوه نسبتاً شیرين
 ;1393)آتشکار،  اول مهر ماه است

میوه اين رقم از قدرت  (.1396هناره، 
حمل و نقل و انبارمانی بااليی برخوردار 

میزان تحمل اين رقم به باشد. می
از  بیماری آتشک گزارش نشده است.

توان دهنده برای اين رقم میارقام گرده
 به رقم درگزی اشاره نمود

 

 
 
 
 

 



 Williams (Bartlett)  رقم ویلیامز یا بارتلت   
گزينش  تانقرن هیجدهم در انگلساين رقم در اواخر 

. در بیشتر نقاط دنیا گسترش يافته و بصورت گرديد
های كالیفرنیا، اورگان تجاری بیشتر در آمريکا در ايالت

كشت و همچنین در مناطق گالبی خیز ايتالیا و واشنگتن 
 ,Jackson, 2003; Anonymous) شده است

طر پرآب با ع، میوه درخت دارای رشد عمودی (.2011
فرآوری  هدر صنعت برای تهیه آب میوه و غیر مشخص و

رنگ پوست  ،در انتها گرد وشکل میوه گالبی شود.  می
گوشت آن قندی،  ،قرمز كم رنگ زرد بعضاً با رگهمیوه 

زمان رسیدگی نرم، لطیف، معطر و شیری رنگ است. 
هناره،  ;1393)آتشکار،  باشدمیوه دهه اول مهر ماه می

كامل فاقد قدرت  گیم در صورت رسیداين رق (.1396
انبارمانی است اما در صورت برداشت در زمان مناسب 

توان آن را در انبار سرد نگهداری نمود برای چند ماه می
 811)اين رقم نیاز سرمايی نسبتاً زيادی (. 1394)عبدالهی، 

دهنده از ارقام گرده .(Jackson, 2003) داردساعت( 
میوه اشاره نمود به درگزی و شاهتوان برای اين رقم می

گزارش شده است كه  (.1396پور و همکاران، )اسماعیل
 كنداين رقم تا حدودی تولید میوه پارتنوكارپ می

(Jackson, 2003.) اين رقم نیز حساس به آتشک می-

      (. Jackson, 2003باشد )

 

 



 Red Bartlett            بارتلت قرمز رقم 

(Williams Rouge)    
اين رقم يک كلونی از رقم ويلیامز می 

از ايالت  Zillah در شهر 1938در سال كه باشد، 
مثل رقم ويلیامز واشتگتن آمريکا معرفی شد. 

كالیفرنیا، اورگان و واشنگتن  بیشتر در سه ايالت
 است فقط ويلیامزبه بسیار شبیه  شود.كشت می

رمز در اين رقم پوست میوه در زمان رسیدگی ق
مثل ويلیامز رشد  با رگه های زرد رنگ است.

رويشی عمودی دارد. تفاوت ديگر دو رقم در 
رنگ شاخه فصل جاری می باشد كه در بارتلت 

ای است. شکل قرمز رنگ شاخه متمايل به قهوه
میوه مثل رقم ويلیامز بوده و زمان رسیدگی میوه 

)آتشکار،  باشدمانند بارتلت، دهه اول مهرماه می
اين رقم مانند رقم بارتلت  (.1396هناره،  ;1393

در شرايط مطلوب سردخانه، چند ماه قدرت 
دهنده برای اين از ارقام گردهنگهداری دارد. 

-دودوينتوان به درگزی، كنفرنس، رقم می

اين رقم نیز  و لويیزبون اشاره نمود. كومیس
 مانند رقم بارتلت حساسیت زياد به آتشک دارد

(Koski and Jacobi, 2014) . 

 

 
 



 Beurre Bosc                  بوسک رقم بوره

(Kaiser)  

منشا اين رقم فرانسه يا بلژيک بوده، در اروپا، 
 بريتیش كلمبیا و انتاريو كاناداهای استرالیا، ايالت

غرب آمريکا )كالیفرنیا، های شمالو ايالت
 شودكشت میواشنگتن و اورگان( 

(Anonymous, 2011).  میوة اين رقم با
داشتن شکل هرمی منظم قابل تشخیص است. میوة 
ترد و پرآب اين رقم مناسب مصرف بصورت 

خوری و فرآوری است. زمان رسیدن میوه در  تازه
و از قدرت نگهداری  ماه بوده دهه اول مهر ارومیه
زرد با رنگ پوست میوه  برخوردار است. بااليی

ای با  ید شیشه، گوشت میوه سفهای زنگارلکه
–دار، پرآب با طعم ترشای ريگ بافت تا اندازه

 ;1393)آتشکار،  باشدشیرين و عطر ماليم می
اين رقم خیلی حساس به آتشک  (.1396هناره، 

-از ارقام گرده. (Jackson, 2003باشد )می

توان به درگزی اشاره دهنده برای اين رقم می
 (1396پور و همکاران، )اسماعیلنمود 

 

 



  Mellinaملینا                       رقم 
منشا اين رقم ايتالیا بوده كه در سال 

 و Williamsتلقیح بین دو رقم از  1916
Beurre Clairgeau   بوجود

میوه گالبی  .(Morgan, 2003)آمد
زمان رسیدگی میوه در اواخر  ،شکل

و از انبارمانی بااليی برخوردار  شهريور
ر زمان رسیدگی نسبتاً میوه د باشد.می

های قرمز شیرين، دارای رنگ زرد با لکه
است. در بین ارقام مورد مطالعه دارای 

 ;1393)آتشکار،  بیشترين عملکرد بود
دهنده برای از ارقام گرده (.1396هناره، 

اشاره  كومیسدودوينتوان به اين رقم می
میزان . (Anonymous, 2018)نمود 

ری آتشک گزارش تحمل اين رقم به بیما
 نشده است.

 

 
 

 

 



 لیکلرکجنرال رقم 
  General Leclerc 

در اواسط قرن اين رقم اولین بار 
در فرانسه معرفی شد. دارای بیستم 

پوست سخت و در زمان رسیدگی زرد 
ای، گوشت متمايل به سبز با نقاط قهوه

آن سفید، ترد و آبدار، دارای شیرينی 
یفی برخوردار كم و از بازار پسندی ضع

باشد. میوه به شکل گالبی كوتاه و می
 اولنامنظم و زمان رسیدگی میوه نیمه 

 ;1393)آتشکار،  باشدشهريور می
در شرايط مطلوب  (.1396هناره، 

سردخانه، از قدرت نگهداری نسبتاً 
-دوين رقمخوبی برخوردار می باشد. 

دهنده خوبی برای اين گرده كومیسدو
 ,Anonymous)باشد رقم می

میزان تحمل اين رقم به  . (2018
 بیماری آتشک گزارش نشده است.

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 مشخصات میوه ارقام گالبی برخی  -1جدول 

 رقم
طول 
 میوه

)cm( 

قطر 
 میوه

)cm( 

وزن 
 میوه

)gr ( 
pH 

اسیديته 
)gr/100ml ( TSS 

 سفتی میوه

)kg/cm(2 

در  عملکرد درخت
سال هشتم بعد از 

 كشت 
)kg ( 

 79/1 76/4 6/14 241/1 91/4 4/177 4/6 7/11 لابت فت

 16/7 49/1 8/12 263/1 68/4 1/116 4/1 7 دوين دو كومیس

 8 17/4 7/13 236/1 91/4 7/111 1/1 7 پاكامز تريومف

 4/4 36/4 16 238/1 88/4 4/162 4/7 6/7 بوره هاردی

 17/1 18/4 8/14 248/1 74/4 3/113 3/6 1/8 كنفرنس
 46/3 13/6 9/13 311/1 46/4 7/221 6/7 2/8 نارت

 27/4 74/3 8/13 274/1 14/4 111 3/7 3/8 بارتلت

 42/8 71/4 16 249/1 82/4 177 7/7 8/8 ملینا

 13/4 1/4 11 211/1 73/4 8/167 6 6/7 بارتلت قرمز

 31/1 73/4 7/14 268/1 68/4 8/131 1/6 3/6 لیکلرکجنرال 

 38/3 33/4 2/11 229/1 87/4 8/113 3/6 4/8 بوره بوسک

 
 توصیه

دارای  ملیناو  فتلابت، تريومفپاكامز، كومیسدودوينبا توجه به اينکه در بین ارقام مطالعه شده، ارقام 
و  كومیسدودوين توان از دو رقمبازارپسندی خوب و عملکرد باالتری نسبت به ارقام ديگر بودند، بنابراين می

بعنوان ارقام نسبتاً ديررس جهت گسترش كشت و  ملیناو  فتلابترس و از ارقام میانبعنوان ارقام  تريومفپاكامز
سازگاری اين ارقام انتخابی در مناطق مختلف كشور شود كه پیشنهاد می احداث باغات جديد گالبی استفاده نمود.

 مورد مطالعه قرار گیرد.
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