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مقدمه 

بخش تحقیقات باغبانی همزمان با تاسیس موسسه اصالح و تهیه نهال و بذر تحت عنوان اداره بررسی های باغبانی 
فعالیت خود را در کرج آغاز نمود. هدف از تاسیس این اداره در ابتدا بررسی و ازدیاد میوه، سبزی وگل وگیاهان زینتی 
بوده است. این اداره در سال 1350 تحت عنوان بخش تحقیقات باغبانی به فعالیت های خود ادامه داد. از سال 1374 
براساس تنوع ویژگی های محصوالت مورد بررسی، بخش تحقیقات باغبانی به 7 واحد تحقیقاتی مجزا تفکیک شده و به 
منظور پیشبرد وگسترش تحقیقات این محصوالت، تعداد ایستگاه ها به 27 ایستگاه افزایش یافت. در سال های 1357، 
1371، 1372، 1375 و 1381 به ترتیب بخش تحقیقات سبزی و صیفی، موسسات تحقیقات پسته، خرما و مرکبات 

و مرکز ملی گل و گیاهان زینتی نیز از این بخش جدا و فعالیت خود را به طور مستقل آغاز کردند.
در حـال حاضـر عمـده فعالیتهـای تحقیقاتی بخـش باغبانی عبارتند از: شناسـایی، جمـع آوری و بررسـی بر روی 
گونه هـا و ژنوتیپ هـای بومـی ایـران بـه منظـور بهره گیـری از منابـع ژنتیکـی در برنامه هـای اصالحـی، تولیـد ارقـام 
پرمحصـول بـا خصوصیـات مطلـوب، انتخـاب ارقام تلقیح کننده مناسـب، دسـتیابی بـه پایه های مقاوم بـه تنش های 
محیطـی، بررسـی سـازگاری ارقـام داخلـی و خارجـی در مناطـق مختلـف کشـور، بکارگیـری تکنیک هـای جدید و 
پیشـرفته اصالح نباتـات بـا اسـتفاده از مواد موتاسـیون زا و مهندسـی ژنتیک در ایجـاد ارقام جدید با خـواص مطلوب، 
اسـتفاده و بکارگیـری مـواد تنظیم کننـده رشـد، مطالعـه و بررسـی نیـاز آبـی و تغذیه ای گیـاه، مطالعه سیسـتم های 
مختلـف باغـداری و اثـرات آن بر روی شـاخص های رشـد، عملکرد وکیفیت محصول، بررسـی تکنیک هـا و روش های 
برداشـت صحیح محصوالت باغی جهت به حداقل رسـاندن هزینه تولید و ضایعات ناشـی از برداشـت، تولید نهال های 
عـاری از ویـروس و ایجـاد باغ هـای مـادری جهت تهیه پیوندک عـاری از ویـروس. تهیه پروتوکل تکثیر رویشـی ارقام 
تجارتـی گالبـی، تعییـن پروتـوکل و معرفـی روش جدید در زمینه ریـز ازدیادی  پایه های رویشـی گزیال، تتـرا و پنتا، 
اصـالح و معرفـی چنـد رقـم بـادام دیـرگل و برتر داخلـی از فعالیتهای شـاخص این بخش در سـال های اخیر اسـت. 
بخـش تحقیقـات باغبانـی از ابتدای فعالیـت خود تاکنون تعـداد 152 رقم از محصوالت مختلـف باغی با کیفیت 
مناسـب، صفـات خـاص، و سـازگار بـه شـرایط اقلیمـی مختلـف و مقاوم بـه آفـات و بیماری هـای مهـم را  اصالح و 
معرفـی کـرده اسـت. این ارقـام به همراه سـایر نتایج حاصـل از پژوهش های بنیادی مؤسسـه باعث افزایـش تولید و 
کیفیت محصوالت باغی کشـور شـده اسـت. شـکل زیر تعداد ارقام معرفی شـده توسـط بخش تحقیقات باغبانی را 

طـی سـال های 93-1388 بـه تفکیـک محصول نشـان می دهد.

شکل 1. تعداد ارقام معرفی شده توسط بخش تحقيقات باغبانی طی سال های 1388-93
در ادامـه بـه معرفـی اجمالـی ارقـام معرفـی شـده توسـط بخـش تحقیقـات باغبانـی )در ایـن بـازه زمانـي 

اسـت. شـده  پرداخته 
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آیباتان
رقم زردآلو مناسب برای تازه خوری

سال معرفی: 1390 
مناطق مناسب كشت: آذربايجان شرقی، البرز و مناطق با اقليم مشابه

افراشتهعادت رشد
معموالً روی شاخه های يکسالهتيپ باردهی
خود ناسازگارباروری گل

17/8 درصدمواد جامد محلول ميوه
)pH( 3/6اسيديته فعال ميوه

0/49 درصدمجموع اسيدهای آلی
840 واحد سرمايینياز سرمايی
3200 ساعت درجه حرارت رشدنياز حرارتی

55/3 گرممتوسط وزن ميوه
2/8 گرممتوسط وزن هسته

بسيار كمچسبندگی گوشت به هسته
كمسفتی گوشت ميوه

اواخر خرداد – اوايل تيرزمان رسيدن

كلون قرمز شاهرود - 105گرده دهنده
12 تن در هکتارميانگين عملکرد باردهی

ــام  ــان یکــی از بهتریــن ارق ــو رقــم آیبات زردآل
ــرس  ــام میان ــزو ارق ــوده و ج ــوری ب ــازه خ ت
ایــن رقــم  خــود  محســوب مــی شــود. 
ناســازگار بــوده و گرده دهنــده مناســب آن 
کلــون قرمــز شــاهرود 105 اســت. همچنیــن 
ــاالن دارد.  ــه میروب ــا پای ــی ب ســازگاری مطلوب
ایــن رقــم را می تــوان یکــی از بهتریــن ارقــام 
ــال  ــمرد. در ح ــز برش ــان نی ــوری جه تازه خ
حاضــر مناســب بــرای کشــت در مناطــق 
زردآلوخیــز کشــور بــوده و بــرای کاربــری 
ــن  ــوه ای ــت. می ــه اس ــل توصی ــوری قاب تازه خ
ــده  ــاد ش ــای ی ــه ویژگی ه ــه ب ــا توج ــم ب رق
قابلیــت کاربــری محــدود صنعتــی بــرای تهیــه 

ــت.  ــز داراس ــار را نی نکت
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اردوباد - 90
رقم  زردآلو مناسب برای كاربری صنعتی و تازه خوری

سال معرفی:  1390 
مناطق مناسب كشت:آذربايجان شرقی، البرز و مناطق با اقليم مشابه 

خشکباریكاربری اصلی
گستردهعادت رشد

تيپ باردهی

بطور مساوی روی 
شاخه های يکساله و 

اسپور

23/7 درصدمواد جامد محلول ميوه
)pH( 5/03اسيديته فعال ميوه

0/28 مجموع اسيدهای آلی
900 واحد سرمايی نياز سرمايی

57/1 گرمميانگين وزن ميوه
3/3 گرمميانگين وزن هسته

هسته آزادچسبندگی گوشت به هسته
زيادسفتی گوشت ميوه

اواخر تيرزمان رسيدن

كانينو و آيباتانارقام گرده دهنده

13 تن در هکتارميانگين عملکرد باردهی

از  استانداردهای خشکباری  داشتن  دلیل  به  رقم  این  میوه 
جمله سفتی بافت، قابلیت حمل ونقل و عمر قفسه ای زیاد، 
جدایی گوشت از هسته، درشتی میوه، طعم منطبق با ذائقه 
مصرف کنندگان، با قند باال و پرباردهی مناسب برای کاربری 
صنعتی است. رقم اردوباد-90 نسبت به دیگر ارقام خشکباری 
رقم  به  نسبت  آن  میوه  و  پربارده تر  نصیری-90  جمله  از 
مراغه-90 درشت تر و نسبت به رقم کانینو دارای درصد قند 
بیشتری است. این رقم خودناسازگار بوده و ارقام مناسب برای 
گرده دهی آن کانینو و آیباتان تعیین شده است. همچنین 
شرایط  در  و  داشته  میروباالن  پایه  با  مطلوبی  سازگاری 
مناسبی  عنوان جایگزین  به  پایه  این  از  خاک های سنگین 
برای پایه بذری می توان استفاده نمود. در حال حاضر مناسب 
برای کشت در مناطق زردآلوخیز کشور بوده و برای کاربری 
خشکباری قابل توصیه است. میوه این رقم با توجه به ذائقه 

مصرف کنندگان قابلیت کاربری تازه خوری را نیز داراست.
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مراغه - 90
رقم  زرد  آلو مناسب برای خشکبار و تازه خوری 

سال معرفی: 1390
مناطق مناسب كشت: آذربايجان شرقی، البرز و مناطق با اقليم مشابه

منطقه آذربايجان - مراغهمنشا  

خشکباری و تازه خوری نوع مصرف
گستردهعادت رشد
روی شاخه های يکساله و تيپ باردهی

اسپورها

خود ناسازگارباروری گل
23 درجه بريکسمواد جامد محلول ميوه

)pH( 4/8اسيديته فعال ميوه
675 واحد سرمايینياز سرمايی
4140 درجه حرارت رشد نياز حرارتی
42 گرموزن ميوه

نارنجیرنگ پوست                   
كرمرنگ گوشت                
هسته آزادچسبندگی گوشت به هسته

زيادسفتی گوشت ميوه

اواخر تيرزمان رسيدن

نصيری90 و آيباتانارقام گرده دهنده

11 تن در هکتارميانگين عملکرد

 میوه این رقم به دلیل داشتن استانداردهای خشکباری 
و تازه خوری از جمله، سفتی بافت، قابلیت حمل ونقل 
و عمر قفسه ای زیاد، جدایی گوشت از هسته، رنگ قرمز 
میوه، طعم منطبق با ذائقه مصرف کنندگان، قند باال و 
پرباردهی برای تولید برگه و قیسی و تازه خوری مناسب 
است. در حالیکه نسبت به اکثر ژنوتیپ های بومی کشت 
شده پربارده تر و میوه آن خوش طعم و بازارپسند است 
و در مقایسه با رقم کانینو به عنوان یک رقم تجارتی 
خارجی دارای درصد قند بیشتر، قابلیت حمل و نقل 
باال و بازارپسند است. این رقم خودناسازگار بوده و ارقام 
مناسب برای گرده دهی آن نصیری 90 و آیباتان تعیین 
شده است. همچنین سازگاری مطلوبی با پایه میروباالن 
داشته و در شرایط خاکهای سنگین از این پایه به عنوان 
جایگزین مناسبی برای پایه بذری می توان استفاده نمود. 
در حال حاضر مناسب برای کشت در مناطق زردآلوخیز 
کشور بوده و کاربری آن دو منظوره برای خشکباری و 

تازه خوری قابل توصیه است
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نصیری - 90
رقم  زرد  آلو مناسب برای خشکبار و  صنايع تبديلی

سال معرفی: 1390
مناطق مناسب كشت:  آذربايجان شرقی، البرز و مناطق با اقليم مشابه

رو به پايينعادت رشد
روی شاخه های يکساله و تيپ باردهی

اسپورها

خود ناسازگارباروری گل
22 درصدمواد جامد محلول ميوه

)pH( 4/64اسيديته فعال ميوه
825 واحد سرمايی نياز سرمايی
3350 ساعت درجه نياز حرارتی

حرارت رشد 
76/5 گرموزن ميوه

زرد مايل به سبزرنگ پوست                   
كرم روشنرنگ گوشت                

1/35 سانتی مترضخامت گوشت ميوه
هسته آزادچسبندگی گوشت به هسته

زيادسفتی گوشت ميوه

اواخر تيرزمان رسيدن

10 تن در هکتارميانگين عملکرد 

خشکباری  استانداردهای  داشتن  دلیل  به  رقم  این  میوه   
و فرآوری از جمله؛ سفتی بافت، قابلیت حمل و نقل و عمر 
قفسه ای زیاد، جدایی گوشت از هسته، طعم منطبق با ذائقه 
مصرف کنندگان، قند باال و اندازه میوه درشت مناسب برای 
مصارف خشکباری و تولید برگه و قیسی است. این رقم نسبت 
به اکثر ژنوتیپ بومی و ارقام موجود  دارای میوه درشت تر،  
تجارتی  کانینو)رقم  رقم  با  مقایسه  در  و  است  بهتر  وطعم 
باال  نقل  و  قابلیت حمل  بیشتر،  قند  خارجی( دارای درصد 
بوده و برگه استحصالی آن بسیار باال و بازارپسند است. این 
رقم خودناسازگار بوده و ارقام مناسب برای گرده  افشانی آن 
مراغه ای-90 و آیباتان تعیین شده است. همچنین سازگاری 
مطلوبی با پایه میروباالن داشته و در شرایط خاک های سنگین 
از این پایه به عنوان جایگزین مناسبی برای پایه بذری می توان 
استفاده نمود. در حال حاضر مناسب برای کشت در مناطق 
آذربایجان شرقی، البرز و مناطق با اقلیم مشابه در کشور بوده 
و کاربری اصلی آن برای خشکبار و تولید برگه و قیسی است. 
ولی به جهت طعم خوب و داشتن بافت گوشت میوه خوش 
خوراک و قند باال تازه خوری آن نیز در ایران  قابل توصیه است. 
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گل بهار
رقم سيب زودرس، متحمل به سرمای بهاره، با بافت سفت، عملکرد  و انبارمانی باال 

سال معرفی: 1390
مناطق مناسب كشت: مناطق سيب كاری كشور

متحمل به سرمای بهاره تنش سرمای بهاره
نيمه گسترده، ضعيف-متوسطنوع رشد، قدرت رشد

سطح سايه گستر درخت 
10 متر مربع20ساله

كروی تا كروی كشيده، شکل و اندازه ميوه
متوسط-درشت

رنگ زمينه، رنگ رو و 
تيپ رنگ رويی

زرد ليمويی با لکه رويی 
صورتی، خطی 

بسيار متحملسطح تحمل به زنگار
داردواكس ميوه

4/59 كيلوگرم در سانتی متر سفتی بافت
مربع

)TSS/TA( عالیشاخص طعم
168 كيلوگرم در درختميانگين عملکرد 

متحمل ) كالس 1(سطح تحمل به آتشک
تحمل به زردبرگی حاصل 

خوباز كمبود آهن

ارقام گرده افشان
سلطانی شبستر، گالب اصفهان، 

گالب صحنه، خورسيجان، 
اخلمد مشهد، مشهدنوری، 

مشهد، شيخ احمد، نايان ارنگه.

                           

تنش سرمای بهاره یکی از معضالت تولید درختان میوه از جمله 
سیب است. وقوع تنش سرمای بهاره در سال های 1382 و 1383 
موجب از بین رفتن کامل محصول ارقام سیب موجود در کلکسیون 
ارقام تجاری کرج شد، ولی رقم گل بهار به دلیل برخورداری از 
صفت گلدهی ثانویه محصول خود را در سطح متوسط حفظ کرد. 
بررسی ها نشان داد میوه های گل دوم در زمان رسیدن از نظر اندازه 
و وزن با میوه های گل اول تفاوت معنی دار نداشتند. نتایج تحقیقات 
زمان برداشت نشان داد حتی در صورت برداشت در زمان رسیدن، 
در پایان دوره انباری، »گل بهار« کم ترین کاهش وزن را نسبت به 
ارقام گالب کهنز و گالب اصفهان داشت. با توجه به سفتی بافت 
باالی گوشت و تحمل به ضربه آن ضایعات محصول در برداشت و 
جابه جایی های بعدی و نیز افزایش قدرت انبار مانی در خور توجه 
است. »گل بهار« حدود 10 روز دیرتر از گالب کهنز می رسد و 
با قدرت عملکرد عالی 168 کیلوگرم در درخت نسبت به گالب 
کهنز47 کیلوگرم دارای قدرت تولید بسیار بیشتری در واحد سطح 
است. این رقم با قدرت رشد ضعیف-متوسط بر پایه های رویشی 
دارای عادت باردهی روی شاخه های بلند مناسب تربیت روسیمی 

و کشت متراکم است.
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شربتی 
رقم سيب زودرس، عملکرد باال، ميوه درشت با خوشخوراكی عالی و متحمل به آتشک

سال معرفی: 1390 
مناطق مناسب كشت: مناطق سيب كاری كشور

افراشته، سطح سايه گستر 4 متر مربع عادت رشد 
در سن 20 سالگی

پر رشد با ارتفاع 5 متری بر پايه بذری قدرت رشد
كروی پهن، درشتشکل و اندازه ميوه 
103/83 گرمميانگين وزن ميوه 

سبز، رنگ رويی قرمز ماليم فراگير و رنگ زمينه، رنگ رو، تيپ رنگ رويی
تيپ نواری

ضعيفواكس ميوه 
كوتاه، 10-0/7 ميليمترطول دم ميوه 

10/6مواد جامد در محلول
0/26اسيديته قابل تيتر

 )pH(4/41فشار هيدروژن يونی

شاخص طعم )TSS/TA(، خوش 
خوراكی

عالی

144 كيلوگرم در درختميانگين عملکرد 
بسيار مقاومسطح تحمل به بيماری آتشک

سطح تحمل به  زردبرگی حاصل از 
كمبود آهن

عالی

گالب كهنز )شاهد(، حيدرزاده، قرمز ارقام گرده افشان
رضائيه، گلشاهی، ديررس مشهد، دراز، 

عسلی، آزايش

سـیب زودرس »شـربتی« در مقایسه با رقم رایج 
گالب کهنـز، دارای انـدازه تـاج بسـیار کوچـک، 
عملکـرد در درخـت 2.5 برابـری، میـوه بـزرگ، 
شـیرین،آبدار و خوشـخوراکی عالـی بـرای بـازار 
تازه خـوری سـیب کشـور می باشـد. »شـربتی« 
بـا عملکرد140کیلوگرم، سـطح سـایه گسـتر 4 
متـر مربع و ارتفاع 5 متر در 20 سـالگی نسـبت 
بـه«گالب کهنـز« بـا 47 کیلوگـرم در درخت، از 
قـدرت تولیـد بسـیار بیشـتری در واحـد سـطح 
سـود می بـرد. »شـربتی« دارای باالترین سـطح 
مقاومـت به آتشـک و زردبرگـی حاصل از کمبود 
آهـن نیز مـی باشـد. این رقـم در صـورت پیوند 
بـر پایـه هـای پاکوتـاه و نیمـه پاکوتـاه بـرای 
احـداث باغ هـای متراکم و نیمـه متراکم قابلیت 

کاربـرد دارد.
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ویدوجا
رقم به با عادت رشد مطلوب، عملکرد  باال  و نيمه محتمل به آتشک

سال معرفی: 1393
مناطق مناسب كشت: كليه مناطق كشت و كار به در كشور

15 تن در هکتار متوسط عملکرد

 240 گرم )بدون انجاموزن متوسط ميوه
تنک(

 تحمل به بيماری
آتشک

نيمه متحمل

گرد كروی و فاقد گردنشکل ميوه

 شيرين با  گسی كمطعم ميوه

گسترده، اسپورعادت رشد

نسبتا زود گلزمان گلدهی

اواخر مهرماهزمان رسيدن كامل

 رنگ پوست ميوه
رسيده

زرد طالئی

 رنگ گوشت ميوه
رسيده

كرم متوسط

سفت و آبدارسفتی بافت

 سبز تيره، متمايل بهمشخصات برگ
گرد

كاماًل قهوه ایرنگ شاخه يکساله

با وجود تنوع ژنتیکی گسترده درخت به در ایران، تاکنون ارقام 
تجاری محدودی مانند به اصفهان از این گونه معرفی شده است.

به اصفهان با وجود کیفیت مطلوب از نظر عطر و طعم میوه، دارای 
نقاط ضعفی مانند حساسیت زیاد به بیماری آتشک، کم باردهی و 
تولید اندک اسپور روی بازو های درخت است. بر این اساس، طی 
برنامه گزینش و اصالح ارقام جدید به در کشور، دانهال های تصادفی 
این محصول به صورت تک درخت از سراسر کشور جمع آوری و طی 
14 سال به بررسی ارزیابی مقدماتی، ارزیابی مقاومت به آتشک، 
ارزیابی خصوصیات رویشی و زایشی بر اساس دستورالعمل ملی 
خصوصیات  و  عملکرد  پایداری،  و  یکنواختی  تمایز،  آزمون های 
باردهی این  ژنوتیپ ها پرداخته شد. از این بین، رقم ویدوجا با 
عملکرد باالتر )15 تن در هکتار( نسبت به رقم شاهد اصفهان )7 
تن در هکتار( در تراکم یکسان و با داشتن تحمل بهتر نسبت به 
بیماری آتشک و سایر خصوصیات کیفی مطلوب میوه مورد گزینش 
قرار گرفت. مهم ترین صفت متمایز کننده و اقتصادی این ژنوتیپ در 
مقایسه با رقم شاهد، نوع شاخه بندی و توزیع یکنواخت شاخه های 
بارده اسپور در سرتاسر بازوهای آن بوده که این خود سبب عملکرد 

بیش تر آن خواهد شد. 
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سفید-90 
رقم گيالس مناسب برای فرآوری

سال معرفی: 1390
مناطق مناسب كشت: كليه مناطق مناسب برای كشت گيالس

7/7 گرمميانگين وزن ميوه
13/5نسبت وزن ميوه به هسته

كليویشکل ميوه
متوسطشيرينی

ديرزمان رسيدن
3/58 سانتی مترطول دم 

ديرشروع گل دهی
0/57 گرممتوسط وزن هسته

كرم رنگ پوست
كرم روشنرنگ گوشت
سفتسفتی بافت

16 تن در هکتارميانگين عملکرد  

با  محصوالت  از    )Prunus avium.L( گیالس 
از  یکی  نیز  ایران  ما  و کشور  بوده  باغبانی  ارزش 
خاستگاه های این محصول به شمار می رود. استفاده 
از ارقام جدید به ویژه برای تولید با اهداف خاص 
نظیر فرآوری می تواند یکی از اهداف مهم به نژادی 
با  دیرگل  رقمی  سفید-90  رقم  باشد.  گیالس 
متوسط وزن میوه 7/7  گرم است. شکل میوه آن 
کلیوی و رنگ پوست آن کرم و رنگ گوشت نیز 
کرم روشن است. طعم میوه آن شیرین با میزان 
با  همچنین  و  درصد   19/5 محلول  جامد  مواد 
نسج بسیار سفت و آبدارو کیفیت میوه عالی است. 
عملکرد آن به طور متوسط 16 تن در هکتار بوده و 
با توجه به رنگ و امکان برداشت مکانیزه و سفتی 

گوشت باال، این رقم مناسب برای فرآوری است.
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زرد-90 
رقم گيالس مناسب برای تازه خوری و گرده افشانی

سال معرفی: 1390
مناطق مناسب كشت: كليه مناطق مناسب برای كشت گيالس

9-8 گرموزن ميوه
18نسبت وزن ميوه به هسته

كليویشکل ميوه
متوسطشيرينی

متوسطزمان رسيدن
3/84 سانتيمترمتوسط طول دم
متوسطشروع گلدهی

0/47 گرمميانگين وزن هسته
زرد سرخ فامرنگ پوست
زردرنگ گوشت
سفتسفتی بافت

12/6 تن در هکتارميانگين عملکرد

گیالس )Prunus avium.L(  از محصوالت با ارزش 
باغبانی بوده و کشور ما ایران نیز یکی از خاستگاه های 
این محصول به شمار می رود. استفاده از ارقام جدید 
از  یکی  اهداف خاص می تواند  با  تولید  برای  ویژه  به 
اهداف مهم به نژادی گیالس باشد. رقم زرد-90 رقمی 
با متوسط وزن میوه 9-8 گرم است. شکل میوه آن 
کلیوی و رنگ پوست آن زرد سرخ فام و رنگ گوشت 
نیز زرد است. طعم میوه آن شیرین با میزان مواد جامد 
محلول 18-19 درصد و همچنین با نسج سفت و آبدار 
است. عملکرد آن به طور متوسط 12.6 تن در هکتار 
می باشد. این ژنوتیپ خودناسازگار بوده و بهترین رقم 
گرده افشان برای این رقم سفید-90 می باشد. این رقم 
همچنین گرده افشان بسیار مناسبی برای رقم تجاری 

گیالس سیاه مشهد است.
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دماوند
رقم پروتوژين گردو با طول دوره گرده دهی مناسب برای ارقام پروتاندر و عملکرد مطلوب 

سال معرفی: 1388
مناطق مناسب كشت: مناطق گردو كاری كشور

متوسط-قویقدرت رشد درخت
باز-متراكمتراكم شاخه ها

راست عادت رشد
 2/5-3 تن درحداكثر عملکرد ميوه

هکتار
13/09 گرمميانگين وزن ميوه
6/26 گرمميانگين وزن مغز
 47 درصددرصد مغز ميوه
 قهوه ای- روشنرنگ مغز ميوه

متوسطضخامت پوست چوبی
 چسبندگی دو نيمه پوست

چوبی
متوسط

 سهولت جدا شدن مغز از
پوست چوبی

متوسط

زود برگ دهزمان باز شدن برگ
 زمان آمادگی مادگی برای

پذيرش دانه گرده
پروتوژين )زود(

متوسط زمان باز شدن گل نر
متوسطمقاومت به بيماری آنتراكنوز

 نسبتا حساسمقاومت به بيماری باليت
جمال )Z63( و  رقم گرده دهنده مناسب

Serr

این رقم پروتوژین می تواند به عنوان رقم گرده دهنده برای ارقام پروتاندر 
داخلی و همچنین ارقام زودبرگ ده خارجی مورد استفاده قرار گیرد. به 
طور کلی در ارزیابی های انجام شده دوره گرده دهی ژنوتیپ های گردو 
به سه دوره حدود 10 روزه قابل تقسیم است. در دوره اول گرده دهی، 
رقم پروتاندر داخلی مانند رقم جمال و رقم Serr شروع به ریزش گرده 
می  کنند که این دوره همزمان با دوره پذیرش مادگی رقم پروتوژین 
دماوند است. در دهه دوم ریزش گرده رقم دماوند انجام می گیرد که 
با دوره پذیرش مادگی ارقام پروتاندر داخلی همانند رقم جمال و رقم 
ارقام  خارجی Serr همزمان است. دوره سوم گرده دهی مربوط به 
 Franquette و  Ronde de montignac دیربرگ ده خارجی مانند
است. دوره گرده دهی این ارقام پوشش مناسبی را برای ارقام دیربرگ ده 
خارجی مانند Chandler. Pedro و  Hartley فراهم می نماید. بر 
اساس ارزیابی های انجام شده، میانگین وزن میوه این ژنوتیپ 13/09 
گرم، میانگین وزن مغز 6/26 گرم و درصد مغز آن نیز 47 درصد 
است. عملکرد این رقم متوسط است. بنابراین دماوند با طول دوره 
گرده افشانی نسبتا طوالنی دارای همپوشانی زیادی با ژنوتیپ های 
گزینش شده پروتاندر داخلی بوده و به عنوان یک رقم اصلی پروتوژین 
با عملکرد مطلوب و نیز به عنوان رقم گرده دهنده برای ارقام پروتاندر 

معرفی می شود. 
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جمال 
رقم گردو با عملکرد باال و اندازه ميوه و كيفيت مغز مطلوب 

سال معرفی: 1388
مناطق مناسب كشت: كليه مناطق گردو كاری كشور

متوسطقدرت رشد درخت
بازتراكم شاخه ها

گسترده عادت رشد
4 تن در هکتارحداكثر عملکرد ميوه

12/04 گرممتوسط وزن ميوه
5/92 گرممتوسط وزن مغز
 49 درصددرصد مغز ميوه
 قهوه ای روشنرنگ مغز ميوه

بيضی كشيدهشکل ميوه
نازکضخامت پوست چوبی

متوسطچسبندگی دو نيمه پوست چوبی

خيلی راحتسهولت جدا شدن مغز از پوست چوبی

خيلی كم)PFA( ريزش گل ماده 
پروتاندروضعيت ديکوگامی

مقاوممقاومت به بيماری آنتراكنوز
نيمه مقاوم-مقاوممقاومت شاخه و ميوه به بيماری باليت

دماوند رقم گرده دهنده مناسب

گردو با سطح زیر کشت قابل توجه آن یکی از محصوالت مهم 
خشکباری کشور محسوب می شود که با وجود اهمیت آن کمتر 
مورد توجه قرار گرفته و کشت آن تاکنون با استفاده از نهال های 
بذری انجام گرفته است. وجود دوره نونهالی طوالنی مدت و تنوع 
زیاد بین درختان از نظر صفات مختلف، ایجاد باغات یکنواخت 
را غیرممکن ساخته و عملکرد و کیفیت پایین میوه و مغز از 
طرف دیگر باعث شده تا نسبت به معرفی ارقام مناسب در این 
محصول اقدام شود تا در برنامه های توسعه مورد استفاده قرار گیرد. 
ارزیابی های تکمیلی بر روی ارقام امیدبخش از سال 1373 باعث 
شد تا از مجموعه ژنوتیپ های امیدبخش در دست ارزیابی رقم 
جمال )Z63( انتخاب شود. این ژنوتیپ دارای درختی با قدرت 
رشد متوسط و فرم رویشی گسترده و تراکم شاخه های باز، نسبتا 
زود برگ ده، از نظر زمان باز شدن گل های ماده رقمی متوسط گل 
و دوره ریزش دانه گرده در آن زود است. این ژنوتیپ از لحاظ زمان 
باز شدن گل نر نسبت به گل ماده پروتاندر است. میانگین وزن 
میوه آن 12/04 گرم، میانگین وزن مغز 5/92 گرم و درصد مغز آن 
نیز 49 درصد     است. میوه بیضی کشیده و پوست چوبی دارای 
شیارهای کم تا متوسط است. ضخامت پوست چوبی متوسط و 

رنگ مغز میوه روشن است. 
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آراز
رقم هيبريد ديرگل و خيلی زودرس بادام با درصد مغز بسيار باال 

سال معرفی: 1388
مناطق مناسب كشت: مناطق بادام كاری كشور

دور گ گيری و گزينش از داخل نتاجچگونگی توليد واريته
) AH50 ×Np(والدين

نسبتا گسترده تيپ رشد
عمدتا روی اسپورهامحل تشکيل ميوه
11 روز مدت دوره گلدهی

خوبمقاومت به سرمای زمستان
مشاهده نشده استعارضه ريزش جوانه
خيلی زودرستاريخ رسيدن ميوه

خودناسازگارخودسازگاری
متوسطتراكم شاخه و برگ

ديرگلفصل گلدهی
 آسانسهولت پوست گيری

متوسطميزان عملکرد
روشنرنگ پوسته چوبی
نرماستحکام پوسته

 147-128 گرموزن صد عدد ميوه
88-76 گرموزن صد عدد مغز

 60-59 درصد مغز
1/35 گرموزن متوسط يک عدد بادام

صفردرصد دو مغزی
صفردرصد دوقلويی

117تعداد روز تا رسيدن ميوه
يلدا، اسکندرارقام گرده دهنده مناسب

 حساسيت خاصی مشاهده نشدهحساسيت به آفات و بيماری ها
 است

است.  مهم  بسیار  صفات  از  بادام  در  دیرگلی 
بهاره در  وقوع سرمازدگی خصوصا سرمازدگی 
ارقام  برای  یکبار  سال  دو  هر  تقریبا  ما  کشور 
و  می افتد  اتفاق  محلی  ژنوتیپ های  و  بومی 
این به معنی از بین رفتن حدود 50 درصد از 
محصول باغدار است. از طرف دیگر زودرسی در 
بادام عالوه بر کاهش خساراتی همانند خسارت 
زنبور مغزخوار می تواند باعث ایجاد دوره رشد 
مطلوب تر جوانه های گل انگیزی شده، برای سال 
بعد و در نهایت افزایش بار درخت و همچنین 
کاهش سال آوری گردد. رقم هیبرید آراز دربین 
ارقام مورد بررسی باالترین عملکرد را در واحد 
سطح به خود اختصاص داد و با سایر ژنوتیپ ها 
اساس مجموعه  بر  اختالف معنی داری داشت. 
خصوصیات رویشی و باردهی رقم آراز به دلیل 
دیرگلی، خیلی زودرس تر بودن نسبت به شاهد 
شکوفه، عملکرد و درصد مغز باال و بدون بروز 
عارضه دوقلویی و دو مغزی، در مقایسه با ارقام 
شاهد و ژنوتیپ های تحت مطالعه به عنوان یک 

رقم جدید معرفی شد.  
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اسکندر
رقم هيبريد ديرگل و زودرس بادام باعملکرد مغز  باال 

سال معرفی: 1388
مناطق مناسب كشت: مناطق بادام كاری كشور

دور گ گيری و گزينش از داخل نتاجچگونگی توليد رقم
) Fr ×Np(والدين

خيلی زيادقدرت رشد
راست تيپ رشد

روی اسپورها و شاخه های يکسالهمحل تشکيل ميوه
12 روز مدت دوره گلدهی

خوبمقاومت به سرمای زمستان
مشاهده نشده استعارضه ريزش جوانه
زودرستاريخ رسيدن ميوه

خودناسازگارخودسازگاری
زيادتراكم شاخه و برگ

ديرگلفصل گلدهی
 آسانسهولت پوست گيری
روشنرنگ پوسته چوبی
متوسطاستحکام پوسته

 197-172گرموزن صد عدد ميوه
96-84 گرموزن صد عدد مغز

 49-48 درصد درصد مغز
1/8 گرموزن متوسط يک عدد بادام

4-2درصد دو مغزی
صفردرصد دوقلويی

 123 روزتعداد روز تا رسيدن ميوه
آذر، يلدا، آرازارقام گرده دهنده مناسب

حساسيت خاصی مشاهده نشدحساسيت به آفات و بيماری ها

دیرگلی در بادام از صفات بسیار مهم است. وقوع 
کشور  در  بهاره  سرمازدگی  سرمازدگی خصوصا 
و  بومی  ارقام  برای  یکبار  دو سال  هر  تقریبا  ما 
ژنوتیپ های محلی اتفاق می افتد و این به معنی از 
بین رفتن حدود 50 درصد از محصول باغدار است. 
از طرف دیگر زودرسی در بادام عالوه بر کاهش 
خساراتی همانند خسارت زنبور مغزخوار می تواند 
جوانه های  مطلوب تر  رشد  دوره  ایجاد  باعث 
نهایت  در  و  بعد  سال  برای  شده،  گل انگیزی 
افزایش بار درخت و همچنین کاهش سال آوری 
گردد. لذا این صفات در گزینش ژنوتیپ ها در نظر 
گرفته شد. بر اساس مجموعه خصوصیات رویشی 
و باردهی رقم اسکندر به دلیل دیرگلی، زودرسی، 
پرمحصولی، درصد مغز باال و قدرت رشد زیاد در 
مقایسه با ارقام و ژنوتیپ های دیگر تحت مطالعه 

به عنوان یک رقم جدید معرفی شد.   
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آیدین
رقم بادام  پربار، دير گل و متحمل به سرما

سال معرفی: 1389 
مناطق مناسب كشت: كرج و اقليم های مشابه 

هيبريد K14-12مشخصات
شاهرود 12 و ژنوتيپ انتخابی والدين

بومی
دير گلزمان گل دهی

متوسط رسزمان رسيدن ميوه
سنگینوع پوست ميوه

كشيدهشکل ميوه
4/1  الی  4/8 گرموزن ميوه
خوبطعم مغز
زرد روشنرنگ مغز
كشيدهشکل مغز
1/3 الی 1/9گرموزن مغز

بزرگاندازه مغز
40-32 درصد مغز

5- 0 دو قلويی مغز
اسپورعادت باردهی
خود ناسازگارنوع باروری

فرانيسارقام گرده دهنده
2600 كيلوگرم در هکتارعملکرد

 بزرگ بودن اندازه میوه با شکل کشیده، رقم 
آیدین را در موقعیت خوبی قرار داده است. مغز 
آن با داشتن طعم خوب، رنگ زرد روشن، اندازه 
بزرگ با درصد مغز باال و دو قلویی پائین از نظر 
کلی  طور  به  است.  مناسب  خیلی  بادام کاری 
رقم آیدین می تواند جایگزین خوبی برای ارقام 
دیرگل مثل رقم سهند )که دارای 20 تا %30 
دوقلویی مغز، 30 تا 40% غیریکنواختی مغز(، 
تا %35  یا شاهرود 7 )30  شماره هفت زرقان 
دوقلویی مغز، 60 الی 70% غیر یکنواختی مغز و 
80% چروکیدگی مغز(  و شکوفه )ریزبودن میوه، 
پایین و کوچکی درخت( و گرده زائی  عملکرد 
)شاهرود  فرانیس  باشد.  فرانیس  برای  مناسب 
12(با اقلیم ایران سازگاری خوبی دارد، ولی به 
دلیل خود ناسازگاری شدیداً به گرده زا نیاز دارد. 
رقم آیدین  نه تنها گرده زای مناسبی برای آن به 
شمار می رود، بلکه می تواند به عنوان رقم تجارتی 
با خصوصیات مطلوب )دوقلوئی ناچیز، یکنواختی 
مغز، عدم چروکیدگی مغز، درشت بودن میوه، 
و  نیمه عمودی  رشد  عادت  سرما،  به  تحمل 
ویژه  به  مکانیزاسیون  عملیات  برای  مناسب 
برداشت مکانیکی میوه در باغ های بادام( حایز 

اهمیت باشد.
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صبا
رقم بادام پوست كاغذی و مرغوب، اندازه ميوه و كيفيت مغز خوب، عملکرد باال  و متحمل به سرما

سال معرفی: 1389
مناطق مناسب كشت: كرج و اقليم های مشابه

 پريمورسکی و ژنوتيپوالدين
انتخابی بومی

ديرگلزمان گل دهی
متوسط رسزمان رسيدن ميوه

كاغذی بدون درزنوع پوست چوبی ميوه
كشيدهشکل ميوه

بزرگاندازه ميوه
خوبطعم مغز
زرد روشنرنگ مغز
كشيدهشکل مغز

 60-55درصد مغز
5-0 درصد دو قلويی مغز

اسپورعادت باردهی
خود ناسازگارنوع باروری

سوپر نوا و آذرارقام گرده دهنده
1700 كيلوگرم در هکتارميانگين عملکرد

دسترسی به ارقام بادام متحمل به سرما با خصوصیات پومولوژیکی 
و عملکرد خوب حائز اهمیت است.  رقم صبا دارای خصوصیاتی از 
قبیل قدرت رشد متوسط تا قوی و فرم رویشی نسبتاً  نیمه عمودی 
و تراکم شاخه های متوسط، عادت باردهی مخلوط )60%تیپ اسپور، 
40% روی   شاخه های یکساله(، دیرگل )گلدهی 5 الی 6 روز بعد 
از رقم نان پاریل( است. عملکرد آن در مقایسه با نان پاریل )شاهد( 
بیشتر است. حساسیت به سرمای آن خیلی کم  بوده و کمترین 
خسارت را در مقایسه با سایر ارقام و ژنوتیپ ها طی یازده سال 
مطالعه نشان داده و در گروه ارقام متحمل به سرما قرار گرفته است. 
این رقم از نظر پوست نازکی می تواند جایگزین خوب برای رقم نان 
پاریل باشد. رقم نان پاریل با  اقلیم ایران سازگاری خوبی ندارد به 
ویژه به عارضه فیزیولوژیکی ریزش جوانه شدیداً حساسیت نشان 
می دهد، و دارای  میوه های کاغذی با درزهای روی پوست چوبی 
میوه است که از این نظر به کرم خوردگی حساس بوده و ماندگاری 
را دچار مشکل می کند. در صورتیکه در رقم صبا نه تنها پوست 
چوبی آن دارای درز نیست بلکه کاماًل به عارضه فیزیولوژیکی ریزش 

جوانه مقاوم است.
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گردوئی 89
رقم  فندق  با اندازه ميوه وكيفيت مغز خوب و عملکرد باال

سال معرفی: 1389
 مناطق مناسب كشت: مناطق معتدله فندق كاری

متوسطاندازه تاج
خيلی زيادقدرت رشد
گستردهتيپ رشد

شاخه های سال جاریمحل تشکيل ميوه
سبز و صورتیرنگ گل نر و ماده
30 روزمدت دوره گلدهی

خوبمقاومت به سرمای زمستان
شهريورتاريخ رسيدن ميوه

30 درصدسازگاری
زيادتراكم شاخه وبرگ

خوبسهولت برداشت ميوه
آسانسهولت پوست گيری

1400 )كيلوگرم/هکتار( ميانگين عملکرد
گردشکل ميوه

قهوه ایرنگ پوسته چوبی
متوسطاستحکام پوسته

48 درصددرصد مغز
متوسطاندازه مغز

ندارددرصد دوقلويی
خوبطعم مغز

150 روزتعداد روز تا رسيدن ميوه
پشمينه 89نام ارقام گرده دهنده مناسب

                                                                                      

ژنوتیـپ گردویـی ازنظـر برگ دهـی زودبـرگ ده و زمان  
گل دهـی، گل نر دیرگل و گل ماده متوسـط گل اسـت. 
ظهـور شـاتون ها اردیبهشـت ماه، طویـل شـدن شـاتون 
اواخـر بهمـن و ریزش دانه گـرده اوایل اسـفندماه اتفاق 
می افتـد. زمـان بـاز  شـدن خوشـه گل مـاده و ظهـور 
کاللـه منگونـه دوشـاخه ای قرمـز اواسـط بهمـن تا 15 
اسـفند ادامـه دارد. از لحـاظ عـادت گل دهـی پروتـوژن 
اسـت )کالله هـا زودتـر از ریـزش دانه هـای گـرده آماده 
پذیـرش اسـت( بنابرایـن بـرای ارقـام پروتانـدر ماننـد 
فرتیل و روند و سـگورب و سـایر ژنوتیپ هـای پروتاندر، 
گرده دهنـده مناسـبی اسـت. میـوه آن در اواخـر مرداد 
مـاه می رسـد. ایـن ژنوتیـپ مقاومت نسـبی به سـرما و 
خشـکی دارد و بـا عملکـرد بـاال می تواند به عنـوان رقم 
داخلـی پرمحصـول معرفی گردد. این رقـم برای مصرف 
تازه خوری و فرآوری )شکالت سـازی و قنادی( اسـتفاده   
می شـود. بـر اسـاس مجموعـه خصوصیـات رویشـی و 
باردهـی فندق رقـم گردویی 89 به دلیـل پر محصولی، 
درصـد مغـز بـاال و قدرت رشـد زیاد نسـبت بـه ارقام و 
ژنوتیپ هـای دیگـر تحـت مطالعـه بـه عنوان یـک رقم 

جدیـد معرفی شـد.
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پشمینه 89
رقم  فندق پروتوژن با طول دوره گرده دهی مناسب برای ارقام پروتاندر و عملکرد مطلوب برای 

بهبود توليد باغات فندق كشور

سال معرفی: 1389 
مناطق مناسب كشت: مناطق فندق كاری كشور

از توده بذریچگونگی گزينش رقم
متوسطاندازه تاج
گستردهتيپ رشد

شاخه سال جاریمحل تشکيل ميوه
سبز و صورتیرنگ گل نر و ماده

خوبمقاومت به سرمای زمستان
30 – 35 درصدخود سازگاری

كمتراكم شاخه و برگ
بهمن واسفند فصل گلدهی

خوبسهولت برداشت ميوه
آسانسهولت پوست گيری

گردشکل ميوه
قهوه ایرنگ پوسته چوبی
متوسطاستحکام پوسته
140 تا 110 گرم وزن صد عدد مغز

46 درصددرصد مغز
2/2 گرموزن متوسط يک عدد فندق

متوسط اندازه مغز
ندارددرصد دوقلويی و  دومغزی

خوبطعم مغز
150- 145 روزتعداد روز تا رسيدن ميوه

زود  برگ دهـی،  زمـان  لحـاظ  از  پشـمینه89  رقـم 
بـرگ ده وپروتوژین اسـت. گل هـای مـاده آن زودتر از 
گل هـای نـر بـاز می شـود. از لحـاظ زمـان باز شـدن 
گل هـای مـاده در مقایسـه با سـایر ارقـام و ژنوتیپ ها 
رقمـی زودگل اسـت کـه گل های مـاده آن همـراه با 
رقـم گردویـی89 زودتـر از گل هـای ماده سـایر ارقام 
موجـود بـاز می شـود. بـا توجـه بـه پروتوژین بـودن، 
ایـن رقـم می تواند بـه عنوان رقـم گرده دهنـده برای 
ارقـام پروتانـدر و همچنین ارقـام زودگل ماده باشـد. 
ایـن رقـم بـرای رقـم گردویـی 89، سـگروب، فرتیل 
و ژنوتیپ هـای رسـمی و پاییـزه گـرده زای مناسـبی 
اسـت. تاریخ رسـیدن میوه آخر مرداد، خودسـازگاری   
35-30 درصـد، گلدهـی گل نـر اسـفند و گلدهـی 
مـاده بهمن ماه و میـزان عملکـرد 1400 کیلوگرم در 
هکتـار اسـت. حساسـیت خاصـی نسـبت به آفـات و 

بیماری هـا  در ایـن رقم مشـاهده نشـده اسـت.
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اثربخشی اقتصادی ارقام معرفی شده  
باغی  طی سال های 1388-93
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مقدمه

کل تعـداد ارقـام معرفـی شـده محصـوالت باغـی در موسسـه تحقیقـات اصالح و تهیـه نهال و بـذر در طول 
دوره زمانـی )93-1388( 17 رقـم بـوده کـه بـه تفکیـک، گـردو 11/7 درصـد )2رقـم(، بـادام 23/5 درصـد )4 
رقـم(، فنـدق 11/7 درصـد )2 رقـم(، گیـالس 11/7 درصد )2 رقم(، سـیب 11/7 درصد )2 رقـم(، زردآلو 23/5 
درصـد )4 رقـم) و بـه 5/8 درصد )1 رقم( اسـت. بیشـترین ارقام معرفی شـده محصوالت باغی از طرف موسسـه 

در سـال 1390 بـا معرفـی 8 رقم بوده اسـت.   
 

جدول 1. تعداد ارقام  معرفی شده محصوالت مختلف باغی موسسه طی دوره ده ساله 1388-93
جمع 1393 1392 1391 1390 1389 1388 نام محصول

2 2 گردو
4 2 2 بادام
2 2 فندق
2 2 گیالس
2 2 سیب
4 4 زرد الو
1 1 به

17 1 0 0 8 4 4 جمع 

منافع ناخالص و کاهش هزینه ناشی از کشت ارقام معرفی شده در سال 1388:

 گردو رقم »دماوند«

براسـاس یافتـه های تحقیقـی، میانگین عملکرد رقـم جدید 3000 کیلوگـرم در هکتار و میانگیـن عملکرد رقم 
شـاهد موجـود 2350 کیلوگـرم در هکتـار بوده اسـت. برتری عملکـرد رقم جدید نسـبت به رقم شـاهد 28% برآورد 
شـد. طبـق بـرآورد، میانگیـن مازاد درآمد ناخالص هر هکتار کشـت رقم جدید ناشـی از اجرای برنامـه اصالحی 195 
میلیـون ریـال در سـال مشـخص شـده اسـت. بر اسـاس میانگین هزینـه تولید هـر هکتار گـردو در کشـور، کاهش 

هزینـه هـر کیلوگرم محصـول رقم جدید منتـج از برنامه اصالحی 7376 ریال محاسـبه شـد.

گردو رقم »جمال«

براسـاس یافتـه هـای تحقیقی، میانگیـن عملکرد رقم جدیـد 4000 کیلوگـرم در هکتـار و میانگین عملکرد 
رقـم شـاهد موجـود  3314 کیلوگـرم در هکتـار بـوده اسـت. برتـری عملکـرد رقم جدید نسـبت به رقم شـاهد 
21% بـرآورد شـد. طبـق بـرآورد، میانگیـن مـازاد درآمـد ناخالـص هر هکتار کشـت رقـم جدید ناشـی از اجرای 
برنامـه اصالحـی 206 میلیـون ریال در سـال مشـخص شـده اسـت. بر اسـاس میانگیـن هزینه تولید هـر هکتار 
کشـت گـردو در کشـور، کاهـش هزینه هر کیلوگـرم محصول رقـم جدید منتـج از برنامه اصالحـی 4140 ریال 

محاسـبه شد.
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بادام رقم »آراز« 

براسـاس یافتـه های تحقیقـی، میانگین عملکرد رقـم جدید 2720 کیلوگـرم در هکتار و میانگیـن عملکرد رقم 
شـاهد موجـود 2200 کیلوگـرم در هکتـار بوده اسـت. برتری عملکـرد رقم جدید نسـبت به رقم شـاهد 24% برآورد 
شـد. طبـق بـرآورد، میانگیـن مـازاد درآمـد ناخالـص هـر هکتار کشـت رقم جدید ناشـی از اجـرای برنامـه اصالحی 
23 میلیون ریال در سـال مشـخص شـده اسـت. بر اسـاس میانگین هزینه تولید هر هکتار کشـت بادام در کشـور ، 

کاهـش هزینـه هـر کیلوگرم محصول رقـم جدید منتـج از برنامه اصالحی 8690 ریال محاسـبه شـد.

بادام رقم »اسکندر« 

براسـاس یافته هـای تحقیقـی، میانگیـن عملکرد رقم جدیـد 2780 کیلوگـرم در هکتار و میانگیـن عملکرد رقم 
شـاهد موجـود 2200 کیلوگـرم در هکتـار بوده اسـت. برتری عملکـرد رقم جدید نسـبت به رقم شـاهد 26% برآورد 
شـد. طبـق بـرآورد، میانگیـن مـازاد درآمـد ناخالـص هـر هکتار کشـت رقم جدید ناشـی از اجـرای برنامـه اصالحی 
26 میلیون ریال در سـال مشـخص شـده اسـت. بر اسـاس میانگین هزینه تولید هر هکتار کشـت بادام در کشـور ، 

کاهـش هزینـه هـر کیلوگرم محصول رقـم جدید منتـج از برنامه اصالحی 9483 ریال محاسـبه شـد.

جدول 2. منافع ناخالص اضافی و كاهش هزينه ناشی از كشت ارقام جديد معرفی شده نسبت به شاهد در سال 1388

نام رقم

 درآمد ناخالص هر هکتار کشت رقم جدید نسبت به شاهد در
سال بعد از معرفی رقم

 کاهش هزینه تولید هر کیلوگرم محصول جدیددر سال بعد
از معرفی رقم

 درآمد ناخالص
 هر هکتار کشت

     رقم جدید
)میلیون ریال(

 درآمد ناخالص
 هر هکتار کشت
    رقم شاهد موجود
)میلیون ریال(

  درآمد ناخالص
 اضافی هر هکتار
 کشت رقم جدید
)میلیون ریال(

 هزینه  تولید هر
 کیلوگرم رقم
جدید )ریال(

 هزینه تولید  هر
 کیلوگرم رقم شاهد

)ریال( موجود

 کاهش هزینه
 هر کیلوگرم
 محصول رقم
جدید )ریال (

90070519526667340437376گردو رقم دماوند
1200994/220620000241404140گردو رقم جمال
122992336765454558690بادام رقم آراز

125/1992635971454559483بادام رقم اسکندر

منافع ناخالص و کاهش هزینه ناشی از کشت ارقام معرفی شده در سال 1389:

بادام رقم »آیدین« 

براسـاس یافتـه هـای تحقیقـی، میانگیـن عملکـرد رقـم جدیـد 2500کیلوگرم در هکتـار میانگیـن عملکرد 
رقـم شـاهد موجـود 1800 کیلوگـرم در هکتـار بـوده اسـت. برتـری عملکـرد رقـم جدید نسـبت به رقم شـاهد 
11% بـرآورد شـد. طبـق بـرآورد، میانگیـن مـازاد درآمـد ناخالـص هر هکتار کشـت رقـم جدید ناشـی از اجرای 
برنامـه اصالحـی 30 میلیـون ریال در سـال مشـخص شـده اسـت. بـر اسـاس میانگین هزینـه تولید هـر هکتار 
کشـت بـادام در کشـور ، کاهـش هزینـه هـر کیلوگـرم محصـول رقـم جدیـد منتـج از برنامه اصالحـی 15556 

ریال محاسـبه شـد.
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بادام رقم »صبا«  

براسـاس یافتـه هـای تحقیقی، میانگیـن عملکرد رقم جدیـد 2000کیلوگـرم در هکتار و میانگیـن عملکرد رقم 
شـاهد موجـود 1800 کیلوگـرم در هکتـار بوده اسـت. برتری عملکـرد رقم جدید نسـبت به رقم شـاهد 40% برآورد 
شـد. طبـق بـرآورد، میانگیـن مـازاد درآمـد ناخالـص هـر هکتار کشـت رقم جدید ناشـی از اجـرای برنامـه اصالحی 
120 میلیون ریال در سـال مشـخص شـده اسـت. بر اسـاس میانگین هزینه تولید هر هکتار کشـت بادام در کشـور 

، کاهـش هزینـه هـر کیلوگـرم محصـول رقم جدید منتـج از برنامه اصالحی 5556 ریال محاسـبه شـد.

فندق رقم »گردویی« 

براسـاس یافتـه هـای تحقیقی، میانگیـن عملکرد رقم جدیـد 1400کیلوگـرم در هکتار و میانگیـن عملکرد رقم 
شـاهد موجـود 1000 کیلوگـرم در هکتار بوده اسـت. برتـری عملکرد رقم جدید نسـبت به رقم شـاهد 40 % برآورد 
شـد. طبـق بـرآورد، میانگیـن مازاد درآمد ناخالص هر هکتار کشـت رقم جدید ناشـی از اجرای برنامـه اصالحی 120 
میلیـون ریـال در سـال مشـخص شـده اسـت. بر اسـاس میانگیـن هزینه تولیـد هر هکتار کشـت فندق در کشـور ، 

کاهـش هزینـه هـر کیلوگرم محصـول رقم جدید منتـج از برنامه اصالحی 28571 ریال محاسـبه شـد.

فندق رقم »پشمینه«  

براسـاس یافتـه های تحقیقـی، میانگین عملکرد رقـم جدید 1300 کیلوگـرم در هکتار و میانگیـن عملکرد رقم 
شـاهد موجـود 1000 کیلوگـرم در هکتـار بوده اسـت. برتری عملکـرد رقم جدید نسـبت به رقم شـاهد 30% برآورد 
شـد. طبـق بـرآورد، میانگیـن مازاد درآمـد ناخالص هر هکتار کشـت رقم جدید ناشـی از اجرای برنامـه اصالحی 90 
میلیـون ریـال در سـال مشـخص شـده اسـت. بر اسـاس میانگین هزینـه تولید هـر هکتار کشـت فندق در کشـور، 

کاهـش هزینـه هـر کیلوگرم محصول رقـم جدید منتـج از برنامه اصالحی 23077 ریال محاسـبه شـد.

جدول 3. منافع ناخالص اضافی و كاهش هزينه ناشی از كشت ارقام جديد معرفی شده نسبت به شاهد در سال 1389

نام رقم

 درآمد ناخالص هر هکتار کشت رقم جدید نسبت به
شاهد در سال بعد از معرفی رقم

 کاهش هزینه تولید هر کیلوگرم محصول جدیددر
سال بعد از معرفی رقم

 درآمد
 ناخالص هر
 هکتار کشت
        رقم جدید

)میلیون ریال(

 درآمد ناخالص
 هر هکتار
 کشت رقم

    شاهد موجود
)میلیون ریال(

  درآمد ناخالص
 اضافی هر

 هکتار کشت
 رقم جدید

)میلیون ریال(

  هزینه
 تولید هر
 کیلوگرم
    رقم جدید

)ریال(

 هزینه تولید  هر
 کیلوگرم رقم
 شاهد موجود

)ریال(

 کاهش هزینه
 هر کیلوگرم
 محصول رقم
جدید )ریال(

30027030400005555615556بادام رقم ایدین
42030012050000555565556بادام رقم صبا

4203001207142910000028571فندق رقم گردویی
390300907692310000023077فندق رقم پشمینه
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منافع ناخالص و کاهش هزینه ناشی از کشت ارقام معرفی شده در سال 1390:

گیالس رقم »زرد90«  

براسـاس یافتـه هـای تحقیقی، میانگیـن عملکرد رقم جدیـد 12600 کیلوگرم در هکتـار و میانگین عملکرد 
رقـم شـاهد موجـود 10000 کیلوگـرم در هکتـار بـوده اسـت. برتری عملکـرد رقم جدید نسـبت به رقم شـاهد 
26% بـرآورد شـد. طبـق بـرآورد، میانگیـن مـازاد درآمـد ناخالـص هر هکتار کشـت رقـم جدید ناشـی از اجرای 
برنامـه اصالحـی 150 میلیـون ریال در سـال مشـخص شـده اسـت. بر اسـاس میانگیـن هزینه تولید هـر هکتار 
کشـت گیـالس در کشـور، کاهـش هزینـه هـر کیلوگـرم محصول رقـم جدیـد منتـج از برنامه اصالحـی 2063 

محاسـبه شد. ریال 

گیالس رقم »سفید90«  

براسـاس یافتـه هـای تحقیقی، میانگیـن عملکرد رقم جدیـد 16000 کیلوگرم در هکتـار و میانگین عملکرد 
رقـم شـاهد موجـود 10000 کیلوگـرم در هکتـار بـوده اسـت. برتری عملکـرد رقم جدید نسـبت به رقم شـاهد 
60% بـرآورد شـد. طبـق بـرآورد، میانگیـن مـازاد درآمـد ناخالـص هر هکتار کشـت رقـم جدید ناشـی از اجرای 
برنامـه اصالحـی 200 میلیـون ریال در سـال مشـخص شـده اسـت. بر اسـاس میانگیـن هزینه تولید هـر هکتار 
کشـت گیـالس در کشـور ، کاهـش هزینـه هـر کیلوگرم محصـول رقم جدیـد منتـج از برنامه اصالحـی 4500 

ریال محاسـبه شد.

سیب رقم »گل بهار«  

براسـاس یافتـه هـای تحقیقـی، میانگیـن عملکرد پایه مالینـگ و بذری  رقـم جدید به ترتیـب  168000 و 
124488 کیلوگـرم در هکتـار و میانگیـن عملکـرد رقـم شـاهد موجـود  47000 و 34827 کیلوگـرم در هکتار 
بـوده اسـت. برتـری عملکـرد پایـه مالینـگ و بـذری رقـم جدید نسـبت به رقـم شـاهد 257% و میانگیـن مازاد 
درآمـد ناخالـص هر هکتار کشـت رقم جدید ناشـی از اجرای برنامـه اصالحی به ترتیـب 2420 و 1793 میلیون 
ریال در سـال مشـخص شـده اسـت. بر اسـاس میانگین هزینه تولید هر هکتار کشـت سـیب در کشـور، کاهش 
هزینـه هـر کیلوگـرم محصـول رقـم جدید پایـه مالینگ و بـذری منتـج از برنامه اصالحـی به ترتیـب  1532 و 

2068 ریال  محاسـبه شـد.

سیب رقم »شربتی«  

براسـاس یافتـه های تحقیقی، میانگیـن عملکرد پایه مالینگ و بـذری رقم جدید به ترتیـب 120000و 88920 
کیلوگـرم در هکتـار و میانگیـن عملکرد رقم شـاهد موجـود 47000 و 34827 کیلوگرم در هکتار بوده اسـت. برتری 
عملکـرد پایـه مالینـگ و بـذری رقم جدید نسـبت بـه رقم شـاهد 155% و میانگین مـازاد درآمد ناخالـص هر هکتار 
کشـت رقـم جدیـد ناشـی از اجرای برنامـه اصالحی به ترتیب 1460 و 1082 میلیون ریال در سـال مشـخص شـده 
اسـت. بر اسـاس میانگین هزینه تولید هر هکتار کشـت سـیب در کشـور، کاهـش هزینه هر کیلوگـرم محصول رقم 

جدیـد پایـه مالینـگ و بذری منتـج از برنامه اصالحی به ترتیب  1294 و 1747 ریال محاسـبه شـد.
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زردالو رقم »آیتابان« 

براسـاس یافتـه هـای تحقیقی، میانگیـن عملکرد رقم جدیـد 12000 کیلوگرم در هکتـار و میانگین عملکرد 
رقـم شـاهد موجـود 8500 کیلوگـرم در هکتـار بـوده اسـت. برتـری عملکـرد رقـم جدید نسـبت به رقم شـاهد 
41% بـرآورد شـد. طبـق بـرآورد، میانگیـن مـازاد درآمـد ناخالـص هر هکتار کشـت رقـم جدید ناشـی از اجرای 
برنامـه اصالحـی 297/5 میلیون ریال در سـال مشـخص شـده اسـت. بر اسـاس میانگین هزینه تولیـد هر هکتار 
کشـت زردالـو در کشـور ، کاهـش هزینـه هـر کیلوگـرم محصـول رقـم جدیـد منتـج از برنامه اصالحـی 3431 

ریال محاسـبه شد.

زردالو رقم »اردوباد«  

براسـاس یافتـه هـای تحقیقی، میانگیـن عملکرد رقم جدیـد 13000 کیلوگرم در هکتـار و میانگین عملکرد 
رقـم شـاهد موجـود 8500 کیلوگـرم در هکتـار بـوده اسـت. برتـری عملکـرد رقـم جدید نسـبت به رقم شـاهد 
53% بـرآورد شـد. طبـق بـرآورد، میانگیـن مـازاد درآمـد ناخالـص هر هکتار کشـت رقـم جدید ناشـی از اجرای 
برنامـه اصالحـی 238 میلیـون ریال در سـال مشـخص شـده اسـت. بر اسـاس میانگیـن هزینه تولید هـر هکتار 
کشـت زردالـو در کشـور ، کاهـش هزینـه هـر کیلوگـرم محصـول رقـم جدیـد منتـج از برنامه اصالحـی 4480 

محاسـبه شد. ریال 

زردالو رقم »مراغه«  

براسـاس یافتـه هـای تحقیقی، میانگیـن عملکرد رقم جدیـد 11000 کیلوگرم در هکتـار و میانگین عملکرد 
رقـم شـاهد موجـود 8500 کیلوگـرم در هکتـار بـوده اسـت. برتـری عملکـرد رقـم جدید نسـبت به رقم شـاهد 
29% بـرآورد شـد. طبـق بـرآورد، میانگیـن مـازاد درآمـد ناخالـص هر هکتار کشـت رقـم جدید ناشـی از اجرای 
برنامـه اصالحـی 170 میلیـون ریال در سـال مشـخص شـده اسـت. بر اسـاس میانگیـن هزینه تولید هـر هکتار 
کشـت زردالـو در کشـور، کاهـش هزینه هـر کیلوگرم محصـول رقم جدید منتـج از برنامه اصالحـی 2674 ریال 

محاسـبه شد.

زردالو رقم »نصیری« 

براسـاس یافتـه هـای تحقیقی، میانگیـن عملکرد رقم جدیـد 10000 کیلوگرم در هکتـار و میانگین عملکرد 
رقـم شـاهد موجـود 8500 کیلوگـرم در هکتـار بـوده اسـت. برتـری عملکـرد رقـم جدید نسـبت به رقم شـاهد 
18% بـرآورد شـد. طبـق بـرآورد، میانگیـن مـازاد درآمـد ناخالـص هر هکتار کشـت رقـم جدید ناشـی از اجرای 
برنامـه اصالحـی 204 میلیـون ریال در سـال مشـخص شـده اسـت. بر اسـاس میانگیـن هزینه تولید هـر هکتار 
کشـت زرد الـو در کشـور، کاهـش هزینـه هـر کیلوگـرم محصـول رقـم جدیـد منتـج از برنامه اصالحـی 1765 

محاسـبه شد. ریال 
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جدول 4. منافع ناخالص اضافی و كاهش هزينه ناشی از كشت ارقام جديد معرفی شده نسبت به شاهد  در سال 1390

نام رقم

 درآمد ناخالص هر هکتار کشت رقم جدید نسبت به
شاهد در سال بعد از معرفی رقم

 کاهش هزینه تولید هر کیلوگرم محصول جدیددر سال
بعد از معرفی رقم

 درآمد ناخالص
 هر هکتار
 کشت رقم

 جدید )میلیون
ریال(

 درآمد ناخالص
 هر هکتار کشت
 رقم شاهد موجود
)میلیون ریال(

  درآمد ناخالص
 اضافی هر

 هکتار کشت
 رقم جدید

)میلیون ریال(

 هزینه تولید
 هر کیلوگرم
 رقم جدید

)ریال(

 هزینه تولید هر
 کیلوگرم رقم
 شاهد موجود

)ریال(

 کاهش هزینه هر
 کیلوگرم محصول
رقم جدید )ریال(

189150397937100002063گیالس رقم  زرد 90
3202001207500120004500گیالس رقم  سفید 90

2490/8697179080328712068سیب رقم گل بهار )پایه بذری(
3360940242059521281532سیب رقم گل بهار )پایه مالینگ(
17806971082112528711747سیب رقم شربتی )پایه بذری(

2400940146083321281294سیب رقم شربتی )پایه مالینگ(
4202981238333117653431زردالو رقم آیتابان
3642381268462129414480زرد الو رقم اردوباد
220170509091117652674زردالو رقم مراغه
2402043610000117651765زردالو رقم نصیری

منافع ناخالص و کاهش هزینه ناشی از کشت ارقام معرفی شده در سال 1393:

به رقم »ویدوجا« 

براسـاس یافتـه های تحقیقـی، میانگین عملکـرد رقم جدید 15000کیلوگـرم در هکتـار و میانگین عملکرد 
رقـم شـاهد موجـود  10000کیلوگـرم در هکتـار بـوده اسـت. برتری عملکـرد رقم جدید نسـبت به رقم شـاهد 
50 % بـرآورد شـد. طبـق بـرآورد، میانگیـن مـازاد درآمـد ناخالص هر هکتار کشـت رقـم جدید ناشـی از اجرای 
برنامـه اصالحـی 200 میلیـون ریال در سـال مشـخص شـده اسـت. بر اسـاس میانگیـن هزینه تولید هـر هکتار 
کشـت بـه  در کشـور، کاهـش هزینـه هـر کیلوگـرم محصول رقـم جدید منتـج از برنامـه اصالحـی 3333 ریال 

محاسـبه شد.

جدول 5. منافع ناخالص اضافی و كاهش هزينه ناشی از كشت ارقام جديد معرفی شده نسبت به شاهد در سال 1393

 نام رقم

 درآمد ناخالص هر هکتار کشت رقم جدید نسبت به شاهد در سال بعد از
معرفی رقم

 کاهش هزینه تولید هر کیلوگرم محصول جدیددر سال
بعد از معرفی رقم

 درآمد ناخالص هر
 هکتار کشت رقم

جدید )میلیون ریال(

 درآمد ناخالص هر هکتار
 کشت رقم شاهد موجود

)میلیون ریال(

 درآمد ناخالص  اضافی
 هر هکتار کشت رقم
جدید )میلیون ریال(

 هزینه  تولید
 هر کیلوگرم
 رقم جدید

)ریال(

 هزینه تولید هر
 کیلوگرم رقم شاهد

موجود )ریال (

 کاهش هزینه
 هر کیلوگرم
 محصول رقم
جدید )ریال(

6004002006667100003333به رقم ویدوجا
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جدول 6. منافع ناخالص اضافی و كاهش هزينه ناشی از كشت ارقام جديد معرفی شده محصوالت باغی نسبت به شاهد )1388-1393(
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13883000235030000090070519526667340437376دماوندگردو1

138840003314300000120099420620000241404140جمالگردو2

13882720220045000122992336765454558690آرازبادام3

13882780220045000125992635971454559483اسکندربادام4

13892500180012000030021684400005555615556آیدینبادام5

1389200018001500003002703050000555565556صبابادام6

1389140010003000004203001207142910000028571گردویی فندق7

138913001000300000390300907692310000023077 پشمینهفندق8

1390126001000015000189150397937100002063زرد 90 گیالس9

13901600010000200003202001207500120004500سفید 90 گیالس10

139012448834827200002490696179380328712068گل بهار سیب11

139016800047000200003360940242059521281532گل بهار سیب*11

139088920348272000017786961082112528711747شربتیسیب12

139012000047000200002400940146083321281294شربتیسیب*12

1390120008500350004202971228333117653431آیتابانزردآلو13

1390130008500280003642381268462129414480اردوباد 90زردآلو14

139011000850020000220170509091117652674مراغه 90زردآلو15

1390100008500240002402043610000117651765نصیری90زردآلو16

13931500010000400006004002006667100003333ویدوجابه17

* عملکرد بر اساس پایه مالینگ محاسبه شده است.


